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DÜZELTMELER HAKKINDA AÇIKLAMA 

Elinizdeki "Sosyal Devlet Anlayışı: Sosyal Devletin Uygulama ve ideolojisi" başlıklı 

doktora tezi daha önce 5.Eylül.2000 tarihinde "Sosyal Devlet Anlayışı: Uygulama ve 

ideolojisi" başlığı altında savunulmuş, eleştirilen hususların düzeltilmesi amacıyla tarafıma 

yeniden süre verilmiştir. Savunma esnasında yapılan sözlü ve standart form halinde 

doldurulmuş bulunan yazılı eleştiriler ağırlıklı olarak, şekil ve dilbilgisi üzerine odaklanmıştı. 

Kendi notlarımda yer aldığı, Sayın jüri üyelerinin bana tevdi ettikleri tez nüshalarından 

görebildiğim ve gözden kaçmış olup da, şahsım ve Sayın tez danışmanımın dikkate aldığı 

hataları olanak ölçüsünde en ileri şekilde düzelttim. Bu düzeltmeler esnasında tezin içeriği 

de, yeniden değerlendirilerek, bütününe ilişkin temelden bir değişiklik düzeyinde olmasa da, 

bazı içerik düzeltmeleri yapıldı. Düzeltmeler esnasında daha isabetli olacağı düşüncesiyle 

tezin başlığında değişiklik yapıldı. Bu arada, gerek Sayın jüri üyeleri ile, gerekse Sayın 

danışmanımla yürüttüğüm tartışmaların sonucu olarak tez planını değiştirdim. Bu durumda 

daha önceki tez nüshasında yer alan bir bölüm ortadan kaldırılarak diğer bölümlerin içine 

yerleştirildi. Bu değişikliklere bağlı olarak, tezin sonuç bölümü de yeniden kaleme alındı. 
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TEZİN ÖZETİ 

Gelişmiş kapitalist toplumlarda, sınıflar ve gruplar arasında ekonomik çıkarların 

çatışması, yıllara göre farklı yoğunlukta olmakla birlikte, kaçınılmaz bir olgudur. Ekonomik 

farklılaşma beraberinde toplumu, çok büyük bir şiddetle karşı karşıya bırakmıştır. Gelişmiş 

endüstriyel toplumlarda sınıf ve grup çatışması halen devam etmektedir. Bu tezde, böylesine 

toplumlarda, sosyal devletin insanlara kazanımlarının neler olduğu ve sosyal devletin 

edimlerini yerine getirirken ideolojik farklılıklara göre hangi değerlerin ve bu değerlere uygun 

araçların ön plana çıktığı araştırmaya çalışarak, geleceğe yönelik bir projeksiyonun tutulması 

amaçlanmıştır. Her şeyden önce sosyal devlet anlayışı insanlara hiç olmazsa belirli bir asgari 

yaşam standardı temin etmeyi kendine gaye edinmiştir. Kısacası sosyal devletin sağlamak · 

istediği, toplumda sosyal farklılıklardan kaynaklanan, adaletsizlikleri (farklı nedenlerle de 

olsa) azaltmak ve böylesine adaletsizliklerde mağdur lehine sosyal hizmetler vasıtasıyla 

düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunabilmektir. 

Sosyal devlete yaklaşım biçimleri, toplumsal yaşamı algılamanın sonucu olarak 

farklılaşır. Doğal olarak, gerek bireyler, gerekse sosyal bilimler alanındaki araştırmacılar, . 

kendilerini toplumsal yaşamda nasıl konumlandırdıklarına bağlı olarak farklı görüş açıları 

ortaya koyarlar. Toplumdaki ekonomik kaynakların yeniden dağıtılmasını gerekli kılan sosyal 

devlet probleminde farklı görüş açılarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu çalışmada ele 

alınan ideolojiler ise, sırasıyla "Anti Kollektivistler", "Pragmatik Kollektivistler", "Fabianlar" ve 

"Marksistler"dir. Her bir ideolojik yaklaşımı kendi içinde şu alt ana başlıklarla incelenmiştir; 

"sosyal değerler", "toplum ve devlet", "hükümetin rolü" ve "sosyal devlete karşı tutumları" 

konularına yöneliktir. 

Sosyal devlet ilkesiyle birlikte ekonomik ve toplumsal yapı somut olarak ele alınmakta 

ve bu yapıdaki eşitsizlikler asgari düzeye indirilmeye çalışılmalıdır. Eşitlik ilkesi, sosyal 

devletin en önemli ilkesidir ve burada bahsedilen eşitlik, şekli veya soyut bir eşitlik olmayıp, 

tamamen kişinin yaşadığı toplumla birebir ilintilidir. Kısacası burada maddi anlamda bir eşitlik 

söz konusudur. Artık ekonomik olarak güçsüz durumda bulunan kitleler, sosyal haklar 

vasıtasıyla edilgen, durumdan etken duruma geçmeleri gerekmektedir. Bu noktada artık 

sosyal devletin sujesinin ortak paydası, sosyal rolleri gereği mağdur durumda bulunan ve 

bulunduğu durumda kendi başlarına düzlüğe çıkma imkanı olmayan insanlar olmalıdır. 

Sosyal devlette eşitliğin var olup olmamasında dikkat etmemiz gereken temel kriter, devletin, 

uyguladığı politikaların ve uygulamalarının altında, toplumda bir sosyal eşitlik yaratmak 

amacı taşıyıp taşımadığıdır. Toplum içerisinde eşitlik ilkesinin, pratikte uygulamasında iki 

faktör temel yapı taşını oluşturmaktadır. Bunlardan birincisi sosyal adalet, ikincisi ise sosyal 

güvenliktir. Tüm bunlar yerine getirilirken de.toplumda nasıl bir işbölümü yapılacağı tezde 

araştırılmaya çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

in developed capitalist societies, economic conflict between social strata and groups 

is an unavoidable fact no matter its severity may change over years. Economic differentiation 

itself leads the way to severe continuous conflicts in the society. 

The purpose this thesis is to analyze and project to the future what benefits a welfare 

state can bring to the people and, with respect to ideological differences, which values and 

tools are important while fulfilling its duties. First of all, the main objective ofa welfare state is . 
to provide an acceptable standard of living for all the people. in other words, a welfare state 

would want to minimize inequity (whatever its sources are) by providing social servicesin 

favor of those who are "mistreatecın. 

Approaches to welfare state will differ with regard to the perception of social life. 

Naturally, social scientists and individuals would pronounce many different opinions with 

regard to their own perception and position in the society. Hence, many different opinions 

and ideologies will emerge for a welfare state and for equitable redistribution of economic 

resources. in this thesis, ideologies of "Anti Collectivists0
, "Pragmatic Collectivists0

, "Fabians" 

and "Marxists" are analyzed respectively. Subheadings of every ideological approach are 

"social values", "society and the state", "function of the govemment" and "attitude towards 

welfare state". 

With the principle of "welfare state" it is crucial ta review the social and economic 

structure to minimize inequality. Equality principle is the most important principle ofa welfare 

state and it is not only an abstract notion bu_t a concrete product which is clearly apparent in 

social relations and standard of living. in other words equality is material. Hence, 

economically weak people, who would be passive otherwise, will assume an active role in 

the society through social services provided by the welfare state. The subject of a welfare 

state should be the mistreated people who do not have the power to improve their standard 

of living by themselves. Main criteria of equality in a welfare state is the underlying intention 

in policies and implementations to create equality. Practically there are two major factors 

supporting equality: Social Justice and Social Security. in this thesis, a fair division of work 

within the society towards a welfare state is also suggested. 
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ÖNSÖZ 

Elinizdeki çalışma, sosyal devletin oluşumu ile sonuçlanan toplumsal gelişmenin 

temel dinamiklerini aydınlatmaya çalışarak, sosyal haklann hangi tarihsel ve toplumsal 

koşulların ürünü olduğunu aydınlığa kavuşturmayı amaçlamaktadır. Sosyal haklar, pozitif 

hukuk yönünden, siyasal alandan kaynaklanmış taleplerin veri olarak ele alınıp hukuksal 

formüle kavuşturulduğu bir metodoloji içinde incelenir. Tezde güdülen amaç bu alandaki 

pozitif hukukun gerisinde yatan ve bu pozitif hukuka varlık kazandıran toplumsal 

zorunluluğun ne surette ortaya çıktığını araştırılmasıdır. 

Elinizdeki doktora tezi, şekil esasları yönünden mer'i olan "lstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Araştırma Raporları ve 

Seminer Çalışmalannın Hazırlanmasında Uyulacak Şekil Esaslarıyla ilgili Yönerge"ye riayet 

edilerek hazırlanmıştır. Tezdeki dipnotlarda olanak ölçüsünde adı geçen yönergenin 21. 

maddesindeki uluslararası kısaltmalar kullanılmıştır. Bu nedenle kısaltmalar için ayrı bir liste 

oluşturulmamıştır. 

Tayfun Çalkawr 
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GİRİŞ 

20. yüzyılda etkinliğini önemli ölçüde artıran globalleşme yönelimi, dünya genelinde 

yoksulluk alanını genişletmiştir. UNICEF'in son raporunda da belirtildiği gibi 1.2 milyar 

insanın günlük kazancı 1 Amerikan Doları'nın altına inmiş, yani yaklaşık olarak dünya 

nüfusunun dörtte biri yoksul duruma düşmüştür. Aynı raporda fakirliğin tarihsel bir olgu 

olduğu vurgulanarak, insanların eskiden de yoksul olduğu ancak zengin ülkelerle yoksul 

ülkelerin halkları arasındaki uçurumun her geçen gün daha da büyüdüğü ifade edilmiştir. 

Raporda, 1986 yılından bugüne kadar AIDS'ten yarım milyon çocuğun öldüğü ve 11 milyon 

çocuğun da öksüz kaldığı, buna rağmen, hükümetlerin diğer sosyal hizmetler için olduğu gibi 

bu konuda da gerekli ödenekleri tahsis etmediğine işaret edilmiştir. Uluslararası Çalışma 

ôrgütü'nün hazırladığı raporda ise gelişmekte olan ülkelerde 5-14 yaşları arasında çalışan 

250 milyon işçi çocuk bulunduğu belirtilmektedir. Rusya Federasyonu'ndaki çocukların 

yüzde 26.6'sı, ABD'dekilerin yüzde 23.3'ü, lngiltere'dekilerin yüzde 21.3'ü, ltalya'dakilerinse 

yüzde 21.2'si yoksul kategorisinde bulunmakta ve yoksul ülkelerdeki nüfusun da yüzde 30'u 

günde 1 Amerikan doların altında bir gelirle geçinmektedir1
. Kısacası her ne kadar 21. yüzyıl 

teknoloji çağı olarak adlandırılsa ve bu teknoloji tüm insanlığın yaşam kalitesini yükseltmek 

ve toplumsal refah artışını sağlamak bakımından olumlu sinyaller veriyor gibi görünse de, 

gerçekte kimi kesimlerin yaşam standartlarında inanılmaz bir artış olurken, insanların çoğu 

daha kötü ekonomik koşullarda yaşamakta ve daha fazla kurumsal yardım ihtiyacı içinde 

bulunmaktadır. 

Günümüzde toplumsal barışın sağlanması açısından, sosyal devlet anlayışının bir 

sine qua non önkoşul haline geldiği varsayımından hareketle yapmaya gayret ettiğim bu 

araştırmada, sosyal devletin tarihsel gelişimi değerlendirilerek dünü, bugünü ve yarını 

incelenmeye çalışılmıştır. Oral Sander'in "geçmiş geleceğe olduğu kadar gelecek de 

geçmişe ışık tutar2" ifadesinden hareketle, gelecek ve geçmiş arasında bir köprü oluşturma 

ar?yışı tezin tarihsel arka planının beslendiği ana kaynak olacaktır. Kuşkusuz sosyal 

devletin dününü incelememdeki ana maksadım, tarihsel birikimleri bir veriler demeti olarak 

kullanmak ve geçmişi bilerek, bugünden geleceğe daha net bir projeksiyon tutabilmektir. 

Sander'in aynı makalesinde belirttiği gibi tarihsel olayları yorumlamada tam anlamıyla bir 

1 Ebru Toktar, "Dünya Yoksullaşıyor", Cumhuriyet, 16.12.1999, s.3. 
2 Oral Sander, "Tarihte Yöntem", A.0. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:XXVIII, No:1,2, Mart
Haziran, 1973, s. 63. 



nesnellik söz konusu olamayacaktır. Çünkü milyonlarca birim arasından tarihi incelerken 

kimi öğeler seçilir ve yorumlanır. Bu seçimi ise değer yargılarının etkilemeyeceğini öne 

sürmek de gerçekçi olmayacaktır3 • Benim seçimlerimi etkileyen değer yargılarımın da 

çoğunlukla sosyal devleti benimsemeyi beraberinde getiren öğeler olduğunu baştan 

söylemekte bir sakınca görmüyorum. Bununla birlikte, sosyal devletin geçmişini anlatmaya 

çalışırken mümkün olduğunca akademik objektiflik kriterlerine sadık kalarak tarihi olaylar 

çerçevesinde bugünü ve geleceği çözümlemeye çalışacağım. Kısacası temel amacım 

sosyal devletin dünü, bugünü ve yarını arasındaki etkileşimi ortaya koyabilmek, bunu 

yapa.rken de neden-sonuç bağlantısını elimden geldiğince ortaya çıkarmak olacaktır. 

Yöntem olarak objektif-rasyonel verilerle neden sonuç ilişkisini kurmaya gayret ederken, 

görüşlerimi bölüm sonlarında açıklamaya çalışacağım. 

Tez giriş ve sonuç bölümü de dahil olmak üzere yedi bölümden oluşmakta ve ikinci 

bölümü "Toplum-Devlet-Sosyal Problemler ve Sosyal Politikalar" başlığını taşımaktadır. Bu 

bölümde genel olarak başlıkta adı geçen dört temel kavram arasındaki ilişki ele alınmaya 

çalışılacaktır. Bu dört kavramın temel ortak paydası ise "çatışma" olgusudur. Çatışmanın 

kaynağında ekonomik anlamda kıt kaynaklardan hangi sınıf ya da grubun ne kadar pay 

alacağı kaygısı yatmaktadır. Burada sınıfların, grupların ve bireylerin çıkarlarını maksimize 

edebilmek için yaptıkları mücadele "pluralist, korporatist ve Marksist" bakış açılarından 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. Her üç bakış açısı da esas olarak devletin topluma 

sunacağı hizmetlerin niteliği ve niceliği konusunda ciddi farklılıklar ortaya koymaktadır. 

Buradan yola çıkarak, sosyal problemlerin nedenlerini ve "iyileşme" süreçlerini farklı 

şekillerde açıklayan kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu çerçevede 

söz konusu "iyileşmeyi" kendine amaç edinmiş sosyal politikaları açıklamaya çalışan 

"fonksiyonalist" ve "çatışmacı" kuramlar da ele alınacaktır. Ortaya koyulan anlayış farkının, 

beraberinde sosyal politikaların işlevlerinde de bir farklılaşmaya neden olacağına 

değinilirken, sosyal politika ile sosyal devlet arasındaki ilişkiye vurgu yapıldıktan sonra, sınıf 

mücadelesinin böyle bir ilişkinin niteliğini oluşturmada yaptığı katkı değerlendirilecektir. 

Buradaki analizde, sosyal politikaların oluşumunda, sınıf mücadelesi ve çalışan sınıfın 

kapitalist sistem içinde etkin hale gelen rolü temel dayanağım olacaktır. Sosyal politika ve 

sosyal devletin gelişimini açıklamaya çalışacağım alt başlıkta ise iki temel hareket noktasını 

esas alacağım. Bunlardan birincisi, sınıf çatışmasının yoğunluğu, ikincisi ise, işçi sınıfının 

gücü ile kapitalist devlet arasındaki ilişkidir. Bu ilişkide temel çatışma noktası, sosyal 

hizmetlerin niteliği ve niceliğini belirleme sürecinde kimin söz sahibi olacağıdır. Ancak 

3 lbid., s.64. 
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ortaya çıkan sürecin kapitalist sistem içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için 

kapitalist devletin yapısı ve sosyal politika arasındaki ilişki önemlidir. Bir ülkede kapitalist 

sınıfın oluşumu ile çalışan sınıfın, sınıf bilincine varması aynı zaman içinde birlikte oluşmaya 

başlıyorsa, karşımıza çıkan kuwetli bir merkezi devletin ve bunun sonucu da "modern" bir 

sosyal devletin nasıl çıktığını açıklamaya çalışacağım. 

Kapitalist sistem içinde meydana gelen sosyal devleti anlayabilmenin en önemli 

aşamasının kapitalist devletin işlevlerini anlayabilmekten geçtiğini söylemek gerekmektedir. 

Burada da bakış açımızı şekillendiren ana teorik çerçeve çatışmacı kuram olacaktır. Bu 

kuram kapsamında kapitalist· devletin sosyal boyutta yerine getirmeye çalıştığı "sosyal 

yatırım", "sosyal tüketim" ve "sosyal sermaye" harcamalarının içeriğini ve kapitalist devletin 

kendi içinde taşıdığı çelişkiyi ortaya koymak tezin ana amaçlarından birisi olarak 

nitelendirilebilir. Sosyal politika çerçevesi içinde kapitalist devletinin temel faaliyet 

alanlarında yerine getirdiği hizmetler zaman ve mekana göre bir homojenlik taşımamaktadır. 

Kısacası kapitalist sistem içinde yer alan sosyal devletin bir yandan halihazırdaki işgücünün 

etkin bir şekilde yeniden üretim sürecine yönelmesini amaçlarken, diğer yandan da toplum 

içinde yer almasına karşın çalışmayan grupların yaşamını idame ettirebilmesi için ne gibi 

faaliyetler içinde yer aldığı sergilenmeye .. çalışılacaktır. Ayrıca çağdaş kapitalist sistem 

içinde sosyal devletin gelişimi ile devletin iş çevreleri ve sendikalar ile ilişkisi dünya 

genelinde ve lngiltere özelinde analiz edilecektir. Bu bölümde son olarak da, özellikle ikinci 

Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan "müdahaleci" devlet anlayışı ve bunun antitezi 

durumundaki "gece bekçisi" devlet anlayışının altında yatan teorik temelleri ve bu sonuncu 

devlet anlayışının temel dayanaklarının neler olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. 

ikinci bölümde daha çok kuramsal analizler yapmaya çalıştıktan sonra, üçüncü bölümde, 

temel olarak sosyal devletin gelişimi ve niteUği konusunu irdelemeye gayret edeceğim. 

Yaptığım mukayeseli çalışmada birçok gelişmiş kapitalist ülkede farklı yoğunlukta ve zaman 

dilimlerinde gerçekleşmiş olsa da, hemen hem_en tüm sosyal devlet uygulamalarının benzer 

süreçlerden geçtiğini aktardıktan sonra, sosya.L devletin gelişiminin ekonomik ve siyasal yapı 

ile olan ilişkisine değineceğim. Bu çerçevede sosyal devletin gelişimini iki tarihsel dönem 

içinde özetlemeye çalışacağım. Bunlardan ilki, 1950 ile 1975 yılları arasını kapsayan 

dönem, ikincisi ise 1975 ile 1990 yılları arasını kapsayan dönemdir. Çalışmamda ikinci 

dönemde, gerek sağ, gerekse sol ideolojilerin sosyal devlet konusundaki eleştirilerine 

değinecek ve bunları da dört başlık altında şöyle sınıflandıracağım; bu başlıklar, ekonomik 

problemler, yönetim sorunları, devlet maliyesi ile ilgili problemler ve meşruluk krizi 

sorunlarına ilişkindir. özellikle ikinci dönemde sosyal devlete karşı kamuoyu desteğinin 
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azaldığı yönünde yaygın bir söylem bulunduğundan, Avrupa'da yapılan çeşitli çalışmalara 

yer vererek kamuoyunun desteğinin gerçekten azalıp azalmadığı yönünde bir çıkarım 

yapmaya çalışacağım. Özellikle sosyal devletin kriz içinde olduğunu vurgulayan kesimlerin 

ortaya koyduğu sosyal çoğulculuk kavramı ile sosyal devletin sosyal hizmetler vasıtasıyla 

sağladığı faydaların kapitalist üretim sistemi içindeki rolüne değineceğim. ikinci bölüm 

başlarındaki tarihsel bakış açısıyla olaylara yaklaştıktan sonra sosyal devletin niteliği, 

kapitalist sistem içinde gelişmiş sosyal devletlerin temel amaçlarının ve temel özelliklerinin 

ne olduğu sorularına yanıt arayacağım. Bu soruların yanıtında da özellikle üç husus 

yönlendirici olacaktır; bunlar sırasıyla, piyasa ekonomisinin başarısızlığı, piyasa ekonomisini 

koruma kaygısı ve son olarak da bireysel bağımlılığın önlenmesidir. Burada yine geçmişin 

ve günümüzün analizlerini karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktayım. 

Dördüncü bölümde sosyal devlet ve sosyal devletin beraberinde getirdiği sosyal 

değerler, sosyal düzen, hükümetin rolü ve dört farklı ideolojinin yaklaşımlarını ortaya 

koymaya çalışacağım. Bu dört farklı bakış açısı sırasıyla anti-kollektivistler, pragmatik 

kollektivistler, Fabianlar ve Marksistlerdir. Her bir kuramsal yaklaşımda görüşlerine 

başvurarak çıkarım yapmaya çalıştığım düşün insanlarının isimleri ile savundukları 

ideolojiler özdeşleşmiş durumdadırlar. Ancak pek tabii ki konu, benim görüşlerini temel 

aldığım yazarlarla sınırlı olmadığı gibi görüşlere atfettiğim değer benim sübjektif yargılarımın 

da bir sonucu olarak şekillenmiştir. Sosyal bilimlerin her alanında kimi zaman bilimsellik 

ölçütleri açısından bir sorun olarak da kabul edilen sübjektivite olgusunu mümkün olduğunca 

tarafsız kalmaya gayret ederek aşmaya çalışacağım. Bu bölümde önce her bir kuramsal 

yaklaşımı tek tek ele alarak, onların, "sosyal değerleri"ni, "toplum ve devlet" ilişkisini, 
( 

"hükümetin rolü"nü ve "sosyal devlete karşı tutumlarını" inceledikten sonra genel bir 

değerlendirme yapacak ve bu alandaki kuramsal yaklaşımların. bakış açılarını 

karşılaştıracağım. Burada da en önemli temel iki değer olan, özgürlük ve eşitlik kavramları 

üzerinde duracağım. Bunların dışında kalan tüm değerlerin ise esasınd~ bu iki değerin bir 

izdüşümü olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca değerler sisteminin toplumsşl yaşamdaki önemi 

üzerinde duracağım. Bu bölümde son olarak gelişmiş endüstri toplumlarının yapısını bölüm 

içinde sergilemeye çalıştığım sosyal değerler bütünü içinde analiz etmeye çalışırken, söz 

konusu toplumlarda sosyal hizmetlere ayrılan payın oranının ne olduğunu ve bu ülkelerde 

temel alınan sistemin ortak paydasını ortaya koyacağım. Ayrıca serbest piyasa kavramının 

20. yüzyılın sonlarında edindiği anlam ile çalışan sınıfın yaşam standartlarında meydana 

gelen değişimin, toplumlarda var olan eşitliği ortadan kaldırıp kaldırmadığını analiz ettikten 

sonra, sınıflar ve gruplar arası çatışmanın halen var olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya 
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çalışacağım. Bölümü bitirirken de, sosyal devletin günümüz gerçekleri ile kuramsal 

yaklaşımları arasındaki ilişkiyi inceleyeceğim. 

Sosyal devlete kuramsal yaklaşımları dördüncü bölümde aktardıktan sonra, beşinci bölümde 

günümüz sosyal devlet gerçeğinden yola çıkarak, sosyal hizmetlerle sosyal refah arasındaki 

korelasyonu açıklamaya çalışacağım. Bunu yaparken de "devlet neden sosyal refahı 

sağlamalıdır?" sorusu temel hareket noktamı oluşturacaktır. Bu sorunun yanıtını verdikten 

sonra, sosyal hizmetlerin amaçlarını ve temel özelliklerini açıklamaya çalışacağım. Devletin 

sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda hangi aşamadan itibaren devreye girmesi 

gerektiği önemli sorulardan bir tanesidir. Böylesine bir soruya iki temel kuramsal yaklaşım 

cevap vermektedir. Bunlardan birincisi ikame, diğeri ise kurumsal bakış açısıdır. Bunlar 

arasındaki farklılığı açıkladıktan sonra sosyal refah kriterlerinin ne olduğunu aktaracağım. 

Sosyal refah kriterlerinden sonra, sosyal devlette sosyal hizmetlerin sınırlarının nereye kadar 

uzandığı ve sosyal hizmetlerden yararlanacak olan kesimde bulunması gerek niteliklerin 

neler olduğu sorularının yanıtı aranacaktır. Bu sıranın tespitinde ahlak kurallarının ve 

toplumsal bakış açısının ne derece etkili olduğunu saptamaya çalışacağım. Sosyal hizmetler 

aslında toplumda yer alan kişilerin, grupların ve sınıfların "ihtiyaçları"nın karşılanmasını 

amaçladığı için ihtiyaç kavramı ile ilgili geniş bir alt başlık açacağım. Bu alt başlıkta 

"yoksulluk" kavramını kuramsal boyutu ile incelemeye çalıştıktan sonra, sosyal devlette 

ihtiyacın nereye kadar uzandığı, ihtiyaç ile istek arasında ne gibi farkların bulunduğu 

konularına açıklık getirmeye gayret edeceğim. ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığında, 

bireysel refahın mı yoksa toplumsal refahın mı esas alınması gerektiği, önemli konulardan 

biri olarak ele alınacaktır. Bu konunun irdelenmesinden sonra, kamu yararından ne 

anlaşılması gerektiği, yoksulluğun ortadan kaldırılmasında "eşitlik" ve "vatandaşlık" 

kavramları ile ne gibi bir ilişkinin kurulabileceği ve tüm bunların sosyal devlet çerçevesi 

içinde nasıl bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiği konusunu irdelemeye çalışacağım. 

Bu bölümün sonunda sosyal refah modellerinin neler olduğu, sosyal çoğulculuk kavramının 

gerçekten söylendiği gibi, "temel sorumluluğun devletten diğer sektörlere kaydırılmayı mı" 

amaçladığını sorgulamayı amaçlıyorum. Bu çerçevede sosyal refah çoğulculuğunu da üç alt 

başlık açarak değerlendireceğim. Birinci olarak akraba, arkadaş ve komşuları içine alan 

informel kişi ya da kurumlar, ikinci olarak gönüllü kuruluşlar ve son olarak da ticari 

sektörlerin, sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde ne derece etkin olduğunu ve bunların 

kuwetli ve zayıf yönlerinin neler olduğu sorularının yanıtlarını vermeyi amaçlamaktayım. 

Tüm bu konular sergilendikten sonra mesele hakkındaki kendi düşüncemi özetlemeye 

çalışacağım. 
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Altıncı bölümde sosyal devletin sağladığı olanaklardan insanların bireysel olarak 

nereye kadar faydalanabileceği sorununu karşılaştırmalı ve kuramsal bir yaklaşım boyutu ile 

irdelemeye çalışacağım. ilk olarak sosyal hakların gelişimini genel bir bakış açısı ile ortaya 

koyduktan sonra, son derece içeriği kişiye göre değişen kavramlardan biri olan özgürlüğün 

ne anlama geldiği ve özgürlüğe üç perspektiften nasıl yaklaşıldığı konularını inceleyeceğim. 

Burada da özgürlük ile "güç" arasındaki ilişkinin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır. 

Bireyin özgürlüğü ile bireyin sosyal yaşamda kendi geleceğini belirleme hakkı arasındaki 

ilişkiyi açıkladıktan sonra, sosyal alanda yapılan eylemlerin kişinin yaşamına doğrudan 

müdahale etmek anlamına gelip gelmediğini, kişisel özerklik ve ahlaki normlar açısından ele 

almaya çalışacağım. Yukarıda değinmeye çalıştığım tüm konular beni mecburen 

patemalizm kavramına götürecektir. Patemalizm ile özgürlükler arasındaki ilişkiye 

değindikten sonra, "hak" kavramını sosyal boyutu içinde ele almaya çalışacağım. Hak 

kavramında da, sınıf yapısındaki farklılaşma ile bir sosyal grup olan çocukların haklarının 

nereye kadar bir sınırının olduğu konusu açıklanmaya çalışılacaktır. Hak kavramından 

hareketle, sosyal hak kavramının ne anlama geldiği, bunun ahlak normlarıyla ilişkisinin ne 

olduğu, sosyal hakların nereden başlayıp hangi alanları kapsadığı ve hukuksal niteliğinin ne 

olduğu sorularına yanıt aranacaktır. Son olarak da, sosyal haklara dünya ölçeğinde 

yaklaşılarak, bu husus üç alt başlıkta incelenecektir. Bunlar sırasıyla, üçüncü, ikinci ve birinci 

dünya ülkelerinde sosyal hakların niteliği ile ilgilidir. Birinci dünya ülkelerindeki sosyal haklar 

incelenirken, Avrupa ve Amerikan tarzı sosyal hakların niteliği açıklanacaktır. 

Altıncı bölümün sonunda, sosyal devletin geleceğine yönelik bir projeksiyon 

tutulmaya çalışılacaktır. Burada, sosyal devlette ve sosyal hizmetlerde meydana gelen 

değişimlerin nelerden kaynaklandığı sorusunun yanıtı aranacaktır. Değişimin kaynakları 

arasında demografik değişim, emek piyasasındaki farklılaşma, aile yaşamındaki yeni 

eğilimler ve sosyal boyutta yaşanan farklılaşma sonucunda, sosyal devleti ne gibi zorlukların 

beklediğine değinilmeğe çalışılacaktır. 21.yüzyılda sosyal devletin beklentilerdeki artışa 

cevap verebilmesi için nereden kaynak yaratılabileceği ve bu kaynakları yaratırken önündeki 

engellerin neler olduğu ortaya konulacaktır. insanların artık bizzat yaşam kalitelerinde gözle 

görünebilir iyileşmeleri hissetmek istedikleri gerçeğinden hareketle, sosyal hizmetlerin nitelik 

ve niceliğinin önemli ölçüde değiştiği ve artık bir sosyal hak niteliği kazanmaya başladığı 

vurgulanacaktır. Ayrıca insanların, grupların ve sınıfların sosyal hakları kime karşı 

kullanacaklarının, yani sosyal hizmetleri kimin ve nasıl yerine getireceği cevabının son 

derece net olarak verilmesi gerekmektedir. Sosyal devletin amaçlarından olan tam 

istihdamın sağlanması, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliğin azaltılmasında temel 

6 



yükümlülük kimde sorularının da aynı netlikte cevaplanması bir zorunluluktur. Ekonomik 

gelişme tek başına toplumdaki ekonomik ve sosyal eşitsizliğin azalmasına bir neden 

olamayacağı gibi, ekonomik gelişme olmadan toplumdaki eşitsizliğin ortadan kalkmasının da 

ne kadar zor olduğu konusu üzerinde durarak, tez sonuç kısmı ile bitirilecektir. 

7 



1- TOPLUM VE DEVLET: SOSYAL PROBLEMLER VE SOSYAL 

POLİTİKALAR 

A. Toplumsal Düzen ve Sosyal Çatışmalar: 

Günümüzün tüm gelişmiş ülkeleri aslında birer sosyal devlettir4 • Söz konusu ülkeler 

gelirlerinin yarısı ile üçte biri arasındaki bir kısmını kamu hizmetlerine ayırmaktadırlar. 

Ayrılan bu gelirlerin yarısı ise sosyal hizmetler olarak bilinen kamu harcamalarına tahsis 

edilmektedir. Toplum, devlet, sosyal problemler ve sosyal politika birbiri ile iç içe bir gelişim 

profili çizerler. Sosyal bilimciler, toplumsal organizasyonları ve devletin yapısını inceler ve 

bunları açıklamaya çalışırken, aynı zamanda bize hükümetlerin sorumluluklarını ve sosyal 

problemlerin etki alanlarını da sunmaktadırlar. Gerek sosyolojik gerekse siyasal kuramlar 

son derece karmaşık olan bu yapıyı açıklayabilmek için kimi varsayımlardan yola 

çıkmaktadırlar. 

Devlette kaynakların tahsisinde etkin bir tutumu hazır olarak bulabilmek son derece 

önemlidir. Genellikle yurttaşların söz konusu kaynaklardan yararlanabilmesi için toplumsal 

düzende dalgalanmalar meydana gelmektedir. Bunlar da, sosyal çatışmalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal düzenin sağlanabilmesinin en önemli yolu toplumda 

bulunan değerler üzerinde bir görüş birliği sağlayabilmektir. Gerçekten de sosyal sistemin 

analizinde söz konusu ortak değerlerin niteliği son derece önemlidir. Genellikle üzerinde fikir 

birliğine ulaşılmış sosyal değerler ve davranış modelleri toplumlarda bir nesilden diğer nesile 

aktarılmaktadır. Buradaki toplumun gelişimini tehdit eden temel etmen, genç nesillerin hep 

kendinden önceki nesillere ait değerleri kabul etmek zorunda kalmasıdır. Bunun aksine bir 

durumda kişiler toplumdan rahatlıkla soyutlanmaktadırlar. Kısacası toplumda değişim ve 

gelişim çok kolay olamamaktadır. Fonksiyonalist teori, toplumun bir bütün olduğunu ve bu 

bütünü oluşturan alt sistemlerin birbiri ile ilintili olduğunu, onlardan bir tanesinde anormallik 

4 "Sosyal devlet, piyasa güçlerinin işleyişini, en az üç yönde değiştirmek için siyasi iktidarın politika ve 
idari teşkilat aracılığı ile bilinçli bir şekilde kullandığı devlettir. Bunlardan birincisi, kişilere ve ailelere 
sahip oldukları mülkün kıymetine bakılmaksızın minimum bir gelirin garanti edilmesidir. ikincisi 
bireyleri ve aileleri, ortaya çıktıklarında bireysel ve ailesel krizler yaratması mümkün olan bazı 
toplumsal beklenmedik olayları (hastalık, yaşlılık, işsizlik v.b.} karşılayabilecek güce kavuşturmak 
suretiyle güvensizlik alanını daraltmaktır. Ve nihayet üçüncüsü, bütün vatandaşlara mevki veya sınıf 
farkı gözetmeksizin, üzerinde anlaşılmış belli bir dizi toplumsal hizmetin mevcut en iyi standartlarda 
verilmesini sağlamaktır." lan Gough, "Welfare State," The New Palgrave - A Dictionary af Economics, 
Vol. 4, New York, Macmillan Press, 1988, s. 895- 898. Aktaran Meltem Dikmen Canikoğlu, Anayasa 
Arayışları ve Türkiye, lstanbul, BDS Yayınları, 1988, s. 52. 
5 Vic George ve Paul Wilding, /deology and Socia/ We/fare, 2. b., London, Routledge & Kegan Paul, 
1985, s.1. 
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olduğu takdirde, sistemin bu normalden sapan fonksiyonu kendine uyduracağını bu nedenle 

de göre toplumsal değişimin çok kolay olmayacağını öne sürer6
• Bundan dolayı toplumun 

değer yargıları ve davranış modelleri aslında toplumsal huzursuzluğu beraberinde 

getirecektir. 

Sosyal çatışmalar ve sınıf çatışmalarını, gelişmiş kapitalist toplumlar için açıklamaya 

çalışan tüm kuramlar aslında ortak bir paydada birleşmektedirler. Bu payda, toplum içindeki 

bireylerin, grupların ve sınıfların kendi çıkarlarını maksimize edebilmek için çaba gösteriyor 

olmalarıdır. Bunu yaparken de gruplar ya da sınıflar birbirleriyle çatışma içindedirler. Bundan 

dolayı aslında çatışma günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Dubin'in belirttiği gibi, 

çatışma tüm sosyal bilimcilerin, sosyal davranış modellerini oluşturabilmek için kabul etmesi 

gereken bir gerçektir7• Aslında bu nevi çatışmalarının altında yatan en önemli etken sınıfların 

çatışan ekonomik çıkarlarıdır. Bilindiği gibi bu yaklaşımın en tanınan örneği olan Marksist 

teori, sınıf çatışmasının, üretim sisteminden kaynaklandığını ve bunun sosyal, siyasal ve 

ideolojik sistemle birebir ilintili olduğunu belirtmektedir. 

Çoğulcu yaklaşım taraftarlarına göre siyasal iktidar, bireyler, baskı grupları ve devlet 

arasında bölüşülmektedir. Bu görüşe göre, toplumda hiçbir grup diğerlerinden daha baskın 

olmamalıdır ve tek başına hükümetin eylemlerini yönlendirmemelidir. Bu yaklaşıma göre, bir 

grubun diğerine göre daha baskın olmaya başladığı anda, karşıt gruplar yaptıkları eylemlerle 

bozulan dengeyi sağlamalıdırlar. Aksi takdirde toplumda bulunan denge sarsılmış olacaktır. 

Böylece, bireyler gerek gruplar içinde, gerekse hükümette söz haklarını 

kaybetmeyeceklerdir. Çünkü kendilerinin bağlı oldukları gruplarda, grubu etkileme güçleri 

bulunmakta ve aynı zamanda oy hakları ile hükümetin eylemlerine yön verebilmektedirler. 

Bununla birlikte, toplumda her zaman bir grubun diğer gruplara göre daha fazla gücü 

bulunmaktadır. Böylesine gruplara elitler diyebiliriz. Çoğulcu görüşe göre üç grup elit 

bulunmaktadır. Bunlar, büyük sermaye sahipleri, üst düzey askeri seçkinler ve sivil 

bürok~atlardır8 • Bu elit gruplar, eğitim veya aileden dolayı genellikle söz konusu statüyü 

ellerinde bulundurmaktadırlar. Bunlar hükümet üzerinde oldukça etkilidir. 

Marksist görüş bir adım daha ileri giderek, çatışmaların yapısal kaynaklarına 

eğilmektedirler. Burada da karşımıza üretim ilişkileri içindeki toplumsal ilişkiler örüntüsü 

çıkmaktadır. Buna göre gücü iki sınıf elinde bulundurabilir; ya üretim araçlarını elinde 

6 lbid., s. 2. 
7 R Dubin, "Approaches to the Study of Social Conflict: A Colloquium", Conf/ict Resolution, Vol.1, 
No2,June, 1957, s. 95. 
8 Ted George Goertzel, Political Society, Chicago, Rand McNally College Publishing Company, 1976, 
s.45-48. 
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bulunduranlar veya üretim araçlarını harekete geçirenlerdir. Doğal olarak kapitalist toplumda 

gücü elinde bulunduranlar daha çok üretim araçlarını elinde bulunduranlar olacaktır. 

Marksistler, devlet kavramı üzerinde diğer gruplardan daha fazla durmaktadırlar. Bilindiği 

üzere, Marksistlere göre devlet, kapitalist sınıfın, işçi sınıfına tahakküm aracıdır. 

Yukarıda aktarmaya çalıştığım gibi sosyal hizmetlere aktarılacak kaynakların nitelik 

ve nicelik olarak tespiti sürecini etkileyen faktörler konusunda bir netlik yoktur. Bununla 

birlikte genel anlamı ile üç farklı yaklaşım, üç farklı şekilde, kamu ve sosyal hizmetlerin 

niteliğinin ve niceliğinin devlet tarafından belirlenmesi sürecine etki yapan sınıfları ve 

grupları temel alaiı kuramsal yaklaşımları ortaya koymuşlardır. Bunlar, Çoğulcu, Korporatist 

ve Marksist yaklaşımlardır. 

1. Çoğulcu (Pluralist) Görüşler: 

Çoğulcu siyasal görüşün temel bileşenleri, seçimler, temsili demokrasi, siyasal 

partiler ve baskı gruplarıdır. Devlet, yukarıda kısaca değindiğim işlevsel yaklaşımla ele 

alınırsa, devletin, söz konusu biçimsel kurumlardan meydana geldiğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Buradaki bileşenler aslında "devletten" daha çok bir "siyasal sistemi" 

tanımlamaktadırlar. Bu sistemde, iktidar, baskı grupları arasında paylaştırılmıştır. Bu baskı 

gruplarından her biri siyasal bir destek bulabilmek için sürekli hareket halindedir. Bu 

yaklaşımın beraberinde getirdiği iktidar anlayışında temel unsur, kimin görüşünün üstün 

geldiği ve karar alma aşamasında hangi kişi ya da grupların diğerlerine göre daha üstün 

olduğudur. Siyasal sürece bu bakiş açısı ile baktığımızda, aslında hükümetin bir arabulucu 

rolünü üstlendiği görülmektedir. Tarafsız hakem niteliğindeki hükümet, değerlerin ve 

kaynakların tahsisi ile ilgilenmemek durumundadır. Tüm sistem, örneğin hukukun üstünlüğü 

ve özel mülkiyete saygı gibi, aslında demokrasinin temel değerlerinin ne olduğu konusuna 

odaklanmış durumdadır. 

Kuşkusuz yukarıdaki görüşler birçok yönü ile eleştirilmeye açıktır. örneğin, Mills, 

iktidarın ileri sürüldüğü gibi birçok kişi ya da grup arasında paylaştırılamayacağını 

söylemekte, iktidardan pay alan çok sınırlı bir kesimin ise söz konusu gücü nihayetinde 

kendi amaçları için kullandığını belirtmektedir9. Yalnızca demokratik siyasal yapının 

aygıtlarına yoğunlaştığımız zaman Mills'in ileri sürdüğü bazı gerçekleri görememe tehlikesi 

ile karşı karşıya gelebiliriz. Çoğulcu yapının en önemli eksikliklerinden ilki, iktidarın yapısal 

bileşenlerini dikkate almamasıdır. ikincisi ise, söz konusu görüşe göre gruplar arasında çıkar 

9wright Milis, "The Two Faces of Power'', American Politica/ Science Review, Vol.56, No.4, 1962, s. 
949-952. 
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çatışması başlayınca, bu çatışmanın nasıl çözümleneceği belli değildir. Burada insanlarının 

bir noktaya yönlendirilmesi söz konusudur. Buna göre, gücü elinde tutanlar bir çatışma 

anında veya diğer tüm eylemlerinde herkes için en iyi olanı yapacaklardır. Bu nedenle kişiler 

birebir kendi çıkarlarına hizmet etmeyen kimi eylemleri dahi kabul etmek durumundadırlar, 

çünkü iktidarı elinde tutanlar tarafından onların çıkarları zaten gözetilmektedir 1°. 

2. Korporatist Görüş: 

Korporatizm dar anlamıyla meslek kuruluşlarına dayalı bir ekonomik ve politik 

sistemdir. Geniş anlamıyla, tarihsel olarak yaşanan krizlerde de görüldüğü gibi korporatistler 

kapitalist sistemin yol açtığı olumsuz sonuçları ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia 

etmektedirler. Bu boyutuyla da ekonomik bir sistem ortaya koymaktadırlar11 . 

Endüstrileşmiş kapitalist toplumlarda birbirleri ile rekabet eden baskı gruplarının 

önemi ve rolü çoğulcular tarafından da önemle vurgulanmıştır. Korporatist görüşte ise, 

çoğulcu devlet görüşündeki baskı gruplarının yerini korporatif gruplar almaktadır. Buradaki 

korporatif gruplar, çalışan insanların gerek ekonomik gerekse sosyal boyutları ile 

ayrışmasına göre tanımlanmaktadır. Bunların tanımlanmasında yerine getirdikleri fonksiyon 

son derece önemlidir. Buradaki en önemli özelliklerden biri korporatif temsil sayesinde 

grupların kendi çıkarları için doğrudan doğruya devletle görüşmeleridir. Ancak buradaki 

görüşme pek tabii ki yalnızca kendi çıkarlarını ön plana koymak olmayıp, aynı zamanda 

devlet politikalarını da ön plana çıkararak, söz konusu politikaları yönlendirme kaygıları da 

bulunmaktadır. Buradaki siyasal karar modelinde, temsil ve uygulamalar birbirleri ile iç içe 

geçmiş durumdadır12 . Korporatist düzenlemeler ve görüşmeler genellikle ekonomik alanda 

kendini daha fazla hissettirmektedir. Temel olarak korporatif sistemin üç bileşeni 

bulunmaktadır. Bunlar sendikalar, endüstriyel örgütlenmeler ve son olarak da bunların 

üstünde yer alan hükümettir13
• 

10Steven Lukes, Power: A Radikal View, Landon, Macmillan, 1974, s. 97. 
11 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ayferi Göze, Liberal Marksist Faşist ve Sosyal Devlet 
Sistemleri,lstanbul, Fakülteler Matbaası, 1980, s.116-151. 
12 Alan Cawson, Corporatism and We/fare:Social Policy and State lntervention in Britain, Landon, 
Heinemann, 1982, s. 38-39. 
13 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız, Ayferi Göze, Korparatif Devlet, 19 ve 20. Yüzyıllarda Avrupa'da 
Korporatif Devlet Teorileri ve Korporatif Devlet Sistemleri, lstanbul, 1960. 
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3. Marksist Görüşler: 

Marksistler gerek devleti, gerekse devletin karar sürecini açıklarken son derece 

zengin bir içerik sunmaktadırlar. Ancak bu içerikler birbirlerinden farklı özellikler 

göstermektedir. Bununla birlikte Marksist görüşler şu hususlarda hemfikirdir: Kapitalist 

toplumlarda devletin gücü sınıf temellidir ve sınıf iktidarı ile siyasal iktidar birbirleriyle son 

derece yakından ilişkilidir. Devlet, bir dereceye kadar egemen gücün çıkarlarına hizmet 

etmekte veya en azından sermayenin birikmesini kolaylaştırmaya yönelmektedir. Devlet, bir 

yandan sermayenin uzun dönemdeki çıkarlarına hizmet etmekle birlikte, aynı zamanda 

kısmen de olsa toplumun çıkarlarına hizmet etmek durumundadır. Aslında bu kapitalist 

devletin kendi içindeki çelişkisini ortaya koymaktadır. 

Sanayileşmiş kapitalist toplumlarda, siyasal anlamda en önemli olgu, özel sektörün 

varlığının kabul edilmesi ve bu sınıfın güven içinde idamesinin sağlanmasıdır. Marksist 

görüşe göre, devlet böylesine bir toplumda egemen sınıfların bir aracı konumundadır14 • Bu 

sınıf doğrudan doğruya üretim sürecini elinde bulundurmakta ya da kontrol etmektedir. Söz 

konusu kitle, sanayi kesiminde, medyada, üniversitelerde ve devlet kesimlerinde de iktidar 

sahibi olarak betimlenmiştir. Bundan başka devlet, kaynakları elinde tutan kapitalist sınıfın 

adeta bir sözcüsü konumundadır. Devlet sermayenin birikmesi sürecinde her aşamada 

devreye girebilir. Bu da aslında bize siyasal iktidarı elinde tutanların tercihlerinin her 

aşamada devreye girebileceğini göstermektedir. Ayrıca devlet kendi çıkarları doğrultusunda 

sermayenin birikmesini de tercih edebilir ve pratikte dünya ölçeğindeki rekabet koşullarında 

durum budur. 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız gibi devletin varlık nedenini ve siyasal 

yapıları aktaran teorilerden de anlaşılacağı üzere, devletin topluma sunacağı hizmetin 

niteliği ve niceliği konusunda ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

8. Sosyal Problemlerin Nedenleri: Kişisel, Kurumsal ve Yapısal 

Yaklaşım 

Düzeni, istikrarı, toplumsal dengeyi ve toplumdaki değişik gruplar arasındaki ilişkileri 

fonksiyonel olarak ele alan teoriler, çoğulcu bir görüşle iktidarın toplum içinde dağıtılması 

gerektiğini ve tarafsız bir devlete ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Böyle olunca da aslında 

sosyal problemlerin kaynağını bireylerin tutum ve davranışları oluşturmaktadır. Bundan 

14 V. 1. Lenin, Devlet ve ihtilal, 7. 8., Çev. Kenan Soner, Ankara, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1989, 
s.13. 
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dolayı da çözümü yine bireylerin bizzat kendisinde aramak gerekecektir. Nisbet ve Merton'a 

göre, sosyal problemler, kişinin yalnızca içinde bulunduğu sosyal statüsünden değil, daha 

çok sosyal sistem içindeki bireyler arasında etkin bir şekilde iletişim kanallarının 

çalışmamasından, toplum içindeki sosyalleşme sürecindeki eksikliklerden ve bireyler 

arasındaki rekabetten kaynaklanmaktadır15. Kısacası bu yazarlar sosyal problemlerin 

kurumsal ya da yapısal nedenlerden değil, bireylerin yetkinliklerinin düşük olmasından 

kaynakladığına inanmaktadırlar. 

Bunlar, sosyal sorunlarla kişinin tutumlarının çok yakından ilintili olmadığına 

inanmaktadırlar. Bu nedenle de, çözümü, bireylerin, ailelerin veya komşuların eğitimi ile 

sınırlı tutmaktadırlar. Buna paralel olarak sosyo-ekonomik durumdaki eşitsizliği ortadan 

kaldıracak temel değişikliklere gereksinim duymamaktadırlar. Anti kollektivist görüş 

taraftarları yukarıdaki görüşü tamamen benimsemekte ve toplumda bulunan eşitsizliği 

ortadan kaldırmak için hükümetlerin herhangi bir eylemine de gerek olmadığına 

inanmaktadırlar. Hükümetlerin eylemlerinin toplumsal problemlerin oluşmasına veya 

şiddetlenmesine neden olacağını düşünmektedirler. 

Kurumsal yaklaşımda 16 ise, toplumda bulunan sosyal çatışma modelinde 

odaklanılması gereken yerin bireyler olmayıp, aslında toplumun geneline ve sosyal 

problemlerin kaynağına inilmesi gerektiğine inanılmaktadır. Buna göre sosyal problemlerin 

temelinde bireylerin tutum ve davranışlarından çok, insanların içinde bulunduğu ekonomik 

ve sosyal durum bulunmaktadır. örneğin yoksulluk, düşük ücret ve sosyal güvenlik 

sisteminin olmaması, insanın sağlığını kaybetmesi, kötü çalışma ve yaşam koşulları, işsizlik 

gibi sorunların insanların çıkarlarını maksimize edebilmek için çabaladıkları ekonomik 

sistemden kaynaklandığını belirtmektedirler. Bireysel davranışların son derece sınırlı ölçüde 

etkisi olabilir. Unutmamak gerekir ki, insan sosyal bir yaratıktır ve sosyo-ekonomik bir çevre 

tarafından şekillendirilmiştir. Yaşam koşulları da belli bir toplumun varlığı ile birlikte şekillenir. 

Bu itibarla, bireyle sınırlı bir yaklaşım çerçevesi daha baştan yetersizlikler taşımaktadır. 

Toplum içinde değişik gruplar arasında değerlerin ve çıkarların çatışmasında temel 

etken aslında üretim sistemine dayanmaktadır. Sosyal problemler üzerine çatışma 

kuramının bakış açısı ile eğildiğimiz zaman asıl odaklanmamız gereken sorun, toplumsal 

yapıdır. Bunun içinde de, dikkate alınması gereken ilk nokta , sosyal yapının temel 

kategorilerdir. 

15Robert Nisbet ve Robert King Merton, Contemporary Socia/ Problems, London, Harcourt Brace & 
World, 1966, s.802-803. 
16 George ve Wilding, op.cit., s.15. 
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Yapısal yaklaşım içinde sayılması gereken Marksistler, toplumu analiz ederken, 

sosyal problemlerin, endüstrileşmenin, şehirleşmenin veya gruplar arasındaki çatışma gibi 

nispeten kısa dönemli gelişmelerin bir ürünü olmadığına inanırlar. Onlara göre, sosyal 

problemlerin temelinde yatan ana unsur kapitalist üretim biçimidir ve bu sistem toplumsal 

ilişkilerin de şekillenmesine neden olmaktadır17 • Bu sosyal problemlerden kimi basitken, 

kimileri ise karmaşıktır. örneğin, yoksulluk birinci kategoriye girerken, suç ikinci kategoriye 

girmektedir. Kısacası sosyal problemlerin varlık nedenlerini açıklamadaki farklılık, 

beraberinde iyileştirme sürecindeki faaliyetlerdeki ciddi farklılaşmaları da beraberinde 

getirmektedir. 

C. Sosyal Politikaların Ortaya Çıkışı Hakkında Kuramlar: 

1. Fonksiyonalist Kuram: 

Topluma fonksiyonalist bakış açısı ile baktığımızda, toplumun alt sistemlerin 

bileşkesinden oluştuğunu ve söz konusu alt sistemlerin tümünün istenilen düzeyde 

işleyebilmesi için kusursuz çalışması gerektiğini belirtmeye çalıştım. Sosyal hizmetler, bu alt 

sistemlerden biridir ve ekonomik ve siyasal fonksiyonların yerine getirilebilmesinin zorunlu 

bir parçasıdır. Sosyal hizmetlerin buradaki temel fonksiyonu, sosyal bütünleşmenin ve 

toplumdaki temel değerlerin benimsenmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu sayede 

sosyal hizmetlerin, marjinal konuma düşmüş grupların topluma dahil edilmesi sayesinde 

iyileştirici bir fonksiyonu olacağı gibi, suçluluk veya benzeri sapma davranışları yönünden 

önleyici fonksiyonları da bulunmaktadır. Fonksiyonalist bakış açısı sosyal problemleri, 

sadece sosyal politika konusu olarak algılamakta ve bunların, ideolojik ve siyasal bir yanının 

olamayacağını vurgulamaktadır18 • Bu görüş tahmin edileceği üzere son derece muhafazakar 

bir yaklaşımdır. 

Fonksiyonalistlere göre sosyal hizmetler, bireycilik sonucunda toplumda oluşan 

farklılaşmanın ve ayrılmanın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayileşme, 

insanları kırsal kesimden kente göçe zorlamıştı. Bunun doğal bir sonucu olarak toplumda 

emeklerini satarak geçinen bağımlı bir kesim oluşmaya başlamıştır19 • Burada da ailenin 

geleneksel rolü sürecin niteliği sonucunda gerilemeye başlamıştı. Toplumda ailenin yapısı, 

sağlık problemleri, kentleşme, sanayi işçisi gibi yeni kavramlar devreye girmeye başlamıştı. 

17 lbid., s.17. 
18 lbid., s.20-21. 
19 Eric C. Hobsbawn, "Toplumsal Tarihten Toplumun Tarihine," Çev. lbrahim Altınsoy, Tarih ve 
Tarihçi, Der. Ali Boratav, lstanbul, Alan Yayıncılık, 1985, s. 145-169. 
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Tüm bu değişimler kaçınılmaz olarak çalışan sınıflardan kaynaklanan bir sosyal refah 

istemini beraberinde getirmiştir. Oysa sosyal refahın yaratılmasında da geleneksel kurumlar

aile, akrabalar, dernekler, din veya gönüllü kuruluşlar- değişen koşulları ve yeni ihtiyaçları 

karşılamaya yeterli olmayacaklardır. Böylece kamu alanında sosyal ihtiyaçların 

karşılanmasına yönelik kurumsal faaliyetler devreye girecek ve hükümetin sorumluluğu 

kendiliğinden oluşacaktır. Kamu alanında yaratılan sosyal hizmetler aslında işlevsel bir 

gerekliliktir ve devletin toplum içinde istikrarı ve bütünleşmeyi tesis etmesinde kaçınılmaz bir 

sorumluluktur. 

Sanayileşmenin ülke gündemine öyle ya da böyle gelmesi ile birlikte aslında söz 

konusu süreç, tüm ülkeler için geçerliliğini korumaktadır. Sosyal devlet, sosyal gelişmenin bir 

safhasını oluşturmuş ve tüm sanayileşmiş ülkeler için kaçınılmaz bir zorunluluk haline 

gelmiştir2°. Beli, sosyal devlet üzerinde toplumdaki herkesin hemfikir olması ile birlikte 

"ideolojilerin artık anlamlarını kaybettiklerini", yaratılan konsensüs ile birlikte, siyasal 

çoğulculuk ve karma ekonomik bir sistemin kendiliğinden yer bulabileceğini belirtmiştir21 . 

Anti kollektivistler22
, sosyal politikadaki gelişimi, toplumdaki istikrar veya kapitalist 

değişimin doğal bir fonksiyonu olarak görmemektedirler. Anti kollektivistler, devletin rolünün 

bu kadar gelişmesinin, gerek piyasa ekonomisini gerekse sosyal yapıyı ciddi anlamda tehdit 

edeceğini belirtmişlerdir. Onların görüşüne göre, sosyal devlet, bireylerin ve toplumun 

gelişiminin önünde engeldir. Kısa vade için tasarlanmış, uzun dönemdeki sonuçları çok fazla 

düşünmemişlerdir. 

2. Çatışmacı Kuram: 

Çatışmacı kuram, toplum içinde farklı çıkar grupları arasında bir çatışmanın doğal 

olduğunu kabul eder. Gruplar arasındaki çatışmadan yola çıkarak sosyal politika ölçümlerine 

söz konusu çatışmayı bir girdi olarak inceler. Özetle 'çatışma yaklaşımı' , "toplumu 

birbirleriyle çatışan öğelerden meydana gelmiş bir bütün olarak ele alır". Bu anlayışın toplum 

modeli özetlenirse; '1) Her toplum her an değişmeye konu olur. Toplumsal değişme her 

yerde vardır. 2) Her toplum her an toplumsal çatışmaya sahnedir, toplumsal çatışma her 

yerde vardır. 3) Toplum içindeki her öğe onun değişmesine katkıda bulunur. 4) Her toplum 

2° Clark Kerr et al., /ndustrialism and lndustria/ Man, Boston, Harvard University Press, 1960, s. 195. 
21 Daniel Bell, The End of Jdeo/ogy, New York, Free Press, 1960, s. 402-403. 
22 Anti kollektivistlerin sosyal değerleri, toplum ve devlete bakışları, hükümetin rolü ve sosyal devlete 
karşı tutumları bu çalışmada, "sosyal devlete farklı ideolojik yaklaşımlar" başlığı altında incelenmiştir. 
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bazı üyelerinin öteki üyeleri üzerindeki zorlamalara dayanır"23 • Bu teoriye göre çatışma asıl 

olduğuna göre, hükümetlerin, çeşitli yasama faaliyetlerini yönlendirmek suretiyle sosyal 

politikalara yön vermeye çalışması da, çatışmaların kaynakların ortadan kaldırmaya 

yetmeyecektir. Aslında sosyal politikalar, çıkar çatışmalarının tarihsel bir sonucudur. Bilindiği 

gibi burada çatışma farklı sosyal sınıfların beklentileri arasında ki uyumsuzluktur. Sınıflar 

arasında savaş ya egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda, ya aşağı sınıfların taleplerine 

uygun olarak, ya da her iki sınıfın da uzlaşması -mutabakata varmaları- sonucunda sorun 

çözülebilecektir. Sosyal devlet uygulamalarının, kapitalist toplumlar açısından iki temel 

toplumsal sınıfın uzlaşması sonucunda ortaya çıkan yönetim anlayışının bir izdüşümü 

olduğunu söylemek mümkündür. Tabii ki, burada her iki toplumsal sınıfa veya genel olarak 

bütün yurttaşlara da aynı ölçüde çıkar sağlandığını söylemek istemiyorum. Gelir düzeyi 

yüksek olanlar daha iyi eğitim, sağlık ve konut gibi olanaklardan yararlanabileceklerdir. 

Burada çatışmanın yerini artık piyasa mekanizması alacaktır. Bununla birlikte sosyal statü 

ve sınıf olarak iktidarı elinde bulunduranlar, bu gücü diğerleri aleyhine rahatlıkla 

kullanabilecektir. Piyasa mekanizması tarafından sağlanacak sosyal boyutlu hizmetlerden 

yararlanamayacak olanlar, toplumda yeni bir sosyal grup olarak karşımıza çıkacak ve 

ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını talep edeceklerdir. 

Marksizm'in çatışma modelinde, toplumda belli başlı iki süreç bulunmakta; bunlardan 

ilki toplumda iki temel sınıfın varlığını ve bunlar arasında bir çatışmanın kaçınılmazlığını 

vurgularken, ikincisi ise kapitalist sistemin ihtiyaçlarının altını çizmektedir. iki sınıf arasında 

süre giden çatışma aslında, fonksiyonalistlerin belirttiği gibi aralarında yapılacak uzlaşması 

ile bir düzene kavuşturulabilecektir. Fakat burada değişimi yönlendirecek olan hakim 

gruptur. Hükümet dolaylı ya da dolaysız olarak, sosyal politikaların oluşumunda işçi 

sınıfından etkilenecek ve kapitalist sınıfa karşı bir anti-tez olarak karşı çıkacaktır. Bu bakış 

açısı aslında işçi sınıfının kapitalist sınıfa karşı bir başarısı olarak değerlendirilecektir. 

Sosyal reformlar aynı zamanda, "kapitalizmin ihtiyaçlarının karşılanması"nı yani kapitalist 

sistemin daha etkin ve daha kabul edilebilir olmasını sağlayacaktır. Sosyal reformlar 

sayesinde işçi sınıfının marjinalleşmesi önleneceği gibi toplumda bir istikrar da yakalanmış 

olacaktır. Bununla birlikte Marksist yazarların birleştikleri kanıya göre, sosyal politika, 

kapitalist toplumun temel sosyal problemlerini tek başına çözmeye yetecek güçte değildir24• 

23Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitapevi, lstanbul, 1981, s. 
48, 61-211. 
24 lmmanuel Wallerstein, "Kapitalist Dünya Ekonomisinde Sınıf Çatışması", Irk, Ulus, Sınıf, Belirsiz 
Kimlikler, Der. Ettiene Ballibar ve lmmanuel Wallerstein, Çev. Nazlı Ökten, lstanbul, Metis Yayınları, 
1993, s.154-155. 
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Kapitalist sistem içinde sosyal reformlarla, yoksulluğun ve suçluluk davranışının ortadan 

kaldırılmasının mümkün olmadığını savunurlar. 

D. Sosyal Politikanın İşlevi 

Sosyal politika toplumun yapısını değiştirmeye yönelik tüm politikaları bünyesinde 

barındırmaktadır. Bununla birlikte sosyal politikanın sınırlarının tam anlamıyla çizilmesi 

oldukça güçtür. Ancak genel anlamıyla sosyal politika; 

" .. toplumdaki bütün sosyal grupların barış ve çalışma ahengini temin etmek, tam istihdamı 

sağlayarak işsizliği önlemek, çalışma şartlarını ıslah ederek insan haysiyetine yaraşır bir 

çalışma düzeni kurmak ve herkesin yaptığı işe uygun insanca yaşamasını sağlayacak 

düzeyde ücret almasını temin etmek, sosyal sigortalar ve sosyal yardım müesseseleri 

vasıtasıyla insanları yarın endişesinden kurtaracak sosyal güvenlik sistemini ve vergi 

adaletiyle milli gelirin adil dağılımını sağlayıp, sosyal adaleti gerçekleştirerek refahı 

yaygınlaştırmak; toprak reformu ve geri kalmış yörelere yeni yatırımlar yaparak bölgeler 

arası dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve toplumun bünyesini korumak için alınan, 

uygulanan ve alınması düşünülen tedbirler bütünü"25 olarak kabul edilmelidir. 

Sosyal politikaların fonksiyonlarını ve başlangıç noktasını anlayabilmek için Kari 

Marx'ın, 19. yüzyıldaki lngiliz Fabrika Yasası'na bakış açısından başlamak gerekecektir. 

Marx, On Saat Yasası26 ve diğer fabrika ile ilgili yasaların sürekli olarak sömürü araçları 

olduklarını, bunların sermaye sınıfına uzun dönemde ne gibi faydalar sunduğu ve bunun 

sonucunda da çalışan sınıfı nasıl tükettiğini detaylı bir şekilde belirtmektedir. Marx yine kısa 

dönemde her bir bireyin ekonomik çıkarı ile uzun dönemdeki kollektif çıkarların nasıl 

çatıştığını ortaya koymuştur. "Sermaye, çalışanların yaşamlarının uzunluğu ve sağlığı 

konusunda, toplumdan bir baskı gelmediği müddetçe hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. 

özellikle serbest rekabet, kapitalist üretim biçimi ve hukuk düzeni, ekonomik yapıların 

oluşturduğu bir baskı aracı olarak kişilere karşı kullanılacaktır".27 

25 Sait Dilik, "Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki ilişkiler, AÜSBFD, c.XXXV, Ocak
Aralık, No:1-4, 1980, s.77 
26 "1850 tarihli fabrika yasası, ortama iş günü için 10 saate izin veriyor; ilk beş gün için sabah altıdan, 
akşam altıya kadar 12 saat, buna yarım saatlik kahvaltı paydosu ile, bir saatlik öğle yemeği paydosu 
dahil olup, geriye, 10.5 iş saati kalıyordu. Cumartesi sabah altıdan, öğleden sonra ikiye kadar sekiz 
saattir, buna yarım saatlik kahvaltı paydosu dahildir. Böylece, ilk beş gün için 10.5 saat ve son gün 
için 7.5 saat olmak üzere toplam 60 iş saati oluyordu. Bu yasaların uygulanması denetlemek üzere 
doğrudan içişleri Bakanlığına bağlı fabrika deneticileri atandı ve bunların raporları, diğer parlamento 
raporları ile birlikte altı ayda bir yayınlandı." Kari Marx, Kapital, Cilt 1, Çeviren, Alaattin Bilgi, 3. Basım, 
lstanbul, Sol Yayınları, 1986, s.253-254. 
27 Aktaran lan Gough, The Politica/ Economy of the Welfare State, Landon, Macmillan, 1979, s. 55. 
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Toplumdan gelen baskılar sonucunda devlet kısmen de olsa baskıları 

yatıştırabilmek için aktif müdahale etmek zorundadır. Devletin söz konusu müdahalesinde 

kapitalist sınıfın çok istekli olması beklenmemelidir. Bir başka bakış açısından olaya 

bakıldığında, devletin çalışan sınıf için yaptığı müdahalenin aynı zamanda kapitalist sınıf için 

de fayda sağladığı görülür. işçi sınıfına yapılacak dolaylı yardımlar, uzun dönemde 

sermayenin kuwetlenmesine ve kapitalist sosyal ilişkilerin sağlamlaştırılmasına yardımcı 

olacaktır. Bu sayede de, kapitalist sınıfın da ihtiyacı olan toplumsal düzen kendiliğinden 

sağlanacaktır. Bu yaklaşım biçimi aslında 19. yüzyılın sonlarındaki sosyal politikaların da 

temelini oluşturmaktadır28 . Gerçekten de, çalışan sınıf hem sermayenin ayrılmaz bir 

parçasıdır, hem de insan olarak her geçen gün ihtiyaçları ve yaşam standartları genişleyen 

bir eğilim içinde yer tutmaktadır. Sadece bu durum bile devleti çözülmesi gereken birçok 

problemle baş başa bırakmaktadır. 

Burada karşımıza iki yaklaşım çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, sosyal politikalarının 

ortaya çıkışının açıklanmasında sınıf mücadelesinin rolünün ne olduğu; ikincisi de, devletin, 

kapitalist sistemin fonksiyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında nasıl bir aracılık görevini yerine 

getirdiğidir. Söz konusu olan bu iki soru aslında kapitalist devletin bakış açısının doğal 

sonuçlarıdır. Buna göre siyasal arenada, .farklı sınıflar sürekli bir mücadele halindedir; işler 

ise kısa ve geçici çözümlerle yürümektedir. Temel amaç, sermayenin yeniden üretimi ve 

birikmesini sağlamanın yanında, sosyal ilişkilerin düzenlenmesini de ön planda tutmaktır. 

Kapitalist devlet üzerine ortaya atılan teoriler, kapitalist tarzda üretim biçiminin analizi 

temeline dayanmaktadır. Tüm bunlar herşeyden önce temel iki niteliği bünyesinde 

taşımaktadır. Bunlardan birincisi, yöneten yönetilen farklılaşması ve bundan dolayı ortaya 

çıkacak olan sınıflar arasındaki sürekli mücadelenin, hemen hemen her düzeyde kendini 

göstermesidir. Bu durumda bir tarafa sermaye bir tarafa da işçi sınıfı konulmakta, ikinci 

olarak da, ekonomik sistem ve bu sistemin hukuk düzeni ele alınmaktadır. Mishra, Marksist 

yaklaşımın en güçlü yanlarından birinin, ol_aylara yapısal açıdan bakarak, sorunları bir 
11sistem11 yaklaşımı ile ele almasından, yani .tüm toplumun birbiriyle ilintili olduğunu belirten 

yaklaşım biçimini tercih etmesinden kaynaklandığını vurgulamıştır. Tüm bunların da 

beraberindeki sosyal değişmenin, çıkarların ve değerlerin çatışmasına neden olduğunu da 

belirtmiştir29 • 

28Wolfgang Müller, "The lllusion of State Socialism and The Contradiction Between Wage Labour And 
Capital", Telos, Fail, 1976, s. 95-96. 
29Ramesh Mishra, Society and Socia/ Policy: Theoretica/ Perspective on We/fare, London, Macmillan, 
1977, s. 81. 
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Marksist çalışmalarda, sosyal devlet ve sosyal politikalar değerlendirilirken bazı 

farklılıklar dikkati çekmektedir: Kimi yazarlar sosyal devletin, sermayenin ihtiyaçlarını 

karşılamak için fonksiyonel bir rol üstlendiğini belirtirler. Bunlara göre sosyal devlet istikrarı 

ve huzuru bozucu potansiyel tehlikeleri, siyasal ve ekonomik ihtiyaçları da dikkate alarak 

absorbe etmektedir. Diğer yazarlar ise sosyal devleti, çalışan sınıfın çabalarının istenmeyen 

bir meyvesi veya devletin istemeden verdiği kimi imtiyazlar olarak görmektedir3°. Sosyal 

politikalar üzerindeki sınıf mücadelesinin etkilerine bakacak olursak, devlet, sermaye 

sınıfının çıkarlarını ve her iki grubun bir arada bulunabilmesi için gerekli koşulları 

bünyesinde bulundurmaktadır. Şu bir gerçektir ki, her bir ·ülke şartlara göre kendini az ya da 

çok söz konusu çözümlere uyarlamıştır. Çağdaş sosyal devletlerin özelliklerine baktığımız 

zaman şunu rahatlıkla görmekteyiz: Ülkelerde yaşanan süreç birbirine son derece 

benzemekle birlikte, ulusal düzeydeki sosyal politikalarda, organizasyonlarda ve yapılarda 

muazzam bir farklılık bulunmaktadır. Dikkati çeken bir başka benzerlik ise özellikle OECD 

ülkelerinde, devlet harcamalarında sosyal hizmetlere ayrılan payın her geçen gün 

artmasıdır. Birçok alanda sosyal politikalar birbirine paralel bir gelişim süreci izlemektedir. 

Sosyal politikaların günümüzde değerlendirilebilmesi için öncelikle yapmamız gereken, 

bunların 20. yüzyılın başlarındaki gelişimine bakmak olmalıdır. 

1. Sınıf Mücadeleleri ve Çalışan Sınıfın Gelişmesi: 

Alt sınıfların baskılarının ve diğer organize olmuş baskı gruplarının bir araya gelmesi 

bu alandaki toplumsal değişmede önemli bir rol oynamıştır. 1880'Ii yıilarda Bismarck'ın 

sosyal güvenlik tasarısı, 1911 yılındaki Lloyd George'nun işsizlik sigortası tasarısı, 1969 

yılındaki ltalyan sosyal güvenlik kazanımlarının genişletilmesi, lngiltere'de eğitim alanında 

yaşanan genişleme veya Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin tanıtılması, tüm bunlar çalışan sınıfın 

ve müttefik grupların değişik alanlardaki baskılarının sonucudur31
. Bununla birlikte, sınıf 

baskıları sonucunda meydana gelen sosyal reformlar farklı bir özeUik arz etmektedir. 

örneğin bir çok geniş katılımlı hareket parlamento dışında başlama1dadır. Bunların en 

dikkate değer örnekleri 1968 yılının Mayıs ayında Fransa'da oluşan eylem ve onu _takip eden 

1969 yılındaki "Sıcak Sonbahar" eylemi olarak bilinen ltalya'daki hareketlerdir. Bu sürecin 

sonunda devletlerin aldıkları kararlarla, tehlikeli bir şekilde büyüyen ve bağımsız bir nitelik 

30Ayıntılı bilgi için bakınız: lan Gough, "State expenditure in advanced capitalism", New Left Review, 
Section 1, 1975, s. 92. 
31 Daha fazla bilgi için bakınız, Gastov Rimlinger, We/fare Po/icy and lndustria/isation in Europe, 
America and Russia, Wiley, 1971. 
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taşıyan bu hareketin önüne geçilmesi gerekiyordu. Reformlarla da tasarlanan, söz konusu 

hareketlerin önünün alınmasından başka bir şey değildir32 • 

Kapitalizmin en büyük çelişkisi, aslında istemese de büyük bir çalışan kitlesini ortaya 

çıkarmak zorunda olmasıdır. Bu büyük insan kitlesinin çıkarları ile sermayenin çıkarları 

arasında ise ciddi bir çelişki bulunmaktadır. Büyük fabrikaların kurulması ve çalışanların bir 

araya gelmesi, işçi sınıfının oluşmasını ve kapitalist toplum içinde kaçınılmaz şekilde yer 

tutmasını sağlamıştır. Bu grupların birleşmesi ile birlikte ortaya çıkan kollektif organlar, hem 

onların gücünü artırmakta, hem de buna paralel olarak sermaye karşısında taraf olabilme 

imkanlarını yaratmaktadır. Bu büyük kollektif organizasyon, gücünü çoğunlukla iş yerlerinde 

veya fabrikalarda göstermekte ve tüm ilgilerini bu alanlara yönlendirmektedirler. örneğin 

genel grev gibi etkinliklerle, bu örgütlenmeler tüm ülkeyi etkileyebilmektedir. 

Bununla birlikte, günümüzde gelişmiş kapitalist toplumlarda sınıf yapısı yukarıda 

aktarılandan daha karmaşık bir hal almıştır. Gerçekten, lngiltere gibi bir ülkenin tüm 

nüfusunu dikkate aldığımızda kapitalist sınıfı ve geleneksel toprak sahipleri sınıfını ayrı 

tutacak olursak, geri kalan toplum kesimlerinin çoğu çalışan sınıfın üyesi olarak 

düşünülebilir33 • Yakın zamanda, birçok yeni ayırım söz konusu edilmiştir. Bunlar "yeni" orta 

sınıf yöneticiler, idareciler, diğer işletmelerde yer alan hiyerarşik yapıdaki görevliler, 

teknisyenler ve mühendisler gibi yeni gruplardır. Ayrıca devletlerin ordularında görev yapan 

kişilerin oluşturdukları gruplar gibi birçok yeni toplumsal gruplaşma da sonradan türemiştir. 

Bunları tam anlamıyla kategorileştirmek olanaksız denecek kadar zordur. Buradaki orta sınıf 

bile tek başına analiz edilmeye yetecek kadar kapsamlı bir kategori oluşturmaktadır. Söz 

konusu orta sınıflar, toplumda oynadıkları ideolojik, siyasal ve üretim sürecindeki rolleri 

gereği, kendi sınıflarının konumunun tanımlanmasında önem kazanmaktadırlar. "Çekirdek" 

işçi sınıfı, kaynakların, yatırımların ve üretim araçlarının üzerinde kontrol gücü olmayan 

kişileri tanımlamaktadır. Yukarıdaki üç temel kaynağı elinde bulunduran sermaye gücüne 

karşı, bu gücü elinde bulundurmayanlar arasında bir husumetin doğması son derece 

doğaldır. Bu da, kapitalist toplumdaki, sınıf çatışmasının temel parametresini 

oluşturmaktadır. "Yeni" orta sınıf veya diğer orta sınıflar, sürecin kontrolünde kimi roller 

üstlenmekte ve sınıf mücadelesi içinde çelişik bir konumda bulunmaktadırlar. Bundan dolayı 

bir toplumda gerek ekonomik, gerek siyasal, gerekse de ideolojik mücadelenin 

şekillenmesinde, bu grupların sınıf yapısı içindeki konumları, farklı bir anlam taşıyacaktır. 

32 Bismarck'ın ortaya koyduğu sosyal güvenlik politikaları sorunu daha büyümeden çözme taktiğin en 
klasik örneğidir. 
33Cahit Talas, Ekonomik Sistemler, 5. 8, Ankara, imge Yayınevi, 1999, s. 439-454. 
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Kural olarak, sanayileşmiş kapitalist toplumlarda, işçi hareketinin temelini örgütlenmiş yapılar 

oluşturmaktadır. 

Diğer bir can alıcı nokta ise, gelişmiş kapitalist ülkelerde gelişen siyasal yaşam 

sayesinde, sınıfsal çatışmalarının yeni hak talepleri ile beraber gündeme gelmesidir. Burjuva 

demokrasisindeki, genel oy hakkı, siyasal görüş bildirme ve örgütlenme özgürlüğü, 19. 

yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında ortaya çıkmıştır. Günümüz gelişmiş kapitalist 

toplumlarında ise bunlar artık siyasal yaşamın vazgeçilmez görüntüleri olarak 

algılanmaktadır. Therborn'un da belirttiği gibi 17. yüzyılda, lngiltere'de kapitalizm yeterince 

gelişmemişti. Bununla birlikte söz konusu ülkede aynı zaman dilimi içinde artık çalışan sınıf 

ortaya çıkmaya ve kimi örgütlü hareketler görülmeye başlanmıştır34 • 1939 yılında sadece 

sekiz ülkede, kadınlara oy hakkının tanınması, örgütlenmedeki sınırlılığı bize 

göstermektedir. Dolayısıyla, sosyal politikalar üzerindeki sınıf çatışmalarını, liberal 

demokrasinin kurumsallaşmasından önce ve sonra diye ikiye ayırabiliriz. Sosyal politikalar, 

siyasal alandaki demokratikleşme çabaları ile son derece yakından ilgilidir. Aslında sosyal 

politikaların gelişim süreci ile demokratik siyasal yapının ortaya çıkış süreçleri eşzamanlıdır. 

Sosyal haklar ile demokratik haklara baktığımız zaman ise aynı şeyleri söylemek oldukça 

güçtür. Liberalizme uygun şekilde genel oy hakkı ve diğer temel hakların tanınması, sosyal 

ilerlemenin ele alınış şeklinde son derece önemlidir. Ayrıca organize olmuş bir yapı içindeki 

işçi hareketi de belirli kazanımlar elde edecektir. 

Kapitalizmin gelişiminin doğal sonucu olarak, hem işçi sınıfının yaratılması hem de 

görece kapitalist devletin özerkliği, gelişmiş toplumlarda liberal demokrasinin sınırlarının 

genişlemesine neden olmuştur. Birçok ülkede, işçi partilerinin sürekli gelişimi ve çalışan 

sınıfların bu partilere destek vermesi sürecin bir devamıydı. Söz konusu partiler, üyelerini, 

liderlerini ve seçmen kitlelerini, çalışan kesimden oluşturmaktaydılar. Birinci Dünya Savaşı 

öncesi, sosyal demokrat partiler önemli güçler kazanmaya başlamışlardı. Özellikle 

Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti bunların en büyüğüydü. Aynı tarihlerde, gerek ltalya'da 

gerekse Fransa'da işçi partileri ve sosyal demokrat partiler, komünist partilerle tam bir 

işbirliği içinde bulunmaktaydı. Ağustos 1914 öncesi, birçok ülkede, devrimci sosyalist 

politikalar devreye girdi; fakat savaşın çıkması ile birlikte sosyal demokrat partiler ile 

komünist partiler arasındaki çatlak büyümeye başladı. Fakat bugün her iki sol partinin de bir 

ortak özelliği bulunmaktadır. Onların büyümeleri ile işçi sınıfın gelişmesi arasında bir 

bağlantı vardır. Pek tabii ki, ülkeler arasında önemli farklılıklar mevcuttur. örneğin, lngiliz işçi 

34Goran Therborn, "The Rule of Capital and the Rise of Democracy" New Left Review, No. 103, 1977 
s. 95. 
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Partisi, parlamentoda işçi hareketinin bir sözcüsü olarak ortaya çıkmış ve sendikal 

hareketten son derece etkilenmiştir. Halbuki, Almanya'da ki SPD'nin gelişimi, sendikal 

hareketten çok daha önce ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, birçok sosyal demokrat partiler 

dolaysız şekilde sendikalarla işbirliği içindeydiler ve hiçbir sol parti onlarla aralarında bir 

mesafe koymamaktaydı35 . 

işçi partilerindeki büyük gelişmeler, liberal partiler üzerinde bir baskı oluşturmaya 

başladı ve bunun sonucunda da, bu tip partiler kendilerini bir arada hareket etmek zorunda 

hissettiler. Aslında bu tip partiler, burjuva devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. 

Oy hakkı konusunda ilk başlarda yapılan en önemli gelişme mülkiyeti ve ticareti elinde 

tutanlara belirli imtiyazlar tanınmasıdır ve bu kesimin partisi de aynı yolu izlemiştir. Fakat 

daha sonraları çalışan sınıfların partilerinin büyümeleri ile birlikte genellikle birçok ülkede 

çok partili sistemlere doğru bir geçiş yaşanmıştır. iki grup arasında yaşanan bölünmeler ve 

farklılıklar, kapitalist toplumda güç kazanmaya başlayan işçi kesiminin niteliğinden 

kaynaklanmıştır. Gelişen sınıf mücadelesi ve bu mücadelenin içinde ortaya çıktığı 

sermayenin merkezileşmesi koşulları, hem sosyal hakların hem de siyasal hakların 

gelişimini anlayabilmek için son derece önemli bir çıkış noktasıdır. Bu süreç, beraberinde 

sosyal devleti getirmiştir. 

2. Sınıf Mücadelesi, Devlet ve Sosyal Politikalar: 

Sosyal devletin gelişimini açıklamaya çalıştığımız zaman iki önemli unsuru dikkate 

almamız gerekir. Bunlardan birincisi sınıf çatışmalarının yoğunluğu, ikincisi de özellikle işçi 

sınıfının gücü ile kapitalist devletin niteliğinin karşılıklı konumudur. Tüm bunlar uzun 

dönemde kapitalist sosyal ilişkilerin korunmasında önemli rol oynayacaktır. Başka bir 

açıdan baktığımızda, iskan ve sosyal yardım politikalarının eksikliği nedeniyle, komünist ve 

sosyal demokrat partilerin işçi hareketleri ile birleşmesi sonucu çok büyük bir toplumsal güç 

ortaya çıkmıştır. Bu toplumsal gücün devlet üzerindeki baskısı sosyal devletin filizlenmesine 

sebep olmuştur. Örneğin lngiltere'de 1911 yılındaki sağlık sigortasının tanınması veya 1948' 

de ulusal sigortanın devreye girmesi her iki sınıfın temsilcilerinin önemli beklentileri 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Tüm bu yasama faaliyetlerinin ortak özelliği, farklı sınıfların 

kendi çıkarlarını koruyabilmek için girdikleri çabaların ürünü olmalarıdır. Sosyal politikalara 

bu bakış açısı ile yaklaştığımızda iki farklı yaklaşımla karşılaşmaktayız. Bunlardan birincisi, 

sosyal devletin, toplumun içindeki farklı çıkarlar arasındaki uyumun bir temsilcisinden başka 

bir şey olmadığıdır. Diğer bir bakış açısı olan Marksistlerin savı ise, devletin işçi sınıfının 

~illiam Paterson, Socia/ Democracy in Post-War Europe, London, Macmillan, 197 4, s. 95. 
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talepleri karşısında verdiği tavizlerin, orta ve uzun vadede sermaye kesiminin çıkarlarına 

hizmet edecek olduğudur. 

Kanımca, sosyal reformları bu kadar keskin sınırlarla açıklamak bizi sınırlayabilir. 

Şurası bir gerçektir ki, kuwetlenen bir işçi hareketi sermaye kesiminin çıkarlarını tehdit 

edecektir. Bu durum karşısında da sermaye kesimi çıkarlarını koruyabilmek için mevcut 

düzenin araçlarıyla hareket edebileceği gibi, uzun vadedeki çıkarlarını da en iyi şekilde 

güvenceye alması gerekecektir. Tüm bunlar da devlet aygıtının yeniden yapılanma sürecini 

beraberinde getirecektir. Kapitalist sınıfın güçlü ve bu doğrultuda merkezi iktidarın baskın 

olduğu aynı zamanda da işçi hareketlerine karşı "deneyimli" olan devletler, bu hareketler gibi 

"aykırı" hareketlere karşı her zaman devlet aygıtını uyarlama ve geliştirme yönünde 

hazırlıklıdırlar36 • örneğin lngiltere'de Birinci Dünya Savaşı öncesi, geniş işçi kitlelerinin yerel 

halkı da arkalarına alarak gerçekleştirdikleri yaygın grevler ya da ikinci Dünya Savaşı 

sonrasında işçi sınıfının seçimlerde kazandığı başarıları ifade edebiliriz. Hatta, Birinci Dünya 

Savaşı esnasında birçok Avrupa devletinde isyan hareketleri söz konusuydu. Bunlara 

tepkiler çok farklı olmakla birlikte, hepsinin ortak yönü bu hareketlerin daha yoğun ve 

merkezi bir müdahaleci devlet anlayışını beraberinde gündeme taşımalarıdır. Parlamentoda 

daha fazla işçi sınıfı mensubunun bulunması, devletin en önemli karar alma 

mekanizmalarında ya da süreçlerinde değişimi de beraberinde getirmiştir37• 

Yukarıda kısaca aktarılan süreç içinde sosyal politikalarının oluşumu ve gelişimi daha 

anlaşılabilir bir hal almaktadır. Bu süreçte iki temel sınıfın da çıkarları olduğu yadsınamaz bir 

gerçektir. Pek tabii ki, bu sınıfların nihai amaçları birbirinden oldukça farklıdır. Sosyal 

politikalar işçi sınıfının menfaatlerine yöneliktir; zira en acımasız serbest piyasa 

ekonomisinde dahi mağdur olan bu kesimi kısmen de olsa koruyacak yasal düzenlemelere 

öyle ya da böyle yer verilmektedir. Bu politikalar aynı zamanda sermaye kesimine de hizmet 

etmektedir; çünkü verdiği ödünlerle işçi hareketlerinin gücünü kırmaktadır. Bu sayede de işçi 

sınıfını sistemin bir parçası haline getirmekte, sisteme entegre etmekte ve kontrol edilmesi 

daha kolay hale getirmektedir. Görüldüğü gibi işçi sınıfı ile sermaye sınıfının çıkarları taban 

tabana zıttır. Aslında sosyal politikaların oluşum sürecindeki iki sınıf arasındaki temel 

çatışma konusu, sosyal hizmetlerin niteliğini ve niceliğini belirleme sürecinin kimin elinde 

olacağına yöneliktir. 

Sosyal reformların yaşandığı bu süreç aslında sosyal devlet ideolojisinin oluşumunda 

önemli rol oynamıştır. lngiltere örneğine baktığımızda, sosyal devletin gelişiminde sosyal 

36Leo Panitch, "The Development of Corporatism in Liberal Democracies", Comparative Politica/ 
Studies, Vol. 10, No.1, 1977, s. 74. 
37Ernest Mandel, Late Capitalism, New Left Books, 1975, s.15. 
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demokrat veya Fabian düşünce tarzı ülkenin yaşadığı süreçte rahatlıkla görülebilir. Sidney 

Webb ve arkadaşları devletin insanları mutsuz eden durumlara karşı bizzat tavır alması ve 

buna yönelik politikalar üretmesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Gerek işçi gerekse sosyal 

demokrat hükümetlerin gelişen sosyal devlet içindeki rolü, müdahaleci devlet yapılarında 

olduğu gibi son derece önemlidir. Piven ve Cloward, 1960'1ı yıllarda ABD'deki Büyük Toplum 

(Great Society) Programını inceleyerek şu sonuçları çıkarmıştır: Bu program tamamen siyah 

ırkın kontrol altına alınmasını sağlamaya yönelik bir politikaydı. Bu politika sayesinde hem 

göç hareketlerinin hem de kontrolden çıkmış bir kitlenin denetim altına alınması 

sağlanacaktı. Aynı zamanda bu politika sayesinde siyahlara da daha iyi yaşama imkanını 

sağlanacaktı. Burada siyah .kesimin liderlerini, merkezi politika süreçlerine dahil etmek 

suretiyle onlara sınırlı bir karar verme ve sınırlı bir kaynak kullanım imkanı temin edilmiştir. 

Bu suretle de sistem için tehlikeli olabilecek bir sosyal hareket yatıştırılmak istenmiştir38 • Bu 

olayın analizi herşeyden önce bize şunu göstermiştir: öncelikle, sosyal politikalar "toplumun 

güvenliğini" tehdit eden unsurları bertaraf edebilmek için adeta bir diyet olarak ortaya 

konulmaktadır. ikinci olarak siyah hareket, işçi hareketi gibi güçlü olmadığı için onlara verilen 

haklar ve ayrıcalıklar, genellikle yüzeysel ve geçici nitelikte olmuştur. Ayrıca ABD'de 

genellikle güçlü bir işçi hareketi olmadığı için devlet aygıtının kendini yeniden yapılandırma 

ve sosyal politikaları halkın geneline yayma gibi bir kaygısı bulunmamaktadır39 • Bu sonuç 

da, aslında sanayileşmiş diğer ülkelere nazaran ABD'de niçin sosyal devlet ilkelerinin daha 

yüzeysel olduğunu açıklamada önemli bir etmen durumundadır40 • Burada rahatlıkla şunları 

görebiliriz; sosyal devletin ortaya çıkış nedenlerinin ilki işçi sınıfı ve onun etkileri, ikinci olarak 

da devletin merkezileşmesidir. Tüm bunlar aslında modern sosyal devletin karakteristik 

temel özellikleridir. 

38Frances Piven and Richard Cloward, Regulating the Poor: The Function of Public Welfare, London, 
Tavistock, 1972, s. 3. 
39 ABD'de Başkan Franklin D. Roosevelt yönetiminde 1933-1939 tarihleri arasında ortaya konulan 
New pea/ (Yeni Düzen)programı ekonomik ve toplumsal reformlar içermekteydi. Programın amacı 
acil ekonomik önlemlerin yanı sıra federal hükümetin etkinlik alanını büyük ölçüde genişleterek tarım, 
sanayi, maliye, kamu hizmetleri, çalışma ve konut alanlarında bir dizi reformu gerçekleştirmekti. 
Roosevelt New Dea/, kavramını ilk kez 2 Temmuz 1932'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığını 
kabul ettiği konuşmasında kullandı. Geleneksel /aissez-faire görüşünün tersine, New Deal çatışan 
ekonomik çıkarlar arasında bir denge kurulmasına yönelik planlı bir ekonomi politikası öngörüyordu. 
Bu politika sonucunda ilk olarak16 Haziran 1933 tarihinde işsizlik sorununu hafifletecek önlemler 
alındı. Daha sonra yeni okul ve hastane binalarının inşasına yön verildi. 1935 yılında işçilerin ve 
kentlerdeki yoksul kesimlerin sorunlarına yönelik olarak işveren işçi arasındaki ilişkileri düzenlendi ve 
sendikalar daha güçlü hale getirildi. 1935-1939 yılları arasında işsizlik sigortası, sakatlık sigortası, 
yaşlı ve dullara sosyal yardım uygulaması getirildi. Fakat ABD Yüksek Mahkemesi federal hükümete 
tanınan, ekonomik düzenlemelerle ilgili yetkileri anayasaya aykırı bularak bazı New Dea/ yasalarını 
iptal etti. iş dünyasının New Deal politikalarına olumsuz tepkisi sayesinde istenilen sonuçlara tam 
anlamı ile ulaşılamadı. 
40 Michael Stewart, Keynes Devrimi, Çev. Asım Baltacıgil, lstanbul, Minnetoğlu Yayınları, 1980, s.254. 
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Kapitalizmin etkilerinin gelişimi, işçi sınıfının mücadelesi ve diğer ezilen gruplar 

oldukça karmaşık bir sistemin parçalarıdır. Fakat özellikle globalleşme ile birlikte kapitalist 

dünya ekonomisinin gelişimi ve uluslararası dünyadaki yeri dikkate alınması zorunlu 

unsurlardır. Aslında tüm bunlar ülkenin sosyo-ekonomik yapısına göre gerek işçi hareketine, 

gerekse kapitalist sınıfın temsilcilerinin taleplerine, devletin ne kadar karşılık vereceği ile ilgili 

sorunu ortaya koymaktadır. örneğin ikinci Dünya Savaşı'na kadar süren lngiliz 

emperyalizmi, lngiltere'de hem sosyal devlet uygulamaları hem de refah düzeyi için 

küçümsenemeyecek bir ekonomik kaynak yaratmaktaydı. 

E. Kapitalist Devletin Yapısı ve Sosyal Politikalar 

Kapitalist sanayileşme süreci çok sayıda toplumsal sorunu da beraberinde getirmiştir. 

Bu toplumsal sorunları gidermek birilerinin görevi olmalıydı. Yerine getirilmesi gereken bu 

görevler hiçbir şekilde yalnızca bireylerin sahibi oldukları . işletmeler tarafından 

başarılamayacaktır. Bundan başka, devletler tarafından tanımlanan birçok sosyal politikanın 

aslında kapitalist ilişkiler sistemini korumaya yönelik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Söz 

konusu politikalarda asıl gözetilen, çalışan geniş kitlelerden daha fazla kapitalist toplumun 

istikrarıdır. Genellikle sınıf mücadelelerinin baskısı sonucu olan sosyal politikalar, 

sermayenin ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere uyarlanmıştır. Burada şunu açıklamalıyız: 

Kapitalist sınıfın uzun dönemdeki çıkarları nasıl oldu da, hem sosyal alana uyarlandı hem de 

eksiksiz gerçekleşti. Şüphesiz ki, kapitalist sınıfı temsil eden partiler bu süreçte önemli roller 

üstlenmiştir. Liberal demokrasinin fonksiyonlarından biri, alternatif politikalara ve stratejilere 

izin vermesi ve bunun sonucunda ortaya atılan fikirlerin ve kararların arasından seçim 

yapılabilmesinin koşullarını temin etmesidir. Fakat bu süreç, kapitalist devlet yapısının 

sınırları içinde, üretim biçiminin·oıanak verdiği ölçüde gerçekleşebilirdi. Yasalar vasıtasıyla 

geniş halk kitlelerinin istekleri sınırlanabilmekteydi. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, 

geniş halk kitlelerinin kısa vadeli istekleri ile sermaye kesiminin uzun vadeli çıkarları bir 

arada dikkate alınmaktaydı. Burada aslında bireylerin beklentisi devlet tarafından genel 

çıkarların göz önüne alınabildiği ve b1:,1 doğrultuda bir çok insanın temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasının mümkün olduğu bir mekanizmanın varolmasıdır. 

Bu, daha çok bu yüzyılın başları ile başlayan bir oluşumdu ve bir nebze de olsa fiilen 

uygulanabilmesi için 20. yüzyılı beklememiz gerekmekteydi. O'Connor'a göre41
, sınıf 

bilincine sahip bir siyasal organ ancak devlet mekanizması içinde bir işlev yerine getirebilir. 

Buradaki, devlet yasama meclisinin daha ötesinde bir anlam taşımaktadır. Devlet, yürütme, 

41 James O'Connor, The Fisca/ Crisis of the State, Landon, St'Martin, 1973, s. 93. 
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yargı, yasama, yerel yönetimler gibi birçok farklı alanlarda sorumluluğu üzerinde 

taşımaktadır. Bu da bir devlet yapısı içinde yönetim ve kamu hizmetleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. önceleri parlamentodaki sandalyeler tamamen ulusal sermayenin stratejik 

çıkarlarını korumaya yönelik bir boyut içermekteydi, bu da devletin merkeziyetçi yapısını 

kuwetlendiren ve sermayenin rolünü pekiştiren bir gelişmeyi hedeflemekteydi. Amerika1da 

Başkanın, lngiltere'de kabinenin konumu bu yüzyılda kuwetlenirken, buna karşın Kongrenin 

ve Parlamentonun önemi görece azalmıştır42• 

Bu noktada ABD ile lngiltere arasındaki bir mukayese son derece faydalı olabilir. Bu 

iki ülkenin devlet yapıları arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu arada, her iki ülkenin 

sosyal politikaları arasında da farklılık bulunduğunu da ekleyelim. ilk olarak, ABD bir federal 

devlettir ve güçler ayrılığı Başkan, Kongre ve Yargı arasında bulunmaktadır43 ve bu yapı 

Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Diğer taraftan, lngiltere üniter bir devlettir ve 

kabinenin anayasal iktidar sistemi içindeki yeri son derece önemlidir. lngiltere'de kamu 

yönetimi daha bir homojenlik ve bütünlük arz ederken, buna karşın ABD'de kamu yönetimi 

federe devletlere göre hem yapıları hem de yasal statüleri açısından farklılıklar arz 

etmektedir. 

Diğer bir önemli fark ise, ABD'nin monarşik bir yapılanma sürecinden geçmemiş 

olması nedeniyle merkezi devlet bürokrasisinin varlığının eksikliğidir. Avrupa çerçevesinde 

olaya baktığımızda her ülkede devletin yapısı farklı bir süreç izlemekle birlikte, bunların 

temelde geçirdiği evreler birbirine benzemektedir44
. Bunların devlet yapılanmalarını 

incelediğimizde, devletin sosyal alanda yaptığı müdahaleleri daha kolaylıkla anlayabiliriz. 

lngiltere'nin dünyadaki uzun yıllar süren hegemonyası beraberinde 19. yüzyılda /aissez-faire 

devlet modelinin oluşumunda önemli bir etmen olmuştur. 1850'Ii yıllarla birlikte hükümetlerin 

iç işlerdeki etkinliklerinin asgari düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu süreçte 

kapitalist ve toprak sahibi sınıflar gerek siyasal, gerekse sosyal politikaların oluşumunda son 

derece önemli roller oynamaktadırlar. Bununla birliktE: aynı dönemde sınıf bilincinin 

gelişmesi ile birlikte devlet hizmetlerinde yavaş yavaş bir_jlerleme başlamıştı45 • Almanya'da 

ise 19. yüzyılın başlarında yerel burjuvazinin güçsüzlüğüne karşın kapitalist modernleşmeyi 

hedefleyen güçlü bir devlet görülmekteydi. Buna karşın 1870'Ii yıllarla birlikte başlayan 

42 Maurice Duverger, Batı'nın iki Yüzü, Çev. Cem Eroğul, Fazıl Sağlam, Ankara, Doğan Yayınevi, 
1977, s.153-157. 
43 Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara, imaj Yayıncılık, 1997, s.62-63. 
44 Wright Mills, "The Two Faces of Power'', American Political Science Review, Vol.56, No.4, 1962, s. 
951. 
45Perry Anderson, "Origins of the Present Crisis", Towards Socialism, Der. Perry Anderson ve R. 
Blackburn, Fontana, 1966, s. 92-93. 
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sendikal hareketler Almanya'da Marksist kökenli SPD46'nin kuwetlenmesi, devletin 

kaynaklarının kullanılmasında bu sınıfların da artık söz sahibi olması gerektiğini açıkça 

ortaya koydu. Bu da kapitalist sınıfın çıkarları ile tam anlamı ile bir tezat oluşturuyordu. Bu 

sürecin doğal bir sonucu olarak sosyal güvenlik uygulamaları, 1883 yılında ilk olarak sağlık, 

1884 yılında kaza, 1889 yılında ise yaşlılık ve sakatlık risklerini kapsayacak şekilde bir 

gelişim süreci izlemiştir47 • Bir ülkede kapitalist sınıfın oluşumu ile çalışan sınıfın sınıf 

bilincine ulaşması aynı süreç içinde birlikte oluşmaya başlıyorsa genellikle karşımıza güçlü 

bir merkezi devlet ve bunun sonucunda da bir modern sosyal devlet çıkmaktadır. Almanya 

örneği, daha sorun büyümeden, ileri görüşlü bir hükümetin tedbir almasının örneğidir. 

Bununla beraber, tüm bunlar farklı devlet yapılarının şekillenmesinin nedenlerini tam 

anlamıyla açıklamaya yetmemekte ve devlet yapısının, sosyal politikaları nasıl etkilediği 

yönünde bizlere ikna edici bir bilgi vermemektedir. Herşeyden önce, bu yüzyıldaki merkezi 

devletlerin oluşumunun nedenlerini tüm ülkeler için açıklar nitelikte değildir. Bununla birlikte 

sosyal politikaların ve sınıf bilincinin tüm Avrupa toplumunda etkin olduğunu rahatlıkla ifade 

edebiliriz. 

1. Kapitalist Devletin Fonksiyonları ve Sosyal Devlet: 

Modern kapitalist devlet toplumsal yaşamın her alanına girmektedir. Devlet, sosyal 

politika gerekçeleriyle iş hayatını düzenlemekle kalmamakta, aynı zamanda endüstriyel 

ilişkilere ve iş piyasası ilişkilerine de müdahale etmekte, diğer devletlerle ilişkileri 

düzenlemekte, ulaşım ve iletişim gibi ekonomik altyapı tesislerini oluşturmakta, kimi zaman 

da dolaysız olarak satabilmek için mal ve hizmet üretmektedir. ikinci Dünya Savaşı'ndan bu 

yana ise, artık devletin ekonomik yönetim için tüm sorumluluğu üzerlerine almış olduğu 

varsayımı ile hareket edilmektedir. Devletin sorumluluğunu üzerine aldığı birçok etkinliğin 

gelişimi 20. yüzyılın başlarından itibaren dikkati çekmektedir. Genel olarak, sosyal devlet ise, 

46 Ferdinand Lassalle'nin Alman işçi Birliği ile Marksist siyaset adamları August Bebel ve Wilhelm 
Liebknencht'in Sosyal Demokrat işçi Partisi'nin 1875'te Gotha'da birleşmesiyle kurulan Sosyalist işçi 
Partisi adını aldı. 1890'dan sonra Almanya Sosyal Demokrat Partisi olarak ismini değiştirdi. Başında 
Otta von Bismarck'ın bulunduğu Prusya hükümeti tarafından 1878'de yasaklanmasın karşın parti 
hızla gelişti ve 1889'da il. Enternasyonal'in kurulmasına katıda bulundu.1890'da yasallaştıktan sonra 
parlamento seçimlerinde oyların yüzde 19.7'sini aldı. SPD'nin politikası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 
sürekli olarak sağa kaydı. Bu kayış 1959-1960'ta Marksizmin ve sınıf mücadelesinin reddedilmesin ve 
SPD'nin bir işçi partisi olmaktan çok bir halk partisi olarak tanımlanmasıyla en üst noktaya ulaştı. 
Ayrıca bkz. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt.1, lstanbul, iletişim Yayınları, 
1988, s.299-313. 
47 Gaston Rimliger, Welfare Po/icy and lndustrialization in Europe, America and Russia, Wiley, 1971, 
s. 4. 
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bu sürece ikinci Dünya Savaşı sonrasında eklenmiştir. 20. yüzyılın başında "tekelci 

kapitalizm"in yapısı, sosyal devlet ile birlikte "gelişmiş kapitalizm" aşamasına ulaşmıştır. 

Hem tekelci kapitalizm dönemi hem de sosyal devlet süreci, kapitalizmin ilk evresi 

durumunda olan laissez-faire devresiyle ciddi bir farklılık taşımaktadır. Bilindiği gibi 

kapitalizmin ilk devresinde temel felsefe "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler'' sloganı ile 

ifade edilmekteydi. Yani bu aşamada devletin toplum ve ticaret yaşamında üstlenmesi 

gereken rol son derece sınırlıydı. Bu felsefe o zamanın Büyük Britanya'sı için geçerli 

olmakla birlikte, Japonya, Rusya gibi ülkeler içinse doğruluğu son derece şüphe götürürdü. 

Bu ülkelerde devlet sermayenin birikebilmesi için kimi kesimleri teşvik dahi etmekteydi. 

Kısacası tekelci kapitalizmin oluşumuna devlet destek vermeye her aşamada hazırdır. 

Dünya ekonomisinin gelişmesi ile birlikte birçok batı ülkesi, kapitalizmin gelişim sürecini ve 

ortaya çıkış zamanını yaklaşık olarak eşzamanlı yaşamışlardır48 . 

Peki bu karışık etkinlikleri ne tür bir sınıflandırmaya tabii tutabiliriz ve sosyal 

faaliyetleri analiz ederken hangi kriterlere dayanabiliriz? Bundan sonra bu soruların 

yanıtlarını aramaya çalışacağım. 

Marksist bakış açısına göre devlet, herşeyden önce sermaye kesiminin fonksiyonel 

ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadır. Günümüz devletlerinin yapısı ve etkinliklerini 

incelediğimizde bu görüşün büyük ölçüde doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başında 

çıkardığı yasalarla sermayenin birikimi ve işgücünün yeniden üretime girme sürecine yaptığı 

katkıları örnek gösterebiliriz49
• Aslında söz konusu olan taleplere cevap vermenin yalnızca 

sermaye kesimi için olduğunu söylemek çok gerçekçi bir yaklaşım tarzı değildir. Buradaki 

ihtiyaçlar, sosyal politikaları da yönlendirmektedir. isteklerin nereden geldiği sorusunun 

yanıtını da tek başına sermaye kesimi olarak tarif etmek eksik olacaktır. Şu halde sosyal 

devleti tek başına fonksiyonalist bir yaklaşımla açıklamaya çalışan görüşlere katılmak 

mümkün değildir. Bununla birlikte, devletin fonksiyonlarını ortaya koyup, bunlara karşılık 

verilmesi gerektiği şeklindeki bir bakış açısı daha faydalı olabilecektir. Bu yaklaşımın 

kapitalist devlet modelinin çalışabilmesi için daha gerçekçi bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 

Nitekim kapitalist üretim biçiminin kendine özgü dinamikleri ve yaptırımları devlet politikaları 

üzerinde devamlı olarak etkin olmayı beraberinde getirecektir. 

48 Kari Polanyi, Büyük Dônüşüm, Çev. Ayşe Buğra, lstanbul, Alan Yayıncılık, 1986, s.146-148. 
49 lmmanuel Wallerstein, "11.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Kavram ve Gerçeklik Olarak Burjuva(zi)", Irk, Ulus, 
Sınıf, Belirsiz Kimlikler, Der. Ettiene Ballibar ve lmmanuel Wallerstein, Çev. Nazlı Ökten, lstanbul, 
Metis Yayınları, 1993, s.169-192 özellikle bkz.s.183 Wallerstein Kapitalizmi sermayenin sonsuz 
birikimi biçiminde tanımlayacaktır 
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Bu konuda O'Connor'un yaklaşımı ise şöyledir: O'Connor, kapitalist devletin iki temel 

işlevinin olduğunu söylemektedir. Bunlar sermaye birikimi ve meşruiyettir. Aslında genel 

olarak bu iki temel kavramın birbiri ile kimi noktalarda tezat oluşturabileceğini rahatlıkla 

görebiliriz. O'Connor, devletin, bir taraftan sermayenin birikimini sağlayabilmek ve bunun 

devamını sürdürebilmek için elinden geleni yaparken, diğer taraftan da sosyal ahengin 

oluşumu ve devamı için gerekli faaliyetleri yürütmek zorunda olduğunu söylemekteydi50
• 

Buradan rahatlıkla anlaşılacağı gibi yazar, devlet harcamalarının, temel iki fonksiyonun 

yerine getirilmesi için kullanıldığını belirtmektedir. Bunlardan birincisi sosyal sermaye ikincisi 

ise sosyal harcamalardır. Sosyal harcamalar iki farklı etkinliği kapsamaktadır. Bunlar, sosyal 

yatırımlar ve sosyal tüketimlerdir. Bunları açacak olursak şu boyutları içerdiğini görürüz: 

a) Sosyal yatırımlar: lşgücünün verimliliğini arttırmak için yaratılan projeler ve kamu 

hizmetlerini karşılayabilmeye yönelik harcamalardır . 

b) Sosyal tüketim: lşgücü maliyetlerinin düşürülmesine yönelik proje ve hizmetleri 

kapsayan harcamaları tanımlar. 

c) Sosyal sermaye: Sosyal uyumu sağlamak için yapılması gereken proje ve 

hizmetlere dönük harcamaları ifade eder. Söz konusu harcamalar aynı zamanda devletin 

meşruiyet fonksiyonu yerine getirmesini kolaylaştırır. 

Sosyal yatırımlar ve sosyal tüketim, özel sermayenin verimliliği ile dolaysız şekilde ilgilidir. 

Bunlar ekonomide karlılığın ve birikiminin artmasına neden olacak faktörlerdir. Sosyal 

sermaye ise sermayenin verimliliği ile dolaysız şekilde ilgili değildir. Bunlar gerekli, fakat 

verimliliği olmayan harcamalardır. 

O'Connor devletin bütün faaliyetlerinde hem sosyal sermayenin hem de sosyal 

harcamaların her ikisinin az ya da çok bulunduğunu belirtmiştir. Kısacası bir devlet 

harcamasının bir kısmı sosyal yatırım, bir kısmı sosyal tüketim, bir kısmı da sosyal sermaye 

içermektedir. Bununla birlikte, gerek ekonomik gerekse politik anlamdaki üstünlükler, bize 

devletin her bir alandaki müdahale gücünü, bu gücün nitelik ve niceliğini vermekte ve buna 

göre bir sınıflama yapma imkanını temin etmektedir. Tekrar devletin sosyal alandaki 

etkinliklerine dönecek olursak, bu alanda O'Connor'a göre üç tür etkinlikten söz edilebilir. 

Kimi eğitim harcamaları, işgücündeki verimliliği yükselttiği için sosyal yatırımlara girebilirken, 

kimileri bu sınıfa girmemektedir. Kimi sosyal güvenlik planları işgücünün idamesine yöneliktir 

ve bu boyutu ile sosyal tüketim olmakla birlikte, diğer taraftan da fakirlere dolaysız yardım 

boyutu ile sosyal sermayeye girmektedir51
. 

500'Connor, op. cit., s.5-6. 
51 /bid., s.7. 
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lşgücünün idamesine yönelik devlet faaliyetleri, dolaysız olarak mal ve hizmetlerin 

kamu alanına aktarılması anlamına gelmektedir. Bu da aslında devletin görev alanının daha 

kapsamlı bir nitelik taşımasına yöneliktir. Bu şekilde meydana gelen sosyal harcamaların 

tümü sosyal tüketim harcamalarını kapsamına almaktadır. Toplum içinde bulunup da 

çalışmayan grup için yapılan harcamaların birçoğu sosyal sermaye kategorisine girer. 

Sosyal devletin niteliğinden dolayı yapması gereken faaliyetlerin genellikle işgücünün 

niteliğinin değişmesi ile ilgili fazla bir iddiası yoktur. Fakat toplumun güvenliğini ve yapısını 

bozacak herhangi bir aktiviteye karşı pek tabii ki böylesine eylemlerin kontrolü ve bu 

insanların topluma adapte edilebilmesi için gerekenin yapılması yine sosyal devletin 

niteliğinin gereğidir. 

Sosyal devleti tam anlamıyla kavrayabilmek için şu hususlara dikkat etmemiz gerekir. 

ilk olarak, sosyal devletin içinde devletin müdahale ettiği alanların büyük bir bölümü sosyal 

politika konularına giren hususlardır. Bunlar sosyal hizmetler ve işgücünün devamına 

yönelik faaliyetlerdir. örneğin devletin üstlendiği ulaşım, telekomünikasyon veya alt yapı 

hizmetleri genellikle dolaysız şekilde çalışan sınıfın ihtiyaçları ile ilgilidir, yoksa sadece 

endüstriyel alanın ihtiyaçlarına yönelik olmakla sınırlı algılanamaz52 . Sosyal aktiviteler 

toplum içinde çalışmayan grupların kontrolünü ve yaşamsal devamlılığını sağlamaya yönelik 

bir yol izlemektedir. Bu aktivitelerin bir parçasını da aslında adliye ve polis hizmetlerinin 

oluşturmaktadır. 

ikinci olarak, sosyal yatırımlar ve sosyal tüketim arasındaki fark, sosyal politikaların 

niteliğini de etkilemektedir. Bu konuda sosyal güvenlik alanından örnek verecek olursak, 

ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ekonomik istikrarı koruyabilmek için ortaya konulan, sosyal 

güvenlik vergilerine işaret edebiliriz. Tüm bunlarda ekonomik olarak sermayenin birikmesi 

amacı güdülmekle birlikte aynı zamanda sosyal olarak insanların üretim sürecine 

hazırlanması da bulunmaktaydı. Fakat sosyal güvenlik tasarıları sadece bunlarla sınırlı 

değildi. 

Üçüncü olarak ise, sosyal politikaları oluştururken genellikle, işgücünün idamesi 

fonksiyonu ile diğer çalışmayan grupların yaşamlarının devamı ve sosyal bütünlüğü koruma 

hedefleri arasında çatışmalar çıkmaktadır. Eğitim sistemi, ekonominin verimliliği için son 

derece önemli olmakla birlikte, gençlerin sosyalleştirilmesi ve toplumla bütünleştirilmesi 

amacına hizmet etmektedir. Aynı çalışmalar, sağlık sisteminde de devam etmektedir53
• 

örneğin işgücünü oluşturan kişilerin sağlık hizmetlerinin endüstriyel boyutu ile güvenlik 

52Aslında bir başka bakış açısı bu hizmetlerin de sosyal devletin sosyal hizmetleri kapsamında 
düşünülebileceği yönünde olabilir. Fakat ben buraya kadar genişletilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 
53 Seymour Martin Lipset, Siyasal insan, Çev. Mete Tuncay, Ankara, Teori Yayınları, 1986, s. 19-20. 
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altına alınması, çalışmayan grupların ulusal sağlık sigortası sistemi vasıtasıyla sağlık 

sektöründen yararlanması arasında ciddi bir fark vardır. Konut politikaları da işçilerin 

hareketliliğine izin vermekle birlikte, onların toplum içinde bütünleşme sürecine pek bir katkı 

sağlamamaktadır. 

Siyasal ve ekonomik bakış açısından olaya yaklaştığımızda, toplumda üreten ve 

üretim sürecine katkıda bulunan grup ile toplumda bulunan fakat üretim sürecine girmeyen 

kesim arasında bir farklılık bulunmaktadır. Konuya bu geniş çerçeveden baktığımızda 

karşımıza çıkan tüm sosyal hedeflerin iki boyutunun bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bunlar meşruluk ve sermaye birikiminin sağlanmasıdır. Fakat sosyal politikaların kim 

tarafından yönlendirildiği, nasıl bir politikanın etkin olduğu ve karar süreçlerinde kimlerin 

yetkili olduğu yönünde görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 

2. Kapitalist Üretim Sistemi İçinde Devlet ve Sosyal Politikalar: 

Kapitalist üretim sisteminde, gece bekçisi devlet ile sosyal devlet arasındaki ilişkiyi 

inceleme gayreti aynı zamanda modern kapitalist devletin sosyal eylemlerinin analizi için bir 

kuramsal perspektife de ihtiyaç göstermektedir. Ancak buradaki yaklaşım statik bir karakter 

içermektedir. Temel varsayım kapitalist üretim sisteminin, devlet politikaları üzerinde 

zorlayıcı bir etkisinin olmasıdır. Doğal olarak, bu yapısal ilişki tek başına sosyal politika 

yasalarının gelişimini ve temel kaynağını açıklamaya yetmez. Bu yapıyı tam anlamıyla analiz 

edebilmek için sınıf çatışmalarını ve devlette baskın olan ideolojik ve politik ilişkileri de 

dikkate almamız gerekecektir. 

Modern bir devlette sosyal politikanın özellikleri nasıl tanımlanabilir? Bu sorudan 

hareketle sosyal devletin anlamı şu şekilde özetlenebilir: Kapitalist toplumda, işgücü 

niteliğinin değişmesi ve toplum içindeki çalışmayan nüfusun yaşamını rahat bir şekilde 

idame ettirebilmesi için devlet gücünün kullanılması gereki~. Devlet bu tanıma göre artık, 

vatandaşlarına dolaysız olarak hizmet ve menfaatleri sunmanın yanı sıra, dolaylı olarak da, 

vergi sisteminin de olanak verdiği kimi tedbirlerle gerek bireysel, gerekse toplumsal refahının 

_sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerde bulunabilecektir. Sosyal devlet ve sosyal 

politikalar dışında tamamen kişi ve kurumlar tarafından yerine getirilmek istenen hizmetler 

ise devletin denetimi dışında olacaktır. Burada devreye girebilecek hayırsever kişi ya da 

kurumlar, gönüllülük esasına göre kimi hizmetleri yerine getirecektir. Bunlar, finansal açıdan 

devletten tamamen bağımsız ve bu niteliklerinden dolayı da devletin denetimi altında 

değildirler. 

541an Gough, The Politica/ Economy of the We/fare State, Landon, Macmillan Press, 1979, s. 45. 
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3. Kapitalist Devletin Faaliyet Alanları: 

Böylece, kapitalist ülkelerde sosyal devlet bireylerin özgürlüğünü güvence altına 

almakla yetinmemekte, aynı zamanda onları özgürleştirme yönünde de çeşitli yükümlülükler 

altına girmekteydi55
. Kapitalist devletin bu konuda çok fazla bir seçeneği kalmamıştır. Ya 

varlığını devam ettirebilmek için vatandaşlarına asgari bir yaşam standardı sağlayacak, ya 

da büyük toplumsal olayların oluşumu riskini kabul ederek, varlığını tehlikeye atacaktır. 

M~dern kapitalist devletler ilk tercihten yana tavır alarak, sosyal alana yönelik faaliyetleri iki 

temel insan grubuna yöneltmiştir. Bunlar sırasıyla çalışan ve çalışmayan gruplara yönelik 

tedbirlerdir. 

a. Çalışan Gruplar: 

Çalışan gruplara yönelik tedbirlerden ilki işgücünün idamesi için alınan tedbirlerdir. 

lşgücü dediğimiz zaman kastedilen kadın ve erkeklerin çalışabilir nitelikte olanlarıdır. Burada 

amaçlanan insan topluluğunun devamı için söz konusu kapasitenin temin edilmesi 

gerekliğinin vurgulanmasıdır. Kapitalist sistemde bunun oluşabilmesi için iki temel 

mekanizmanın devreye girmesi gerecektir. Birinci olarak kişilerin mal ve hizmet alabilmeleri 

için yeterli gelir elde etmeleri gerecektir. Bu sayede işçi sınıfı çalışma yaşamında daha etkin 

ve verimli bir işgücü niteliğini kazanacaktır. ikinci olarak da genellikle hane yapısı 

çerçevesinde yapılması gereken işleri içermektedir. Burada halihazır çekirdek aile 

modellerinde görev genellikle kadınlara düşmektedir. Bu hizmetleri dışarıdan almak oldukça 

pahalı olabilir. Bunlara, temizlik, alış-veriş, yemek, çamaşır gibi kimi işler girmektedi,-5El. Aile 

içi işbölümünü koruyarak işçileri sürekli çalışmaya motive etmek mümkündür. Sosyal devlet, 

bu sürece çeşitli yollarla müdahale etmektedir. 

1- Kişilerin mal ve hizmet almak için harcayacağı parayı, vergilendirme ve sosyal 

güvenlik sistemi s-ayesinde yönlendirebilir. 

2-Devlet tüketim mallarının niteliğinde ve niceliğinde düzenlemeler yaparak piyasaya 

yön verebilir. 

3-Belirli mal ve hizmetler için doğrudan doğruya para verebilir. 

4-Devlet dolaysız şekilde kimi hizmetleri sağlamaya yönelik faaliyetler içine girebilir. 

Bu sayede gerek özel sektör tarafından sunulan gerekse devlet tarafından düzenlenen 

55 lbrahim Kaboğlu, "Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü," Yeni Türkiye, Sayı:22, Temmuz-Ağustos, 
1998, s. 1502. 
56Daha fazla bilgi için bkz. Conference of Socialist Economists, On the Politica/ Economy of Women, 
CSE PamphletNo .. 2 bölüm 1, 1996. 
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hizmetler işgücünün yeniden etkin bir şekilde üretime yönelmesine katkı sağlayacaktır. 

Çağdaş kapitalist toplumda tüketim modeli ve dağıtım süreci, sosyal devletin devreye 

girmesi ile yükselen bir trendle birlikte, devletin müdahalesine açık hale gelmiştir. 

lşgücünün yeniden üretime girebilmesi sürecinde nitel olarak devletin rolü çok daha 

geniştir. lşgücünün niteliği ve beklentileri 1870 yılı ile 1980'Ier başı arasında büyük bir 

değişim göstermiştir. Modern kapitalist devlette artık, "toplam kalite yönetimi" veya "öğrenen 

organizasyonlar" gibi yönetim biçimleri, işletmeler içinde daha nitelikli çalışanlar, kendi 

kendini motive edecek ve yönetim sürecine de katkı sağlayacak işgücüne ihtiyacı 

artırmaktadır. işçiler artık kapasitelerini ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri işletmelerde 

çalışmak istemektedirler. Sosyal hizmetler, eğitim ve sosyal çalışma alanları ve işgücü 

programları belki de artık tüm bu beklentilerin ve eylemlerin sonucunda genişlemek 

durumunda kalmıştır. Kısacası hizmetlerde nicelik kadar nitelikte de bir genişleme olmuştur. 

lşgücünü yeniden üretime etkin bir şekilde döndürme sürecinde, devlet günübirlik 

politikalarla istenilen niteliği sağlayamayacağı için, daha geniş bir bakış açısına ihtiyaç 

duymaktadır. Burada yalnızca işçi sınıfının değil, aynı zamanda bu sınıfın mensuplarının 

çocukları ve eşlerinin de bu düzenlemeler içinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu yapı 

içinde işçilerin aileleri ve eşleri son derece önemli bir yer tutmaktadır. Zira bu alanlar sosyal 

devletin önemli ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Sosyal politikalar oluşturulurken 

ailenin olanakları dikkate alınarak, çocukların koşullarının geliştirilmesi bu süreç içinde 

düşünülmelidir. Burada çocukların yalnızca eğitim süreçlerine katkıda bulunulmamakta, aynı 

zamanda onların sağlık ile ilgili yaşayacağı muhtemel problemler de göz önüne 

alınmaktadır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu çocuklar ilerideki yıllarda işgücünü 

oluşturacaklardır ve bundan dolayı eğitim alanına devletin müdahale etmesi gerekmektedir. 

Çağdaş kapitalist toplumdaki hızlı değişim .ve bu değişimin yarattığı üretim kapasitesini 

karşılayacak bir işgücü niteliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal devlet de, kapitalist sistem 

içindeki işgücünün geliştirilmesi ihtiyacını ka~şılamak durumundadır. 

b. Çalışmayan Gruplar: 

Sosyal devletin ilgi alanı yalnızca çalışma hayatında yer alan insanlar değildir. 

Sosyal devletin ikinci faaliyet alanı, toplumda yer alan fakat çalışamayan grubun varlığını 

sürdürmeye yönelik hizmetleri de kapsamaktadır. Toplumun tümü bir bütün olarak 

düşünüldüğünde toplumda kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak bir kesimin de bulunduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bunlar arasında temel olarak işsizler, çocuklar, yaşlılar, hastalar, 
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engelliler ve zeka özürlü insanlar yer almaktadır57 . Kuşkusuz, bir toplumu yalnızca 

çalışabilenler ve çalışamayanlar olarak iki bölüme ayırmak oldukça güçtür. 

Eğer toplum bir bütün olarak kabul ediliyor ve bu toplumda çalışamayacak insanlar 

da toplumun bir parçası olarak görülüyorsa, bunun doğal sonucu olarak, onların yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için bu gruba giren insanlara mal ve hizmet sağlayacak bir mekanizmanın 

geliştirilmesi zorunludur. Her ne kadar burada aile ve akraba ilişkileri söz konusu gelir ve 

hizmet transferlerinin sağlanmasında temel rolü oynasa ve rahatlıkla bugün hala bu 

müessese ve ilişkilerin rolü en fazla yüklenen kesim olduğunu söylemek mümkün olsa da, 

bu süreç özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde yerini· devletin kurumsal yapılarına terk 

etmeye başlamış, böylece sosyal devlete yeni bir alanda sorumluluklar getirmiştir. Özellikle 

emeklilik maaşı ve diğer sosyal güvenlik sistemleri, söz konusu gruba yapılması düşünülen 

gelir transferi araçlarının başlarında yer almaktadır. Burada emeklilik ve sosyal sigorta 

sistemleri temel araç olarak kullanılmaktadır. Sosyal politikaların üstlendiği ikinci rol, bir çok 

nedenden dolayı daha önce işaret ettiğim birinci rolden kesin çizgilerle ayrılamaz. Bunun en 

önemli nedeni, bugün için üretken olmayan çocukların gelecek zaman dilimi içinde çalışan 

grubu oluşturacak olmalarıdır. Burada çocuklarla, yeniden üretim süreci içine girecek işçiler 

arasında bir geçiş süreci bulunmaktadır ve bu süreci tespit etmek .oldukça güçtür. Bundan 

başka günümüz kapitalist toplumunda kaynakların söz konusu bağımlı gruba aktarılmasında 

hala temel sorumluluğu aileler üstlenmektedir. ikinci olarak da birçok çalışmayan grup halen 

potansiyel işgücünün bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle, çalışma yaşında olup da 

hasta olanlar veya işsizler bu gruba girmektedir. 

Bununla birlikte sosyal devletin iki temel etkinliği aslında tüm toplulukların temel 

ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Sosyal devlet bu temel ihtiyaçların kurumsal olarak 

karşılanmasına yönelik bir örgütlenmenin ifadesidir. Bununla birlikte sosyal kurumların 

henüz bu rolü tam anlamı ile karşılamak konusunda istenilen düzeyde olduğu söylenemez. 

Hepimizin bildiği gibi halihazırda aile ve yakın akrabalık kurumları sosya) devletin üstlenmesi 

gereken işlevleri devletten daha etkin şekilde yerine getirmektedir. AsJında kapitalist üretim 

modeli, sosyal devlet ve aile yapısı birbiri ile daha başından beri son derece yakından 

ilişkilidir58 • 

57 Ali Ülkü Azrak, "Sosyal Devlet ve 1961 Türk Anayasasının Sistemi", IÜHFM, C.XXVII, s.217. 
58Elizabeth Wilson, Women and the We/fare State, Landon, Tavistock, 1977, s. 7-8. 
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4. Aile Yapısındaki Değişim ve Sosyal Politika 

Kapitalist sistem içinde yer alan çalışmayan grupların temel ihtiyaçlarının 

karşılanmasında devletin kurumsal eylemlerinden daha ziyade aile ve yakın akrabalık 

sisteminin asıl görevi üstlendiğini belirtmiştim. Bununla birlikte gelişen kapitalist üretim 

sistemi temel olarak ailenin yapısı ve fonksiyonunda da değişiklikler yaratmıştır. 

Wallerstein'a göre gelirin toplandığı birim olarak ifade edilen (mecazi anlamda aynı kaptan 

yemek yenen birim olarak) hane, 50-100 ya da daha fazla kişiden oluşan bir "cemaat" (bir 

komün) olabileceği gibi, yetişkin statüsünde çocuğun bulunmadığı bir çekirdek.aile de bu 

tanım altında toplanmaktadır59• Kapitalizm öncesi aile, üretim ve tüketim süreçlerini birlikte 

gerçekleştirirken, kapitalizmden sonra aile büyük ölçüde tüketim alanı haline gelmiş ve artık 

aile içinde işbölümü gerçekleşmişti. Ekmek parasını kazananla ev işlerini gören arasında 

artık bir ayrım yapılması gerekiyordu. Yeni üretim biçiminin böylesine bir sosyal ilişkiler 

ağına ihtiyacı vardır. Modern aileye geçiş 19. yüzyılın ortalarında ve orta sınıftan başlayan 

bir süreçle olmuştur. özellikle bu yıllarda yaşanan hızlı ve kontrolsüz şehirleşme hem 

geleneksel ailenin hem de sosyal kontrolün eş zamanlı olarak güçsüzleşmesini beraberinde 

getirmiştir. Aile yapısındaki bu değişme, sosyal yardımlaşmaya ve bu alanda gönüllü 

kuruluşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Burada devlet ailenin üretim alanındaki 

görevini yerine getirebilmesi ve toplumun devamının sağlanabilmesi için sosyal aktiviteleri 

destekleyen nitelikte eylemlere girişmiştir. Wilson'un da belirttiği gibi sosyal devlet, ailenin 

gelişimi ile son derece yakından ilişkilidir ve aile değişik biçimlerde desteklenmek 

zorundadır60 . 

Kapitalist devlet politikaları, aile içindeki ilişkiler ve ailenin fonksiyonları ile yakından 

ilişkilidir. Aile içi ilişkiler aslında, sosyal hizmetlerin altyapısını da oluşturmaktadır. Özellikle 

savaş sonrası yıllarda kadınların da işgücüne eklenmesi gerekmekteydi. Çalışma hayatına 

atılan kadınların büyük bölümü ise evli kadınlardan oluşmaktaydı61 • Bu bir bakıma kadına 

yeniden eski rolünü kazandırdı. Yani kadın, hem ev kadını olacak hem de iş hayatında yer 

alacaktı. Özellikle yeni evli kadınlar iş yaşamına daha yoğun bir şekilde katıldılar. Ancak bu 

süreç beraberinde ayrılıkların ve boşanmaların artışını getirmiştir. Tüm bunlar modern aileler 

içinde karşılıklı bağımlılık ve bireysellik düşüncesini önümüze koymaktadır. Özellikle Avrupa 

ülkelerinde şu sıralarda yaşanan tek ebeveynli ailelerin temelleri, ikinci Dünya Savaşı 

59 lmmanuel Wallersteın, "Kapitalist Dünya Ekonomisinde Hane Yapıları ve Emek Gücü Oluşumu")", 
Irk, Ulus, Sınıf, Belirsiz Kimlikler, Der. Ettiene Ballibar ve lmmanuel Wallerstein, Çev. Nazlı Ökten, 
lstanbul, Metis Yayınları, 1993,s.134-141. 
60lbid., s. 9. 
61 lbid., s. 23-24. 
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sonrasında atılmıştı. Savaş sonrası yıllarda yaşanmaya başlayan bu değişiklikler aslında 

önceden tahmin edilemeyen ve rollerde ciddi değişimleri de beraberinde getiren yeni bir 

yapıyı oluşturmaktaydı. Burada artık sosyal politikaların sosyal devlet vasıtasıyla bu 

öngörülemeyen olumsuzlukları minimize edebilmek için devreye sokulması gerekiyordu. 

özetleyecek olursak, sosyal devlet hem halihazırdaki işgücünün etkin bir şekilde 

yeniden üretim sürecine yönelmesini amaçlarken, hem de toplum içinde yer alıp da 

çalışamayan grubunun yaşamlarını idame ettirilebilmesine yönelik faaliyetleri beraberinde 

getirmektedir. Bu alanlara devletin doğrudan müdahalesi gerekecektir. Tüm bunlar devlet ile 

aile arasında yeni bir ilişkinin varlığını gözler önüne sermektedir. Devlet değişen toplumsal 

ve ekonomik etmenler sonucunda, sermaye birikimini artırabilmek için yeni bir arayışa girdi. 

Sermayenin birikiminin artırılması sürecinde ihtiyaçları karşılamaya yönelik en önemli 

kurumlardan birisi de ailedir62
. Söz konusu yaklaşım biçiminin, sosyal devletin ideolojik 

rolünü tam anlamı ile açıkladığı hiçbir zaman iddia edilemez. Bu konuya bundan sonraki 

bölümlerde temas edeceğim. 

a. Kadın ve Sosyal Yapı: 

ilk iş bölümü ve uzmanlaşma sonrasında gelişen eşitsiz gelişme tarihsel anlamda 

kadın ile erkek arasında derin sosyal, kültürel uçurumların oluşmasına neden olmuştur. 

Dünyanın bir çok bölgesinde kadın sosyal yaşamın içine dahil olamadığı gibi, kalan 

bölgelerde bile hala özgürlüklerinin sınırlarını zorlamaktadırlar. Bir çok bölgede kendilerine 

biçilen toplumsal roller oldukça sınırlıdır. Geleneksel olarak ifade edilen diğer tüm sosyal 

rollerden arınarak, sadece analık rolünü kadına yüklemek açıktır ki, 21. yüzyılın başına 

gelmiş insanlık ve onun çağdaş, modern insanına yakışmamaktadır. Toplumsal yaşamın 

tüm farklı aşamalarında kadına bu rol, gerek egemen anlayışın eğitim sistemiyle gerekse 

geleneksel aile yapısı içinde "analık rolüyle" empoze edilmektedir. Sonuçta kadın bu yapı 

içinde yoğrulurken adeta çocukluğundan itibaren "aile yaşantısı" ve "analık" rolleri için 

hazırlanmaktadır. Burada kadın disiplin ve itaat yöntemleriyle bezenmiş özellikle, geleneksel 

değerlerle beslenmektedir. Kadın için bir başka sosyal görev ise akrabalarının sağlık 

problemlerinde onlara bakıcılık yapması yönündedir. Ayrıca kendi çocuğu olduğu zaman 

onun tüm bakımı kadının temel görevleri arasındadır. Kadına yüklenen tüm bu 

sorumluluklar, toplum tarafından eksik sosyal hizmetleri telafi etmek amacıyla kabul edilmiş 

bulunan değerler sisteminin bir yansımasıdır. Eğer sosyal hizmetler, bu yöndeki sosyal 

normların değişmesi konusunda yetersiz kalıyorsa, artık insanlara sunulan tüm sosyal 

62/bid., s. 38. 
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hizmetler toplumun değer yargılarının bir yansıması niteliğinde olacaktır. Aynı şekilde söz 

konusu hizmetler "kadının toplum içindeki rolünün" daha da sağlamlaşmasına ve 

pekişmesine yardım edecektir. 

Sosyal güvenlik sistemleri, kadının muhtemelen erkeğe bağımlı olduğu varsayımı 

üzerine kurulmuştur. Bu anlayışı 1942 tarihli Beveridge Raporu'nda63 rahatlıkla görebiliriz. 

Bunu ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemlerindeki örneklerde de görebiliriz. Örneğin dul bir 

kadın eşinden emekli aylığı alırken tekrar evlenirse aldığı emekli aylığı kendiliğinden kesilir. 

Bunun ikinci bir örneği ise, babası öldüğü için emeklilik maaşı alan genç bir kızın, evlendiği 

zaman aldığı bu maaşın halihazırda kesilmekte olmasıdır. Buradaki maddi yardımın 

kesilmesinin temelinde yatan düşünce, kadın evlenince onun bakımının kocasına ait olacağı 

nedeniyle artık geçimini sağlayabilmek için paraya ihtiyacı olmayacağı varsayımının peşinen 

kabul ediyor olmasıdır. 

Yukarıda genel olarak ifade edilmek istenen eksik, çağına yakışmayan gelişmeler 

aynı zamanda sosyal hizmetler içinde önemli bir ikilemi ifade etmektedir. Birçok ailede kadın 

maddi bakımdan erkeğe bağımlıdır ve kadınların temel sorumlulukları adeta ev ile sınırlıdır. 

Aile, ev yaşamı, çocukların bakımı gibi tüm düzenlemeler onların görevleri olarak ayrıntılı bir 

biçimde tanımlanmış, sadece tanımlamakla bırakılmayarak bu durum yine toplum tarafından 

son derece güçlü ahlaki yapılarla desteklenmiştir. Feminist hareketin çıkış noktasını da ifade 

eden bu bakış açısı tüm bu gelişmeleri, kadına yapılmış bir haksızlık olarak ele alır. Ayrıca 

kadının toplum yaşamından büyük ölçüde dışlanmasının da nedenini bu kuram kendi içinde 

tartışmaktadır. Tüm bunlar neticede istenmeyen sonuçları da meydana getirecektir. Bu 

63 Raporun hazırlayıcısı olan William Henry Beveridge, 2. Dünya Savaşı sonrasında lngiltere'de 
sosyal devlet politikasının ve ilgili kurumların biçimlenmesine katkıda bulunan bir iktisatçıdır. 
Beveridge Raporu olarak da bilinen Social lnsurance and Allied Services (1942; Sosyal Sigorta ve 
Bağlı Hizmetler) adlı yapıtı bu alanda özellikle etkili olmuştur. Unemp/oyment: A Problem of lndustry 
(1909; işsizlik: Bir Sanayi Sorunu) adlı yapıtında işsizliği büyük ölçüde sanayi organizasyonunun 
yarattığını savunuyor. Keynesci iktisat anlayışının etkisiyle geliştirdiği yeni görüşlerini, Ful/ 
Emp/oyment in a Free Society (1944, Özgür Bir Toplumda Tam istihdam) adlı yapıtında ortaya 
koyuyor. 2. Dünya Savaşı sırasında hükümetin çağrısı üzerine lngiltere'nin yeni sosyal devlet 
projesinin oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Beveridge, "herkese iş olmadan her şeyin boş olacağını" 
yazmıştır. Yazar sosyal güvenlik planları ve politika kuramlarını buna dayandırmaktadır. Sosyal 
güvenlik, Beveridge için son derece önemli bir konudur. 19.yüzyılın sonları ile 20.yüzyılın başlarında 
Booth ve değerlerine ait emeklilik ödemelerine ilişkin evrensel vergi finansmanı planına karşıydı. 
Bunlar hem çok pahalı hem de tasarrufa engeldi. Almanya'ya yaptığı ziyaret onu iştirakçi 
prensiplerinin doğruluğuna ikna etti(Çalışanların ücretlerinden, çalıştıkları müddetçe kendi 
emeklilikleri için ücretlerinden kesinti yapılmalıdır). Bu görüşünden hiçbir zaman vazgeçmedi. 1911 
yılında işsizlik sigortası yasasının hazırlanmasında önemli rol oynadı. 1924 yılında "Herkese ve Her 
şeye Sigorta" adlı bir küçük kitap yazdı ve burada 1942 yılı raporunun ifade ettiği düşüncelerinin ilk 
temellerini yazdı. Yazdıkları şeyler genellikle savaş sonrasında hükümetlerin önceliği olan sosyal 
güvenlik konuları değildi. Howard Glennerster, British Socia/ Po/icy, Cambridge, Blackwell, 1996,s.20-
21. 
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durumlara toptan karşı çıkan radikal bir feminist hareket istenç dışı da olsa toplumsal 

muhalefet biçimi olarak ortaya çıkıp, toplumun tüm değer yargılarına tamamıyla karşı 

çıkmakla mücadelesini derinleştirmek isteyebilir. Ne olursa olsun tüm bu mücadele biçimleri 

tarafları karşılıklı cephelere bölebileceği gibi daha da derin uçurumların oluşmasına da 

neden olabilir. Böylesi bir gelişme, toplumun değer sistemlerini erozyona uğratabileceği gibi, 

toplumsal yaşam içinde taraflar arasında şiddet ve sömürü biçimlerini daha da kaçınılmaz 

hale getirir. Her durumda kadınlar, kendilerine verilen sosyal roller karşısında aleyhlerine 

birçok durumla karşı karşıya kalacaklardır. Bu olumsuzluk süreklilik arz edecektir. Kadını 

tüm bu olumsuz koşullardan kurtarabilecek tek araç ise etkin ve toplumun geleneksel bakış 

açısına göre yeniden şekillenmemiş güçlü bir sosyal hizmet modelinin geliştirilmesidir. 

F. Gelişmiş Kapitalizm ve Sosyal Devlet: 

ikinci Dünya Savaşı sonrası dönemde dünya, sosyal politikaların genişlemesiyle 

birlikte iki farklı sürece tanıklık etmiştir: 1940 öncesinde ortaya çıkan ve 1960'1ı yılların ilk 

yarı dilimine kadar devam eden birinci süreç ve buradan başlayıp 1980'li yılların başına 

kadar devam eden ikinci dönem. Her iki sürece hem gelişmiş kapitalist dünya genelinde 

hem de lngiltere özelinde bakacak olursak, aşağıdaki sonuçları elde edebiliriz. 

ikinci Dünya Savaşı'nın sonunda çok farklı bir dünya orta çıktı64 . Gelişmiş kapitalist 

ülkeler için temel anlamda iki ciddi değişim süreci söz konusuydu. Birinci olarak, ABD, 

dünyanın en büyük kapitalist gücü olarak belirdi. Bu devletin hem siyasal hem ekonomik 

hem de askeri alanda gerek Avrupa devletlerine, gerekse Japonya'ya karşı son derece 

baskın bir gücü bulunmaktaydı. Diğer taraftan Sovyetler Birliği, tüm Doğu Bloku ülkelerini 

denetimine alarak dünyanın en büyük güçlerinden biri olarak karşımıza çıktı. Amerikan 

politikalarının temel amacı, Batı Avrupa'da ve Japonya'da istikrarın korunması ve bu 

ülkelerdeki kapitalist ilişkilerin süratle yeniden yapılandırılmasıydı. Bu politikaların başında 

da ülkemizde de dışa bağımlılık sürecini başlatan Marsha/1 Yardım Planı65 gelmektedir. Bu 

yardım planı ile birlikte ABD 1950'Ii yılların başında büyük ölçüde hedeflerine ulaşmıştır. 

Tüm bunlar daha sonraki yıllarda işçi sınıfının mücadelesini başarısızlığa uğratacak 

64 lan Gough, "State Expenditure in Advanced Capitalism", New Left Review, No.92, 1975, s. 67-70. 
65 ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın bir söylevinde ortaya attığı ve Avrupa'nın ekonomik 
kalkınması ile ilgili olan Marshall Planı, Avrupa Kalkınma Projesi'nin ilk hazırlığı 12 Temmuz 1947'de 
Paris'te toplanan 16 devletin katılım ile başladı. Avrupa Ekonomik işbirliği Konferansı adı altında 
çalışan konferans ABD'ye gönderilecek raporun hazırlanmasına temel olacak bilgileri derlenmesi, 
yani her devletin ne kadar yardıma ihtiyacı olduğunun ortaya çıkarılması için, söz konusu 16 Avrupa 
devletine soru cetvelleri göndermiş ve gelen bilgiler ışığı altında genel bir rapor hazırlayarak, ABD'yi 
yollamıştır. Böylece, 4 yılı kapsayan, 1947-1951, Avrupa Kalkınma Projesi, yani Marshall Yardımı 
başlamıştır. Oral Sander, Siyasi Tarih, Ankara, imge Yayınları, 1989, s.208-209. 
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etmenler olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun sonucunda da hükümetlerin yapısı daha 

güçlendi. Böylece devletin hem ekonomi hem de sosyal politika alanındaki rolünde önemli 

bir genişleme meydana gelmiştir. Aslına bakılırsa bu sistem içinde Batı dünyasında gerek 

sendika temsilcileri gerekse işçi partisi liderleri devletle entegre olmak durumunda 

kalmışlardır66• Bu değişim o zamanın kapitalist sınıfının siyasal temsilcileri tarafından hem 

teşvik edilmiş hem de benimsenmiştir. Panitch,67 bu durumun nedenlerini şöyle ifade 

etmektedir: 

"1-Savaş zamanında sendikalarla yapılmak zorunda kalınan işbirliği ve verilen 

sözlerden, savaş sonrası zamanda artık geriye dönmek kolay olmayacaktı. Başlayan sürecin 

önünü kesmek oldukça zordu. 

2-Savaş zamanında amaçlanan tam istihdam ve geniş çaplı planlama faaliyetleri 

neticesinde elde edilen olumlu getiriler ve bunun sonucunda da işçi sınıfının güvenlik ve 

hayat standardının yükselmesi insanların beklentilerini artırmıştır. 

3-Sovyet ekonomisinde işçi sınıfı ile yapılan işbirliği sonucunda alınan mesafe, savaş 

sonrası dönemde işçi sınıfına yönelik olumlu bir bakış açısını getirmiştir. 

4-Son olarak da, savaş sonrası işçi partilerinin ve sol partilerin seçimlerde kazandığı 

büyük destek, bu süreci kaçınılmaz bir hale getirmiştir. " 

Böylece devletin siyaset içindeki kaçınılamaz rolü o yıllarda kabul görmek 

durumundaydı. Savaş sonrası politikalara yavaş yavaş artık sermaye sınıfının temsilcileri ile 

organize haldeki işçi gruplarının istekleri yön vermeye başlamıştı. Daha sonraki yıllarda tüm 

bu stratejiler, sosyal devletin ve sosyal reformların gelişiminde önemli rol oynamıştır. 

. Sosyal devletin ortaya çıkışında kapitalistlerin ve işçi kesiminin beklentileri ve 

müdahaleci devlet anlayışı önemli rol oynamıştır. Bu süreci tam anlamıyla görmek 

istef!}emiz durumunda, incelenmesi gereken en önemli ülkelerden biri lngiltere'dir. Savaş 

zamanında lngiliz halkı özellikle birlikte hareket etmede yaşanan tüm zorluklara rağmen 

kollektif direnci ile dikkati üzerine çekmiştir. Savaş zamanındaki koalisyon hükümetleri 

özellikle radikal grupların etkilerinin en asgari düzeyde tutulmasını sağlamıştır. Tüm bu 

süreçte işçilerin başarısı yadsınamaz. Özellikle sendikalar ve iş çevreleri arasında güvenliği 

66 Bu tespitleri ülkemizde bugün için bile rahatlıkla görebiliriz. 18-04-1999 tarihli Türkiye genel 
seçimlerinde DiSK genel başkanı, Demokratik Sol Parti'den milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. 
Bir başka örnek, 1995 tarihindeki seçimlerde Hak-iş sendikasının genel başkanı Necati Çelik'in, 
Refah Partisi'nin milletvekili olarak siyasal yaşama girmesidir. 
67 Panitch, op.cit., s.76. 
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koruyucu stratejilerin geliştirilmesi ve çalışma barışı, tedbirler arasında önemli bir yer 

tutmuştur68 • Bu süreçteki temel rolü de lngiltere için sosyal devlet anlayışı ve bunun bire bir 

uygulamalarının sonucu ile görmemiz mümkün olacaktır. Savaş zamanında işçi örgütlerinin 

endüstriyel alanda güçlenmesi, işçi sendikaları ile işverenler arasında güvenliğe yönelik 

stratejik anlaşmaların ve endüstriyel iş barışını korumaya yönelik kontrol önlemlerinin 

alınması sürecini beraberinde getirmiştir. Buradaki anahtar rolü, sosyal devlet 

oynamaktaydı. Topyekün savaş sürecinde lngiltere'de işçi hareketi bir kaldıraç görevini 

yerine getirirken, aynı zamanda da merkezi devlete duyulan ihtiyaç artmıştır. 

Amerika· Birleşik Devletleri'nin dünya liderliğine soyunması ve devletlerin 

merkeziyetçi yapısı ile birlikte artan rolleri, kapitalist dünyada 1950 ile 1960 yılları arasında 

son derece önemli bir rol oynamıştır. ABD bu tarihte kapitalist sistemin devamını 

sağlayabilmek için aynı zamanda, çeşitli uluslararası kuruluşların oluşum aşamasında da 

bizzat rol almıştır Buradaki temel amaç, hem uluslararası ticareti geliştirmek hem de örneğin 

askeri alan gibi kimi özel alanlarda etkinliğini artırmaktır. Bunlar IMF, GATT, OECD, NATO 

ve BM gibi örgütlerdir. ABD uluslararası örgütler vasıtası ile aynı zamanda hem ekonomideki 

ulusal korumacılık anlayışına karşı çıkma ve hem de ekonomik durgunluğa karşı mücadele 

etme gibi ikili bir gaye güdüyordu69
• 

Bir başka dikkate değer nokta ise, savaş zamanında edinilen tecrübelere göre, 

devletin toplum yaşamındaki artan rolü beraberinde üretimde sosyalleşmeyi getirmişti. 

lngiltere gibi birçok ülkede, Keynesci ekonominin hedefi olarak tam istihdam 

amaçlanmaktaydı. Diğer ülkelerde ise devlet tarafından oluşturulacak bir planlı ekonomiye 

geçiş amaçlanmıştır. Ekonomideki büyümede de devletin müdahalesi önemli bir rol 

oynamıştır. Bu dönemdeki sosyal politikaların gelişiminde, devletin rolü içinde genel anlamı 

ile genişlemenin sağlanması bir ön şarttı. Yapılan tüm sosyal politikalar ekonomideki 

iyileşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte özellikle Almanya, Japonya ve ABD 

ekonomik anlamda kuwetle!1en ülkelerin başında gelmektedir. Kapitalist sistemin 

uluslararasılaşma süreci içinqeki gelişimi, gelişmiş kapitalist ülkeleri pazardan daha fazla 

pay alma kaygısı ile teşvik etmiştir. Dünya ticaretindeki bu hızlı gelişme, uluslararası 

şirketlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve uluslararası sermayenin gelişimi başlangıçtan itibaren 

Amerikan Doları'nı dünya ölçeğindeki müdahalelerde baz almış ve gelişmiş devletler 

arasında sıkı bir işbirliğini de beraberinde getirmiştir. Savaş sonrası işgücü bulmada 

yaşanan kısıtlılıklar beraberinde işçilerin pazarlık gücünün de artmasına neden olmuştur. 

68 Seymour Martin Lipset, Siyasal insan, Çev. Mete Tuncay, Ankara, Teori Yayınları, 1986, s.355-
356. 
69 Ülke Arıboğan, Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, lstanbul, Der Yayınları, 1996, s.75-76. 
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Bununla birlikte savaş sonrası ilk yıllarda amaçlanan tam istihdam politikalarından, 1960'1ı 

yılların başıyla birlikte vazgeçilmeye başlandı. işçi sınıfı söz konusu altın yıllarda yalnızca 

ücretini değil, diğer sosyal haklarını da kazanmaya başlamıştır70 • Devletin ise tüm bunları 

karşılayabilmesi için baştan sona yenilenmesi gerekiyordu. Burada devletlerdeki artan 

merkezileşme sürecini gözlemlemek mümkündür. 

Yukarıda bahsettiğim süreci lngiltere özelinde değerlendirdiğimizde gelişmeleri şu 

şekilde gösterebiliriz. özellikle alınan ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirler sosyal devletinin 

gelişiminin ilk aşamasıydı. Bununla birlikte özellikle işçi hareketinin gücünün artması ile 

birlikte uzun dönemde lngiliz ekonomisinin durgunluğa girmesi bilinen bir gerçekti. Tüm 

bunlara rağmen, lngiliz siyasetinde bir yanda yüksek eğitimin yaygınlaşması. yönünde 

girişimler olurken, diğer taraftan da sosyal güvenlik sistemi içinde geleneksel Beveridge 

planından sapmalar ve konut edindirme programın geri çekilmeye başlanması 1965'1i yıllarla 

başlamıştır. Bunların ekonomik alanda olduğu kadar sosyal alandaki yansımaları da bizlere 

göstermektedir ki, bu süreç devlet, kapitalist kesim ve işçi kesimi olmak üzere üçlü bir yapıyı 

ortaya koymaktadır. 

1. Müdahaleci Devlet: 

Bilindiği gibi özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyada müdahaleci bir 

devlet anlayışı gelişmişti. Devlet, kapitalizmin temeli olan bireycilik sonucunda, zor duruma 

düşmüş yurttaşların çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamaz hale gelmişti. ister istemez 

müdahale etmek durumundaydı. Söz konusu müdahale, kapitalizmden ödün vermek 

anlamını taşımamakla birlikte, devlet, vatandaşların asgari düzeyde de olsa yaşam 

standartlarını oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı tercih etti. Artık liberal devletten 

müdahaleci devlet anlayışına geçiş bir zorunluluktu71
• Doğal olarak, öncelikle bu düşüncede 

olan siyasal partiler güç kazanmaktaydılar. Aslında bu devirde merkez partiler durumunda 

olan sağ ve sol partiler hemen hemen benzer söylemlere sahiptiler. Bu düşünceden 

hareketle hem Keynes hem de Beveridge, devletin gerek sosyal gerekse ekonomik alanda 

topluma müdahale edebilmesi için gerekli düşünsel desteği temin ~tmiş oluyorlardı. Bununla 

birlikte her iki düşünür de, müdahalenin bu kadar geniş olabileceğini ve adeta, kapitalizm ve 

piyasa ekonomisini derinden sarsabilecek uygulamaların ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra 

kendine taraftar bulacağını tahmin etmemiş olmalıdırlar. Bu arada, siyasal açıdan 

muhafazakar ideoloji taraftarları, devletin bu derece müdahale etmesini tereddütle 

70Andrew Shonfıeld, Modern Capitalism, Oxford University Press, 1965, s. 13-14. 
71Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi, 4. b., lstanbul, Say Yayıncılık, 1985, s. 173. 
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karşılamaktaydı. Zamanla kabul etmek durumda kaldıkları bu yeni eğilimden kendilerini 

sıyıracaklardı. 

Sosyal demokratlar ve Fabian görüştekiler, devletin müdahaleci yapısına baştan beri 

sıcak bakmaktaydılar. Her iki bakış açısının taraftarları eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi hem 

liberal hem de dayanışmacı değerlerin, düzensiz bir piyasa ekonomisi koşullarında elde 

edilemeyeceğine inanmaktaydılar. Hükümetin müdahalesinin, kamu isteklerinin yerine 

getirilmesi ve aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hem gerekli 

hem de istenilen bir olgu olduğuna inanmaktaydılar. Onlar aslında devleti, hakları ihlal eden 

ya da özgürlüklerin baş düşmanı olan bir kurum olmanın tam tersine herkesin hakkını 

koruyabilen bir kurumsal yapı içinde düşünmekteydiler. Fabianlar ve sosyalistler özgürlük ile 

eşitliği birbirinin olmazsa olmaz koşulları arasında görmekte, eşitlik olmadan özgürlüğün 

hiçbir anlam ifade etmediğine inanmaktaydılar. Onlara göre ekonomik bağımlılık, siyasal 

bağımlılık kadar sakıncalı bir durumdur72
• Serbest piyasa ekonomisinin beraberinde getirdiği 

büyük gelir dengesizliği yalnızca gelir ve refah düzeyinde bir uçurum yaratmayacak aynı 

zamanda güç ve statü olarak da ciddi bir farklılaşma ortaya çıkaracak ve tüm bunlar da 

özgürlüğün anlamının yitirilmesine neden olacaktır. 

Weale'nin belirttiği gibi, tüm kaynakların bir elde toplanması durumunda bu 

kaynakları elinde bulunduranlar, bir baskı grubu olması nedeniyle rahatlıkla diğer kişi veya 

kurumların davranış ve eylemlerini kontrol altına alabilirler. Bu durum hükümetin 

tarafsızlığını tehdit ettiği kadar aynı zamanda bireysel özgürlükleri de tehdit edecektir. Bu 

nedenle, Weale'ye göre, "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler'' düşünce biçiminde bireysel 

özgürlükleri güvence altına alma imkanı bulunmamaktadır73 . Ayrıca yazar, ekonomik 

güvenlik ile özgürlük arasındaki ilişkinin tesis edilmesinde hükümetlerin gerekliğini önemle 

belirtmiştir. Weale, sosyal politika alanında hükümet eylemlerinde üretim kaynaklarını.elinde 

bulunduran belirli bir grubun üstünlüğünün bulunması için hükümetin mutlaka özerkliğinin 

sağlanması gerektiğini düşünmektedir. Özerklik ilkesi gereği, hiçbir kesimin hük_ümetin 

sosyal politikalarının oluşumunda ve işleyişinde tek başına yönlendirici bir işlevinin 

olmaması son derece önemlidir74
• Yazara göre söz konusu özerkliğin korunabilmesi için 

bireylerin yapacağı tercihler veya kamunun müdahale alanları daha önceden belirlenmiştir. 

Pek tabii ki bu alanlar zorlanabilir, fakat bu zorlamalar sonucunda bireysel özgürlük 

alanlarının zarar görebileceği sonuçlar ortaya çıkmamalıdır. Gerek hükümetlerin gerekse 

bireylerin ekonomik bağlamda özerkliklerini kaybetmeleri, belirli bir gelir düzeyinin korunması 

72 Charles Anthony Crosland, Socia/ism Now, Landon, Cape, 1974, s. 50-51. 
73Albert Weale, Po/itica/ Theory and Social Po/icy, Landon, Macmillan, 1983, s. 57. 
74 /bid., s. 42. 
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konusunda devletin üzerine önemli bir görev yüklemektedir. Bunun ötesinde, eğer insanlar 

tam anlamı ile özerkliklerinden yararlanabilirlerse, ancak o zaman temel sosyal ve 

entelektüel becerilerini kazanma imkanına sahip olacaklardır. Weale şu sonuca varmıştır: 

"Devlet, vatandaşlarının eğitim sürelerince, onlara kaliteli bir eğitim sunmak, çocukların 

sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda özerkliklerinin oluşabilmesi için gerekli kaynakları 

onların hizmetine sunmayı amaçlayan bir örgütlenme modeli içinde bulunmak 

durumundadır. Tüm bunlar aslında devletin temel sorumluluk alanlarını oluşturmaktadır".75 

Aslında buradan çıkarak aynı bakış açısını diğer sosyal hizmetlere yayabiliriz. Buna göre, 

gerek sağlık alanında gerekse kişisel alanlarda yerine getirilmesi gereken tüm sosyal 

hizmetler bireyin eşitliğini ve özgürlüğünü korumaya yöneliktir. Sonucunu her ne kadar 

Weale açıkça belirtmemişse de, biz onun düşünce silsilesini izleyerek böyle bir sonucu 

çıkartırsak hata yapmış olmayız. 

Özerklik ilkesinin korunması en azından belirli ihtiyaçların karşılanması ile mümkün 

olacaktır. Rawls ise "gizlenen cahilliği" ortadan kaldırmakta devlete önemli görevler 

düştüğünü, kaynakların ve toplum içinde rollerin dağıtılmasında kadınların ve erkeklerin 

seçme özgürlüklerini kullanmaları gerektiğini belirtmektedir. insanlar seçimlerini yaparken iki 

faktörün onları yönlendireceğini belirtir. Rawls'a göre, birinci faktör, haklar ve ödevlerin eşit 

şekilde dağıtılmasıdır. ikinci olarak ise ekonomik ve sosyal ekonomik eşitsizlik hallerinde, 

toplumda bulunan kimi olumsuzlukları ortadan kaldırabilmenin bir önkoşulu olarak devlet 

müdahalesinin zorunlu olduğunu kabul eder76
• Tüm bunları kontrol edecek ya da 

gerçekleşmesini sağlayacak kurum ise devletin bizzat kendisidir. 

2. Asgari Devlet: 

Anarşistler, devletin ahlaka ve mantığa aykırı bir kurum olduğunu ileri sürmektedirler. 

Çünkü, devlet hakların kullanılması adına, mülkiyet, özgürlük ve yaşam hakları gibi mutlak 

haklara tecavüz edebilme yetkisini elinde bulundurduğu için, anarşistler devlet fikrine ve 

uygulamalarına karşıdırlar. Devletin temel kaynağının haksızlık olduğunu belirten 

anarşistler, yerel yönetimlerden oluşan, hiyerarşik olmayan ve komünal bir kurumsal 

yapının, devletin yerini alması ve merkezi yapının kesinlikle ortadan kalkması gerekliliğine 

inanmaktadırlar. Anarşistler, klasik liberal teoriye kıyasla daha uç noktada bulunmaktadırlar. 

Bilindiği gibi liberal teoride, "gece bekçisi" devlet anlayışı bulunmaktadır. Buna göre devletin 

75 /bid., s. 77-78. 
76John Rawls, A Theory of Justice, Oxford, Clarendon Press, 1972, s. 14. 
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görevleri son derece sınırlıdır: Bunlar sözleşmelerin yerine getirilmesini sağlamak, 

vatandaşları, hırsızlık, sahtekarlık ve saldırılardan koruma görevi ile sınırlıdır77 . 

Asgari (minimal) devlet üzerine yazılan en kapsamlı çalışmalardan biri Nozick 

tarafından kaleme alınan, "Anarchy, State and Utopia" başlıklı eserdir78
. Başlığından da 

anlaşıldığı gibi kitap üç bölümden oluşmaktadır. Yazarın temel argümanları ilk iki bölümde 

yer almaktadır. Birinci bölümde Nozick anarşistlere karşı bir bakış açısını ileri sürmektedir. 

Ona göre asgari bir devletin hiç kimsenin hakkını ihlal etmeden varlığını sürdürmesi 

mümkündür. Asgari düzeyde bulunan bir devlet bugün bildiğimiz klasik devlet düzeninin 

dışında gelişebilir. Böylesine bir devlette, ahlaki ilkeler son derece önemli rol oynamakla 

birlikte, bunlara uyup uymamak bireylere bırakılmıştır. Bu durum karşısında bireyler 

kendilerinin haklarını koruyacak özel koruma toplulukları oluşturabilecektir. Zaman içinde bu 

kurum artık insanların haklarını koruyacak kurum haline gelecek, o bölgede meydana 

gelebilecek her nevi müdahaleye karşı güç kullanma konusunda bir tekel oluşturarak, etki 

alanında bulunan herkesin hakkını koruma sorumluluğunu üzerine alacaktır. Bu durumda 

minimal bir devlet ortaya çıkacaktır. Bu asgari devlet ortaya çıkarken de, hiç kimseden özel 

bir yetki almayacağı gibi, oluşumunda bireylerin devreye girmesi de gerekmeyecektir. 

Nozick, burada Adam Smith'in "görülmez el" düşüncesini ödünç almıştır ve farz ettiği 

gelişimin açıklanmasında bu görülmez el varsayımından yararlanmıştır. 

Nozick ikinci bölümde ise asgari düzeydeki devletin meşruiyetini ve haklılığını 

kanıtlamaya çalışmıştır. Herhangi bir devlet bir saldırı olduğu zaman bir bireyden daha fazla 

devreye girip sorunu çözmek için çabalamaktadır. Yazar kitabında devletin yetkilenmesi için 

bu hareket noktasının önemini vurgulamaktadır. Kısacası burada Nozick "yetkilendirme 

teorisi"nden yararlanmaktadır. Kişilerin elde etkileri kazanımları korumak için haklarının var 

olduğuna inanılır ve bu hakları hiç kimse onların elinden almamalıdır. Devlet dahi bu 

alanlara müdahale ettiği zaman gayri meşru bir iş yapmaktadır. Sosyal devletin ekonomik 

kaynakları yeniden dağıtım politikaları Nozick'e göre aslında itiraz edilebilir şeylerdir. Çünkü 

o, yeniden dağıtım ile bireylerin haklarının ihlal edildiğini iddia etmektedir. Ona göre, devlete 

hiç kimse, kaynakların zaten zengin birinden alıp fakir bir insana aktarılması konusunda bir 

yetki vermemiştir. Devletin varlık nedeni veya ortaya çıkış nedeni böylesine bir ihtiyacın 

karşılanması değildi. Yazara göre böylesine bir durumun ahlaki olmadığı kadar, meşru 

dayanağı da bulunmamaktadır. Yazar görüşlerini şöyle özetlemektedir: 

77 Milton Friedman ve Rose Friedman, Free to Choose, London, Penguin, 1980, s. 146-147. 
78Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, 2.b, .Blackwell, Oxford, 1984. 
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"Bizim için devlet hakkında temel sonuç, asgari bir devletin varlığıdır. Devletin 

sınırlanan fonksiyonları, hırsızlara, sahtekarlara, sözleşmeleri bozanlara karşı güç uygulama 

ile sınırlanmıştır. Bu sınırlar içinde kalmak kaydı ile devletin tüm fonksiyonları meşrudur. 

Devlet, bu sınırların dışına taşması durumunda ise artık bireylerin haklarını ihlal edeceği için 

meşruiyetini kaybedecektir. Bununla birlikte dikkate değer iki alanda daha devletin 

müdahalesi haklı görülmemelidir. Birinci olarak vatandaşlarına yardım etmek amacıyla 

devletin yaptırım aygıtını kullanamayacağı, ikinci olarak da vatandaşlarının kendi iyilikleri 

adına onların faaliyetlerini hiçbir şekilde sınırlamamaları gerektiğidir.79" 

Aslında tüm bu görüşler Yeni Sağ hareketi için son derece ilgi çekici bir dayanak 

oluşturmuştur. Söz konusu dayanakla birlikte yeni sağ, sosyal devletin mantığını da 

rahatlıkla eleştirebilmek fırsatını yakalamıştır. Bilindiği gibi Yeni Sağ hareketi taraftarları da 

asgari devlet anlayışında fikir birliği içindedir. 

Bununla birlikte, kimi neo-muhafazakarlar, Nozick ve Yeni Sağ hareketinden, devlete 

bakış açısı ve işlevi konusunda daha ılımlıdırlar. Örneğin, kendini neo-muhafazakar olarak 

tanımlayan Kristal, neo-muhafazakarların, sosyal devleti ortadan kaldırmak gibi bir çaba 

içinde bulunmadığını, bununla birlikte ona yeni bir şekil verilmesi gerektiğine inandığını 

belirtmektediı-"0• Aynı zamanda bu yeni içerik, sosyal devlet anlayışını kökten 

değiştirmektedir. Kristal, sosyal devletten beklentilerin karşılanamaması nedeniyle yeni bir 

bakış açısının devreye girmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Buna göre yazar, neo

muhafazakar bakış açısının, piyasa mekanizmasını, ekonomik sürecin temel aracı olarak 

gördüğü, muhafazakar sosyal devlet düzeninin -ki bunu "sosyal güvenlik devleti" olarak 

tanımlamaktadır- neo muhafazakar bakış açısı ile tam anlamıyla uyumlu olduğunu 

belirtmiştir. 

a. Devletin Rolündeki Azalma: 

1970'Ii yılların ikinci yarısından sonra ortaya atılan sosyal devletin kriz içinde olduğu, 

hatta iflas ettiği savları üzerine, devletler kamu harcamalarında bir azalmaya, gereksiz 

harcamalarda kesintilere ve yerine getirdiği sosyal hizmetlerin hem niteliğinde hem de 

niceliğinde bir eksiltmeye başlamışlardır. Devletler bunu gerçekleştirirken bütçe açığını 

azaltmak veya kontrol altına almak gibi bir amaç edinmişlerdir. 1986 yılında Fransa'da 

Chirac, 1981 yılında ABD'de Reagan, 1982 yılında Danimarka'da Schlüter, Almanya'da 

79 lbid., s. ix. 
80 lrving Kristal, Reflections ofa Neoconservative, New York, Basic Books, 1983, s.76-77. 
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Kohl, lngiltere'de Thatcher yönetimlerinin tek bir ortak paydası vardı; o da, sosyal 

hizmetlerde ve kamu alanında yapılan harcamalarda ciddi ve anlamlı bir kesintiye 

gidilmesiydi. Ülkemizde de Turgut Özal'ın misyonu ile söz konusu ülkelerin sosyal 

politikalarına yön veren devlet adamlarının misyonları arasında paralellik kurmakta güçlük 

çekmemekteyiz. 1986 yılında Avusturya'da iktidara gelen işçi Partisi'nin dahi yaptığı ilk 

açıklama, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki kamu harcamalarında ciddi anlamda 

kesintilere gidileceği yönündeydi81
• 

b. Devletin Rolünün Azalmasının Kimi Etkileri: 

Sağ ideolojiye bağlı hükümetlerin sosyal alanda yapılan hizmetlerde ve dolayısıyla 

bu hizmetlere yapılan harcamalarda istedikleri oranda kısıtlamaya gidebildikleri söylenemez. 

örneğin iktidara gelir gelmez ilk yaptığı icraat, çocuklara verilen süt ve yiyecek yardımını 

kesmek olan Thatcher'in, 1.986 yılında yaptığı kamu harcamaları, hükümeti kurduğu ilk yıla 

göre daha fazlaydı82• Kısacası sağ ideolojiye sahip partilerin söylemleri ile uygulamaları 

arasında fark bulunmaktaydı. Burada şunu da, unutmamak gerekir ki, sol görüşlü partilerin 

iktidara geldikleri takdirde yapacakları kamu harcamaları muhtemelen çok daha yüksek 

olacaktır. Sosyal devletin kriz içinde bulunduğunun söylendiği durumda, kamu 

harcamalarının artmasının çeşitli nedenleri bulunmaktaydı. Bunlar sırası ile; 

a)Demokratik yönetimdeki güçler ayrılığı ilkesi gereği, hükümetin kimi uygulamaları 

parlamentoya takılmaktaydı. örneğin ABD'de Reagan yönetimi, kamu bütçesinde 

kısıtlamaya gitmek isterken Kongre, Reagan yönetiminin istediği kesintilerin ancak yarısını 

onayladı. Aynı durum Hollanda, Batı Almanya, Danimarka ve Norveç için de geçerliydi83
. 

b)Toplumlarda yükselen işsizlik oranları ve bunlara ödenmesi gereken işsizlik 

sigortası ödemeleri kısıtlamaları zorlaştırmaktaydı. 

c)Demografık değişim-özellikle yaşlı nüfusta artış oranı-beraberinde sağlık ve sosyal 

hizmetlerden yararlanma isteğini arttırmıştır. 

Özellikle söz konusu dönemde, yani sosyal devletin kriz içinde olduğu dönemde, hükümetler 

_her ne kadar sosyal harcamalarda azalmayı amaçlasalar da, bunu gerçekleştirmede oldukça 

yetersiz kalmışlardır. Ancak hükümetlerin yaşadığı maddi güçlükler kamu harcamalarında 

görece bir düşüş yaşanmasını da ister istemez beraberinde getirmiştir. Robinson, 1979-

1980 ile 1984-1985 yılları arasında yaptığı kamu harcamaları çalışmasında, harcamaların 

81 Norman Johnson, The We/fare State in Transition, Amherest, The University of Massachusetts 
Press, 1987, s. 165. 
82 /bid., s.172. 
83/bid. 

46 



azalmadığını buna mukabil harcamalar kalemlerinde farklılaşmalarının yaşandığını 

belirtmektedir. Konut edindirme anlamında kamu harcamalarında bir azalma meydana 

gelirken, sağlık ve kişisel hizmetler alanında meydana gelen harcamalarda söz konusu 

dönemler için bir artışın meydana geldiğini belirtmektedir84
• 

Kamu harcamalarının artmasının nedenlerinden biri özellikle kendilerine bakamayan 

yaşlı sayısındaki artıştır. Bir de özellikle tıp alanında gelişen teknolojinin maliyetlere 

yansımasını dikkate aldığımızda karşımıza çıkan maliyetler oldukça yüksek orandaydılar. 

Sosyal güvenlik harcamalarındaki artışın nedeni ise toplumda artan işsizliktir. 

G- Sosyal Politikalara İlişkin Genel Değerlendirme 

Sosyal devlet, sosyal gelişmenin bir safhasını oluşturmuş ve tüm sanayileşmiş 

ülkeler için kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir .. Günümüz gelişmiş ülkeleri çağımızın 

niteliğinden dolayı ister istemez bir sosyal devlet niteliğini taşımaktadır. Bunun en güzel 

örneği, gelirlerinin en az üçte birini sosyal hizmetlere ayırmalarıdır. Burada asıl sorun, 

devlette kaynakların tahsisinde etkin olan gücü bulabilmektir. Çünkü, toplum içindeki 

bireyler, gruplar ve sınıflar kendi çıkarlarını maksimize edebilmek için çaba 

göstermektedirler. Bunu yaparken de doğal olarak, gruplar ya da sınıflar birbirleriyle çatışma 

içindedirler. Bu nevi çatışmalarının altında yatan en önemli etken sınıfların çatışan ekonomik 

çıkarlarıdır. Kamu ve sosyal hizmetlerin niteliğinin ve niceliğinin devlet tarafından 

belirlenmesi sürecf beraberinde, sosyal problemleri ortaya koymaktadır. Sosyal problemler 

bireylerin tutum ve davranışlarından çok, insanların içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal 

durumdan kaynaklanmaktadır. Bu ekonomik ve sosyal durumu oluşturan üretim sistemi 

aslında sosyal problemlerin temel nedenini ortaya koymaktadır. Sosyal problemlerin 

kaynağını bulmadaki farklılık, iyileştirme sürecindeki faaliyetlerdeki ciddi farklılaşmaları da 

beraberinde getirecektir. Hükümetlerin, çeşitli yasama faaliyetlerini yönlendirmek suretiyle 

sosyal politikalar-a yön vermeye çalışması da, çatışmaların kaynaklarını ortadan kaldırmaya 

yetmeyecektir. Aslında so~yal politikalar, çıkar çatışmalarının tarihsel bir sonucudur. Bilindiği 

gibi burada çatışma farklı sosyal sınıfların beklentileri arasındaki uyumsuzluktan 

kaynaklanmaktadır. Sosyal politika, kapitalist toplumun temel sosyal problemlerini tek başına 

çözmeye yetecek güçte değildir. Bununla birlikte sosyal politikaların ortaya çıkışında sınıf 

çatışmasının rolünün varlığını önemli bir rol oynamakla birlikte, sosyal politikalar aynı 

84Ray Robinson, "Restructuring the Welfare State: An Analysis of Public Expenditure 1079-1980 / 
1984-1985", JournalofSocia/Po/icy, Vol.15, 1986, s.1-21. 
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zamanda kapitalist sistemin fonksiyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında da aracılık 

etmektedir. Temel amaç, sermayenin yeniden üretimi ve birikmesini sağlamanın yanında, 

sosyal ilişkilerin düzenlenmesidir. 

Sosyal politikalar üzerindeki sınıf mücadelesinin etkilerine bakacak olursak, devlet, 

sermaye sınıfının çıkarlarını ve her iki grubun bir arada bulunabilmesi için gerekli koşulları 

bünyesinde bulundurmaktadır. Her ülke şartlara göre kendini az ya da çok söz konusu 

çözümlere uyarlamıştır. Çağdaş sosyal devletlerin özelliklerine baktığımız zaman şunu 

rahatlıkla görmekteyiz: Ülkelerde yaşanan süreç birbirine son derece benzemekle birlikte, 

ulusal düzeydeki sosyal politfkalarda, organizasyonlarda ve yapılarda muazzam bir farklılık 

bulunmaktadır. Dikkati çeken benzerlik ise özellikle OECD ülkelerinde, devlet 

harcamalarında sosyal hizmetlere ayrılan payın her geçen gün artmasıdır. Birçok alanda 

sosyal politikalar birbirine paralel bir gelişim süreci izlemektedir. Sosyal politikalar, siyasal 

alandaki demokratikleşme süreçleri ile de son derece yakından ilgilidir. Aslında sosyal 

politikalarının gelişim süreci ile demokratik siyasal yapının ortaya çıkış süreçleri 

eşzamanlıdır. Sosyal politikalar işçi sınıfının menfaatlerine yöneliktir; zira en acımasız 

serbest piyasa ekonomisinde dahi mağdur olan bu kesimi kısmen de olsa koruyacak yasal 

düzenlemelere öyle ya da böyle yer verilmektedir. Bu politikalar aynı zamanda sermaye 

kesimine de hizmet etmektedir; çünkü verdiği ödünlerle işçi hareketlerinin gücünü 

kırmaktadır. Bu sayede de çalışan sınıfı sistemin bir parçası haline getirmekte, sisteme 

entegre etmekte ve kontrol edilmesi daha kolay hale getirmektedir. Görüldüğü gibi çalışan 

sınıf ile sermaye sınıfının çıkarları farklıdır. Aslında sosyal politikaların oluşum sürecindeki 

iki sınıf arasındaki temel çatışma konusu, sosyal hizmetlerin niteliğini ve niceliğini belirleme 

sürecinin kimin elinde olacağına yöneliktir. 

48 



il. SOSYAL DEVLETİN GELİŞİMİ ve NİTELİĞİ 

A- Sosyal Devlet Kavramı 

Terim olarak sosyal devlet85
, ikinci Dünya Savaşı boyunca lngiltere'de kullanılmaya 

başlanmıştır86 • Savaş sonrası ise kavram daha sık kullanılır hale gelirken, eylemsel boyuttan 

daha çok ekonomik ve sosyal politikalardaki değişimi tanımlamıştır. Aslında düşüncedeki 

değişim, beraberinde lngiliz toplumunun yaşam tarzını da değiştirmeye başlamıştır. Bu 

değişimi üç boyutta görebiliriz: ilk olarak sosyal hizmetlerin hem tanımının hem de 

kapsamının genişletilmesidir. örneğin, sosyal güvenlik, ulusal sağlık sigortası, eğitim, konut, 

çalışanlara, yaşlılara, sakatlara ve bakıma muhtaç çocuklara sunulan hizmetler bu değişim 

kapsamına dahildir. ikinci olarak, sosyal politikaların sonucunda tam istihdamın sağlanması 

amaçlanmaktaydı. Son olarak da, tüm bunlar ulusal bir program şeklinde 

benimsenmekteydi. Bu üç bileşenin oluşumları tamamlandıktan sonra sosyal devletin 

varlığından ancak bahsedilebilirdi. Sosyal devlete inanç ve istek toplumun aydın 

kesimlerinden geldiği kadar, aynı zamanda geniş halk kitlelerinden de gelmekteydi. Keynes 

ve Beveridge gibi yazarlar veya Fabian Derneği taraftarları sosyal devlete hem fikren hem 

de eylemsel boyutta sahip çıkarak, desteklemişlerdir. Bunların ortak paydası, müdahaleci bir 

devlet anlayışını benimsemeleridir. 

1950'Ii yıllarda politikacılar ve akademik yazarlar, sosyal devletin, yalnızca 

lngiltere'ye ait bir kurum olduğuna inanıyorlardı. Marshall bile, sosyo-politik çalışmalarında, 

lngiliz sosyal devletinin yalnızca lngiltere için geçerli bir model olduğunu belirterek, bunun 

nedeni olarak da, lngiltere'deki durumun yalnızca bu ülke için geçerli olduğunu ve başka 

yerlere benzemediği varsayımına dayanmaktaydı87 • lngiliz üniversitelerindeki derslerde, 

sosyal devletle ilgili tüm konular ulusal boyutta ele alınıp işlenmiştir. Bununla birlikte 1970'1i 

yıllarda sosyal devlet diğer ülkelerle de mukayese edilmeye başlanınca, lngiltere özelinde 

85 lngilizce karşılığı "welfare state" olan "sosyal devletin" karşılığı "refah devletidir". Türk literatüründe 
Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar,lstanbul, May Yayınları, 1978, s.106'da, Ali Ülkü 
Azrak, "Sosyal Devlet ve 1961 Anayasasının Sistemi", IOHFM, C.XXVII, S.1-4, s.5'de, Zafer Tarık 
Tunaya, Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, lstanbul, IOHFY, 1980, s.725'de "refah devleti" ile 
"sosyal devleti" aynı anlamda kullanılabileceğini belirtiyorlar. Tanilli ise, bu iki kavramın farklı 
kavramlar olduğunu, "refah devleti" ile ekonomik olarak kalkınmasını tamamlamış devletlerin, 
gelirlerini daha sağlıklı bir şekilde paylaştırılmasını ifade ettiğini belirtirken, "sosyal devletin" ekonomik 
kalkınmasını gerçekleştirememiş devletlerin hem kalkınmayı gerçekleştirmek hem de gelirin 
paylaşımına hizmet ettiğini belirtmektedir. Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi, 4. Basım, lstanbul, 
Say Yayınları, 1985, s .. 
86williarn Temple, Citizen and Churchman, London, Eyre and Spottiswoode, 1941, s. 2. 
87T. H. Marshall, Sociology at the Crossroads, London, Heinemann, 1963, s. 278-279. 
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bakılmaktan yavaş yavaş vazgeçilmeye başlandı ve kavramın kullanımı genelleşti. Bugün 

sosyal devlet uygulamalarının ve kavramının tek başına lngiltere'ye ait olduğunu iddia eden 

kişileri bulmak oldukça güçtür. Günümüzde geçerliliğini koruyan bakış açısı ise, sosyal 

devletin tüm gelişmiş kapitalist devletler için ortak bir fenomen olduğu yönündedir88
• 

8. Tarihsel Görünüm: 

Sosyal devletin niteliğinden dolayı üstlenmek zorunda olduğu hizmetler uzun dönemli 

bir gelişim sürecinin sonucudur. Fraser'ın belirttiği gibi, sosyal devlet, sadece 194~ yılında 

oluşturulan yasaların doğal bir ürünü değildir, aynı zamanda bunun toplum ve birey 

arasındaki etkileşim sürecinin en üst noktası olduğu söylenebilir. Fraser şöyle devam 

etmektedir: "lngiliz sosyal devleti hiçbir zaman doğmadı, yalnızca bir evrim süreci geçirdi89
". 

Aslında lngiliz sosyal devletinin gelişim sürecine çok benzer diğer süreçler Batı Avrupa, 

Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler için de söz konusudur. Forsberg'in belirttiği gibi 

"lsveç'de sosyal refah politikalarının ilk evresinin 1880'Ii yıllarda başladığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz90
". Kuhnle de, Almanya için sosyal devlet sürecinin 1880'Ii yıllarda başladığını 

söyler91
• Flora ve Alber ise bir genelleme yaparak, modern sosyal devletin 19. yüzyılın son 

yirmi yılında ortaya çıktığını belirtmişlerdir92. Bununla birlikte ABD'nde federal hükümetin 

sosyal hizmetleri ele alması uzun bir zaman dilimi almıştır. 1930'Iu yıllarda ortaya çıkan New 

Dea/ politikalarına kadar bu ülkede ciddi anlamda sosyal refah politikalarının uygulanmaya 

başlandığı söylenemez. Bununla birlikte federe devletlerin ve bölgelerin daha önceki kimi 

eylemlerle refah politikalarını uyguladığı söylenebilir. Kimi yorumlara göre sosyal devletin 

gelişim süreci devam eden bir öykü gibidir ve bu sürecin her bir adımı bir sonraki adımın 

gerçekleşebilmesi için zorunludur93
• Bütün bunlara karşın değişik ülkelerde, sosyal hizmetler 

farklı düzeylerde bir gelişim süreci izlemiştir. Bu süreç içinde de ülkelere göre farklı 

öncelikler ve farklı zamanlar söz konusudur. 

88Dorothy Wedderburn,"Facts and Theories of the Welfare State", Socialist Register, Der, Ralph 
Miliband ve John Saville, London, Merlin, 1965, s.127. 
89Derek Fraser, The Evo/ution of the British We/fare State, London, Macmillan, 1973, s. 222. 
90Mats Forsberg, The Evolution of Socia/ We/fare Policy in Sweden, Stockholm, The Swedish 
lnstitute, 1984, s. 7. 
91 Stein Kuhnle, "The Growth of Social lnsurance Programs in Scandinavia", The Deve/opment of 
We/fare States in Europe and America, Der., Peter Flora ve Arnold Heidenheimer, New Brunswick, 
Transcation Book, 1981, s.126. 
92Peter Flora ve Jens Alber, "Modemization, Democratization and the Development of Welfare States 
in Westem Europe", The Deve/opment of We/fare States in Europe and America, Der. Peter Flora ve 
Amold Heidenheimer, New Brunswick, Transcation Book, 1981, Sy:48. 
93Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız, John Carrier ve lan Kendall, "Social Policy and Social 
Change", Joumal of Socia/ Po/icy, Vol.2, No. 3, 1973, s. 95 vd. 
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Bununla birlikte, 20. yüzyılın başlarında Almanya'da hastalık, iş kazaları ve emekli 

aylıkları sosyal güvenlik sisteminin kapsamında bulunmaktaydı. 1911 yılına gelindiğinde, 

Batı ülkelerinin bir çoğunda çalışanları güvence altına almak için sosyal programlar 

uygulanmaya başlanmıştı. 1913 yılında Almanya'da ilk kez tüm halkı kapsayan bir emeklilik 

aylığı ile ilgili sosyal güvenlik programı uygulanmaya başlandı. 1913 yılına kadar Avusturya, 

Belçika, Danimarka, Almanya, ltalya, Hollanda, Norveç, lsviçre ve lngiltere'de sağlık ile ilgili 

sosyal güvenlik programlarının hem nakdi hem de tıbbi yardım olarak uygulandığı 

bilinmektedir. Özellikle, lngiltere, Norveç, Hollanda, Almanya ve Avusturya'da, işçiler zorunlu 

olarak sosyal güvenlik sisteminin yararlananı olmak durumundaydılar. Bu ülkeler dışındaki 

yerlerde ise yararlanmak isteğe bağlıydı, fakat devlet kısmi de olsa katkıda bulunmaktaydı. 

işsizlik sigortası 1911'de ilk olarak lngiltere'de tanımlandı, daha sonraları ise uygulama alanı 

yavaş yavaş diğer ülkelerde de yaygınlaşmaya başladı. örneğin, Almanya'da 1927, ABD'de 

1935, Kanada'da ise 1944'te uygulamaya konuldu94
• 

Genel anlamıyla yukarıdaki bilgilerden, birçok kapitalist ülkelerde farklı yoğunlukta ve 

zamanda da olsa sosyal devlet uygulamalarının hemen hemen aynı süreçten geçtiklerini 

rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer sosyal devleti çoğunluğun ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı 

olarak görüyorsak; o zaman, bu yapıya yönelik olarak uzun dönemde gerek ekonomik 

gerekse siyasal yapının değişimi gereklidir. Bu süreç gelişmiş kapitalist ülkelerin hepsi için 

geçerlidir. Flora ve Heidenheimer'ın belirttiği gibi, modern sosyal devletin gelişimi iki temel 

ihtiyaca cevap verebilme kaygısını taşımaktadır. Bunlar sırası ile ulusal devletlerin oluşumu 

ve kapitalist devletin gelişimidir ve bu her iki unsur aynı zamanda sosyal devleti 

anlayabilmek için de gereklidir95
• 

Sosyal devlet, aynı zamanda demokratik ihtiyaçlara da cevap vermek zorundadır. 

Bunlardaki temel ihtiyaçların karşılanması, belirli bir düzeyde eşitliğin sağlanması, sosyal 

hakların tanımlanması ve sosyal hizmetlerin yerine getirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

Marksistler ve sosyalistler ise, kapitalist sistemin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan 

sosyal devletin kendi içinde ciddi tezatlar taşıdığını belirtirler. Bu tezat hem sermayenin 

birikmesi için yapılması gerekenler hem de halk nezdindeki meşruiyet probleminin 

çözümüdür. Bunların birbiri ile çeliştiğini düşünülür96 • 

94Norman Johnson, The We/fare State in Transition,, Amherst, The University of Massachusetts 
Press, 1987, s. 5. 
95Peter Flora ve Jens Alber, "Modernization, Democratization and the Development of Welfare States 
in Western Europe", , The Deve/opment of Welfare States in Europe and America, der, Peter Flora ve 
Arnold Heidenheimer, New Brunswick, Transcation Book, 1981, s. 22. 
96 Joan Higgins, States of We/fare, Oxford, Blackwell and Roberstson, 1981, s. 47. 
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1. Sosyal Devletin Gelişimini Etkileyen Faktörler 

Sanayileşmiş ülkelerdeki sosyal devletin gelişimi ve uygulamaları arasındaki 

benzerlikler ve farklılıkların ortaya konulmasında akademik çalışmaların önemi büyüktür. Bu 

akademik çalışmaların kapsamlarına baktığımız zaman, bu kapsamların oldukça geniş 

olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bunlardan bazıları açıklamalarında temel anlamı sosyo

ekonomik faktörlere yüklerken diğerleri siyasal faktörlere dayanarak açıklamalar 

yapmaktadır. Castle bu mücadeleye "paradigmaların savaşı" adını vermektedir97
• 

Sosyo-ekonomik faktörlere önem verenler, ekonomik gelişmişlik düzeyi ile refahın 

getirdikleri arasında önemli bir ilişkinin bulunduğunu belirtiyorlar. Kısacası bunlar, gelişmiş 

kapitalist ülkelerde sosyal hizmetlerin gerçek anlamda yaşama geçebileceğini, aksi takdirde 

sosyal devletin yalnızca sözcüklerde kalacağını belirtmektedirler. Diğer taraftan bir başka 

görüşe göre, hiç kimse gelişmiş kapitalist ülkeleri sosyal harcamalara yönlendiremeyecektir. 

Yani bir ülkenin zenginliği ile o ülkenin sosyal devlet niteliği arasında bire bir ilişkinin 

olmadığı da vurgulanmaktadır. Sosyal refah harcamaları ile ekonomik gelişim arasındaki 

bağlantı, geleneksel aile yapısındaki roller ve beklentiler ile akrabalık ve yerel topluluk 

ilişkilerine göre değişmektedir. Ayrıca kaynakların sosyal hizmetlere kanalize edilmesi 

yerine, savunma harcamalarına veya kapitalist sınıfın sermaye birikimine kaydırılması, 

kapitalist sistemin daimi bir arayışıdır. Tüm bu faktörler sosyal devletin gelişim sürecini 

farklılaştırmakta ve kısmen de engellemektedir. Bu faktörlerin dışındaki faktörler ise ister 

istemez sosyal devletin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. Fakat bütün bunlara rağmen 

insanlar gün geçtikçe fakirleşmektedirler. Bu da sosyal devleti ister istemez gündeme 

getirmektedir. UNICEF'in son raporunda dünyada yaşayan her dört kişiden birinin günlük 

gelir düzeyinin, bir Amerikan Doları'nın altında olduğunu belirtilmiştir98 . insanların olumsuz 

anlamda etkilenmelerinin temel nedeni ise "globalleşme" sonucu insan faktörünün ikinci, 

hatta üçüncü plana itilmesidir. Gelişmiş ülkelerin bünyesinde taşıdığı bir başka çıkmaz ise, 

bu ülkelerin günümüzde yalnızca işin niteliği ve niceliği ile ilgilenmeleri yönündeki eğilimdir. 

Halbuki işin niteliğini ve niceliğini belirleyecek olan işgücüdür ve bu giderek hiç dikkate 

alınmamaktadır. lşgücünün kalitesi ise, beraberinde, nitelikli sağlık ve eğitim hizmetlerinin 

yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Wilensky, ekonomik gelişim ile sosyal devlet arasındaki ilişkiyi vurgulayan yazarlar 

arasında önemli bir yer tutmaktadır. Wilensky'e göre ekonomik gelişim düzeyi, sosyal 

97Francis Castles, "How Does Politics Matter: Structure or Agency in the Determination of Public 
Policy Outcomes", European Joumal of Po/itical Research, Vol.9, No.2, 1981, s. 121. 
98Daha ayrıntılı bilgi için bakınız. Michel Chossudovsky, Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çeviren 
Neşenur Domaniç, lstanbul, Çiviyazıları, 1999. 
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devletin oluşumunda ve kapsamının belirlenmesinde, gerek ideolojilerden gerekse siyasal 

rejimlerden çok daha belirleyicidir. Bununla birlikte yazar, merkezi hükümet etkinliği, 

toplumdaki katmanlaşma, toplumdaki sınıflar arasındaki geçiş, işçi sınıfının organizasyonu 

ve askeri gücün toplum içindeki yeri gibi diğer önemli etmenlerin önemini de yadsımaz99 • 

Wilensky daha sonraki yazılarında parti politikalarını da analizlerine dahil etmeye başlamış 

ve sol partilerin aslında sanıldığı kadar sosyal refah harcamalarına büyük yatırımlar 

yapmadığını, Birinci ve ikinci Dünya Savaşları sonrası, sol hükümetlerin yaptıkları 

harcamaları örnekleyerek açıklamıştır. Yazar, buna karşın, Katolik partilerin ise sosyal 

harcamalara büyük kaynaklar ayırdıklarını belirtmiştir100 • 

Çoğu siyasal bilimciler, bir ülkedeki ekonomik yapı ile o ülkede vatandaşlara 

sağlanan sosyal hizmetlerin birebir ilintili olduğu düşüncesine katılmamaktadırlar101 . Bu 

düşüncedekilere göre siyasal kararlarda, baskı gruplarının, bürokrasinin ve siyasal partilerin 

rolü ekonomi ile mukayese edildiğinde son derece önemlidir. Siyasal partilerde iki temel 

unsur belirleyici olmaktadır. Bunlardan birincisi, siyasal partilerin oy için inanılmaz bir 

rekabet halinde olmalarıdır. ikincisi de, birincisinin bir tamamlayıcısı niteliğindeki eğilim 

partilerin, sosyal refah harcamalarının payını yükseltmek suretiyle oy kazanmayı 

amaçlamalarıdır. Ancak bu temel ilkenin dışında davranışlar da bulunmaktadır. örneğin 

Castles, sağ partilerin büyük bir bölümünün sosyal refah harcamalarına karşı olduğunu 

belirmekte, 1960 ile 1970'Ii yılların ortalarına kadar, sağ görüşlü olmayan partilerin iktidarda 

olması ile sosyal devlet uygulamaları arasında büyük bir korelasyon olduğunu ifade 

etmektedir 1°
2

• 

Marksistlerin, kapitalist ülkelerdeki siyasal partilerin etkileri hakkında ciddi kuşkuları 

bulunmaktadır. Marksistlere göre, sınıf yapıları, partizan politikalardan daha önemlidir. 

Bunlar işçi sınıfının veya kapitalist sınıfın, parlamento dışında toplumsal politikaların 

oluşumunda önemli bir yer edindiklerini, böylece de gelecekte sosyal değişimlerde daha 

etkin rol oynayacaklarını belirtmektedirler. Buna karşın, Castle ise partizan politikaların ve 

sınıf mücadelesinin birbirinden çok farklı şeyler olmadığını söylemektedir 1°
3

• 

99Harold Wilensky, The Welfare State and Equa/ity, Berkeley, University of Califomia Press, 1975, s. 
xiv. 
100Harold Wilensky, "Leftist, Catholicism and Democratic Corporatism: The Role of Political Party in 
Recent Welfare Development", The Deve/opment of Welfare States in Europe and America, Der. 
Peter Flora ve Arnold Heidenheimer, New Brunswick, Transaction Book, 1981, s. 335. 
101Francis Castles "Public Welfare Provision: Scandinavia and the Sheer Futility of the Sociological 
A~proach to Politics", British Joumal of Po/itica/ Science, Vol. 9, No. 2, 1979, s. 95. 
1° Francis Castles, "Terra lncognito Australia: A Search for New Directions in Public Policy Analysis", 
Govemment and Opposition, Vol. 20, No:3, 1985, s. 377. 
103/bid. 
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Sosyal politikaların açıklamaya yönelik bir başka yaklaşım, yalnızca baskı gruplarının 

eylemleri üzerinde yoğunlaşır ve baskı gruplarının bu alandaki değişimi yönlendireceğini ya 

da durduracağını söyler. Baskı gruplarının sosyal politikalar üzerinde etkisinin olmadığını 

söylemek gerçekçi değildir. Fakat bu etkinin sosyal politikalarda ana etken olduğunu 

söylemek de aynı derecede hatalıdır. Sermaye gruplarının ve işçi hareketlerinin ülke 

siyasetindeki önemi yadsınamaz. Ayrıca, baskı gruplarının sosyal politikalardaki etkisi 

ülkeden ülkeye farklı yoğunluklarıyla dikkate alınmalıdır. Sosyal politikaların etkinliğinin 

belirlenmesinde bir başka siyasal faktör de o ülkedeki bürokratların etkisinin ve gücünün 

niteliğidir. Bürokratların gücünün belirlenmesinde ise en önemli araç bürokratik yapının 

özelliği ve ülkedeki konumudur. 19. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle Batı Avrupa'da 

merkezi bir yönetim sisteminin ağırlığı belirgindir. Halkın artan taleplerini karşılayabilmek için 

devletler, sosyal güvenlik taleplerine daha etkin cevap vermek zorunda kalmışlardır. Bu 

tespitin spesifik olarak lngiltere ve lsveç'e tam anlamıyla uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

ülkelerde kamu yönetiminde ve karar merciinde bulunan kişiler sosyal politikaların 

oluşumunda önemli roller oynamıştır104 • 

Sosyal politikaların oluşumunda kim etkili olursa olsun iki temel kaynaktan 

yararlanacaklardır. Bunlardan birincisi kendi ülkelerinin deneyimleri ve süreç içindeki 

yapılanması, ikincisi ise diğer ülkelerdeki bu alandaki uygulamalardır. Sosyal politikaların 

oluşumunda kimi ülkeler lider ve dönüşümcü rolünü yerine getirirken kimileri de yalnızca 

izleyici konumundadır. örneğin, ABD çoğunlukla sosyal politikaların oluşumunda ve 

uygulamasında hep izleyici ve geriden takip eden ülke durumundadır. Lider durumunda 

bulunan ülkeler ise hem tarihsel bir süreç içinde hem de uyguladığı politikalarla bu 

liderliklerini hala devam ettirmektedirler. Bunların başında da lngiltere ve Almanya 

bulur.ımaktadır. Heclo aynı şekilde, lsveç'teki sosyal güvenlik uygulamalarının Almanya'dan 

ciddi anlamda etkilendiğini belirtmiştir. 

Şimdiye kadar sosyal politikaların oluşum sürecini, sosyo-ekonomik ve siyasal bakış 

açışına göre, farklı ülkeleri ele alarak açıklamaya çalıştım. Ama şunu rahatlıkla 

söyleyebilirim ki, genel anlamıyla iki farklı türden açıklama bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi sosyal devletin gelişiminde ülkenin ekonomik yapısına ağırlık veren görüş, ikincisi 

ise siyasal sürece ağırlık veren görüştür. Ancak Wilensky'nin de ifade ettiği gibi sosyal 

politikaların oluşumunda hem ekonomik hem de siyasal yapının değerlendirilmesi yapılan 

analizleri kimi eksikliklerden koruyacaktır. 

104Hugh Heclo, Modem Socia/ Politics in Britain and Sweden, Hew Haven, Yale University Press, 
1974, s. 301. 
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C. Sosyal Devlet ile İlgili il. Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeler: 

1948 tarihli Birleşmiş Milletler insan Hakları Evrensel Bildirgesi, medeni ve siyasal 

haklar yanında sosyal ve ekonomik haklara da yer vermiştir. Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 

en önemli özelliği bu hakların herkesin yararlanmasına açık olduğudur. Bildirgenin 22. 

maddesine göre, "Her kişinin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenliğe hakkı vardır. 

Saygınlığı ve kişiliğin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklar ulusal çerçevede çabalar ve uluslararası işbirliği yolundan her devletin kuruluş biçimi 

ve kaynaklarıyla orantılı olmak üzere kavuşması gerekir." 

Aynı bildirgenin 25 maddesi ise, 

" ... herkesin, gerek kendisi, gerek ailesi için özellikle yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım ve 

gerekli sosyal hizmetler bakımından sağlığı ve refahını sağlayacak yararlı bir yaşam 

düzeyini, ayrıca işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da geçim olanaklarından isteği 

dışında onu yoksul bırakacak öbür durumlardan güvenliğe hakkı vardır .... " bu bildirgenin 22. 

ile 29. arasındaki maddeleri sosyal ve kültürel haklarla ilgilidir. Fakat ne yazık ki, ortaya 

çıktığı dönemde de, günümüzde de söz konusu bildirgenin hükümetleri ve devletleri 

bağlayıcı bir özelliği olmadığı için, bildirge bireylere pozitif bir talep hakkı temin etmemiştir. 

ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm kapitalist devletler farklı derecelerde ve 

yoğunlukta olmakla birlikte, sosyal devlet prensibini kabul etmişlerdir. Gerçekte, sosyal 

devletin temelleri ikinci Dünya Savaşı'ndan tam 60 yıl önce atılmıştır. Fakat savaş sonrası 

dönemde sosyal hizmetlerin hem niteliğinde hem de niceliğinde önemli bir artış olmuştur. 

Günümüzde sosyal devletin bulunduğu yeri doğru analiz edebilmemiz için, onun tarihsel 

süreç içinde geçirdiği aşamaları iyi anlayabilmemiz gerekmektedir. Heclo, sosyal devleti 

anlayabilmek için birbiri üzerine kurulu üç dönemin olduğunu ve bütünü anlayabilmek için bu 

aşamaları tam anlamıyla incelemek gerektiğini söylemektedir105
• 

Birinci evre 1870'Ii yıllar ile 1920:li yılları kapsamaktadır. Bu evrenin özelliği, devletin 

temel rolünün ne olduğu sorusuna yanıt aranmasıdır. Bu evre hem demokrasinin 

temellerinin sağlamlaştırılmaya çalışıldığı, hem de işçi sınıfının organize bir güç niteliğini 

kazanmaya başladığı zaman dilimine rastlamaktadır. ikinci evre ise 1930'Iu ve 1940'1ı yıllara 

rastlayan dönemdir. Bu dönemde özellikle sosyal politikalar artık yavaş yavaş toplumda 

105Hugh Heclo, "Toward a New Welfare State", Comparative Po/icy, Public, Der. Arnold 
Heidenheimer, Hugh Heclo, ve Carolyn Adams, New York, St Martin's Press, 1983, Sy:383-386. 
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varlığını hissettirmeye başlamıştır. Sosyal politikalarda değişim yavaş ve dar kapsamlı 

olmuş, varlıklarını daha çok Batı Avrupa ülkelerinde hissettirmiştir. Bu dönemde devletler iki 

konuda yasama faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bunlar, güvenliğin sağlanması ve eşitsizliğin 

azaltılması yönündedir. Üçüncü evre ise, 1950 ve 1960'11 yılları kapsayan zaman dilimidir ve 

en önemli özelliği ise, sosyal alanlara yapılan yatırım ve harcamaların aynı zamanda 

ekonomik büyümenin de devamına katkı sağlayacak nitelikte olmasıdır. Bu evrede kapsam 

genişletilmekle birlikte, hedeflenen sosyal durumla, mevcut durum arasındaki farkı 

kapatabilmek için yeni bazı girişimlerde bulunmak gerekmekteydi. ABD'nin ise üçüncü 

aşamaya 1960'1ı yıllarda henüz ulaşamadıgı bilinmektedir. 

Savaş bittiğinde Avrupa'daki birçok ülke, ekonomik ve sosyal alanlarda yeniden 

yapılanma problemleri ile baş başa kalmışlardır. Almanya gibi savaşta yıkıma uğramış 

ülkelerin ise diğer ikisine ek olarak siyasal yapılanma gibi çok daha kapsamlı sorunları 

bulunmaktaydı. özellikle bu ülke ekonomisinin ve üretiminin tamamen savaş sanayiine 

dayanmasına rağmen, kağıt üzerinde egemenliği elinden alınmıştı. Söz konusu ülkenin 

gerek ekonomisini, gerek siyasal yapısını, gerekse toplumsal ihtiyaçlarını zamana 

uyarlaması kaçınılmaz bir zorunluluktu. Japonya da hemen hemen aynı sorunlarla karşı 

karşıyaydı. Diğer sanayileşmiş ülkelerin yüz yüze olduğu sorunların yoğunluğu daha azdı; 

zira, bunların problemleri yeniden yapılanmaktan daha ziyade, toplumun ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelikti. 

Savaşın getirdiği yoksulluk, insanlar arasında eşit bir şekilde paylaşılmamıştı. 

Bununla birlikte herkes savaştan ciddi acılar çekmişti. Savaş zamanında kişiler arasında 

sınıf temeline bakmaksızın geçici nitelikte de olsa önemli bir dayanışma söz konusuydu. 

insanlar çektikleri tüm sıkıntıların gelecekte elde edecekleri yüksek hayat standardı, tam 

istihdam ve sosyal hizmetlerle telafi edileceğini ve savaş bitince güzel günlerin onları 

beklediğini düşünmekteydiler. Nüfusun büyük bir bölümü bir şeylerini feda etmekteydiler. 

insanlar, barış tesis edildiği zaman hem fırsat eşitliğin.in, hem de sosyal durumlardaki 

eşitliğin sağlanacağı düşüncesiyle pek çok ihtiyaçlarından fedakarlıkta bulunuyorlardı. 

Titmuss'un belirttiği gibi, topyekün bir savaşta, yalnızca askeri gücün maneviyatını yüksek 

tutmak yeterli değildir. Aynı zamanda tüm toplumun moralinin son derece yüksek tutulması 

gerekmektedir. Bu nedenle de, toplumu belirli hedeflere kanalize edecek programlara ihtiyaç 

duyulmaktadır106 • Bunun en iyi örneği Titmuss'un aynı yazısında belirttiği gibi lngiltere'de 

ortaya konulan Beveridge Raporu'dur. Savaş zamanı, insanları bir başka yönden de sosyal 

devlete hazırlamıştır. Bunlar arasında, savaşa artık alışık olan insanlar, merkezi hükümetin 

106Richard MorrisTitmuss, Essays on the We/fare State, London, Ailen and Unwin, 1963, s. 4. 
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müdahalesine, yüksek orandaki vergilendirmeye ve devletle bütünleşmeye alışmış ve üstelik 

bunlara son derecede hazırdırlar. 

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra patlayan 1929'daki 

dünya ekonomik krizinde hemen hemen bütün ülkelerdeki insanlar büyük bir işsizlikle karşı 

karşıya kalmışlardır. ltalya ve Sovyetler Birliği planlı ekonomileri sayesinde söz konusu krizin 

etkilerini kısmen de olsa az hasarla atlatmışlardı. Diğer taraftan 1930'Iu yıllarda yaşanan 

yüksek düzeydeki işsizlik ve enflasyon oranlarından kaçmak isteyen insanlar kendilerine 

kimi radikal siyasal hareketlerin içinde yer bulmuştur. Bu dönemde son derece güçlü olan 

faşizm de böylesine bir sürecin sonucudur. ikinci Dünya Savaşı sonrasında, sosyal güvenlik 

ihtiyaçlarının karşılanması, insanlara daha iyi barınma, eğitim, sağlık imkanlarının 

yaratılması, faşizm gibi aşırı hareketlerin ortaya çıkmayacağı düşüncesini de beraberinde 

getirmekteydi. Batılı devletler artık şunu çok iyi biliyorlardı ki, faşizm bir daha dirilirse 

karşısında komünizmi bulacaktı ve bu da komünizmin tüm dünyaya yayılması anlamına 

gelmekteydi. Bunun sonucunda da, özellikle ABD, Avrupa'da istikrarın sağlanmasının kendi 

çıkarları için son derece önemli olduğunu algılamıştı. Demokratik sistem içinde işleyen bir 

sosyal devlet, ülkedeki istikrarı sağlayacak, bu sayede de komünizmin önüne bir engel 

çekecekti107
• 

Batılı hükümetler faşizmi ve komünizmi potansiyel bir tehlike olarak görüyorlardı. 

Fakat bu ülkelerde yaşayan insanlar kendi yaşamlarının ve sosyal güvenliklerin istikrara 

kavuşmasından başka bir şey düşünmemekte ve artık bunları yaşamlarında bizzat 

hissetmek istemekteydiler. Bu insanlar savaş zamanından daha iyi yaşam koşulları istiyorlar 

ve oy kullanırken, bu kriterleri göz önüne alıyorlardı. Tam istihdam ve sosyal güvenlik 

politikaları üretmeye hangi parti hazırsa halk da oylarıyla o partiyi destekleyecekti. 

ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, gelişmiş kapitalist ülkeler, ekonomik gelişim .düzeyi 

ile birlikte, sosyal hizmetlerin vatandaşların beklentilerini karşılayabilmesi için bu alanlara da 

büyük miktarda kaynak ayırmışlardır108 • Kamu alanında harcamaların arttığı bu dö~emde, 

Keynesci ekonomik model de artık kendine geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bı,ı. model, 

hükümetin ekonomiyi elinde tutarak büyük kitlelerin taleplerinin karşılanması gerektiğini 

belirtir ve böylece de işsizliğin kontrol altına alınacağı düşüncesi temel çıkış noktasını 

oluşturur. özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra "kimler yoksul" sorusundan "niçin 

yoksulluk var" sorusuna doğru bir yön değiştirme oldu. Artık yoksulluk sorunu kişisel nitelikte 

107Pat Thane, The Foundations of the We/fare State, London, Longman, 1982, s. 282. 
108 Jürgen Koh 1, 'Trends and Problems in Postwar Public Expenditure Development in Western 
Europe and North America', The Deve/opment of We/fare States in Europe and America,, Der.Peter 
Flora ve Arnold Heidenheimer, New Brunswick, Transaction Book, 1981, ss. 307-308. 
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bir sorun olmayıp, ekonomik ve endüstriyel örgütlenmenin bir sonucu olarak değerlendirildi. 

Bu sayede de önce yoksulluğun kaynakları, sonra da ortaya çıkış nedenleri incelenmeye 

başlandı109 • Tüm bunlar 1945'den sonra iş yaşamında dört temel boyutta karşımıza 

çıkmaktadır: 

1- Savaşın dolaylı ve dolaysız etkilerini dikkate aldığımızda özellikle Batı Avrupa 

ülkelerindeki istikrarı korumak suretiyle komünizme ve faşizme karşı gerekli önlemlerin 

alınmasıdır. 

2- Artık siyasal partiler, geniş kitlelerin isteklerine oy kaygısı ile karşılık vermek 

durumundadır. 

3- Eşi görülmemiş ve sürekli bir ekonomik büyüme hedeflenmiştir. 

4- Keynesci ekonomik yaklaşım kabul edilmiş ve uygulanmaktadır. 

1940'1ı yıllarla başlayan, sosyal reformlardaki gelişim süreci tartışmasız 1960'1ı 

yılların sonuna kadar devam etmiştir. Bu devre sosyal devletin en enerjik olduğu ve taraftar 

bulduğu aşamaydı. Savaş sonrası devrede kapitalist devletler birbirleriyle son derece uyum 

içindedir ve sosyal güvenlik sistemleri konusunda da yakın işbirliği halinde bulunmaktaydılar. 

Batı Avrupa devletlerindeki sosyal güvenlik sistemleri geniş ve genel bir nitelik taşımaktaydı. 

Hemen hemen her yerde eğitime ve sağlık alanına önemli bir pay ayrılmakta ve ayrılan bu 

pay her geçen gün artarak devam etmekteydi. Birçok ülkede konut edindirme programları 

başlamış ve hükümetler bu politikaların yerine getirilmesi için imkanları ölçüsünde ellerinden 

gelen her türlü sosyal yardımı yapmaktaydılar. 

Tüm bu benzerliklere rağmen birçok alanda farklılıklar da bulunmaktaydı. Buradaki 

ABD ile Batı Almanya arasındaki fark dikkat çekicidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, sağlık 

ve refah hizmetlerinde özel sektör önemli bir yer tutmakta ve kapitalist değerlere de son 

derece kuwetli bir bağ ile bağlanmaya eğilim görülmektedir. Batı Almanya piyasa 

ekonomisi, sosyal alanlara yapılan harcamaların yüksekliği ile teşvik edilmekteydi. 

Gerçekten de bu ülke diğer Batı Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında kapitalist yapının tüm 

özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Rimlinger Batı Almanya'daki iki partiyi ele alarak 

incelemekte, bunlardan Hıristiyan Demokrat Parti, "sosyal piyasa ekonomi"sini, Sosyal 

Demokrat Parti'nin ise, "sosyalist piyasa ekonomisi"ni desteklediğini belirtmektedir110
• 

Yazarın bu iki kavram arasına koyduğu temel farklılık, sosyal piyasa ekonomisini 

destekleyenlerin, devletin ekonomiye müdahalesinin minimum düzeyde olması gerektiğini 

savunmalarıdır. Sosyalist piyasa ekonomisini destekleyenlerin özelliği ise, devletin 

109Cahit Talas, Ekonomik Sistemler, 5. B., Ankara, imge Yayınevi, 1999, s. 445. 
110Gaston Rimlinger, Welfare Policy and lndustrialization in Europe, America and Russia,, New York, 
John Wiley, 1971, s. 137-192. 
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müdahalesinin özgürlüklerin güvence altına alınması için son derece önemli bir unsur 

olduğunu düşünmeleridir. Sosyal piyasa ekonomisi, özel girişimin ve bireysel sorumluluğun 

kişinin refahında önemli bir rol oynaması gerektiğini ileri sürer. Sosyalist piyasa ekonomisini 

ileri sürenler, devletin tüm vatandaşlarına karşı kardeşlik, eşitlik ve sosyal refahı sağlamakla 

yükümlü olduğunu ifade ederler. Bu husus sosyal güvenlik ilkelerinin hangilerinin yerine 

getirilip hangilerinin yerine getirilmeyeceği açısından önemli bir farklılık yaratmaktadır. 

lngiltere, lsveç ve ltalya gibi ülkeler, sağlık alanında dolaysız şekilde hizmet veren ve 

bu alandaki finansal gücünü de vergilerden elde eden ülkelerdir. Hemen hemen bütün 

Avrupa devletleri değişik tarzda da olsa, bir sosyal güvenlik sisteminin gerekliliğine 

inanmaktaydılar. Avrupa ülkelerindeki yerel yönetim organları, konut politikalarında da bizzat 

söz sahibidir ve bu kurumlar hem programın oluşum aşamasında hem inşasında, hem de 

yönetiminde bizzat yer almaktadır. Ancak hiçbir Avrupa devleti, lngiltere'nin izlediği politikayı 

takip etmemiştir. lsveç, Hollanda gibi ülkeler dolaylı devlet yardımı yapmasına rağmen, 

lngiltere'deki kapsamdan oldukça uzaktırlar111 • 

Avrupa'da sosyal devlet son derece yoğun ilgi görmesine ve politikaları etkilemesine 

rağmen, aynı süreci ABD'de görmek olanaksızdır. Wilensky ve Lebeaux bunun Amerikan 

toplumunun değer yargıları ve toplumda hakim olan kültür yapısından kaynaklandığını 

söylemektedirler112
• A.B.D'de toplumdaki değer yargıları ve kültürel yapı temelde, bireycilik, 

özel mülkiyet ve serbest piyasaya dayanmaktadır. Bu üç unsura bir de, hükümete çok fazla 

güvenmeme ve bunun doğrultusunda hükümetin müdahalesinin minimum düzeyde kalması 

eklenince devletin sosyal devlet ilkelerine istenilen düzeyde katkı sağlaması mümkün 

görülmemektedir. Bireycilikte insanların en iyisini yapma yetisinin kendinde bulunduğunu ve 

bu yetinin kimsenin müdahalesi ile sınırlanmaması gerektiğine inanılır. insanların başarı ya 

da başarısızlıklarının tek ölçütü ekonomik gelir düzeyleri ile değerlendirilir. Herkesin gerekli 

gayreti gösterirse en üst noktaya ulaşılacağı gibi bir varsayım, temel hareket noktalarından 

biridir. Başarısızlığın, tembellik, hareketsizlik veya ahlaksızlıktan kaynaklandığı düşünülür. 

Buna göre, kaynakların dağıtımını, insanlara ihtiyacı olanı vermekten daha fazla kişinin "hak 

ettiğinin" kendisine verilmesi üzerine kurulmuştur. Mülkiyet hakkı temel haklar arasında 

bulunur ve kişi çalıştıkça mülkiyet edinmesinde herhangi bir sınırın olmadığını bilir. Bunun 

için de insanlar ve kurumlar arasında rekabet temel atmosferi oluşturmaktadır. Tüm bunların 

gerçekleşebilmesi için de, hükümetlerin müdahalesinin en asgari düzeyde tutulması 

gerekecektir. Bu yazarlara göre yine Amerikan toplumunun bir başka özelliği, radikal, etnik 

111 Johnson, op. cit.,s. 4-5. 
112Harold Wilensky ve Charles Lebeaux, lndustrial Society and Socia/ Welfare, New York, The Free 
Press, 1965, s. xvi-xvii. 
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ve dinsel farklılıkların dikkate alınması yanında, siyasetteki ademi merkeziyetçi yapıdır. Tüm 

bu özellikler, sosyal devletin oluşmamasının nedenleri arasında bulunmaktadır. Bu aslında 

bir başka çelişkiyi de beraberinde getirmektedir. Heterojenliğin bu kadar yoğun yaşandığı bir 

toplumda, toplum dinsel ve ırksal temelli küçük gruplara ayrılacağı için ister istemez "biz ve 

diğerleri" politikası yaşamın her alanına hakim olacaktır. Yerel iktidarlar da kendi içinde 

oluşturdukları ilişkiler sonucunda merkezi iktidara çok fazla bağlanmak istemeyeceklerdir. 

Böyle bir yapı içinde sosyal hizmetlerin federal devlet tarafından yerine getirilmesi oldukça 

zordur. Mishra ise, ABD'de sosyal devletin kurumsal olarak uygulanamamasının hatta 

oluşamamasının nedeninin, bu ülkede güçlü ve organize olmuş bir işgücünün 

bulunmamasından kaynaklandığını belirtmektedir113
• Bu ülkede sosyal hizmetler özellikle 

1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan sonra eğitim ve işsizlik alanında kendini güçsüz olsa 

da hissettirmiştir. Hatta, 1964 yılında sosyal hizmetler en üst noktaya ulaşmıştır114 • Amerikan 

toplumunda sosyal hizmetlerle ilgili en önemli yasama faaliyeti 1965 tarihinde çıkartılan 

sağlık ile ilgili düzenlemelerdir. Bunlar özellikle yaşlıların ilaç ve tedavi bakımlarını içeren 

sağlık sigortasını kapsamaktadır. Yürürlüğe konulan diğer bir sistem ile de yoksul insanların 

sağlık sisteminden yararlanma imkanı getirilmiştir. Yaşlılar için oluşturulan sistem tüm 

vatandaşları kapsar ve mali sorumluluk federal devlet tarafından üstlenilirken, yoksullar için 

oluşturulan sağlık sisteminde, federal devletle federe devletler arasındaki mali yük 

paylaşılmaktadır. Fakat her iki sistemde de bu haktan yararlananlar bir katkı payı ödemek 

durumundadırlar115 • Bununla birlikte sosyal devlet konusunda ABD her zaman "izleyen" 

devlet konumunda bulunmaktadır. 

Sosyal devlete bakışı iki bölüme ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, 1950-1975 yılları 

arasında sosyal devlete olumlu bakışı içeren dönem ve ikinci olarak 1975-1990 yıllarını 

kapsayan yeni sağ ideolojinin baskın olduğu dönemlerdir. 

1. 1950-1975 Yılları Arasında Sosyal Devlete Olumlu Bakış: 

Birçok sanayileşmiş ülke, ikinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal hizmetlerin 

genişlemesi ve yeniden yapılandırılması gereksinimini hissetmişlerdir. Bu aynı zamanda 

refahın yeniden yapılanmasıdır. Bunun arkasında da siyasal bir konsensüs bulunmaktadır. 

Baskın olan görüşe göre devletin ekonomik yeterliliği, yönetim kapasitesi ve ahlaki 

yükümlülükleri bir dizi hizmetlerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu da "ulusal asgari 

113Mishra, op. cit., s. 105. 
114Fakirlikle Mücadele Yasası ve Ekonomik imkanlar Yasası için bakınız: Joan Higgins, The Poverty 
Business: Britain and America, Oxford, Blackwell, 1978. 
115Johnson, op. cit., s. 25. 
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düzey" olarak anılmaktaydı. Bunu lngiltere'de Beveridge Raporu'nda, Kanada'da Marsh 

Raporu'nda, Hollanda da, Van Rhijn Komisyonu Raporu'nda ve Fransa'da ise Laroque'nin 

ifade ettiği görüşlerde bulabiliriz116
. Genel istek ise, çok sıkı çalışma, yeniden yapılanma ve 

1930'Iu yıllardaki ekonomik buhrana kesinlikle dönmeme arzusuydu. Bunun sonucunda da 

özellikle ikinci Dünya Savaşı'nın sonunda sosyal devlet sistemi içinde devletin temel amacı 

yoksulluğu ortadan kaldırmak ve sosyal güvenlik sistemini kurmaktı. Artık sosyal devlet bir 

efsane olmaktan çıkıp, insanların yaşamında kendini hissettirmeye başlamıştı 117 • Bundan 

böyle gelişmiş devletler vatandaşının bugününü ve yarınını güven altına alacak politikalar 

üretmek zorundaydılar. Bunlar bireyleri mesleki, fizyolojik ve ekonomik risklerden koruyucu, 

gelirinde bir devamlılık sağlayıcı, bu sayede de temel ihtiyaçlarını karşılayan bir 

örgütlenmeyi amaçlıyorlardı 118
• 

Bu dönemde kamu harcamaları pozitif bir terim olarak görünmekteydi. Bu yalnızca 

toplumsal bir dayanışma duygusunu değil, aynı zamanda herkes için minimum bir yaşam 

standardını da hedeflemektedir. Kamu harcamaları bunların yanında, ekonomik büyümeyi 

de teşvik etmektedir. Keynes, kamu harcamalarına olumlu bir şekilde yaklaşmaktadır. 

Bundan başka, hükümetin eylemleri söz konusu hizmetlerin sürekli gelişimi ile ilgilidir. Sağ 

görüşlü kesimlerden olumsuz sesler gelmekte, fakat bunlar o zamanlarda marjinal kalmakta 

ve hükümet politikaları üzerinde etkili olamamaktaydı. Şüphesiz ki, evrensel bir sosyal 

devletin yaratılmasına istekli siyasal güçlerin bu dönemde bir üstünlükleri söz konusuydu. 

Sosyal politikalara maddi sonuçları yönünden büyük bir oranda olumlu 

bakılmaktaydı. Demografik faktörlerden, işsizlik oranı alt seviyelerde, ailenin parçalanması 

oranı ise oldukça düşüktü. Kısacası istihdamda arz açısından olaya baktığımızda durum son 

derece olumlu görülmektedir. Piyasadaki talep, tarafından olaya baktığımızda ise, ekonomik 

büyüme oranı devamlı olarak yükselmektedir. Bu dönemde enflasyon oranı düşük, ulusal 

borç ise dikkate alınması gerekmeyecek ölçüde küçük bir orandadır. Hizmetlerin kalitesi ve 

çeşidi açısından kamu harcamaları uygun düzeydedir, zira birçok ülkede insanlar savaş 

boyunca uzun yıllar yüksek vergi ödemek zorunda kalmışlardır. 1970'1i yıllara kadar sosyal 

devlet hem ideolojik olarak hem de uygulamalarıyla altın çağını yaşadı. Sosyal hizmetlerin 

niteliğine ve niceliğine yönelik tartışmalar önemsizdi. 

116vic George, "The Future of the Welfare State" European We/fare Po/icy, Der.Vic George ve Peter 
Taylor-Gooby, London, Macmillan, 1996, s. 2. 
117 Talas, op. cit., s. 252. 
118 Cahit Talas, Sosyal Ekonomi, 2.b., Ankara, 1972, s. 527-528, 
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Tablo 1.1 'de Hollanda ve Danimarka, Avrupa'nın daha kapsamlı analizinin yapılması 

için yararlı olacaktır. ABD'nin bu tabloda yer almasının nedeni ise bu devletin dünya 

ölçeğindeki etkisi ve rolünün önemine dayanmaktadır. Tablo 1970'e kadar ekonomik 

göstergelerin ne kadar uygun olduğunu göstermektedir; bu tablo daha sonra OECD 

grubunun oluşumu döneminde kötüleşmeye başlamıştır. 1970-1975 yılları arasında hemen 

hemen tabloda yer alan her ülkede GSYH'daki büyüme hızı düşük ve fiyatların yükselme 

hızı 1960-1970 yıllarına oranla daha yüksektir. Buna rağmen, 1970-1975 yılları arasındaki 

işsizlik oranının günümüzle mukayese edildiğinde oldukça düşük olduğu görülecektir. 

Tablo 1.11960-1975 yılları arasındaki temel ekonomik 

göstergelerin yüzde oranları 

GSYH'daki yıllık Yıllık ortalama ı Yıllık ortalama 
işsizlik oranı 

1960-70 1970-75 1960-70 1970-75 1960-70 1970-75 

Toplam OECD 4.8 3.1 3.2 8.8 3.8 

Danimarka 4.9 2.0 5.9 9.3 1.2 2.4 

Fransa 5.6 3.8 4.0 8.8 1.5 3.1 

Almanya 4.7 1.9 2.7 6.1 0.8 1.3 

Yunanistan 7.7 5.2 2.1 12.5 2.3 

ltalya 5.6 2.4 3.9 11.5 3.2 5.9 

Hollanda 5.3 3.4 4.0 7.2 1.1 1.7 

ispanya ·7.5 5.5 6.1 12.5 1.5 2.4 

lsveç 4.6 1.2 4.1 8.0 1.2 1.8 

lngiltere . 2.8 1.9 4.1 13.2 1.6 2.8 

ABD .· 3.4 2.2 2.8 6.8 4.5 6.1 

Türkiye 4.0 5.0 14.6 7.0 

Kaynak: OECD, Labour Force Statistics, 1960-1971, Paris, OECD, 1973. OECD, Economic Outlook, 

no.24, Paris, 1978, s.126-127. OECD, Economic Out/ook, no. 47, Paris, 1990, s.199. T.C., 

Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü, istatistik Gösterge/er 1923-1995, Ankara, 1996, s.370. 
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Tablo 1.2 ise, kamu ve sosyal harcamalarındaki artma eğilimini göstermektedir. 

Burada kamu harcamaları içinde ulusal borç ve hükümetlerin hizmet sektöründeki 

harcamaları da yer almaktadır. Sosyal harcamalar ise temel olarak, sosyal güvenlik, sağlık 

ve kişisel sosyal hizmetleri içermektedir. Hem sosyal harcamalar hem de kamu harcamaları 

için tüm ülkelerde yükselen bir trendin hakim olduğu açıkça hissedilmektedir. Bununla 

birlikte sosyal harcamalar bu zaman sürecinde belirli bir ağırlıkla artmaktadır. 

TABLO 1.2 Sosyal ve Kamu Harcamalarının GSYH göre yüzde değişim 

oranları* 

1960 1970 1975 1960 1975 

Toplam OECD 28.5 32.3 38.0 10.1 18.1 

Danimarka 24.8 40.2 48.2 9.0 24.2 

Fransa 34.6 38.5 43.4 13.4 17.7 

Almanya 32.0 38.6 .48.9 18.1 26.2 

Yunanistan 17.4 22.4 26.7 7.1 8.6 

ltalya 30.1 34.2 43.2 13.1 21.0 

Hollanda 33.7 45.5 55.9 11.7 29.6 

ispanya 13.7 22.2 24.7 7.8 11.8 

lsveç 31.1 43.3 48.9 10.8 21.2 

lngiltere 32.6 38.8 46.6 10.2 15.6 

ABD 27.8 31.6 43.6 7.3 14.5 

Kaynak: OECD, Economic Out/ook, no.32, Parjs, 1982, s.161. OECD, Economic Out/ook, no.47, 

Paris, 1990, s. 195. OECD, Economic Outlook, no.55, Paris, 1994, s.57 . 

*Türkiye'nin bu tabloda yer alamamasının nedeni bu dönemleri kapsayan verilerin 

bulunamamasından kaynaklanmıştır. 

Genel olarak kamu harcamalarındaki bu büyük artış ve ileride gerçekleşmesi 

beklenen ekonomik durgunluk korkuları, sosyal devlete karşı çıkan yaklaşımı kabul eden, 

Yeni Sağ hareketini de beraberinde getirdi. Yeni sağ hareketinin, sosyal devlete getirdiği 

eleştiriler, kitle desteğini artırdı. özellikle ABD ve lngiltere bu ülkelerin başında yer 

almaktadır. Bununla birlikte 1970'Ii yılların sonuna kadar kamu harcamalarındaki artış 
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devam etmektedir. Şaşırtıcı olan, bu iki ülkenin verilerinde diğer sanayileşmiş ülkelere oranla 

sosyal hizmetlere ayrılan payın düşüklüğüdür. Ekonomik büyüme oranındaki düşüş 

konusunda iki ülkede bir paralellik söz konusudur. Buradaki devletlerin her birinin siyasal 

süreçleri ile devreye giren faktörler arasında ciddi bir farklılık bulunmaktadır. 

2. 1975-1990 Yılları Arasında Sosyal Devlete Olumsuz Yaklaşımlar: 

Yeni Sağın, sosyal devlet yaklaşımına eleştirileri 1970'Ii yılların başında 

yoğunlaşmaya başlamıştır. 1970'Ii yılların ortalarından itibaren birçok ülkede ekonomik 

durumda bir kötüleşme meydana gelmeye başlamıştı. Bu ülkelerde ekonomik büyüme hızı 

düşmeye başlamış, enflasyon yükselmiş, hükümetin borç alma faaliyetlerinde bir artış olmuş 

ve -ihtiyaçları karşılamak amacıyla- dolaysız vergilerde bir yükseliş meydana gelmiştir. Yeni 

Sağ hareketinin sosyal devlete karşı başlattığı eleştiriler yalnızca üst ve orta düzey gelire 

sahip kesimlerden gelmekteydi. Tüm bu kesimler aile ve bireysel refah için tek çözümün 

tam anlamıyla piyasa ekonomisi olduğu görüşünde hemfikirdiler. 

Kısacası savaş sonrası sosyal devletten yana olan kesim, artık sosyal devlete 

karşı eski desteğini vermemekte, hatta bu tür bir devlet anlayışının tamamen terk edilmesi 

gerektiğini düşünmekteydi. Buradaki temel neden, başlayan ekonomik durgunluk nedeniyle 

sosyal devletin geçmişteki başarılarının artık istenilen düzeyde olamamasıydı, Yeni Sağ 

ideolojisi yalnızca siyasal partilerden destek almamakta, aynı zamanda merkez sol partilerin 

söylem ve programlarını da etkilemekteydi. Durum ülkeden ülkeye değişiklik arz etmekle 

birlikte, genellikle ekonomik ve siyasal koşullar bu yaklaşımlara neden o·ımaktaydı. Bununla 

birlikte sosyal devlet karşıtı yaklaşımlar tüm ülkelerden değişik ölçülerde ve değişik 

kesimlerden taraftarlar bulmaktaydı. 

Yeni Sağ ideolojisinin iddialarına göre, sosyal devlet, ekonomik büyümenin, liberal 

siyasal meşruiyetin, toplumun geleneksel değerlerinin ve aile yaşamının altını oymuştur. 

Kamu harcamalarındaki yüksek oran Yeni Sağ ideolojisine göre ekonomik büyüme oranını 

azaltmıştır. Bunda en azından iki temel faktör rol oynamıştır: ôncelikle;·sosyal devlet yüksek 

oranda vergiyle sosyal hizmetleri finanse etmek zorundaydı; bu da vatandaşl~rdan daha 

fazla vergi alınmasını gerektiriyordu. ikinci olarak sosyal devlet politikalarının, insan ve 

sermaye kaynaklarını yaratıcılıktan, gelişimden ve sanayileşmeden oldukça uzaklaştırmakta 

olduğu iddiasıdır. örneğin, lngiliz kaynaklarına göre, "lngiliz ekonomisinin bugünlerde çektiği 

sıkıntıların temelinde kamu harcamalarının fazlalığı bulunmaktadır119." 

119waıter Eltis ve R. Beacon, Britain's Economic Problem: Too Few Producers, Landon, Macmillan, s. 
95. 
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Tartışmaların odak noktasında sosyal devletin taahhüt ettikleri ile gerçekleştirdikleri 

arasında büyük bir farkın bulunması yer tutuyordu. Bu farkın nedeni ise, sosyal devletin 

sorumluluk alanının genişlemesidir. Devlet üzerine aldığı bu yükümlülükleri yerine 

getiremeyince de ister istemez halkın gözünde güvenirliliğini kaybetmektedir120
• Benzer bir 

şekilde ABD'de işletme biliminin önemli mensuplarından olan Drucker, hükümetin mevcut 

gücünden daha büyük göründüğünü, sağlam gibi görünmekle birlikte hantal ve yumuşak bir 

yapıyı içinde barındırdığını, bunun için de son derece yoğun bir miktarda paraya ihtiyacı 

olduğunu, ancak buna rağmen, amaçlarını başarabilme şansının çok fazla olmadığını 

söylemektedir 121
. 

Sosyal devletin hem siyasal hem de ekonomik alandaki getirileri lngiltere'de olduğu 

kadar ABD'de de aynı yoğunlukta eleştirilmekteydi. Bununla birlikte, ABD'de, sosyal devletin 

özellikle işsizlere ve kimsesizlere aktardığı kaynaklar, sosyal devlet karşıtları için temel 

eleştiri noktasıydı. Banfıeld'e göre, böylesine faydacı bir sistem, birçok ailenin dağılmasına, 

birçok insanın çalışma hayatından kaçmasına, verimsizliğe, yaşamdaki ilişkilerinin 

zayıflamasına hatta yok olmasına neden olacaktır122 . 

Farklı nitelikte olmakla birlikte, sosyal devlete saldırılar, aynı yoğunlukta 1970'1i 

yılların ortalarından itibaren Marksist yazarlar cephesinden de gelmekteydi. Eleştirilerin 

temelinde ise şunlar yer almaktadır: Sosyal devletin, gerek siyasal işlevinin gerekse 

ekonomik istikrarının bulunmamasıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği yapılan tüm işlemler bir 

kapitalist ekonomi ortamı sonucunda oluşmuştur; ancak artık bir mali kriz içinde 

bulunulmaktadır123 • Yine kökeninde Marksist bir yazar olan Habermas da, kapitalist 

toplumda sosyal devlet için bir sistem ve meşruiyet krizinin söz konusu olduğunu 

belirtmektedir 124
. 

Sol ideolojilerden gelen bir başka saldırı ise, sosyal devletin, kontrol edici, engelleyici 

boyutuna yöneliktir. insanlara sağlanan hizmetlerden dolayı özgürlüklerinde bir azalma 

olduğu ve kendilerine dayatılan ideoloji dışında bir ideolojiyi düşünemedikleri için, bağımsız 

düşünme yeteneklerinde bir azalma meydana geldiğidir125 . Sosyal devlet bir başka eleştiriyi 

de şu noktadan almaktadır: Geçmiş dönemlere şöyle bir bakıldığında, gelir dağılımında 

120A King, "Overload: Problems of Governing in the 1970s", Politica/ Studies, Vol. XXlll,No .. 2-3, 
1975, s. 228. 
121 Peder Drucker, "The Sickness of Government", Pub/ic lnterest, No.14 (Winter) s. 3. 
122Edward Banfıeld, "Welfare: A Crisis Without 'Solutions' ", Public Jnterest,No .. 16, (Summer), s. 94-
95. 
123 James O'Connor, The Fisca/ Crisis of the State, London, St Martin's, 1973, s. 5-6. 
124Jurgen Habermas,. Legitimization Crisis, London, Beacon Press, 1976, s. 96. 
125Martin Hewitt, We/fare, ldeo/ogy and Need,, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead:, 1992, s. 
195. 
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kademeler arasında bir dengenin halen sağlanamadığı ve yoksulluğun ortadan 

kaldırılamadığı görülmektedir. Ayrıca bürokratlar ve profesyonellerin ağırlıklı bir rol oynadığı 

sosyal devlette, bu kesimler kendi çıkarlarını, kamunun çıkarlarına yeğlemeleri de eleştiri 

oklarına hedef olan alanlardan birisi olmuştur. 

Şimdi 1970'1i yıllardan sonraki, sosyal devletin gelişimine bir göz atalım. Tablo 1.3'de 

temel ekonomik göstergelere yer verilmektedir. Tabloya baktığımızda gayri safı yurtiçi 

hasılanın 1975-1980 arasında 1960 yılına kıyasla bir azalma görülmektedir. Yunanistan 

hariç 75-80 yılları arasında fiyatlarda yükseliş diğer yıllara göre oldukça artmış, bu süreç 

1980'Ii yıllar boyunca da devam etmiştir. Bununla birlikte, işsizlik oranında tabloda yer alan 

ülkelerde ve OECD'ye üye ülkeler için 70'1i yılların ikinci yarısından itibaren baş gösteren 

artış hızı 80'Ii yıllarda hemen hemen aynı trendle artarak devam etmiştir. 

TABLO 1.3 Temel Ekonomik Göstergeler, 1975-98 (yüzde oranı) 

GSYH'daki yıllık 
Fiyatlardaki yıllık 

Yıllık ortalama işsizlik 
ortalama artış 

ortalama artış oram 

1975-1980 1980-1993 1975- 1980- 1975- 1980- 1993 

80 93 80 93 98 

Top. OECD 3.6 2.5 10.0 5.4 5.3 7.5 7.6 

Danimarka 2.5 1.8 10.4 5.0 6.4 9.6 9.5 

Fransa 3.1 1.9 10.5 5.5 5.4 9.6 12 

Almanya 3.4 2.1 4.1 2.9 3.0 7.2 10.1 

Yunanistan 4.4 1.5 16.4 18.5 2.0 7.5 10 

ltalya 4.8 2.1 16.8 8.7 7.3 10.8 11.7 

Hollanda 2.2 1.7 6.0 2.8 3.6 9.0 6.3 

ispanya 1.8 2.5 18.6 8.2 7.4 18.9 21.7 

lsveç 1.3 1.1 10.5 7.1 1.6 3.1 7.7 

lngiltere 1.9 1.9 14.4 6.0 5.1 9.6 8.2 

ABD 3.4 2.4 8.9 4.4 6.8 7.1 5.5 

Türkiye 2.5 4.8 33.7 54.1 7.2 7.9 6.9 

Kaynak: OECD, Economic Outlook, no. 47, Paris, 1990, s. 181-199. OECD, Economic Outlook, 

no. 54, Paris, 1993, s. 126-140-143. OECD, Economic Out/ook, no. 55, Paris, 1994, s.18. 

OECD, Economic Out/ook, no. 65, Paris, 1999, s. 227-242-247. 
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özet olarak, 1980'li yıllarda ekonomik ortam sosyal politikalar için uygun bir nitelik 

arz etmemekte ve birçok ülkede sosyal devlet uygulamaları gerilemekteydi. Düşük orandaki 

bir işsizlik, hükümet harcamalarının azalması anlamına gelmektedir. Bu da kamu gelirinin 

yükselmesini beraberinde getirecektir. Bu sayede de ekonominin büyüme hızı azalacak, tüm 

bunlar da geleceğe güven içinde bakmayı beraberinde getirecektir. Oysa, yüksek orandaki 

işsizlik ise yukarıda bahsi geçen etkilerin tam aksi anlamına gelmektedir. 1980'Ii yıllarda 

hükümetler tarafından oldukça zor ekonomik kararlar verilmek zorundaydı. Bu kararlar da, 

ülkenin demografik yapısı ve aile kurumunun nitelikleri göz önüne alınarak 

gerçekleştirilmekteydi. 

Tablo 1.4 bizlere, 1960 ile 1997 arasındaki verimlilik oranındaki büyümeyi 

göstermektedir. Tablo verimlilik oranında ciddi bir düşmeyi göstermekte, fakat bunun 

sebebini belirtmemektedir. 1990'Ii yıllarda verimlilik tekrar yükselmeye başlamıştır. Burada 

şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, verimliliğin artmasında hizmet sektörlerinden daha çok 

sanayi sektöründeki artış temel nedendir. 

TABLO 1.4 Yıllık verimlilik oranlarındaki değişimler, 

1960-97(yüzde) 

1960 -1973 1973 - 1979 1979 - 1997 

Toplam OECD 3.0 0.6 0.9 

Danimarka 2.7 1.1 1.2 

Fransa 3.9 1.7 1.3 

Almanya 2.6 1.8 1.2 

Yunanistan 5.8 2.1 -0.2 

ltalya 4.4 2.1 1.1 

Hollanda 3.4 1.8 1.0 

ispanya 3.3 0.9 1.6 

lsveç 2.0 0.2 1.1 

lngiltere 2.6 0.6 1.1 

ABD 1.6 -0.4 0.7 

Kaynak: OECD, Economic Out/ook, no.55, Paris, 1994, s.63. OECD, Economic Outlook, no. 64, 

Paris, 1998 s. 250. 
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Yüksek işsizlik oranı ile düşük orandaki verimlilik birleştiğinde, ilgili ülkelerde 

ekonomik büyümenin azalacağı bir gerçektir. Buna bir de ücretlerdeki yükseklik eklendiğinde 

karlılık oranında inanılmaz bir düşüş meydana gelecektir. Ekonomideki verimlilik sürecinin 

azalması yalnızca ülke ekonomisinin kapasitesinin azalması ile birlikte kamu harcamalarında 

bir artışı beraberinde getirmekle kalmayacak, aynı zamanda iş dünyasının sosyal devlete 

yaklaşımları konusunda da olumsuz bir tutum içine girmelerine neden olacaktır. Bununla 

birlikte 1980'Ierden itibaren iş kesimleri, ücret artışlarından daha fazla kazançlarındaki 

azalmadan yakınmaktadırlar. ABD de dahil olmak kaydıyla tüm Avrupa Topluluğu 

ülkelerinde, enflasyona göre ücretlerin ayarlanmasında ücret artışları, aslında verimlilik ve 

karlılık oranından daha ölçüdedir. Bu sayede de üretilen artı değerler sermaye kesimleri 

tarafından paylaş, lmaktad ı r 126
. 

Tablo 1.5'de ise, sosyal ve kamu harcamaları yer almaktadır. Bu tabloya 

baktığımızda, sosyal harcamaların adım adım arttığını görmekteyiz. Burada bir karşılaştırma 

yapmak gerekirse, kamu harcamalarının artması ile işsizlik oranı arasında bire bir 

korelasyon bulunduğu görülmektedir. Bu tablo açıkça hükümet politikalarının değiştirilmesi 

yüzünden, sosyal hizmetlere ve sosyal güvenlik lehine yapılan tüm harcamalara oldukça 

büyük bir sınırlama getirildiğini göstermektedir. Kamu harcamalarının 1990'Iarın başındaki 

yüzde olarak artışında, gayri safı yurtiçi hasılada meydana gelen düşüş rol oynamıştır. 

Sosyal hizmetlerin kapsamı da her geçen yıl biraz daha artarak nitelik ve nicelikleri 

değişmiştir. Buna etki eden faktörler arasında yaşlı nüfusun artması, aile bağlarındaki 

zayıflama ve tek ebeveynli kişilerin çoğalması, teknolojideki değişim, insanların 

beklentilerinin artması, güçsüzlerin korunması gibi hususlar yer almaktadır. 

126 EU, Employment in Europe, Brussels: Commission of the European Communities, s. 11. 
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TABLO 1.5 Sosyal ve Kamu Harcamalarının GSYH göre değişimin yüzde oranı, 

1980-93 

Kamu Harcamaları Sosyal Harcamalar 

1980 1990 1993 1980 1990 

Toplam OECD 37.1 39.1 42.0 19.6 21.5 

Danimarka 56.2 58.3 62.3 26.8 27.8 

Fransa 46.1 49.8 54.9 22.5 26.5 

Almanya 47.9 45.1 50.0 25.7 23.5 

Yunanistan 33.1 53.3 52.7 11.1 20.9 

ltalya 41.9 53.2 56.2 21.2 24.5 

Hollanda 54.9 54.1 55.8 28.3 28.8 

ispanya 32.2 41.8 46.9 16.8 19.3 

lsveç 60.1 59.1 71.3 25.9 33.1 

lngiltere 43.0 39.9 43.5 16.4 22.3 

ABD 31.8 33.3 34.4 13.4 14.6 

Kaynak: OECD, Economic Outlook, no. 54, Paris, 1993, s. 148. OECD, Economic Out/ook, no. 55, 

Paris, 1994, s. 29. OECD, New Orientations forSocial Policy, Paris, s. 57-61. 

Tablo 1.6 ise, 1960 ile 1990 yılları arasındaki demografik yapıyı göstermektedir. 

Ayrıca 2020'Ii yılların trendini de bize vermektedir. Tablo, ülkelerdeki 65 yaşı ve üstleri ile 75 

yaşı. ve üstlerini göstermektedir. Burada şunu görmekteyiz ki, uzun vadede tüm ülkeler 

sağlık, emekli maaşı ve sosyal ihtiyaçları karşılama konusunda büyük bir sorunla yüz yüze 

kalacaklardır. 
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TABLO 1.6 65 yaş ve daha yukarı yaş grubunun toplam 

nüfusa göre yüzde oranı, 1960-2020 

65 yaş ve daha üzeri 75 yaş ve daha üzeri 

1960 1990 2020 1960 1990 2020 

Danimarka 12.1 15.5 19.5 4,3 6.9 8.2 

Fransa 11.6 14.0 19.7 4.3 6.8 8.2 

Almanya 10.6 15.3 22.2 3.4 7.4 10.6 

Yunanistan 8.1 13.7 19.9 3.0 6.0 9.2 

ltalya 9.1 14.4 22.8 3.0 6.3 10.7 

Hollanda 8.6 12.8 18.6 2.8 5.3 7.4 

ispanya 11,9 13.2 18.3 2.9 5.4 7.9 

lsveç 11.8 17.8 20.8 4.1 6.8 9.0 

lngiltere 11.7 15.6 18.0 4.2 6.8 12.4 

ABD 9.2 12.8 16.2 3.1 5.0 6.0 

Kaynak: EU, O/der Peop/e in -Europe: Socia/ and Economic Policies, Brussels, Commission of the 

European Communities, s. 13. OECD, The Future of Social Protecting, Paris, 1988, s. 11. OECD, 

Economic Outlook, no. 55, Paris, 1994, s. 112-113. 

Burada bir açmaz ile karşı karşıyayız. Emeklilik yaşının ileri çekilmesi durumunda 

genç insanların iş bulma şansları oldukça azalacaktır. Emeklilik yaşının erkene alınması 

durumunda ise çalışanlara büyük miktarda yük binecektir. 

Tablo 1. 7 ise, tek ebeveynli ailelerin oranını vermektedir. Bu konuda eski bilgilere 

ulaşmak oldukça güçtür. Yine de tablo bize bu gibi durumda olan ailelerin Kuzey Avrupa'da 

Akdeniz'e kıyısı olan devletlerE: göre daha yoğun olduğunu kolaylıkla görmektedir. Akdeniz 

ülkelerinde tek ebeveynli ailel~r genellikle yakın akrabalarından birisi ile oturmaktadır ve bu 

nedenle Yunanistan ve ispanya gibi ülkelerde bunlar istatistiklere girmemişlerdir. ABD'de bu 

oranın 1950 yılında %7, 1960 yılında %8, 1970 yılında %13, 1980 yılında %19 ve 1990 

yılında ise %25 oranında olduğu söylenmektedir127
• Tek ebeveynli ailelerin yoğun olduğu 

toplumlarda, çocukların mağduriyetini karşılamak amacıyla gerek tam zamanlı gerekse yarı 

zamanlı çalışan ebeveynlere ağır yükler binmektedir. Aynı derece önemli olan bir başka 

127David T. Ellwood, Poor Suppoıt: Poverty in the American Family, New York, Basic Book, 1988, s. 
9-10. 
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husus ise, bu ailelere mensup çocuklarıntoplumlara kazındırabilmesi için yapılması gereken 

harcamalardır. 

TABLO 1.7 Tek ebeveynlilerin yüzdesi 1980 ve 1990 

1980 1990 

Danimarka 12 18 

Fransa 7 13 

Almanya 9 12 

Yunanistan 5 

ltalya 4 7 

Hollanda 8 10 

ispanya 3 5 

lsveç 18 19 

lngiltere 12 19 

ABD 22 25 

Kaynak: Jonathan Bradshaw ve Peter Whiteford, "Benefıts and incentives for Lone Parents: A 

Comparative Analysis", lntemational Social Security Review, vol. 47, no.3-4, 1994, s.71. (1994), Tablo 

1, Sy:71 

Diğer bir temel değişim ise, kadınların çalışma hayatına girmesi ile ilgilidir. Özellikle 

yarı zamanlı çalışma oranında hızlı bir yükseliş meydana gelmiştir. 1970'1i yıllarda kadınların 

Avrupa ülkelerinde kadınların çalışma oranı %32dir; 1980'Ii yıllarda %37 ve 1991 yılında ise 

%41 oranına çıkmıştır128 . Çalışma hayatına kadınların girmesi ile birlikte aile yaşantısının 

tüm ilişkiler ağında ister istemez bir değişim meydana gelmiştir. Bunlar, çocuklarla ilgilenme, 

yaşlı anne ve babalara bakım ve akrabalarla ilişkilerin y~ni durumudur. Tüm bu faktörler de 

sosyal güvenlik sisteminin doğasında bir değişimi meydana getirmiştir. Dolayısıyla 

hükümetlerin sosyal, ekonomik ve cinsiyet nedeniyle hitap ettiği kesim bakımından bir 

farklılık ortaya çıkmıştır. 

Yukarıdaki istatistiklerden ilk olarak çıkaracağımız sonuç şudur: 1990'1ı yıllarda gerek 

kamu gerekse sosyal nitelikli harcamalar, ikinci Dünya Savaşı'ndan itibaren yapılan en 

128EU, European Social Policy: Options for the Union, Green Paper, Brussels: Commission of the 
European Communities, 1993, s. 56. 
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yüksek düzeydeki harcamalardır. Bu yapılan yorum, istatistikler sonucu yapılan basit bir 

gözlem olmakla birlikte önemli sonuçları da beraberinde getirmektedir. Birçok kesintiye, 

değişimlere ve Yeni Sağ ideolojisinin etkinliğine rağmen, sosyal devlet hala ayaktadır129 • 

Çoğu bilim adamı sosyal refahın tanımı içinde çalışma oranı ve çalışma haklarının da 

bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar kamu harcamalarının oranını toplumun artan ihtiyaçları 

ve kaçınılmaz hale gelen beklentileri ile ilintilendirdiğinden ister istemez, durumun 

değerlendirilmesine yönelik olumsuz bakış açısına sahip olmaktadırlar130 . 

ikinci olarak sosyal harcamalardaki artışın, kamu harcamalarının geneli içindeki 

payına baktığımızda az da olsa bir artışın söz konusu olduğunu görebiliriz. Çünkü, 

hizmetlerin kalitesinin iyileşmesi temelindeki artıştan daha çok, artan talepler karşılanmaya 

çalışılmıştır. Bundan dolayı kimi alanlarda, örneğin işsizler ve tek ebeveynler için 

kazançlarda, 1980'Ii yıllarla birlikte bir azalma meydana gelmiştir. Beklentilerin artmasına 

rağmen, 1980'Ii yıllarda 1990'1ı yılların başında ve sosyal harcamalarda bir artış 

gözlemlenmiştir 131
• 

Üçüncü olarak, bir çok ülkede kamu hizmetlerini yerine getirebilmek amacıyla 

hükümetlerin yaptığı harcamalar, devletlerin ulusal borçlarını arttırmakta ve aynı zamanda 

da gelir - gider dengesini bozmaktadır. Böylece OECD ülkelerinin bir grubu için. net kamu 

borçları ile GSYH arasında net oran 1978 yılında %21.3 iken, 1993 yılında %39.4'e 

yükselmiştir. ltalya'da bu oran %52.3'e kadar çıkmıştır132 • 

Dördüncü olarak, 1980'1i yıllarda sosyal hizmetlerde yapılan kesintiler, toplumda 

huzursuzluğa neden olmuş değildir. Aynı zamanda da insanların sosyal devlete olan 

inançları tam anlamıyla ortadan kalkmamıştır. insanlar bu dönemde dahi hala sosyal devlete 

olan inanç ve desteklerini sürdürmektedirler133
• 

Beşinci olarak, kamu ve sosyal harcamalar ile hükümetlerin siyasal yaklaşımları 

arasında bir ilinti yoktur. örneğin, 1980'Ii yıllarda Fransız sosyalistler ile muhafazakar Alman 

hükümeti arasında siyasal anlamda benzerlik olmamasına rağmen, ekonomik gel~şim ve 

kamu ve sosyal harcamalara aktarılan mali kaynaklar arasında bir paralellik vardı 1~. Kamu 

129Howard Glennerster, Paying for Welfare: The 1990s, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead: 
1990, s.95. 
130Ramesh Mishra, The We/fare State in Capita/ist Society, Hemel Hempstead :Harvester 
Wheatsheaf, 1990, s. 91-92. 
131 EU, Socia/ Protection in Europe, Brussels: Commission of the European Communities, 1994, s. 33-
35. 
132OECD, Economic Out/ook, No:54 (December), 1993, s. 155. 
133Peter Taylor-Gooby, Socia/ Change, Socia/ Welfare and Social Science, Harvester Wheatsheaf, 
Hemel Hempstead: 1991, s. 106-136. 
134M Moran, "Crises of the Welfare State", British Joumal of Political Science, Vol:18, 1988, s. 414. 
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harcamalarında ve sosyal harcamalarda herkesin aldığı paralar arasında bir farklılık 

bulunmakla birlikte; her iki ülkede sosyal hizmetler GSYH aynı orandadır. Sadece bunların 

dağıtım şekilleri arasında farklılık bulunmaktadır. Kısacası hükümetlerin siyasal söylemleri, 

sosyal gelişimini açıklamak için yeterli bir veri değildir. Aynı ilintisizlik hükümetlerin harcama 

düzeyleri ile ülkedeki genel yaşam standartları arasında da bulunmaktadır. 1980 ile 1990 

yılları arasında ABD'deki gerek sosyal gerek kamu harcamaları arasındaki yüzde oranı, hem 

ispanya hem de Yunanistan'daki harcama oranından daha düşüktür. Buna rağmen her iki 

ülkenin genel yaşam düzeyleri ABD'den oldukça düşüktür. 

Sonuç olarak, 1980'1i yıllarda sosyal devleti tek bir biçimde tanımlama imkanı yoktur. 

Tüm ülkeler sosyal harcamaların artışı konusunda bir durağanlığa girmiştir. Bu azalma aynı 

kavramlarla savunulmamakta birlikte, uygulama konusunda da bir benzerlik söz konusu 

değildi. Kısacası bu dönemde hükümet politikalarında tam bir çeşitlenme söz konusudur. 

D. Sosyal Devletten Uzaklaşmanın Temel Nedenleri 

Sosyal devlet en çok itibar gördüğü 1950'1i yıllarda dahi eleştirel bakış açısı ile 

değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Eleştiriler genellikle sağ partilerden gelmektedir. Hayek'in 

1944 yılında yayınlanan "Kölelik Yolu" başlıklı kitabı "totaliter sosyalist lngiltere" 

uygulamaları ile Nazi Almanya'sını karşılaştırmaktaydı. 1962 yılında da Friedman ABD'de 

"Kapitalizm ve Özgürlük" kitabını yayınladı. Her iki kitabın da ortak özelliği sosyal refahtan 

daha fazla bireysel refaha yönelmenin temel hareket noktası olması gerektiği iddiasıydı. 

Sosyal devlete sol düşünceden de az da olsa tenkitler gelmeye başlamıştı. Titmuss, sosyal 

devletin gelirin yeniden dağıtımı sürecinde çok fazla başarılı olamadığını dile getirmiştir135 • 

Abel-Smith ve Townsend ise yoksulluğun "yeniden keşfedildiğini" söylemektedirler136
• 

Mishra'nın 1984 yılında çıkardığı "Kriz içindeki Sosyal Devlet" başlıklı çalışmasının ilk 

cümleleri şöyledir. "Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde değişik biçimlerde ve 

yoğunlukta olmakla birlikte, sosyal devletin kargaşa içinde olduğu bir gerçektir.137
" Krizin dört 

temel etmeni bulunmaktadır. Bunlar sırası ile, ekonomik problemler, hükümet problemleri, 

devlet maliyesi ile ilgili problemler ve meşruiyet problemleridir. 

135Ricard MorrisTitmuss, lncome Distribution and Socia/ Change, London, Ailen and Unwin, 1962 s. 
95. 
136Peter Townsend ve Abel-B, The Poor and the Poorest, London, Bell, 1965, s.196. 
137Ramesh Mishra, The Welfare State in Crisis, Brighten, Wheatsheaf, 1984, s. xiii. 
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1. Ekonomik Problemler: 

Sosyal devlet için ilk tehlike sinyalleri 1973 petrol krizi zamanında ortaya çıktı. Bu 

krizle birlikte dünyada artık sosyal devlete karşı soğuk bakılmaya başlandı. 1970'li yıllarda 

birçok ülkede ekonomik büyümenin azalmasına karşın, işsizlik oranında artış ve yatırımlarda 

da ciddi oranda azalma olmuştur. 1970'ler ile 1980'Ii yılların başında sanayileşmiş kapitalist 

ülkelerdeki ekonomik performans hızlı bir şekilde kötüleşmekteydi138• Aslında bu süreç bize 

tam anlamıyla 1950-1960'11 yılların tersini vermektedir. 1950 ve 1960'1ı yıllarda işsizlik 

oranındaki azalmaya karşın, ekonomik büyüme ve yatırımlarda artış söz konusuydu. 

Cameron, yirmi OECD ülkesini kapsayan karşılaştırmalı çalışmasında; yatırımların düşmesi 

ile birlikte, işsizliğin arttığı gibi, ülkelerin ekonomik büyümesinin de azalmaya başlamasının 

son derece normal bir süreç olduğunu belirtmektedir. Yazar aynı makalesinde, kamu 

harcamalarındaki artışın yatırımların azalmasının temel nedeni olduğunu vurgulamaktadır139 . 

1961 ile 1974 yılları arasında kamu sektöründe çalışanların oranında büyük bir artış 

olmuştu. George ve Wilding, sosyal politika harcamalarının, ekonomik büyümenin önünde 

bir engel olduğunu ve ayrıca sosyal hizmet harcamalarının ekonomik duruma olumsuz etki 

yaptığını belirtmiştir140 . 

Amerikalı Marksist'lerden biri olan O'Connor ise, çok daha farklı bir noktadan 

hareketle, uzun dönemde sosyal devlet anlayışının sermayenin birikimi önünde bir engel 

olduğu görüş açısını ifade etmiştir. Neo-liberallere yakın olan yazarlar, ABD'de baskın 

ideoloji konumunda bulunan "bireycilik" anlayışının bu engeli aşmada önemli bir rol 

oynadığını vurgulamıştır141 • Bununla birlikte "bireycilik", yapısı gereği yüksek ücreti, 

tüketimin artırılmasını, kaliteli mallara sahip olma isteğini beraberinde getirmekteydi. Tüm bu 

süreçte sermayenin birikimi önünde engeldi. Aynı zamanda işçi kesimi de büyük tüketim 

piyasasının içinde önemli bir faktördü. Aslında aynı durum sosyal politikalar için de söz 

konusuydu. Bu arada hizmetlerden yararlananlar daha yüksek kalite ve daha fazla fayda için 

sürekli bir talep yaratmaktaydılar. Bu artan talep de beraberinde, hem sosyal hizmetlerdeki 

tüketim miktarını artırırken, hem de arz edilen hizmetlerin değerinin artmasına neden 

olacaktı. O'Connor'a göre oluşturulan sosyal politikalar ve onların etkileri bireyleri daha özerk 

hale getirecektir. Böylece sosyal politikalar, tüketici konumundaki kişilerin daha özgür 

138David Cameron, "Public Expenditure and Economic Performance in lntemational Perspective", 
The Future of Welfare, Der.Rudolf Klein ve Micheal O'Higgins, Oxford, Blackwell, 1985, s. 8-9. 
139/bid., s.21. 
14°vic George ve Paul Wilding, The lmpact of Social Po/icy, London, Routledge and Kegan Paul, 
1984, s. 8. 
141James O'Connor, Accumulation Crisis, Blackwell, NewYork, 1984, s. 218-219. 
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olmasını sağlayacaktı142 . Söz konusu süreç de ister istemez sermayenin birikmesinin 

önünde bir engel oluşturacaktır. Bunun sonucunda da sermaye kesimi artı değerlere el 

koyabilmek için bir mücadele içine girmek durumundaydı. Böylece, gelişmiş ülkelerde, 

ortalama gelir ve ulusal gelirin paylaşılmasında adaletsizlikler olacak ve bu paylaşım her 

geçen gün azalırken, buna mukabil işsizlik ve enflasyon oranları artacaktır143 . 

2. Hükümet Problemleri: 

1970'1i yılların başlarından itibaren siyaset bilimi hükümet problemleri ile daha 

yakından ilgilenmek durumunda kaldı. Tarihsel olarak hükümetlerin büyümesi ve güçlerinin 

artması, aslında modern Batı devletlerinin başarısının bir izdüşümüydü. 20. yüzyıldaki 

hükümetlerin eylemleri geniş bir skalaya yayılmıştı. Hükümet anlayışı, gece bekçisi devlet 

anlayışından, merkezi yapılanmaya dayalı ve karma ekonomik anlayışın sonucu olan sosyal 

.devlet anlayışına doğru bir kayma meydana getirmişti 144 • Herkes hükümet yapısının 

büyümesini iyimser bir olgu olarak karşılamamaktadır. özellikle Rose, gerek yapı gerekse 

ekonomik güç olarak büyüyen bir hükümet anlayışının beraberinde kimi önemli sorunları da 

taşıdığını belirtmektedir. Yazar özellikle ekonominin kötü yönetimi yüzünden meydana 

gelecek mali problemler ve sonuç olarak da insanların gözünde çekiciliğini yitiren bir devlet 

ve etkin olmayan bir ekonominin büyük tehlikelerin başında geldiğini vurgulamıştır. Yazar, 

tüm bunların da beraberinde siyasal bir çöküşü meydana getireceğini belirtmektedir145
. 

insanlar etkin olmayan hükümet politikalarına karşı yalnızca desteklerini çekmekle 

kalmazlar, aynı zamanda silahlı mücadeleye dahi girişebilirler, bu sayede de siyasal 

otoritenin gücü ciddi anlamda sarsılırdı. 

Yeni Sağcı'lar için hükümetin büyümesi felaketlerin etkisini yatıştırmakta yetersiz 

kalmıştır. Hükümetlerin ekonomiye müdahaleleri ve sosyal hizmetlerin sağlanması için 

yaptığı faaliyetler başarısızlığa uğramıştır. Sosyal devletin meydana getirmek isteği tüm 

sosyal hizmetler aslında bu başarısızlığın önemli göstergelerinden biriydi. Harcanan büyük 

kaynaklara karşı alınan fayda son derece sınırlı ve yetersizdi. Elde edilen faydalar da yeni 

zarar ve ziyanları beraberinde getirmekteydi. Hükümetler, üzerlerine aldıkları yükten dolayı, 

hem etkisiz hem de verimsiz olmaktaydılar. King, Yeni Sağı temsil eden ve aynı zamanda 

hükümetin üzerindeki yüklerden bir an önce kurtulması gerektiğini savunan yazarların 

başında gelmektedir. King, lngiltere örneğini ele alarak yaptığı açıklamalarda bu ülkenin 

142/bid. 
143/bid., s. 1. 
144 Richard Rose, Understanding Big Govemment, Sage, Landon, Macmillan, 1984, s. 1. 
145Guy Peters ve Richard Rose, Can Govemments Go Bankrupt?, Landon, Macmillan, 1979, s. 6. 
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hükümetinin üzerine aldığı sınırsız sorumluluk anlayışının aslında hükümetin etkinliğini 

kaybetmesinin en önemli nedenlerinden biri olduğu görüşündedir. Böylesine büyük 

sorumluluğun hükümette olması beraberinde hükümetin temel fonksiyonlarını da yerine 

getirememesine neden olacaktır146 . Brittan, ise söz konusu fazla yüklenme probleminin 

aslında "siyasal piyasa"dan kaynaklandığını söylemektedir. Brittan'a göre, iş adamları 

kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya gayret ederler. Siyasiler oylarını en üst düzeye 

çıkarmaya gayret ederken, bürokratlar ise yetkilerinin maksimum düzeye getirmeye 

uğraşırlar. Hükümetin daha fazla iş ve sorumluluğu üzerine alması beraberinde, daha yoğun 

insan kitlelerini sürükleme olanağını sağlayacaktır. Hükümetler seçimlerde kazanabilmek 

için ellerinden gelen tüm gayretleri sarf edecekler ve tutamayacakları vaatlerde de 

bulunacaklardır 147
• 

Keynesci ekonomik politikalar ve Beveridge tarzında sosyal politikalar, savaş yılları 

sonrasında hükümetlerin büyümesi için onlara daha geniş sorumluluklar yüklemiştir. Keynes, 

sosyal politikalar için hükümetlerin bütçe açığı verebileceklerini ve bu açıkları da alacakları 

borçlarla kapatacaklarını belirtmektedir. Hükümetler üzerlerine alacakları aşırı yükle birlikte, 

insanların güvenini kazanacaklar; aynı zamanda uzun dönemde insanların inancını da 

kazananmış olacaklardı. King'e göre, hükümetlerin üzerlerine aşırı yük almaları aslında, 

hükümetlerin etkinliklerinde önemli bir düşmeye neden olacaktır. Bu durum beraberinde 

siyasal başarısızlığı da getirecektir. Hükümeti bekleyen bir başka problem ise üzerine aldığı 

işler nedeni ile aslında güçten düşeceği, bunun sonucunda da insanların gözündeki 

meşruiyetini kaybedeceğidir148 . Hükümetlerin üzerlerine fazla miktarda sorumluluk almasının 

yol açtığı bir başka sorun ise, bu yapının son derece karmaşık olması ve büyük bir sistemler 

ağının kontrol edilebilmesinin ve koordinasyonun sağlanmasının oldukça güç olmasıdır. 

Ayrıca böylesine bir yapı bünyesinde uzman personel bulundurmak durumundadır. Bu 

personelin bulunması güç olmakla birlikte, aynı zamanda onların ekonomik tatmini de 

oldukça zordur. Bu sorumlulukları üzerine alacaklar veya paylaşacaklar arasında, büyük 

işletmeler, sendikalar, yabancı firmalar, yabancı hükümetler ve uluslararası organizasyonlar 

da bulunabilir, düşüncesi Yeni Sağ düşüncesinde her zaman sıcak karşılanmıştır. 

Yeni Sağ düşüncesi aşırı iş yükü teorisini kullanırken aslında istediği hükümetlerin, 

tekrar /aissez-faire politikasına geri dönmesini sağlamaktı. Buradaki amaç artık insanlara 

146 A King, "Overload: Problems of Governing in the 1970s", Politica/ Studies, Vol. 23, No. 2 - 3, 1975, 
s. 286-289. 
147Samuel Brittan, The Economic Consequences of Democracy, Landon, Temple Smith, 1977, s. 
240-243. 
148King, op. cif., s. 287. 
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karşı devletin yüklendiği sorumlulukları, ailelere, topluma ve bu konudaki gönüllü kuruluşlara 

tekrar iade etme yönündeydi. Hükümetin müdahalesini en asgari düzeyde tutmak, temel 

amaçlar arasındaydı. Hükümetlerin yapacağı müdahaleler aslında yalnızca sözleşme 

özgürlüğünün sağlanması yönünde olmalıydı. Bunun dışında yapılacak tüm müdahaleler 

özgürlükleri temelinden sarsabilirdi. özellikle eşitsizliğin önlenmesi ya da tam istihdamın 

sağlanması için hükümetlerin üzerlerine aldıkları sorumlulukları yerine getirebilmeleri ciddi 

anlamda piyasa ekonomisine müdahaleyi de beraberinde getirmektedir. Yeni Sağ hareketi, 

sosyal devletin, yalnızca bireyleri zorlamalardan korumak amacıyla devreye girmesi ve 

toplum üyelerini bireysel sorumluluk anlayışını bünyelerinde barındırmayan insanlara karşı 

daha duyarlı olunması gerektiğini belirtmi.ştir149 • Bununla da, Yeni Sağ mensupları arasında 

müdahalenin minimum olması gerektiği konusunda bir görüş birliği bulunmaktadır. Offe'nin 

de belirttiği gibi, kapitalist sistem sosyal devletsiz yapamayacağı gibi sosyal devletle de 

yapamaz150
• Offe'ye göre, hükümetlerin varlığındaki temel çelişki, bir taraftan, hükümetin 

sermayenin birikmesi için yardım etmesi gerekirken, diğer taraftan da meşruiyetini koruması 

gereğidir151 • Aslında sınıf temelli çatışma da bu tezada dayanmaktadır. Wolfe ise tezadın 

devletin liberal ve demokratik yapısından kaynaklandığını söylemektedir. Liberal-siyasal 

yapı sermayenin birikmesine yardımcı olacak eylemlerin alınmasını beraberinde 

getirmektedir. Demokratik-siyasal yapı ise, devlet yönetimine en üst düzeyde katılımı 

gerektirir. Wolfe'a göre demokrasi, halkın gözünde meşruiyetini sağlayacak bir düzen 

olmakla birlikte, işçi sınıfının tam katılımını beraberinde getirmektedir. Wolfe, kapitalist 

devletin demokrasi olmadan meşruiyetini sağlayamayacağını, fakat bunu yaparken de asıl 

işlevinin sermayenin birikmesine yardım etmek olduğunun unutulmaması gerekliğiydi 152 • 

Wolfe, tek çözümün sosyalist bir sistem yaratmakla mümkün olacağına inanmaktadır. 

3. Devlet Maliyesi ile İlgili Problemler: 

Hem sağ hem de sol görüşlü yazarlar, sosyal devletin ciddi anlamda mali 

problemlerle karşı karşıya kaldığını belirtmektedirler. Yeni Sağ görüşünü benimseyenler, 

mali problemlerin kaynağı_nın, hükümetlerin üzerlerine son derece ağır bir yük almalarından 

kaynaklandığını belirtmişlerdir. Kısaca, hükümetlerin kaynaklarından çok daha fazla iş 

yükümlülüğü altına girmelerinin temel sorun olduğunu vurgulamaktadırlar. Marksistler de, bu 

149Milton Friedman ve R Friedman, Free to Choose, Harmond-Sworth, Penguin, 1980, s. 47-54. 
150cıaus Offe, "Contradiction in the Welfare State", Contradictions of Welfare State, Der., John 
Keane, Landon, Hutchinson 1984, s. 153. 
151 /bid., s. 77. 
152Alan Wolfe, The Limits of Legitimacy, New York, The Free Press, 1977, s. 329. 
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görüşe katılmakla birlikte aslında temel problemin kapitalizmin kendi içinde yaşadığı tezattan 

meydana geldiğini, yani devletin kapitalist sisteme müdahalesinin zorunluluğundan 

kaynaklandığını belirtmektedirler. Jürgen Kohl, hükümetlerin üzerine aldıkları yükleri ve 

siyasal süreçteki dengesizliği dikkate aldığımızda, temel sorunun aslında kamu gelirleri ile 

giderleri arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını belirtmiştir153. Burada aslında hükümetler 

yapmak istedikleriyle, bir taraftan vatandaşların taleplerini karşılamaya ve onları tam 

anlamıyla tatmin etmeye çalışırken ve işin niteliği icabı giderlerde bir artma yaratırken, diğer 

taraftan gelirleri vergiler yoluyla karşılamak durumundaydı. Temel tartışma konusu aslında 

aynıdır: Sistem bir taraftan vatandaşların beklentilerini karşılamaya çalışırken, diğer taraftan 

bunların finansal boyutu ile nasıl başa çıkacağına yönelik ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. 

Seçmenlerin oylarını alabilmek için partiler verdikleri taahhütleri yerine getirebilmekte 

oldukça zorlanmaktadırlar. Hükümetler, hizmetlerin kalitesini yükseltebilmek için vergileri 

artırmak zorundaydılar; bununla birlikte vergilerin yükseltilmesi karşısında önemli direnç 

noktaları oluşmaktaydı. Bu nedenlerden dolayı hükümetler bir ikilemle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bunlardan birincisi şayet hizmetlerin kalitesini yükseltirlerse bu son derece 

prim toplayan bir faaliyet olacağı, buna mukabil eğer vergileri artırırlarsa bunun da onların 

toplum gözündeki itibarını zedeleyecek bir durum olmasıdır. 

Burada hükümetlerin gelirleri ile giderleri arasında bir boşluk bulunmaktadır. Bu 

finansal boşluk her geçen gün artarak devam etmektedir. Hükümetlerin bu ihtiyaçlara 

karşılık vermek amacıyla alabileceği bir çok tedbir bulunmaktadır. Bunlar arasında şöyle 

tedbirler yer alabilir: Hükümet, kamu beklenttlerini azaltabileceği gibi, hizmetlerin niteliğinde 

ve kalitesinde de bir indirime gidebilir. Bütçe açığını kapatmak için dış ve iç borçlanma 

yolunu seçebilir veya her iki yaklaşımı bir arada gerçekleştirebilir. 

O'Connor, mali problemlerin bir kı:izin oluşması için zorunluluk oluşturmadığını 

belirtmektedir. Yazar kapitalist devletlerde, devletin temel iki fonksiyonunun bulunduğunu 

belirtir. Bunlardan birincisi, sermayenin bir~kimi iken diğeri de meşruluktur. Bu iki kavram 

birbiri ile tezat gibi görülebilir. Devletler, kamuoyu desteğini alabilmek için sosyal hizmetlerin 

kapsamını genişletmektedirler. Bunlar devletin kendisini ve faaliyetlerini meşru kılmak için 

yapması zorunlu faaliyetlerdir. Devlet bu faaliyetleri yürütürken aynı zamanda sermayenin 

birikebilmesi için farklı ve birbiriyle çelişen diğer işlevleri de yerine getirmek zorundadır. 

Devlet sermayenin birikmesi için iki türlü faaliyet içinde bulunmaktadır; bir taraftan altyapı 

tesislerine harcamalar yaparken diğer taraftan da eğitim, sağlık ve konut gibi sosyal 

153 Jürgen Kohl, "Trends and Problems in Postwar Public Expenditure Developments in Westem 
Europe and North America", The Development of We/fare States in Europe and America Der. Peter 
Flora ve Amold Heidenheimer, New Brunswick, Transaction Books, 1981, s. 327. 
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hizmetlere yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlar devlet tarafından gerçekleştirildikten sonra, 

işletilmeleri özel sektöre bırakılmak suretiyle, sermaye birikiminin oluşması sağlanabilecektir. 

Bu yapı aslında devlet maliyesinde ciddi bir açık yaratmaktadır. özel sektör bir yandan söz 

konusu yatırımlara karşı çıkarken diğer taraftan da bu alanlara yatırım yapılmasını isteyerek 

kendi içinde büyük bir çelişki sergilemektedir. Yine O'Connor'a göre, her türlü ekonomik, 

sosyal sınıf ve grupların, hükümetlerin kendi alanlarında daha fazla yatırım yapmasını 

istemektedir154
• Fakat hiçbir kesim yeni bir vergi ödemek istemediği gibi, eski vergilerdeki 

oranların artmasını da istemez 

4. Meşruluk Krizi: 

Sosyal devletin ekonomik, hükümet ve mali kaynaklı sorunları beraberinde meşruluk 

problemini getirmektedir. Aslında her nevi meşruluk probleminde olduğu gibi burada da 

probleminin temeli sistemin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmaktadır. Gerek ekonomik, 

gerek yönetimsel, gerekse de devletin mali problemleri nedeniyle sosyal devlet kendinden 

beklenenleri veya insanların beklentilerini yerine getiremediği zaman, yavaş yavaş desteğini 

kaybetmeye başlar. Böylece meşruiyeti kendiliğinden tehlikeye girecektir. Sosyal devlet bir 

yönden ekonomik durgunluk, diğer yandan sosyal hizmetlerin yürütülmesi nedeniyle, birçok 

problemle karşı karşıya kalacaktır. Kriz aslında problemlerin bir bileşkesi niteliğindedir. 

Habermas, gelişmiş kapitalist toplumlarda krizlerin üç farklı sistemden 

kaynaklanacağını belirtmektedir. Bu sistemler, ekonomik, siyasal-yönetimsel ve sosyo

kültüreldir. Eğer mal ve hizmet istenen miktarda olmazsa veya iste.nen kar marjı elde 

edilemezse, o takdirde, kriz sistemin, krizin bir çıktısı olarak yaşanacaktır. Siyasal 

sistemlerde ise hem katılımda ve sadakatte (bunları girdi olarak kabul edebilir) hem de 

kararlarda (bunları da çıktı olarak yorumlayabiliriz) kriz tehlikesini beraberinde yaşayacaktır. 

Yönetimsel sistemde yaşanacak problemler beraberinde ekonomik sistemde de ciddi yaralar 

açacaktır. Gelişmiş kapitalist ülkeler bir yandan ekonominin planlı yönetimine ihtiyaç 

duyarken, diğer yandan da üretimde özel kişilerin tercihlerine göre işleyen bir sistemin 

varlığını arzulamaktadır. Bu iki istek ve beklenti arasında ciddi anlamqa bir tezat 

bulunmaktadır. Habermas, siyasal sistemin girdisinin, olabildiğince geniş bir ölçüde yapıya 

sadakatin sağlanabilmesi ile mümkün olacağını belirtmektedir. Şayet sadakatte bir problem 

ortaya çıkmışsa bu beraberinde, meşruiyet krizini ortaya çıkaracaktır155 . Buradaki açığın ise 

normatif kurallarla sağlanmasının artık mümkün olmadığı belirtilmektedir. 

154 James O'Connor, The Fiscal Crisis of the State, New York, St Martin's Press, 1973, s. 1-2. 
155Habermas, op. cit., s. 47. 
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Gelişmiş kapitalist ülkelerde, devletler daha aktiftir. Sermayenin çıkarlarını korumak 

için ekonomiye müdahale edebilecekleri gibi, global bir planlama da yapabUirler. Ayrıca 

savunma gibi verimli olmayan alanlara kaynak ayırırken, diğer taraftan da altyapı tesislerinin 

oluşum aşamasında ve sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekli finansal kaynağı 

sağlamaktadırlar. Tüm bu nedenlerden dolayı aslında piyasa ekonomisi ister istemez siyasal 

bir nitelik taşıyacaktır. Devletin tüm bu beklentileri yerine getirmesi, temelde doğrudan 

doğruya kendisinin meşruiyeti ile ilgili hale gelir. Böylece devlet aygıtının eşzamanlı olarak 

yerine getirmesi gereken iki görevi bulunmaktadır. Devlet, büyüme ile birlikte meydana 

gelebilecek olan huzursuzluklar ve başkaldırıların oluşumunu engellemek için kaynakları bu 

alanlara aktarmalıdır. Kaynak yaratırken de hem gelirlerden hem de kazançtan vergi alarak 

söz konusu alanlara aktarması gerekmektedir. Devletin bu fonksiyonu yerine getirirken 

alacağı vergilerin aynı zamanda onun meşruluğuna zarar vermemesi gerekmektedir. Bu 

alanlarda devletin bir pasif tutumu olduğu takdirde insanların gözünde devletin ve 

hükümetlerin varlığı tehlikeye düşecektir156 . Aslında buraya kadarki aşamada, en başta söz 

ettiğimiz O'Connor'ın belirttiği sermayenin birikmesi ile meşruluk arasındaki tezadı tekrar 

gözler önüne sermektedir. Bir adım daha atmak gerekirse, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 

sosyo-kültürel alanda bir başarısızlık söz konusu ise, bu beraberinde yurttaşların 

motivasyon krizini getirecektir. insanların beklentileri tam anlamıyla karşılanamıyorsa, bu 

krizin geleceğinin tahmin edilmesi çok güç değildir. Buradan hareketle, Habermas'ın belirttiği 

gibi meşruiyet krizinin temelinde aslında motivasyonsuzluk krizi bulunmaktadır. Burada bir 

tarafta eğitim ve diğer sosyal hizmetler bulunmakla birlikte, diğer tarafta sosyo-kültürel 

sistemdeki motivasyonsuzluk yer tutmaktadır157 • Motivasyonda en önemli etmenlerde biri de 

sosyo-kültürel yapının kendisidir. 

Birçok Marksist yazar kapitalist devletin sorunlarla kuşatıldığına inanır ve bu 

sorunların kapitalist sistem içinde uzun vadede çözümlenebileceğine ihtimal vermez. Bunlar 

sosyal devletin gerek ekonomik gerekse siyasal yapısının beraberinde getireceği sistemin 

de kapitalist devletin sorunlarını çözecek nitelikte olmayacağına inanırlar. Bunlar, sorunların 

ancak sosyalist devlet yapısıyla aşılabileceğine inanırlar. Yeni Sağ görüşü benimseyen 

yazarlar da, sosyal devletin eninde sonunda çökeceğine inanmaktadırlar. Onlara göre tek 

çözüm, ancak radikal bir şekilde devletin rolünde azalma ve kapitalizmin temel ilkelerinin 

hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Bunlar; bireycilik, bireysel mülkiyet, serbest piyasa, 

rekabet ve karın maksimizasyonudur. 

156Jurgen Habermas, "Legitimization Problems in Late Capitalism", Legitimacy and the State, Der.W 
Connolly, Oxford, Blackwell, 1984, s. 145-146. 
157Jurgen Habermas, Legitimization Crisis, Landon, Beacon Press, 1976, s. 74-75. 
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Genel olarak sağ görüşlü yazarlar söylemlerinde, sosyal devletin, hükümetin yükünü 

artırması ile birlikte, devlet harcamalarındaki şişmenin sosyal devletin sonunu getireceğini 

belirtirler. Bunlara göre sosyal devlet, eşitlik gibi ulaşılması mümkün olmayan bir ütopya için 

insanları peşinden sürüklemekte ve bunun sonucu olarak da bireycilik bu yapıya feda 

edilmektedir. Kısacası sosyal devlet girişimciliğin önünde bir engel olmakla birlikte aynı 

zamanda kişileri bağımlı hale getirerek sorumluluk alma duygusunu da köreltmektedir. Fiyat 

mekanizmasının oluşmaması ve piyasa ekonomisinin prensiplerinden uzaklaşma 

beraberinde, ekonomideki etkinsizliği, verimsizliği ve israfı getirecektir. 

Sol ideolojilerden gelen eleştireler ise, daha çok kapitalist devlet ile sosyal devlet 

arasındaki tezat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu yönden gelen eleştiriler sosyal devletin, 

kapitalist demokrasi içinde ekonomik, yönetsel ve mali problemlerin varlığını örtbas etmek 

için kullanıldığını belirtmektedir. Şurası bir gerçek ki, sosyal devlet beraberinde getirdikleri ile 

çalışan sınıfların yaşam standartlarının yükselmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte bu 

yapı bünyesinde sosyo-ekonomik yapının kökten değişmesinde, gücün ve zenginliğin 

yeniden dağıtılmasında başarısız olacaktır. Sosyal devlet bir taraftan işçi sınıfının isteklerini 

karşılıyormuş gibi görünse de, diğer taraftan sermaye kesiminin yaşayabilmesi için gerekli 

olan temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu bakış açısına göre sosyal devlet, sosyal 

değişimden daha fazla sosyal kontrolün sağlanmasına yönelik bir amaca hizmet etmektedir. 

Gough'un belirttiği gibi, işçi sınıfının gerek sendikal faaliyetler içinde gerekse oluşturdukları 

partiler vasıtasıyla güçlerini birleştirmesi, gelişmiş kapitalist toplumların kendi içinde 

yarattıkları ve önüne geçemedikleri tezadı göstermektedir158
• 

Mishra 159
, merkez-sol partilerin, gerek Keynesci ekonomik modeli uygulamadaki 

güçlüklerinden, gerekse ekonomik büyümeye bağlı olarak, sosyal hizmetlerin gelişimini 

tanımlamadaki başarısızlığından bahsetmektedir. Ekonomik büyümenin sonunda ve 

Keynesci teorilerin gözden düşmesiyle birlikte, Fabianları destekleyen iki temel yaklaşım 

daha belirginleşmiştir. Bunlardan birincisi olan radikal sol reformist hareketler, her ne kadar 

eylemsel boyutta yetersiz kalsa da, kendisine hala geniş bir taraftar kitlesi bulabilmektedir. 

Karma ekonominin güçlüklerinin artması ile birlikte ona karşı entelektüel desteğin azalması, 

sosyal devlete karşı yaklaşımların artık çok fazla ortaya çıkmamasına neden olmaktadır. 

Aslında temel problem, Fabianizm'in hem normatif hem de pozitif teorilerinin istenilen 

yaygınlık düzeyi ile tanıtılamamasından kaynaklanmaktadır. 

158Ian Gough, The Po/itica/ Economy of the Welfare State, London, Macmillan, 1979, s. 67. 
159Mishra, op. cit., s. 95. 
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1970'1i yılların ikinci yarısından sonra ve 1980'1i yıllar artık sosyal devletin insanlara 

vaat ettiklerini yapamadığını göstermiştir. Özellikle söz konusu sistem tarafından yaratılmak 

istenen vatandaşlar arasındaki eşitlik hedefi, çok fazla yerine getirilememiştir. 1980 yılında 

lngiltere'de ölüm oranları dikkate alınarak yapılan bir araştırmada, aşağı sosyal sınıf 

mensubiyetiyle, insanların ölüm oranlarının sıklığı açısından birebir bir korelasyonun 

olduğunu belirtilmiştir160 . Townsend'in çalışmasında, eşitliğin daha çok sağlık, eğitim, konut 

ve ulaştırma konularında kaynakların yeniden dağıtımına yönelik bir strateji içermesi 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Burada, bireyler arasındaki eşitlik yaratma anlayışının 1950'1i 

yıllarda oldukça başarılı olduğu, daha sonraki yıllarda kaynak dağılımındaki payın, daha çok 

üst gelir düzeyindekilerin yararına olduğu belirtilmiştir. Artık sınıf farklılığının kaynak 

dağılımını etkilediği bir gerçektir. O'Higgins de, sosyal devletin eşitlikçi kriterinin yanlış 

anlaşıldığını söylemektedir161
. 

E. Kamuoyu Desteği Gerçekten Azaldı mı? 

Özellikle 1980'Ii yıllarda, sık sık ortaya atılan iddiaya göre, sosyal devlete verilen 

kamu desteği her geçen gün azalmaktadır. Seçimlerde sağ partiler, seçmenlerine kamu 

harcamalarının kesileceği yönünde mesajlar vermektedirler. Bununla birlikte 1980'1i yılların 

başında Avrupa'nın pek çok ülkesinde hala sol partiler iktidarda bulunmaktaydı162.1985 

yılında Norveç ve Belçika'da sağ partiler halk desteğini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştı. 

1970'Ii yılların sonunda ve 1980'1i yılların başında Avusturya ve lsveç'te sağ görüşlü partiler 

işbaşında olmakla birlikte, ondan sonraki seçimlerde merkez-sol iktidara gelmiştir. 

lngiltere'de 1983 yılında Muhafazakar Parti dahi israfları azaltacağını, buna karşılık 

hükümeti daha etkin hale getireceğini seçimlerde siyasal propaganda aracı olarak 

kullanmıştır. Ayrıca muhafazakarlar sosyal devleti lngiltere'den tam anlamıyla söküp atmak 

gibi bir niyetlerinin bulunmadığını da belirtmektedirler163
. lngiltere'deki muhafazakarların en 

önemli vaatleri vergilerin indirilmesiydi. Kısacası 1980'Ii yıllarda tam anlamıyla sosyal 

devletin halkın desteğini yitirdiğini söylemek gerçekleri yansıtmamaktadır. Bununla birlikte 

Golding ve Middleton, özellikle tekil olaylardan ve gazete haberlerinden faydalanarak 

yaptıkları çalışmada, sosyal devletin topluma getirdiği zararlardan bahsetmektedirler. 

Yazarlara göre, bu sistem yalnızca toplumda yaşayan asalakların işine gelmekte ve bu 

160Peter Townsend ve Norman Davidson, lnequalities inHealth, Harmondsworth, Penguin, 1982, s. 
15-16. 
161 Micheal O'Higgins, 'Welfare, Redistribution, and lnequality Disillusion, lllusion and Reality", in 
Defense of Welfare, Der. Bean, P., Ferris, J., ve Whynes, D., London, Tavistock, 1985, s. 162-179. 
162Avusturya, ltalya lsveç, gibi ülkeler bunlar arasında gösterilebilir. 
163Johnson, op. cit., s. 48. 
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sistem devam ettiği sürece her geçen gün toplumda bulunan asalakların sayısında ciddi 

artışlar görülecektir. Bunlar lngiltere'de yaşanan tüm olumsuzlukların tek nedeninin sosyal 

devlet politikalarının olduğunu ileri sürmüşlerdir164 . 

Taylor-Gooby ise, yaptığı ampirik araştırmalarda şöyle bir sonuca ulaşmıştır: Sosyal 

devlet· için kamuoyunun desteği hiçbir zaman azalmamıştır. Yazar olayları tek tek 

incelemekle birlikte, hem okuyucuyu hem de kendisini sıkacağı düşüncesinden hareketle 

yaptığı çalışmada, genel sonuçlar üzerine yoğunlaşmanın daha anlamlı olduğunu 

belirtmiştir. Taylor-Gooby'in bu görüşlerini destekleyen 1984 tarihli bir araştırmada; halkın 

%58'i sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliğinin artmasına karşılık fazla miktarda vergi 

ödenmesine razı iken bunun karşısında bulunanların oranı ise %12 idi. Aynı durumu 

Danimarka ve Norveç örneklerinde de görebiliriz. Danimarka'da 1974 yılında sosyal devlete 

taraftar olanların oranı %39 iken, bu oran 1978 yılında %55'e çıkmıştır. Norveç için ise 1973 

yılında sosyal devlete halkın ancak %20'si destek olurken, 1983 yılında bu oran %42'e 

çıkmıştır165 • Bu oranlar aslında aynı zamanda sosyal hizmetler için verginin kesilmesine 

taraftar olanları yansıtmaktadır. Tekrar Taylor-Gooby'e dönecek olursak, yazar lngiltere'de 

geniş kapsamlı bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmaya göre, insanların büyük bir çoğunluğu 

Ulusal Sağlık Hizmetlerine, eğitime, hastalığa, sakatlığa ve yaşlılığa karşı yapılacak sosyal 

hizmetleri desteklemektedirler. Buna karşılık, tek ebeveynli aileler, işsizler ve düşük ücret 

alanlar çok fazla bu sistem içinde düşünülmemektedirler. Yazara göre, halk tarafından ciddi 

anlamda bu sistemden yararlanmaya layık olanlarla olmayanlar arasında bir farklılaşma 

yapılmıştır. Fakat bu ayrım, hiçbir zaman büyük bir çoğunluğun sosyal devleti desteklediği 

gerçeğini ortadan kaldırmaz166 . Bununla birlikte Taylor-Gooby insanların sosyal devlete karşı 

hala karışık duygular beslediğinden de söz etmiştir. Yazara göre, bu çelişik duyguların iki 

boyutu bulunmaktadır: Bir taraftan kişiler özellikle yaşlılık dönemine ilişkin zorluklarda 

kendilerini güvence altına almak isterken, kendi yaptığı işler karşılığında zor durumda kalan 

kişilerin sosyal güvenlik sisteminden yararlanmamaları gerektiğini düşünmektedirler. Fakat 

her durumda Taylor-Gooby, sosyal devletin kaynakları bir gruptan alarak diğer tarafa 

aktarması konusunda insanların hemfikir olduğunu vurgulamaktadır167 . Yazarın araştırması 

sonucu olan bir başka çıkarımı ise, halkın hem piyasa mekanizmasını hem de devletin 

164Peter Golding ve Sue Midleton, lmages of We/fare, Oxford, Blackwell, 1982, s. 3-5. 
165 Eivind Kolberg, "Welfare State Regression in Scandinavia? The Development of the Scandinavian 
Welfare States from 1970 to 1980", The Welfare State and lts Aftermath, Der.Ora Ahimeir et. al, 
London, 1985, s. 172. 
166Peter Taylor-Gooby, Public Opinion, Jdeo/ogy and State Welfare, London, Routledge and Kegan 
Paul, 1985, s. 51. 
167/bid., s. 52. 
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müdahalesini istediği yönündedir. Tüm bunlar ise kamu sektörü ile birlikte özel sektörün aynı 

alanda bulunması ve sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde pluralist bir yapının kabul 

edileceği temelinde bir yaklaşımın sürdürülmesidir. Coughlin'in Avustralya, lngiltere, 

Kanada, Danimarka, Fransa, lsveç, ABD ve Batı Almanya'yı kapsayan karşılaştırmalı 

çalışmasında çıkardığı sonuç Taylor-Gooby'in sonucuyla aynıdır; yani halkın desteğinin 

sosyal devlete karşı azaldığını doğrulayacak hiçbir veri bulunmamaktadır. Yazar 

araştırmasını 1950 ile 1980 yılları arasındaki bir dönem için yapmıştır. Yazar ülkeden ülkeye 

sosyal hizmetlerin kapsamında farklılaşmalar olmakla birlikte söz konusu dönem için sosyal 

devlete desteğin tam anlamıyla sürdüğünü ileri sürmüştür168 • 

Tüm bunlardan sonra rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki, sosyal devletin en fazla kriz 

içinde olduğu söylenilen, 1970 ve 1980'Ii yıllarda dahi, sosyal devlete karşı halkın desteği 

azalmamıştır. Bununla birlikte, sosyal hizmetlerin bazı kurumları ise halktan yeterince destek 

bulamamıştır. Bunun en iyi örneği de, evlilik dışı çocuk doğurup mağdur durumda bulunan 

kadınlardır. Fakat şurası bir gerçektir ki, seçim zamanlarında tüm siyasal partiler öyle ya da 

böyle sosyal devletin kimi ilkelerini seçim malzemesi olarak kullanmaktadırlar. 

1. "Kriz" ve Sosyal Çoğulculuk: 

Sosyal devletlerde, hükümetler ekonomik krize karşı, kamu harcamalarını kontrol 

altına almaya çalışmakta, bu anlayış da ister istemez, sosyal hizmetlerin yerine 

getirilmesinde bir azalma meydana getirmektedir. Hükümetin bu tip eylemleri farklı nitelikte 

ve farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadırlar. Birçok sosyal devlet kamu masraflarını asgari 

düzeyde tutabilmek için sosyal hizmetlerin niteliğinde ve niceliğinde bir azaltmaya gittiler. 

Fakat insanların beklentilerini de karşılayabilmek için hükümetlerin farklı bazı uygulamalar 

yapması gerekmekteydi. Bunu yaparken de görev ve sorumluluklarda bir farklılaşma 

olacaktı. Kısacası hükümetler kendi sorumluluklarını ve halkın onlardan beklentilerini 

kaı:şılamak için, gönüllü kuruluşlar, ticari girişimler ve kimi gayriresmi topluluk ve örgütlere, 

tüm bu sorumluluğu yükleme eğilimine girmişlerdir169 • 

F. Uyum ve Yakınlaşma: 

Özellikle 1970'Ii yılların ikinci yarısından sonra, sosyal politikaların ve bunların doğal 

sonucu olan sosyal hizmetlerin verimlilikten yoksun oldukları gerekçesiyle ekonomiye büyük 

168Richard Coughlin, Jdeo/ogy, Public Opinion and Welfare Po/icy, Berkeley, University of Califomia 
Press, 1980, s. 25. 
169 Bu konu ayrıca "sosyal çoğulculuk" başlığı altında ileriki bölümlerde ele alınmıştır. 
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yük getirdiğine inanılmaktaydı. Bu görüş açısına karşı çıkan Myrdal, sosyal hizmetlerin 

ekonominin büyümesine yardım ve teşvik ettiğini belirtmiştir170 . Yazara göre, bütün kapitalist 

ülkeler artık sosyal hizmetlerin ekonomideki verimliliğin yükselmesi, toplumsal hareketliliğin 

artırılması ve tüketimin devamı için önemli bir rol oynadığını kabul etmişlerdir. Kapitalist 

ülkeler ancak işgücünü eğiterek ve yetiştirerek verimliliği ve etkinliği artırabilirler. Bu düşünce 

özellikle eğitim ve sağlık alanlarında doğruluğu herkes tarafından kabul edilen bir görüştür. 

Bölgesel politikalar, özellikle endüstriyel gelişimi destekler niteliktedir. Bunu gerçekleştirirken 

de özellikle iş alanlarına uygun niteliklere sahip insanları kanalize etmek isterlerdi. Aynı 

zamanda bu sosyal hizmetler alanındaki taleplerin devamının da sürekli kılınmasına yardım 

etmektedir. Bu da hastalara, işsizlere, yaşlılara dolaysız şekilde yardım yapmak suretiyle 

onların aktif olarak tüketici durumunda kalmalarını temin etmektedir. insanlarda para 

harcama gibi sosyal bir eğilim bulunmaktadır. Myrdal'ın belirttiği gibi burada hemen hemen 

herkes tam istihdam politikasına doğru bir akışı desteklemekteydi. Kısacası sosyal 

hizmetler, üretimdeki verimliliğin ayrılmaz bir parçası olarak hem işçi kesimi, hem 

sendikacılar hem de işverenler tarafından desteklenmekteydi171
• 

1950'1i yıllarda ünleri ve etkileri lngiltere sınırlarını aşan Keynes ve Beveridge, sürekli 

olarak sosyal devletin kapitalizme karşı bir tehdit içermediği konusunda iş çevrelerini ikna 

etmek çabasındaydı. Aksine sosyal devletin bir yandan kapitalizmi desteklerken diğer 

yandan da eksik yönlerini tamamladığını söylüyorlardı. Tüm bu nedenlerden dolayı kapitalist 

ülkeler 1950 ve 1960'1ı yıllar arasında sosyal devleti desteklemiştir. Sosyal devlet, kapitalist 

sistemin bir bileşeni olmak zorundadır. Bunun iki nedeni vardır. Bunlardan birincisi, özel 

mülkiyet, ikincisi ise insanların kazançla motive edilmesidir172
. 1960'1ı yıllarda artık yazarlar 

ideolojilerin sona erdiğini, karma ekonomi sayesinde tüm görüşlerin burada kendilerine bir 

uygulama alanı bulacağını söylemektedir173
• Buna göre, ideolojik farklılık, endüstrileşmenin 

ilk aşamalarında son derece önemliydi, ancak, endüstriyel yapının gelişimi ile birlikte artık 

eski önemini yavaş yavaş ~aybetmeye başladı. Sosyalizm, liberalizm, kapitalizm veya 

milliyetçilik, tüm bu ideol9jiler sanayileşme koşullarında kendilerine çok fazla yer 

bulamamaktadırlar. Tüm gelişmiş sanayi toplumları, hemen hemen aynı kurumsal gelişim 

sürecini izlemiştir. Kısacası bu dönemde fikirler arasında bir uzlaşma söz konusuydu. Bu 

uzlaşma tabiatıyla kutupların bir araya gelmesiyle oluşmaktaydı. Bunlardan birincisi, tam 

170Gunnar Myrdal, 'The Place of Values in Social Policy', Joumal of Social Po/icy, Vol. 1, No.1, 1972, 
s. 1. 
171 /bid., s. 2. 
172Peter Thoenes, The Elite in the Welfare State, Landon, Faber and Faber, 1966, s. 127. 
173Daniel Bell, The End of /deology, lllinois, The Free Press, 1960, s. 402-403. 
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anlamıyla devletin kontrolü ve müdahalesini gerektiren devlet anlayışıdır. ikincisi ise, 

toplumda tam anlamıyla uygulanması istenen /aissez-faire düşüncesidir. Bu dönemin en 

önemli özelliği iki zıt fikri aynı potada eritebilmesidir. Burada ortaya çıkan model, sosyal 

değişime karşı olmayan ama salt zamanın akışına uyar görünmek için ona korkarak katılan 

bir özgürlükçü demokrasi modeli değildir. 

Düşünce olarak sosyal devleti tek başına lngiliz bakış açısı ile açıklamak 

olanaksızdır. Sosyal devlet tüm kapitalist toplumların bir özelliği olarak görülmelidir. Refah 

kapitalizmi, bu sistem için uygun bir adlandırmadır. Refah kapitalizmi ile tanımlanmak 

istenen, serbest piyasa ekonomisinin etkilerinin modifıye edilmesidir; bununla birlikte 

kapitalizm, ekonomik yapıda hala üstünlüğünü korumaya devam etmektedir. Bu süreci de 

özellikle 1980'1i yıllardan sonraki uygulamalarla daha iyi görmekteyiz. 

G. Sosyal Devlet ve Niteliği 

Sosyal devlet sanayileşme ile birlikte anılmaktadır. Hukuk devleti burjuva devriminin 

bir ürünüyse, sosyal devlet kavramı da endüstri devriminin bir ürünüdür174
• Sosyal devlet bir 

bürokratik yapıyı beraberinde getirir; yoksa o sadece bir toplumsal ilişkiler ağı değildir. 

Burada çalışan sınıflar lehine devlet eliyle düzenlenen bire bir yardım söz konusudur. Sosyal 

devletler insanlara yardım ederken, bu dolaysız şekilde insandan insana yardım şeklinde 

yapılmaz, kural olarak buna aracılık eden kurumlarla yürütülür. Bununla birlikte, sosyal 

devletler doğaları gereği, sosyal hizmetlerin ve yardımların sağlanmasında, ihtiyaç duyan 

bireyler ve gruplara yardım etme kaygısını taşırlar. Yoksa genel anlamıyla topluma yardım 

etme gibi bir kaygıyı bünyelerinde bulundurmazlar. Bireylere sağlanacak dolaylı yardımlar 

sayesinde, topluma da katkı sağlanacağı bir gerçektir. 

Belirtmeye çalıştığım gibi, sanayileşmiş toplumlarda kişilere yapılan yardımlar 

kurumsal bir yapı arz eder ve topluma ait bir refah anlayışını ön plana çıkarmaz. Kişiye 

yapılan yardım bir cemaatin veya siyasal kuruluşun üyesi ya da herhangi bir bağı olduğu 

gerekçesi ile yapılmaz. Burada yardımlar genellikle nüfus hareketlerinden ya da geniş 

ölçekteki toplumsal düzensizliklerden kaynaklanır. Bunlar doğal feJaketleri, tarımsal alandaki 

büyük değişimleri ya da savaşları takip eden zamanlarda meydana gelebilir. Böylesine 

felaketlerde genellikle insanlar köylerden şehirlere göçerler. Aile bağları zayıfladığında da, 

ailenin üyeleri, genellikle kentlere dağılmaktadır. Şehir hayatının böylesine nedenlerden 

dolayı göç alması mevcut sosyal düzendeki bozulmayı artırmaktadır. Bürokratik yapılar 

174 Zafer Gören, "Sosyal Devlet ilkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Kalitesi," Anayasa 
Yargısı, Anayasa Yargısı, Ankara, 1997, s.121. 
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içindeki iktidar düzeneği yalnızca üst düzeyde görev alan bürokratların elinde 

bulunmaktadır. Yoksa bu iktidar organizasyonların içinde yer alan ve vatandaşlarla bire bir 

irtibat halinde olan (yetki anlamında güçsüz olan) görevlilerin elinde toplanmamaktadır. 

Böylece bürokrasinin etkileri genellikle basmakalıptır ve kişilerin bulundukları seviyelere göre 

belirlenmiştir. Bu da esnek olmayan bir yapı sergilemektedir. Kısacası bürokratik yapı tam 

anlamıyla çalışmaya başladığı andan itibaren, tarafsız bir işlevi olmasını amaçlayacaktır. 

Bunun daha da ötesi, bürokratik yapı içinde kişisel ilişkiler sadece tesadüfi bir nitelik 

taşıyacak veya mevcut olan ahlaki değerler tarafından korunacaktır. Böylesi bir ilişkide 

karşılıklılık söz konusu değildir, yani hizmetler için bir ödeme ya da bir armağan verilmesi 

gerekmemektedir. Karşılıklılık ilkesinin son derece yoğun olduğu toplumlarda bu kuralı 

anlamak ya da anlatmak oldukça zordur. 

Sanayileşmiş toplumlarda bürokrasinin, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması 

asli bir görevidir. Bürokrasinin yetersiz kalması durumunda, kamu alanındaki sosyal refahı 

sağlamada artık bireyler tamamen kendi başlarına bırakılmıştır. Yaşlılık aylığından, çocuk 

yardımlarına ya da işsizlerin talep edecekleri işsizlik sigortası ödemeleri kadar çok geniş bir 

yelpazede her kesimin devletten beklentileri olacaktır. Devlet ise bu beklentileri yerine 

getirebilmek amacıyla çeşitli bürokratik yapıları oluşturacak ve kullanacaktır. Devlet 

okullarından, bebek sağlık kliniklerine kadar bütün sosyal hizmetleri yerine getiren yapılara 

kendi bütçesinden kaynak aktaracaktır. Böylece bürokratik örgütler herhangi bir ayırım 

yapmadan bütüne yönelik bir faaliyet içine girecektir. 

Sosyal yardımların düzeyinin tespitinde, karşımızda iki farklı kesim bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi bu tip yardımlara gerçekten ihtiyacı olanlar; diğeri ise bu tip yardımların 

yaşamlarında bir marjinal fayda sağlamayacağı kesimlerdir. Sosyal refahın sağlanması için 

hukuksal koşullar tam anlamıyla devlet faaliyetleriyle sınırlandırılmamıştır. Kimi hizmetlerin 

maddi kaynağı yalnızca devlet bütçesi değildir. Kamu hizmetleri ile refahın sağlanmasında 

devletin yardımları yetersiz kaldığında, bunu bireyler ya da özel kurumlar telafi_ etmeye 

çalışmaktadır. 

Sosyal refah şartları iki şekilde karşımıza çıkar. Birincisi, toplumun. genel sosyal 

refahını artırmaya ve riski ilgili kişilerin üzerinden alarak tüm topluma yaymaya çalışır. Bu 

şekildeki sosyal refahın sağlanmasında, sosyal devletin önleyici bir fonksiyonu 

bulunmaktadır. Böyle bir yapı, endüstriyel toplumunun öncesinde ihtiyaçları karşılamaya 

yönelik olan aile kurumunun yerini almaktadır. Burada toplumun tüm olanakları organize 

olmuş bir şekilde insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönlendirilmiştir. Bunlar 

toplumdan topluma bir farklılaşma gösterecektir. Sosyal hizmetlerde, hücrelerdeki bölünme 
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gibi bir durum söz konusudur. Buradaki sosyal hizmetlerin çeşitliliği, refah kurumları 

içindeki çalışmaların farklılığından ve sosyal fonksiyonların fazlalığından kaynaklanmaktadır. 

ikinci tür sosyal hizmetler ise, çare olan veya hafifletici niteliği olan faaliyetleri bünyesinde 

barındıran hizmetlerdir. Burada küçük bir azınlığın ihtiyaçlarının karşılanması söz konusu 

olduğu için, yapılan yardımdan sonra genel refahta son derece küçük bir artış olur. Temel 

amaç söz konusu azınlığın durumunu iyileştirmektir. Böylece bu yardımlarla istenilen 

verimde olmayan bir yapı devam ettirilmektedir. 

Sosyal devletin ortaya çıkmasında iki farklı değerler sistemi etkili olmuştur. Birincisi 

teknik ve ekonomik temellidir. Sanayileşmiş toplumdaki insan da, sanayi öncesindeki 

bireycilikte olduğu gibi yüksek statülerden hoşlanır. Bu statüler bireylerin konumlarını ve 

yaşam kalitelerini yansıtır. Tüm bunları kişiye toplumun bahşettiğine inanılır. Endüstriyel 

toplumdaki bireylerinin düşünce ve davranışlarına bulundukları toplumun değer yargıları yön 

verir. örneğin iki çocuktan birisi çalışkan ve girişimci, diğeri de bunun tam tersi olsun. Birinci 

çocuk muhtemelen ailesi ve toplum tarafından desteklenmekte en iyi okullarda okutularak 

başarı için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. ikinci çocuksa, çevreden tamamen negatif uyarılar 

almaktadır. Birinci çocuk kendi yaşamında ne isterse onu gerçekleştirecek seviyede 

olacaktır. Bunun da ötesinde kişi toplumun vazgeçilmez bir üyesi olduğu için toplum da ona 

istediği imkanları ve statüyü ona verecektir. Birinci çocuk kendine güvenen ve toplumun 

yararlı kabul edilen üyelerinden biri olacak, toplumun kendine verdiklerinden mutlu olacaktır. 

Oysa, hazır statüler aracılığıyla statü ile kazanılan memnuniyet, kişinin kendisinden baştan 

beri memnun olmasını beraberinde getirecektir. Bu memnuniyet değişimin düşmanıdır ve 

endüstriyel toplumda da bu ilişkiler aynıdır. Herşeye rağmen kişinin memnuniyetsizliği kişinin 

kendinden ve tüm dünyadan memnun olmaması anlamına da gelmeyecektir. Bu da kişinin 

kendi kendini geliştirmesinden ya da gururundan kaynaklanır. Sanayileşmiş toplumlarda 

en etkili organizasyonlar, sanayileşmenin faydalarını mensuplarının hizmetine her aşamada 

ve optimum düzeyde sunabilen kurumlardır. Buradaki amaç bireysel mutlulukların 

sağlanmasında bir eşitlik yaratmak değildir. Aslında mutluluk herhangi bir organizasyonun 

sağlayabileceğinden çok ötede bir kavramdır. Mutluluk kişinin bireysel yaşam kalitesi ile ve 

insanlararası iletişimin niteliği ile doğru orantılıdır ve bunun varlığını hiçbir sosyal sistem tek 

başına garanti edemez. Yoksulluğun yangınlaşması halinde bile, hayatın ulaşılamaz 

hedefleri bazı insanları birazcık mutlu etmek için yeterli motivasyonu sağlayabilir. Böylesine 

bir ailede büyüyen çocuk hiçbir şekilde kendinden bekleneni veremeyecek ve bu arada da 

muhtemelen çarpık bir sistem içinde yerini alacaktır. işini kaybetme korkusu içinde olan bir 

insan, diğerlerinin yerini alacağı korkusuyla onlara karşı hiçbir şekilde yaklaşamaz ve sağlıklı 
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bir iletişim kuramaz. Gecekonduda yaşayan bir kadının yaşamdan beklentisi sadece 

çocuklarının varlığı ve yaptıkları sayesinde olabilir. Kocasının beklentileri altında ezilen 

böylesi bir kadının hiçbir kişisel beklentisi kalmamıştır. Evliliğinin rayına oturması için hiçbir 

girişimde bulunmaz. Ailelerin çok fazla para sahibi olmaları da mutluluğu beraberinde 

getirmeyecektir. Çünkü aile reisinin iş garantisi olmadığı müddetçe böyle bir mutluluktan da 

bahsetme olanağı yoktur. Dolayısıyla, bu konuyu analiz etmede "mutluluk" yeterli bir kavram 

değildir. 

Toplumunun geleneksel yaşam tarzı içinde karşılıklı yardımlaşma ile duygudaşlık 

arasında tam bir korelasyon vardır. Akrabalık ilişkileri duygudaşlığa dayalı ilişkilerin 

dayanağını oluşturmaktadır. Bu sayede toplum tarafından insanlara hissettirilen ihtiyaçların 

karşılanması söz konusu olacaktır. Sanayileşmiş toplumlarda ise, yardımlaşmanın yerini 

almış olan sosyal hizmetler ve duygudaşlık birbirinden büyük ölçüde ayrılmış durumdadır. 

Bir kadın dul kaldığı andan itibaren kendisinin ve çocuklarının geçimlerini sağlama 

konusunda bir kurumsal yardımdan yararlanmak zorundadır. Fakat sosyal hizmetlerle ilgili 

olan merci dul kadınla birlikte üzülmeyecektir. Şayet bankadan bir şekilde parasını tahsil 

edecekse, söz konusu kurumun çalışanları ile bile yüzyüze iletişim olasılığı söz konusu 

olmayacaktır. Toplumda bireycilik artmaya başladığı andan itibaren, mutluluklar da, hüzünler 

de kişisel yaşamların sınırlarına çekilmiştir. 

Sosyal devletin temin ettiği değerler, insana verilen değere, insan onuruna ve insanın 

bağımsızlığına dayanmaktadır. Bu değerler hiçbir şekilde, insan mutluluğu, üzüntüsü, acı 

çekmesi, merhamet veya sevgi gibi kavramlara dayanmamaktadır. Ortaçağ sosyal yardım 

organizasyonları ve kurumları ise bu gibi duygudaşlık veya dayanışma kavramlarına 

dayanmaktaydılar. Çünkü sosyal yardımlar ortaçağda merhamet ve insan yalnızlığını 

giderme gibi kavramlar çerçevesine oturmaktaydı. Ortaçağda kiliselerin, insanı yardıma 

zorlamasında duygusal bir boyut vardı. Fakat rasyonelleşmiş olan modern toplumlarda böyle 

bir durum söz konusu değildir. Komünizmde de, insanların bir kuruma bağlanmasındaki 

zorunluluk merhamet ve bireycilikten uzak şekilde algılanmaktadır. Bilindiği gibi, böyle bir 

siyasal sistemde kişi kendi amaçları doğrultusunda yaşama gibi bir konuma sahip değildir. 

Sanayi toplumlarında insan refahının, insanların belirli bir gelir düzeyinde yaşam 

standartlarını koruma eğilimi söz konusudur. Buradaki ayrım kişinin kendi için mümkün olan 

en geniş bağımsızlık ile kendisine ait olmayan değerler ve amaçlara boyun eğmesidir. 

Sosyal hizmetlerin niteliği "imkanlar dahilinde" çekincesi ile nitelendirilmektedir. 

Özgürlük ve fırsatlar insana ihsan edilen kavramlar değildirler. insanlar bu kavramları 

kullanabileceği gibi kullanmayabilir de. Sosyal hizmetler, yaratıcı yaşamın olabilmesi ve 
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kişinin özgür tercihlerini kullanabilmeleri için sosyo-ekonomik ortamda olmazsa olmaz 

koşullardır. 

Zenginliğin kriteri kişinin banka hesabında ne kadar parası olduğu konusuyla sınırlı 

olmamalıdır. Zenginlik genellikle ne kadar paraya yön verebildiğiniz ve bu paranın ne 

kadarını sosyal faaliyetlere ayırabildiğinizle ilgilidir. Toplumdaki kaynaklara hükmedebilme 

gücü, aynı zamanda kişilerin eğitimleri ile de ilişkilidir. Kişinin mesleki bilgi birikimi, mutlaka 

yüksek düzeyde ücret almasıyla ilintili değildir. Kamu kesiminin aldığı kamu hizmetleri 

güvencesini, özel sektöre uyarladığımız zaman buradaki yüksek ücretleri asıl ücrete ek bir 

ödenek olarak düşünebiliriz. Özel sektörde çalışanların aldıkları büyük miktarlarda paralar 

ve yaptıkları yatırımları aslında ileride kendilerine zor günlerde destek olsun diye 

düşündükleri birikimler olarak yorumlamak gerekmektedir. (Veya gelecekte başlarına 

gelecekleri düşünerek aldıkları bir nevi tazminattır.) Bu tip etkinlikler bizlere, sosyal 

organizasyonların ekonomik sektörler ile birlikte sosyal sektörlerinin bütünleşmesi gerektiğini 

gösteren bir yapıyı ilham etmektedir. 

Sosyal devletin haklılığını savunmak için öncelikle yapılması gereken ilk şey sosyal 

devletin tanımındaki özellikleri saptamak olmalıdır. Bu da, devletin makul bir düzeyde piyasa 

ekonomisine müdahale edebilmesidir. Söz konusu müdahale de sınırlıdır. Bu bakış açısı da, 

eleştirilmeye son derece müsaittir. Bununla birlikte bu bakış açısı sosyal devletin haklılığını 

kanıtlamak gibi bir kaygı taşımamakta, günümüz kapitalist demokratik toplumların gerçeğini 

ortaya koymaktadır. 

1. Sosyal Devletin Temel Amaçları: 

Thoenies sosyal devleti, bir devlet biçimi olarak tanımlar. Bu devlet biçimi demokratik 

hükümetler tarafından refahın sağlanması amacıyla, kollektif bir biçimle, tüm vatandaşların 

temel ihtiyaçların karşılanmasının garanti altına alındığı ve üretim ve pazarlama temelli bir 

piyasa ekonomisinin kesişme noktası olarak tanımlamaktadır175• Sosyal devleti, karmaşık bir 

toplum modelinin kaynağı olarak tanımlamakta, bu yapının içinde, kapitalist piyasa 

ekonomisi ve demokratik siyasal yaşamın bulunmasının ön şart olduğunu belirlemektedir. 

Sosyal devletin amacı toplumda tam anlamıyla ekonomik eşitlik sağlamak değildir. Amaç 

insanlar arasında şans ve olanak eşitliğini sağlamak, yasa önünde eşitliği daha etkili 

kılmaktır176 • Bununla birlikte sosyal devlet ekonomik ekonomik eşitsizliklerin toplum hayatını 

175Peter Thoenes, The Elite in the We/fare State, London, Faber, 1966, s. 125. 
176 Ayferi Göze, Liberal, Marxist, Faşist ve Sosyal Devlet Sistemleri, lstanbul, Fakülteler Matbaası, 
1980,s. 187. 
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dengesiz hale getirecek koşulları ve insanın yaşamının insan onuruna yakışmaz bir şekilde 

olmasını sağlayan ekonomik uçurumu ortadan kaldırmak amacını gütmektedir177
• Sosyal 

devlet genel anlamıyla kapitalist üretim biçimi içinde düşünüldüğü için temel hedefi yine 

bireydir ve bireyin maddi ve manevi gelişmişliğini sağlamak, ona sosyal hizmetler vasıtasıyla 

hizmet götürebilmektir178
• Sosyal devlet sisteminde liberal ideolojideki gibi, birey siyasal 

toplumun amacıdır; bu boyutu ile de bireyi toplumun ve devletin emrinde bir araç olarak 

gören tüm otoriter ve totaliter düşünceleri reddetmektedir179
• lngiltere, A.B.D, Avustralya, 

Yeni Zelanda, lskandinavya ve Batı Avrupa ülkeleri bu niteliktedir. Bu ülkeler pek tabii ki 

birbirlerine bire bir benzerlik taşımamaktadır. Bununla birlikte bu ülkeler eski Doğu Bloku 

ülkeleri ile de.ciddi anlamda bir farklılık içindedir. Çünkü bu eski Doğu Bloku ülkeleri ne tam 

anlamıyla demokratik olabilmişlerdi, ne de kapitalist toplumdular. 

Marshall'ın demokratik-refah-kapitalist unsurları kapsamına alan tanımı, ideal bir 

toplum modeline dayanmaktaydı. Bu model gerçeklikle uyum sağlayabileceği gibi uyum 

sağlamayabilirdi de. Bu tip tanım son derece yararlıdır, çünkü beraberinde temel ölçütleri 

temin etmektedir. Bu kriterler pek tabii ki tartışmaya açık kriterlerdir. Kim sosyal devletin 

neden mutlaka bir kapitalist sistem içinde yer alması gerektiği konusunda kesin ve ikna edici 

bilgi sunabilir ki? Diğer bir nokta ise, söz konusu kriterlerin yanında genellik, kollektiflik ve 

pozitif özgürlük gibi kimi kriterler de sosyal devlet için önem arz etmektedir. Marshall'ın 

tanımlamasında bu tip ihtimaller dikkate alınmamıştır. Yalnızca Marshall'ın kriterleri dikkate 

alındığında, karşımıza A.B.D.'nin tam anlamıyla sosyal devlet olduğu gibi bir sonuç ortaya 

çıkmaktadır. Bununla birlikte, ABD'yi, eski SSCB ile karşılaştırdığımızda ABD görece olarak 

sosyal devlete daha yakındır; ancak Avrupa'daki örneklerinden de farklıdır. Özellikle, sosyal 

devletin farklı yapısında, devletin ekonomiye ve topluma müdahalesi, yeniden paylaştırmacı 

sistemleri üzerindeki yoğunlaşmalar ve genellik gibi ilkeler, sosyal devlet üzerinde farklı 

kategorilerin oluşumuna neden olacaktır. 

Sosyal devlet fikirleri, geçmişteki uygulamalardan ciddi anlamda etkilenmiştir. Bu 

fikirlerin kökenlerini geçmiş deneyimlerde bulmak mümkündür. özellikle lngiltere'de sosyal 

devletin gelişimi ile tarihsel gelişme arasında büyük bir paralellik bulunmaktadır. Robson ise, 

"bir sosyal devletin, sosyal refah toplumunun ve sosyal hizmetlerin tam anlamıyla aynı 

şeyler olmadığını" belirtmektedir. Gerçekten de, kimi zaman temel zorlukların, "refah 

177 Mümtaz Sosyal, Anayasaya Giriş, Ankara, 2.b., SBF Yayınları, 1969, s. 85-86. 
178 Recai Galip Okandan, Umumi Amme Hukuku,, lstanbul, 1968, s. 444. Orhan Aldıkaçtı, Anayasa 
Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, lstanbul, 1970, s. 211. 
179Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, lstanbul, 1970, s. 146. u 
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toplumu olmadan sosyal devlet olma çabalarından kaynaklandığını" vurgulamaktadır180 . 

Titmuss ise, bir refah toplumu için, mutlaka ve mutlaka öncesinde bir sosyal devlet 

bulunması gerektiğini söylemektedir181
. Kimi insanların refahının yükselmesi, belki 

diğerlerinin refahının azalması anlamına gelebilir. Sosyal devlet herkes için bir fayda 

sunmak durumunda değildir. Onun beraberinde getireceği faydalar, bir toplumun üyeleri 

olarak tüm ihtiyacı olanları dikkate alacaktır. Burada insanları bulundukları durumlara göre 

bir ayırım yapma imkanı olacak ve konumları nedeniyle müşkül durumda bulunan insanlara 

sosyal hizmetler vasıtasıyla yardım yapılması sosyal devletin kaçınılmaz görevleri arasında 

yer alacaktır. Sosyal devlet tüm bunları yerine getirirken aslında temel olarak amacı 

toplumda kapitalizm nedeniyle bulunan gelir farklılaşmasının büyümesini ve derinleşmesini 

önlemek ve herkese, yaşanmaya değer bir hayat sürdürecek bir gelir sağlamaktır182 . Sosyal 

devletin temel görevi budur. 

H. Sosyal Devletin Temel Özellikleri: 

Sosyal devletin amacı durumundaki birey, artık sosyal ve ekonomik ortam içinde var 

olan ve bu sistem içindeki ilişkiler ağı ile birbirine bağlı bulunan bir bireydir. Karşımızda 

mutluluklarım, mutsuzluklarını yaşayan somut bir birey bulunmaktadır. Bireyin bu durumu 

liberalizmin siyasal meşruluk için dayandığı bireyden farklı olarak, onun korunması ve 

geliştirilmesi temelindedir. Somut birey ise, ekonomik, siyasal ve sosyal kurum ve kuruluşlar 

içinde bulunmakta ve onlarla yaşamaktadır. Söz konusu kuruluşlar birey ile devlet arasında 

yer almaktadır ve bireyin konumunu daha da kuwetlendirmektedir183
. Peki somut anlamda 

bireyin var olduğu sosyal devlet sistemi nasıl bir ortam içinde oluşmaktadır. 

1. Sosyal Devlet, Piyasa Ekonomisi içinde Yer Alır: 

Farkı belirtmek için öncelikle şunu söylemeliyiz ki, sosyal devletin ilk ayırt edici 

özelliği, sosyat devletin piyasa ekonomisinin geçerli olduğu toplumlarda varlığını 

sürdürebilmesi~ir. Briggs'in de belirttiği gibi184, sosyal devletin temel fonksiyonu, belirli şartlar 

dahilinde, piyasa faktörleri arasında dengeleyici bir güç olmaktır. Fakat bu fonksiyonlar tam 

18°william Robson, Welfare State and We/fare Society, London, Ailen & Unwin, 1976, s. 11. 
181 Richard Morris Titmuss, "The Social Division of Welfare: Some Reflections on the Search For 
Eguity", Essay on the Welfare State, 2 b., London, Ailen & Unwin, 1963, s. 11. 
182Cahit Talas, Ekonomik Sistemler, 5. b., Ankara, imge Yayınevi, 1999, s. 190. 
183Bahri Savcı, "Kişi Hakları Kavramının Ve Teorisinin Tarihte Kuruluşu", Ank. Üniv. Siy. Bil, Fak. 
Der., C.XXV, 1970, No. 1, s. 118-119. 
184Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspective", Archives European Joumal of 
Socio/ogy, Sayı:2 1961 s. 225. 
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anlamıyla piyasa mekanizmasının yerini de almamalıdır. Piyasa ekonomisinin üç temel 

özelliği bulunmaktadır. Birinci olarak tüm sektörlerde üreticilerin rekabetçi bir ortamda 

çalışmalarını sağlanmasıdır. ikinci olarak döviz kuru ve faiz hadleri başta olmak üzere fiyat 

yapısını ekonominin işleyişine ve dünya konjonktürüne uygun olarak şekillenmesi ve üçüncü 

olarak da kamu gelir ve gider dengesinin sağlıklı bir şekilde tutturulmasıdir185 . 

Tüm bunlarla birlikte piyasa ekonomisi pratikte dış ticarette korumacılığa karşı 

olmadığı gibi, devletin döviz kuruna ve faiz hadlerine hiç müdahale edilmemesi gibi bir 

durum söz konusu değildir. Ayrıca piyasa ekonomisi içinde devlet, mal ve hizmetlerin 

fiyatlarına sübvansiyon vey·a vergilendirme araçlarını kullanarak müdahale edebilmekte ve 

yabancı sermayenin ülkeye girişini gerekli gördüğü takdirde çeşitli sınırlamalar ve teşviklerle 

yönlendirebilmektedir. Özellikle savunma sanayi, bankacılık, ulaştırma, telekomünikasyon 

gibi alanlarda yabancı sermayeyi sınırlayabilmektedir. Son olarak, piyasa ekonomisinde 

devlet işletmeciliğine izin verildiği gibi, bölgesel gelişmişlik farklarına devletin müdahale 

etme şansı da bulunmaktadır186 . 

2. Sosyal Devlet, insanların Temel İhtiyaçlarını Karşılamaya 

Yöneliktir: 

Sosyal devletin ayırt edici bir diğer özelliği, vatandaşların temel ihtiyaçlarını 

karşılamak çerçevesi dahilinde varlığını sürdürmesidir. Bu ihtiyaçların niteliği toplumdan 

topluma değişiklik arz etmektedir. Fakat bütün toplumlarda bu beklentiler "ihtiyaçlar" kavramı 

ile karşılanmakta ve bu kavram "sade isteklerden" ayrılmaktadır. Sosyal devletin üretim 

araçlarına sahiplikte eşitlik sağlamak gibi bir kaygısı yoktur. Nitekim insanların temel 

ihtiyaçlarının ne olduğu konusu göreceli bir konudur. Fakat sosyal devlet, herkese, içinde 

yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı 

amaçlamaktadır 187
• 

3. Sosyal Devlet Müdahalecidir: 

Endüstri toplumunun sonucu olan sosyar devlet, yoksul sınıfların ve grupların 

korunmasına hizmet eden, sosyal müdahale sistemine geçebilmek için müdahale etme 

185Asaf Savaş Akat, Sosyal Demokrasi Gündemi, lstanbul, Armoni Yayıncılık, 1991 s. 107-108. 
186 lbid., 108-111. 
187Talas, op. cit., s. 351. 
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ilkesini bünyesinde bulunduran devlet sistemidir. Sosyal devlet endüstri çağına uyum 

sağlayan sosyal müdahaleci bir devlettir188
• 

"Müdahale söz konusu olduğunda devlet tüm vatandaşların ve toplumsal grupların toplumsal 

değerlerden uygun bir pay alabilmesi amacını gütmektedir. Burada da temel haklar ve 

ölçülülük ilkesi ile devlet faaliyetini yönlendirecek ve sınırlayacaktır. Toplumsal 

uyuşmazlıklara devlet taraf değildir. Tek taraflı menfaatlerin koruyucusu da değildir. O salt 

kamu yararının tarafsız bekçisidir189
• " 

Sosyal devletin müdahaleleri, son derece tutarlı ve belirli bir alan içinde olmalıdır. 

Kişisel sosyal hizmetlerin yönetiminin derecesi, kişilere dolaysız gelir temin etmektense, 

daha fazla mal ve hizmet sunmak gibi bir eğilim içindedir. Sosyal devlette amaçlanan yine 

üretim araçlarının paylaşımından çok, gelir dağılımının yeniden yapılmasıdır. Tüm bunlardan 

şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Sosyal devlet insanların refahları ile ilgili ihtiyaçlarını, 

gerektiğinde dolaysız olarak karşılamaya yönelen devlet modelidir. 

Planlı ekonomiler, sosyal hizmetleri ve sosyal güvenlik gibi kimi sektörleri bünyesinde 

barındırmalıdır. Fakat bu düzenlemeler sosyal devlet ile aynı anlama gelmemektedir. Sosyal 

devletin müdahale alanı, ekonomide önceden planlanmamış olmaktan kaynaklanan 

düzensizliklere ve piyasanın istenmeyen sonuçlarına çare bulmasıdır190 • Buradaki özellik 

şudur; planlı ekonomilerdeki, tüm sonuçlar, planlamanın bir sonucu olarak algılanır. Pek tabii 

ki burada ki, tüm sonuçların istenen ve amaçlanan sonuçlar olması şart değildir. Asıl olan 

sosyal devletin, piyasa ekonomisine kamu otoritesine ait araçlarla müdahale edebilmesidir. 

Sosyal devlet, eşitlikçi devlet yapılarından iki boyutu ile ayrılmaktadır. Eşitlikçi 

rejimler sosyal devletten daha ileri şekilde malların tüketimi konusunda bir çaba harcarlar. 

Eşitlikçi devlet yapılarının ikinci boyutu ile ise, üretim araçlarının insanlar arasında 

bölüştürülmesi üzerinde durmalarıdır. Sosyal devlette yukarıda yazılan iki amaca hizmet 

etmek gibi bir kaygı yoktur. 

Sosyal devletin eşitlik anlayışına baktığımız zaman belirli bir ?lçüye kadar eşitlikten 

rahatlıkla söz edilebilmektedir. Buradaki eşitlik, vatandaşların yaşa_m kalitesinde ortak ve 

asgari bir standardın yaratılması olarak tarif edilebilir. Bir diğer ifadeyle devletlerin 

vatandaşlarının yaşam kalitesinde belirli bir standart yaratmak gibi bir amaçları varsa, bunu 

bir sosyal devlet faaliyeti olarak algılayabiliriz. Sosyal devletin karakteristik fonksiyonu, 

ekonomik eşitsizlik alanlarının sınırlandırılması olmalıdır. Yoksa tüm ekonomik eşitsizlikleri 

188 G·· ·t 120 eren, op.cı ., s. . 
189 fbid., s. 153. 
190 Anayasa Mahkemesi'nin "Müdahalecilik" hakkındaki görüşleri için bakınız. Meltem Dikmen 
Caniklioğlu, Anayasa Arayışları ve Türkiye, lstanbul, BDS Yayınları, 1998, s. 118-119. 
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baştan sona kaldırmak gibi bir amaç içermemelidir. Bu beraberinde minimum bir sosyal 

düzen ve güvenli bir ilişkiler ağı yaratacaktır. 

4. Sosyal Hizmetler Yasalara Uygun Olarak Yerine Getirilmelidir: 

Sosyal devlet, sağladığı sosyal koşullar ile diğerlerinden ayrılmaktadır. örneğin; 

sosyal devletin faaliyetleri özel, gönüllü ve hayırseverlerin yaptıkları faaliyetlerden farklıdır. 

Mesela yoksullukla mücadele birlikleri, Sa/vation Army, ya da Catholic Benevolent Fund, 

yapıları gereği kendilerini sosyal yapıya adamış olsalar dahi, sosyal devletin bir parçasını 

oluşturmamaktadır. Bu tür faaliyetler sosyal devletin bir parçası değildir çünkü, bu tip 

aktiviteler gönüllülük esasına göre kurumlaştırılmıştır. Ayrıca bu tip etkinliklerden kimin ne 

şekilde yararlanacağı tam anlamıyla belirli değildir. Her kuruluşun özelliğine göre değişiklik 

arz etmektedir. Bu şekildeki kamu hayırseverlikleri eski tarihlere kadar dayanmaktadır. Fakat 

sosyal devlet, modern devlet anlayışının bir ürünüdür. Sosyal devlet zorlayıcı, kollektif ve 

büyük bir ölçüde de ihtiyari olmayan sosyal koşullarını beraberinde getiren bir sistemdir. 

Kısacası sosyal hizmetler devletin temel görev ve sorumlulukları içinde yer almaktadır. 

1. Sosyal Devletin Varlık Nedenleri: 

Burada sosyal devletin ortaya çıkışının tarihsel perspektifini sunmaya 

çalışmayacağız. Yapmak istediğimiz sosyal devlet ile piyasa ekonomisi arasındaki ilişkileri 

farklı bakış açıları ile ortaya koyabilmektir. 

1. Piyasa Ekonomisinin Başarısızlığı 

Sosyal devlet yukarıda belirtildiği gibi piyasa ekonomisi doğrultusunda 

tanımlanmaktadır. Aslında sosyal devleti incelediğimizde, piyasa ekonomisinin kimi 

başarısızlıklarını ortadan kaldırmak amacı ile ortaya çıktığını kolaylıkla görebiliriz. 

Bununla birlikte piyasa ekonomisinin "açıklanan" varlık nedeni ile sosyal devletin 

varlık nedeni aynı amaca hizmet etmektedir. Bu da, nihayetinde topluma bir refah düzeyinin 

getirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Hem ahlaki hem de ekonomik açıdan piyasa 

ekonomisinin varlık nedeninin sosyal refahı maksimize etmeye hizmet etmek olduğu 

liberaller tarafından dile getirilmektedir. Fakat realiteye baktığımız zaman, piyasa ekonomisi 

bu amaca ulaşmaktan oldukça uzak bir noktadadır. Sosyal devlette amaç, o devletin 

vatandaşı olan bireylere belirli bir hayat standardının sağlanmasıdır. Bunu yaparken de 

sadece işçi sınıfının değil, kapitalist düzen içinde bulunan ve iktisadi ve sosyal anlamda 
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mağdur olan kişilerin yaşam koşullarında aktif anlamda bir iyileşmenin sağlanması hususu 

olmalıdır191 • Bundan dolayı sosyal devletin kurumlarının artık ekonomide aktif bir rol 

oynaması gerekecektir. Bu boyutu ile devlet eğitim ve sağlık alanlarını iyileştirecek ve insan 

kaynağına yatırım yapacaktır. Ayrıca piyasa ekonomisi sonucunda devletlerin elde ettikleri 

kazançlar söz konusu giderleri karşılamakta oldukça yetersiz kalmışlardır. Benzer bir 

yaklaşım ise ·sosyal devleti insanlar arasında hayırseverliği koordine eden bir kurum olarak 

gören bilim adamlarından gelmektedir192
• Fakat bazı hayırsever kurum ya da kişilerin 

yaptıkları yardımlar için pek tabii ki devletin müdahalesine ihtiyaç yoktur. Bu nedenden 

dolayı böyle bir yaklaşımı benimsemek oldukça güçtür. Sosyal devlet için ekonomik haklılık 

nedenlerini araştırdığımızda, devletin sosyal devlet hizmetlerinin ekonomiye ne 

kazandırdığına bakmamalıyız. Fakat bakmamız gereken nokta, devletin sağladığı sosyal 

hizmetlerinin, piyasa mekanizmasının insanlara sağlayamadığı ne gibi faydaları bireylere 

sağladığı hususu olmalıdır. 

Piyasa mekanizmasının en çok eleştirilen yönü, "kamu mallarının" teminindeki 

başarısızlıktır. Friedman 193 ise burada "hayırseverliği" ileri sürerek, artık devletin ekonomiye 

müdahalesine gerek kalmadığını, bunun yerine, hayırseverlik kurumunun bir kamu hizmeti 

niteliğinde olduğunu ileri sürmüştür. Friedman'ın bu önerisi beraberinde oldukça geniş 

problemleri de getirmektedir. Herşeyden önce bir toplumda kaç kişinin bağışta bulunduğu 

veya ne kadar bağışta bulunacağını tespit etmek gibi bir lükse sahip değiliz. Ayrıca bir 

insanın ihtiyaçlarını diğer bir insana yüklemenin ya da ona böyle bir sorumluluk düzeninin 

herhangi bir dayanağı yoktur. Burada yapılması gereken, özel sigorta yerine, sosyal sigorta 

sisteminin getirilmesidir. Yoksa özel sigorta sistemi ile insanların risklerini bir insandan alıp 

diğer bir insana kaydırmakla sistemdeki adaletsizliği ortadan kaldırmak mümkün olamaz. 

Sefalet ücreti düzeyinde bir gelire sahip olan insanın hastalandığı, işsiz kaldığı veya diğer 

ekonomik ve sosyal risklerle karşı karşıya kaldığı zaman bunlarla kendi çabaları ile 

bahşedebileceği yönündeki görüşler artık inandırıcı olmaktan çıkmışlardır. Bu tip kaygılar 

devleti sosyal güvenlik alanlarında sorumluluk yüklenmek zorunda bırakmıştır. Kuşkusuz 

söz konusu yükümlülük, ulusal gelirin yüzde 30'unu sosyal güvenlik harcamalarına ayırma 

olunca, istenilmeden kabul edilmek zorunda kalınan bir yükümlülük olacaktır194 • 

191 Ali Ülkü Azrak, "Sosyal Devlet ve 1961 Türk Anayasasının Sistemi", s. 213. 
192Andrew Shonfıeld, Modem Capitalism, London, Oxford University Press, 1965, s. 93. 
193Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press. 1962. s. 190-
191. 
1 ıM-raıas, op. cit., s. 205. 
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2. Piyasa Ekonomisini Koruma Kaygısı: 

Sosyal devletin doğrudan piyasa ekonomisini koruma işlevi olmasa da, ekonomik 

anlamda piyasa ekonomisini temel aldığını vurgulamak gerekir. Bununla birlikte kapitalist 

sistemin devam edebilmesi için yoksulluk ve gelir dağılımındaki uçurumun kısmen de olsa 

azaltılması zorunludur195
. Sosyal devlet piyasa ekonomisinin iki temel önkoşulunu korumakla 

görevlidir. Bunlardan birincisi piyasa mekanizmasının dışında yer tutan kamu kurumlarının 

varlığını kabul eder. Devletin, piyasa ekonomisinin dışında yer alan bu bağımsız kurumların 

varlığını korumak gibi bir görevi vardır. ikinci olarak da, piyasa ekonomisinde kimi bağımsız 

kurumlar devreye girmektedir. Bu kurumlar piyasa mekanizmalarının ötesinde rol 

oynarlar. insanların bağımsız kurumlar vasıtasıyla piyasa ekonomisine katılabilmeleri bir 

önkoşul olarak düşünülmüştür. ôzcan'ın belirttiği gibi sosyal devlet statükoyu sürdürmek için 

alınan tedbirlerin toplamıdır. Ekonomik eşitsizlikleri azaltmak, ekonomik eşitsizlikten acı 

çeken kitleler için bir umut ışığı olsa dahi, temel amaç mevcut düzeni sürdürmektir 196
. 

a. Piyasa Dışı İlişkilerin ve Değerlerin Korunması: 

Herşeyden önce şunu kabul etmemiz gerekiyor. Kimi değerler ve sistemler piyasa 

ekonomisi içinde yer alırken kimileri ise yer almaz. Örneğin, mülkiyet hakkı, çalışma hakkı ve 

benzeri hak ve özgürlükler piyasa mekanizmasının önkoşullarıdır. Bununla birlikte polis ve 

adalet gibi kimi hizmetleri de piyasa mekanizmasının içinde düşündüğümüz takdirde, o 

zaman bunlara en fazla para verenlerin bu kurumların işlevlerinden yararlanacağı anlamına 

gelmektedir ki, bu da serbest piyasa mekanizmasının temelini çürütecektir. Ayrıca piyasa 

mekanizması içinde satın alan kişi tam anlamıyla işinin niteliğini ve oluşum sürecini 

izleyebilme imkanına sahip değilse, böyle bir durumda, satıcıya güvenmek durumdadır. Bu 

durumda da satın alan kişileri koruyacak kimi mekanizmaların bulunması şarttır. Bazı 

önkoşullardan yola çıkmadığımız müddetçe sadece piyasa aktörlerinin bu sistemin işleyişini 

başarıyla gerçekleştireceklerini varsaymak gerçekçi olmayacaktır. 

Bu bakımdan hem mantıken hem de sosyolojik olarak olaylara baktığımızda, piyasa 

ekonomisinin kimi önkoşullara bağlı olarak düşünülmesi gerektiğini kolaylıkla söyleyebiliriz. 

Sosyolojik olarak olaylara baktığımızda, piyasa mekanizmaları dahilinde bazı şeylerin satın 

alınabilmesi yanında, bazı mal ve hizmetlerin ise piyasa mekanizmasının kapsamanın 

195/bid., s. 206. 
196 Mehmet Tevfik ôzcan, "Siyasal Adalet: Bir Modern Ütopya," Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 
C.IV, Ankara, Ankara Barosu, 2000, s. 68-77. 
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dışına çıkarılmasında büyük fayda vardır. Bunun ayrıntıları toplumdan topluma değişim 

gösterebilir. Bir başka örnekse, çok kuwetli birinin diğer bir insanı hegemonyasına almak, ya 

da onun yoksulluğundan para karşılığında yararlanmak gibi eğilimleri, piyasa 

mekanizmalarının mantığı ile onaylamak oldukça zor olacaktır. Kısacası insanın insanı 

çeşitli şekillerde sömürdüğü bir düzene karşı mutlaka bir koruma mekanizması kurulmalı, 

böyle durumlar piyasa şartlarına ve bireylerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. 

Sosyal devlet arayışının kaynağı da bireyin kendisinden kaynaklanan, içsel mantığın 

ürünü olmasıdır. Buradaki bir başka boyut ise kolay zarar gören ya da görebilecek insanları 

koruma altına almaktır. Şayet güçsüzleri güçlüler karşısında koruyamazsak, o zaman piyasa 

mekanizması için gerekli olan şartların en başında yer alan istikrardan söz etmek imkansız 

hale gelir. Böylesine güçsüz insanları korumaktaki asıl mantık ahlaki temellere dayanmalıdır. 

Kimi zaman mal ve hizmetler kişilere piyasa mekanizmasının dışında tahsis 

edilmelidir. özellikle kimi zamanlar piyasaların, insani değerler üzerinde aşındırıcı bir etkisi 

vardır. Bu değerlerden bir tanesi kişinin kendi kendisine saygı duyması, diğeri ise kişinin 

onurudur. Şayet birileri bizlerin oy hakkını veya geleceğimizi satın alabiliyorsa veya bir 

hizmet sözleşmesi ile tam anlamıyla koşulsuz bir şekilde bizleri bağlayabiliyorsa, o zaman 

biz kendi yetki ve sorumluluğumuzu devretmiş, dolayısıyla onurumuzun bir bölümünü de 

satmış oluruz. 

b. Bağımsızlığın Korunması: 

Piyasalarda katılım mekanizmalarını temin edebilmenin bir yolu, bu katılımın 

bağımsız kurumlar aracılığı ile olmasıdır. Ekonomik teorilerle konuyu açmaya çalışalım. 

Bilindiği gibi liberal ekonominin var olabilmesi için optimum düzeyde serbest rekabet 

şartlarının var olması gerekmektedir. Bunun için de piyasada birçok alıcı ve satıcı bulunması 

ve bunlardan hiçbirinin bağımsız bir şekilde mal ve hizmetlerin alış ve satış fiyatlarını 

değiştirme olanağına sahip olmaması gerekir. 

Şayet piyasada tek satıcı veya tek alıcı varsa böyle bir durumda piyasada optimum 

düzeyde bir rekabet durumunun olduğundan bahsetmek imkansızdır. Monopolist veya 

oligopolist bir durum söz konusu ise, böyle bir durumda üretici verimlilik kavramına ve 

etkinliğe yeterince önem vermeyeceği gibi, fiyatlarda yüksek bir kar marjını tercih edecektir. 

Benzer bir durum şöyle ortaya çıkabilir: Çeşitli nedenlerle imtiyaz tanınan kimi kişi ya da 

kurumlar, aynı durumda olup da imtiyaz tanınmayan kişi ya da kurumlar karşısında güçlü 

durumda kalacak ve imtiyaz tanınmayan kişi veya kurumların sattıkları mal ve hizmette kimi 

zaman zarar bile etmesi söz konusu olabilecektir. 
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Sosyal devlete ihtiyaç duyulan ortamda bunun gibi sistemin bütünlüğünü sarsacak 

kimi uygulamalar önlenmelidir. Böylesine bir ortam olmadığı takdirde, insanlar üretim 

kaynaklarını elinde tutan küçük bir zümre ya da sınıfa bağımlı durumda kalacaklardır. Yine 

çeşitli şekillerde imtiyaz tanınan kişilerle, aynı durumda olup fakat imtiyazdan 

yararlanamayan kişilere aynı düzeyde vergi koyduğunuz andan itibaren sistemdeki 

bozulmayı beraberinde getirmiş olursunuz. 

Bu çeşit sorunlar mutsuzluğa ve huzursuzluğa davetiye çıkarır. Sistemdeki 

bozukluklar ve insanlarda yarattığı inançsızlık ve huzursuzluk gelecek zamanlara da 

taşınacak ve böylece insanların sisteme olan inancı kalmayacaktır. insanların 

geleceklerinden umutlarını. kestikleri bir toplumda, sosyal refaha kavuşma gibi bir şansları 

yoktur ve bu olumsuzluk her geçen gün artarak devam edecektir. Böyle bir ortamda değişimi 

yaratabilmek için odaklanmamız gereken kavram, verimlilik ya da etkililikten daha çok 

"haksızlık" olmalıdır. Buradan da kolaylıkla çıkarabileceğimiz sonuç şu olmalıdır; liberal 

demokrasilerle, piyasa ekonomileri birbirini tamamlayan kurumlardır. Şunu unutmamak 

gerekir ki, insanların seçme ve seçilme özgürlükleri için temin edilen toplumsal koşullar, 

onların ekonomik insan olarak değerlendirilmesinden daha önemlidir. 

Piyasa ekonomisi ile liberal demokrasileri karşılaştırdığımızda, biri için önkoşul olan 

tüketicilerin varlığı ile diğeri için önkoşul olan seçmenlerin varlığı birbirine paralel değerlerdir 

ve sistem bunlarsız işleyemez. Bu temsilciler aslında birbirleri ile oldukça sıkı bir bağ 

içindedirler. 

insanlara yapılan sosyal yardımlar ve faaliyetler başlangıçta ihtiyari nitelik taşımakta 

idi. Bunlar bağış ya da onlara bir lütuf olarak sunulmaktaydı. Bu haklardan herkes 

yararlanamazdı. ilk başlarda kölelerin, yabancıların ve kadınların böyle hakları yoktu. Zaman 

içir:ıde onların da yararlanmalarına yönelik olarak sistemde değişiklikler oldu. Daha sonraları 

ise bu ihtiyari özellik modern toplumla birlikte yerini zorunluluğa bıraktı. Hala vatandaşların 

ih~yaçları, onların bireysel ihtiyaçlarının tatmini ile bire bir ilintilidir. Burada ki asıl ihtiyaç 

kişinin fiziksel ihtiyaçları ile doğru orantılıydı ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 

dışarıdan yardım edilmesi gerekliydi. 

Bir sosyal devlette vatandaşların ihtiyaçları artık insanların tarihsel gelişimindeki gibi 

gönüllülük ya da hayırseverlik esasına göre karşılanmayacaktır. Buradaki değişiklik artık 

bunun zorunluluğu ile ilgilidir ve ihtiyaçların karşılanması bir mecburiyet içermektedir. Bir 

sosyal devlette sosyal hizmetleri sağlayan kamu görevlileri bundan böyle kendi istekleri 

doğrultusunda bir tercih yapma gibi bir lükse sahip olamayacaklardır. Hukuk devleti 

koşullarıyla sosyal devlet son derece sıkı kurallara bağlı olmak zorundadırlar. 
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Kısacası sosyal devlet, yardıma ya da akrabalık sistemine dayalı bir anlayışı 

kökünden sarsmaktadır. Sosyal devletin kişilerin inisiyatifine dayalı bir sistemin ötesinde 

temin ettiği kazanımlar vardır. Bu sistem temel gereksinmelere ihtiyacı olan insanların 

ihtiyaçlarını dolaysız bir şekilde karşılama yükümlülüğünü siyasal ve hukuksal olarak 

devlete yüklemektedir. Kapitalist sistem bunun sonucu olarak daha insancıl ve katılığı 

törpülenmiş hale gelebilir. Buna karşı, üçüncü dünya ülkelerinde ise kapitalist sistem, çoğu 

zaman en acımasız şekilde kendini hissettirmekte, ekonomik güçleri ellerinde tutanların bir 

aracı olarak sömürü düzeni daha acımasız olarak devam etmektedir197
• 

3. Bireysel Bağımlılığın Önlenmesi 

Sosyal devlet, kişilerin bağımlılık problemine çozum olmak için tasarlanmış bir 

yönetim sistemidir. Bağımlılık problemi sömürülme problemi ile birlikte işleyen bir yapıyı 

gözler önüne serer. Piyasa kanunları altında yaşayan ve birine bağımlı olan kişi acımasızca 

sömürülmeye müsaittir. örneğin siz, size bağlı birinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 

sizinle yürüttüğü piyasa ilişkilerinde son derece sıkı bir pazarlığa girebilir ve rahatlıkla da 

istediklerinizi elde edebilirsiniz. Fakat olaya ahlaki açıdan baktığımızda böyle bir durumun 

ortadan kaldırılması gerektiği açıktır198 • 

Temel ihtiyaçlar için bağımlı olan kişilerin piyasa sisteminde sömürülmesinin piyasa 

dışı aktörler tarafından önlenmesi gerekmektedir. Fakat şimdiye kadar yapılan uygulamalar 

maalesef bu kuralın uygulandığı yönünde olumlu düşünülecek bir intibaı yaratamamıştır. Bu 

konudaki uygulamalar daha çok bireysel veya kurum esaslı ve aynı zamanda da ihtiyari olan 

yardımların daha yoğun rol oynadığını gösterir niteliktedir. 

Bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler, yalnızca bir grubu temel ihtiyaçları 

için birilerine bağımlı olmaktan kurtarabilir. Bununla birlikte böyle bir genellemeye kolayca 

ulaşmak imkansızdır. Aslında burada da kişiyi devlet yardımına bağımlı kılmak gibi bir 

durum söz konusudur. Bu tez bize bağımlılığın şeklinin ve niteliğinin değiştirilebileceğini, 

ancak, tamamen ortadan kalkması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını gösteriyor. 

ikinci strateji ise bağımlılık nec;ieniyle ezilen kişileri korumak olmalıdır. Kısacası bu, 

onların sömürülmelerine engel olmaktır. Bu tez yukarıdaki teze göre daha az cazip gelebilir, 

fakat daha gerçekçi olduğu tartışma götürmez. ilk tezde bağımlılık ortadan kaldırıldığı an 

197 lbid., s. 209. 
198Robert E Goodin, "Vulnerabilities and Responsibilities: An Ethical Defense of the Welfare State" 
American Politica/ Science Review, Vol. 79, 1985, s. 775-787, 
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kendiliğinden sömürülme de ortadan kaldırılacaktır. ikinci tezde ise sömürülmenin önlenmesi 

sözkonudur. Bununla birlikte sömürülmenin ana kaynağına inilmemektedir. 

Bağımlılık olgusuna ilişkin olarak ortaya çıkan bir sömürülme durumunun var olup 

olmadığını dört durumda inceleyebiliriz199
• Birinci olarak, ilişkiler asimetriktir. Gelişmiş 

sanayileşmiş toplumlarda ilişkiler ağının gereği bir çok kişi birbiri ile ilişki içindedirler. Bu 

ilişkiler ağının ekonomik boyutu olduğu kadar duygusal veya toplumsal ilişki boyutu da 

vardır. Böyle bir toplumda hiç kimse ilişkilerde bir çarpıklığın olduğunu ileri süremez. 

Toplumda hiçbir kimsenin kimseyi sömürmek gibi salt bir amacı yoktur. Karşılıklı bağımlılık, 

sömürü mekanizmasının olmamasının · garantisidir. ikinci olarak da, asimetrik ilişkide 

sömürülen tarafın kaynaklara ihtiyacı vardır ve bu kaynaklar, ilişkide sömüren kişi tarafından 

sağlanmaktadır. Üçüncü olarak, sömürülen taraf sömüren tarafa bağımlıdır, çünkü ihtiyacı 

olan kaynakları ancak diğer taraftan sağlama imkanı vardır. Eğer birden daha fazla ihtiyacı 

karşılayacak kişi veya kurum varsa, güçsüz taraf kaynaklarını sağlayacak tarafı özgür 

iradesi ile seçebilir. Dördüncü olarak da, sömüren kişinin kaynaklar üzerindeki hakimiyeti 

onun arzusuna kalmışsa ve karşı tarafın da bunlara ihtiyacı varsa bir sömürü söz 

konusudur. Bağımlıların sömürülmemesi için ihtiyaçlarının karşılanmasında, sosyal devlete 

oldukça büyük işler düşmektedir. Buradaki faydalar hak gibi bu kişilere sunulmalıdır. 

J. Sosyal Devletin Gerekliliğine İlişkin Genel Değerlendirme 

Sosyal devlet, ekonomik yönden kudretli olan kişi ile zayıf halk kesimleri arasında bir 

denge kurarak toplumda sosyal adaleti yaratmayı amaçlar2°0
• Bu, sosyal devletin birinci 

sorunudur. Sosyal devleti kimi yazarlar tam istihdamın gerçekleştiği bir devlet modeli olarak 

yorumlamaktadırlar. Tam istihdamın sağlanamadığı durumlarda işsiz insanlar kendilerini bir 

aczin içinde hissedeceklerdir. Bu boyutu ile işsizlik endüstriyel toplumun her zaman kapıda 

bekleyen tehlikesidir. Sosyal devletin geleneksel anlamda başa çıkmaya çalıştığı ikinci 

sorun işsizlik sigortasının kurumlaştırılmasıdır. Çünkü. tam istihdam sağlayabilmek kısa 

vadede çok gerçekçi değildir. Bunun için geçici işsizlere•işsizlik sigortası ödeyen bir sistemin 

devreye girmesi gerekmektedir. Üçüncü olarak da eğitimde fırs~t eşitliği sorunu gündeme 

gelmektedir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanamadığı müddetçe gelir düzeyinde varolan 

ekonomik eşitsizlikler nesilden nesile aynen aktarılacaktır. Bu sayede bir sonraki neslin daha 

eşit koşullarda yaşama başlaması hedeflenmektedir. Dördüncü olarak da tüm ülkenin 

199Robert E Goodin, Protecting the Vu/nerab/e, Chicago, University of Chicago Press, 1985, s. 7. 
200 Adil lzveren, "Toplumsal Bir Aşama Olarak Sosyal Devlet", Danıştay Dergisi, Yıl.5, Sayı: 18-19, 
1975, s. 40. 
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vatandaşlarına etkin ve yaygın bir şekilde emeklilik ve sağlık sigortası imkanının sağlanması 

sosyal devletin geleneksel hedefleri içinde yer almaktadır. Emeklilik ve sağlık sigortası 

olmayan bir toplumda daha büyük bir ekonomik eşitsizlik düşünülemez. Beşinci olarak, 

sosyal konut ve toplu ulaşım politikasıdır, zira, kentleşme ile birlikte, devlet konut sorunu ve 

ulaşım sorununu çözümlemek zorundadır. Bu alanlarda mutlaka devletin kendisinin rol 

oynaması gerekmemektedir. Sosyal devlet, sübvansiyon ve diğer kamu politikaları ile bu 

alanların sağlıklı bir şekilde vatandaşa sunulmasını mutlaka sağlayabilmelidir. Altıncı olarak, 

kamu tüketiminin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunlar arasına kaldırımdan, karakollara, vergi 

dairesinden, eğitim ve hastanelere, kanalizasyonlardan su ve trafiğe kadar tüm kamu 

hizmetleri yer almaktadır. Bu hizmetlerin niceliği kadar niteliği de önemlidir. Son olarak da 

bölgesel dengesizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ülke içinde gelir düzeyinde 

dengesizlikler, altyapı olanakları, sermaye birikimleri ve etnik farklılıklardan doğan tüm 

uçurumların giderilmesi gerekmektedir. Bu sayede de sosyal devlet ülkenin farklı yöreleri 

arasında gelir ve verimlilik farklarını asgari düzeye indirecektir2°1
. 

Sosyal devlet, ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak için muhataplara bir hak kavramı 

temin etmiştir ve bir hak olarak sosyal haklar tam anlamıyla muhataba talep etme hakkı 

sağlar. Buradaki mağdur insanların belirli bir seviyede hayatlarını idame ettirebilmeleri için 

önlerinde bulunan hakları kullanmayı sınırlamak, sosyal devletin varlığına ciddi anlamda 

gölge düşürmektedir. Sosyal haklar hayata geçirecek yetkililere bir seçme hakkı 

tanımamaktadır. Tam bunun aksine, bu hakları kesin kurallara bağlamanın ve bireysel 

inisiyatife bırakmamanın önemi büyüktür. Kişinin isteklerinden daha fazla ihtiyaçları temel 

alınmalıdır. ihtiyaçlar sömürüyü beraberinde getiren bağımlılığa neden olmaktadır. Çünkü 

insanlar ihtiyaçları ile vardır ve bu ihtiyaçların karşılanma süreci onların sömürülmesini de 

beraberinde getirebilir. ihtiyacın tam anlamıyla karşılanması ve yeni kaynakların tahsis 

edilmesi yerine, yalnızca geçici bir süre için ihtiyacın karşılanması bağımlılık durumunu 

devam ettirecektir. Kısacası ihtiyaçların sömürülmeye meydan vermeyecek şe~ilde tam 

anlamıyla kaynağından karşılanması sağlanmalıdır. 

Sosyal devlet kaynakların yer değiştirmesi olarak düşünülebilir. Bu sayede toplumda 

bir istikrar sağlanacak ve insanlar bu vasıta sayesinde özgür olacaklardır. Ayrıca bağımsız 

insanların mevcudiyetini sağlamak, sosyal devlet olmanın önkoşullarındandır. Bu durum 

piyasa mekanizmalarının oluşumu için de son derece önemlidir. Çünkü bağımlı insanlar 

piyasa mekanizmalarının oluşum süreçlerine etkin şekilde katılamazlar. Sosyal devlet 

insanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak, onların katılım mekanizmalarını devreye sokacak 

201 Akat, op. cit., s. 117-126. 
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bir ortam sağlayacaktır. Ayrıca temel ihtiyaçların karşılanması insanın bağımlılıktan 

kurtularak, insanın bağımsız hale gelmesini beraberinde getirecektir. 

Sosyal devlet ihtiyari olmayan özelliği ile bağımlıların sömürülmesini engelleyen bir 

sistemi kurumlaştıracaktır. Dolayısıyla, sosyal devlet minimal düzeyde de olsa bireyin 

bağımsızlığını korumaktadır. Bu sayede de bireyin piyasa mekanizmasına daha etkin 

katılımı sağlanabilecektir. Sosyal devleti savunmak oldukça zor bir süreci de beraberinde 

getirmektedir. Bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için birine bağımlı olmaları 

oldukça yoğun bir sömürülme riskini de beraberinde taşımaktadır. Sosyal devlet ise bu 

temel ihtiyaçların karşılanmasında liberalizme alternatif bir seçeneği beraberinde 

getirmektedir. 

Sosyal devleti savunma problemi piyasa ekonomisinden ve uygulamadaki liberal 

prensiplere dayalı hukuktan kaynaklanmaktadır. Tüm bunların temel nedeni de mevcut 

üretim ilişkileridir. Sosyal devletin temel hedefi, piyasa mekanizmalarının çalışma prensipleri 

yeniden gözden geçirilerek sağlanabilecektir. Kısacası sosyal devlet, getirdiği 

düzenlemelerine rağmen, yine de serbest piyasa düzeninde varlığını koruyacaktır. Fakat 

artık serbest piyasa mantığı yeniden gözden geçirilmekte, burada "devletin ekonomik 

yaşama müdahalesi" bahsinde geçen temel mantık geçerliliğini korumaktadır. Sosyal devlet 

ile piyasa mekanizmaları arasında büyük bir paralellik olsa da, artık piyasa mekanizması 

klasik anlamını kaybetmiştir. 
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ili- SOSYAL DEVLETE FARKLI İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

A. Sosyal Devlet Konusunda Yaklaşım Farklılıkları 

Bu bölümde, sosyal devlete ilişkin yapılan çalışmalarda genel olarak vurgulanan dört farklı 

ideolojik yaklaşım analiz edilmeye çalışılacaktır. Sosyal devlete yaklaşım biçimleri, toplumsal 

yaşamı algılamanın sonucu olarak farklılaşır. Doğal olarak, gerek bireyler, gerekse sosyal 

bilimler alanındaki araştırmacılar, kendilerini toplumsal yaşamda nasıl konumlandırdıklarına 

bağlı olarak farklı görüş açıları ortaya koyarlar. Toplumdaki ekonomik kaynakların yeniden 

dağıtılmasını gerekli kılan sosyal devlet probleminde farklı görüş açılarının ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. Burada ele almaya çalışacağım görüş açıları, sırasıyla "Anti Kollektivistler", 

"Pragmatik Kollektivistler", "Fabianlar" ve "Marksistler"dir. Her bir ideolojik yaklaşımı kendi 

içinde şu alt ana başlıklarla inceleyeceğim: Bu alt başlıklar sırasıyla, "sosyal değerler", 

"toplum ve devlet", "hükümetin rolü" ve "sosyal devlete karşı tutumları" konularına yönelik 

olacaktır. 

8. Anti kollektivistler: 

Anti kollektivizm, 19. yüzyılda lngiltere'de baskın bir ideolojiydi. Daha sonra ki, 

yıllarda bu ideolojinin güncelliği devam ederken, özellikle 1940 ile 1970 yılları arasında, 

gerek akademik gerekse siyasal anlamda bir duraklama dönemi yaşamıştır. 1970'1i yıllardan 

sonra tekrar dirilmeye başlayan anti kollektivist bakış açısının en önemli temsilcileri, Hayek 

ve Friedman'dır. Günümüzde de bu ideoloji, akademik ve siyasal alandaki etkinliğini 

"globalleşme" adı altında devam ettirmektedir. 

1. Sosyal Değerler: 

Özgürlük, bireycilik ve farklılık (eşitlik içinde eritilmeyen farklılık), anti kollektivistlerin 

temel sosyal değerleridir. Onlara göre özgürlük, devletin pasifıze olmuş hali, yani toplumda 

herhangi bir zorlamanın olmamasıdır. Bu yaklaşıma göre, bir toplumda kapsamlı bir 

özgürlük, ancak zorlama en az düzeye indirgendiği zaman sağlanabilir. Hayek zorlamayı şu 

şekilde açıklamaktadır: 

"Zorlama çevrenin ve koşulların, insanları kendi planları doğrultusunda hareket etme 

yerine, başkasının amaçlarına hizmet etmeye zorlayacak şekilde denetim altında tutmasıdır. 
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Baskının doğal sonucu da, insanı düşünen ve değerlendiren bir birey olmaktan çıkartıp onu 

sadece başkalarının amaçlarına ulaşmasında bir araç haline getirmesidir2°2
". 

Hayek'in yaptığı bu zorlama tanımından da anlaşılacağı üzere anti kollektivistler için 

özgürlük, temel değerdir. Peki anti kollektivistler için özgürlük neden bu kadar önemlidir? 

Herşeyden önce, anti kollektivistler özgürlüğü doğal bir "hak" olarak görmektedirler: 

Özgürlük insanın doğuştan kazandığı bir haktır ve kimse tarafından verilmesine gerek 

yoktur. ikinci olarak, bu görüş taraftarları insan bilgisinin sınırlı olduğundan yola çıkarak, 

özgürlük sayesinde insanların bilgilerini ve deneyimlerini arttırabileceklerine inanmaktadırlar. 

Bunun içinde, bağımsızlık ve rekabet faktörleri son derece önemlidir. Aynı zamanda, 

özgürlük sayesinde insanlar bilgilerini kullanılabilme olanağını da elde edeceklerdir. Bununla 

birlikte, kişiler kendi çıkarlarını en üst düzeye taşımak isteseler de, özgürlükler sayesinde, 

insanın doğal güdüsünün bir parçası olan diğer insanlara hükmetme durumları da 

sınırlanacaktır2°3 • Üçüncü olarak, anti kollektivistler özgürlüğün, piyasa ekonomisiyle bire bir 

ilintili olduğuna inanmaktadırlar. Onlara göre, piyasa ekonomisi hem özgürlüğe ihtiyaç 

duymakta, hem de özgürlük sayesinde varlığını koruyabilmektedir. Piyasa ekonomisi ancak, 

bireyler özgür olduğu müddetçe yani bir zorlama altında olmadığı sürece sağlıklı olarak 

çalışacağını inanmaktadırlar. Hayek burada özgürlük ilkesinin, gelişmiş sanayileşmiş 

ülkelerin gelişiminde son derece önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Dördüncü ve son 

olarak özgürlük, insanların amaçlarına ulaşmada, gerekli ve zorunlu bir faktördür. Hayek 

burada, bireysel özgürlük ilkesini, sanayileşmiş bir toplumda, ahlaki zorunluluk olarak 

görmektedir204
• 

Anti kollektivistler, özgürlüğü temel değer olarak ele aldıklarından, bunun 

beraberinde kimi problemleri de getireceğini bilmekteydiler. özgürlük kendi içinde bir denge 

halindedir. insanlara kendi seçişlerine göre davranma hakkı tanımaktadır. Yapılacak kimi 

eylemler başkalarınca hoş karşılanmayabilir; fakat bunlar kabul görmek durumundadır. 

Bireysel özgürlüklerin korunması, kimi zaman dağıtıcı adalet anlayışını rencide edebilir. 

Onlara göre özgürlük kimi durumda bireyler arasındaki eşitsizliğin ortaya çıkmasına da 

neden olur. Bu da beraberinde adaletsizliği getirir. özgürlüğün kısa ve orta vadeli sonuçları 

çok fazla benimsenmeyebilir; fakat özgürlüğün uzun vadede toplumun gelişimine destek 

sağlayacağı anti kollektivistler tarafından iddia edilmektedir. Anti kollektivistler için ikinci 

temel değer, bireyciliktir. Bireycilik aslında, özgürlüğün tamamlayıcısıdır. Bireycilik, özgürlük 

202Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty, Landon , Routledge & Kegan Paul, 1976, 
s. 20-21. 
203/bid., s. 29. 
204/bid., s. 29-30. 
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olmadan olamayacağı gibi, özgürlük de, bireyselci anlayış olmadan hiçbir anlam 

taşımamaktadır. Özgür bir toplumda, bireycilik gelişecek ve gelişen bu bireycilik sayesinde 

devletin geniş alanda topluma müdahalesi ve zorlaması gereksiz veya olanaksız bir durum 

arz edecektir. 

Bireycilik iki boyutuyla önemlidir: Bunlardan birincisi, bireycilik bir toplumsal kuramdır. 

Öyle bir kuram ki, sosyal yaşamdaki insanın konumunu da özellikle tespit etmektedir. Bu 

anlayışa göre, bireylerin davranışlarının altında kendi düşünce ve değer yargıları 

yatmaktadır. Anti kollektivistler, bireyi sosyal ve ekonomik gelişimin dinamik faktörü olarak 

görmektedirler. ikinci olarak da bireycilik, siyasal bir anlam ifade etmektedir. Burada 

toplumun nasıl organize olması gerektiği sorunu üzerinde durulmaktadır. Bu anlayış 

sonucunda, birey, devletin politika ve eylemlerinde ön plana çıkarılacaktır. 

Bireycilik, insanı ben-merkezci, aynı zamanda da yanılabilir bir varlık olarak 

görmektedir. Fakat bireyin irrasyonel davranışları onu toplum içinde baskın bir konuma 

taşımayacaktır. Bununla birlikte kişilerin yaptıkları irrasyonel eylemler, birbirleriyle girecekleri 

karşılıklı etkileşim süreci sayesinde, davranışlarını rasyonel bir temele oturtma şansına 

sahip olacaktır. Hayek insanların doğal olarak içine girecekleri etkileşim süreci sayesinde 

sinerji yaratacaklarını belirtmiştir2°5 • insanlar arasında yaratılacak bir rekabet ortamı 

sayesinde, davranışları en irrasyonel olan insan bile rasyonel olarak nitelenen bir yola 

gelecek ve böylesine bir süreç, devletin bireyi denetlemek için yapacağı eylemlerden çok 

daha faydalı olacaktır. Buradan hareketle ekonomik alanda da bireyin, devletin 

müdahalelerinden sıyrıldığı ölçüde, ekonomideki gelişimin önünü açacağına 

inanmaktadırlar. 

Bireylerin topluma karşı değil, kendilerine ve ailelerine karşı sorumlulukları bulunması 

bireyselciliğin bir başka önemli dayanağını oluşturmaktadır. Buradaki, sorumluluğun sınırı 

kişilerin kendi ve ailelerinin yaşamlarını olabildiğince özgür ve kendine yeten bir düzeye 

çıkarmalarıdır. 

Anti kollektivistlerin önemsedikleri üçüncü değer ise farklılıktır. Farklılık ya da bir 

başka betimlemeyle ekonomik eşitsizlik aslında toplumsal adalet fikrini reddetmektedir. 

Onlara göre, toplumda yaratılmak istenecek eşitlik ve söz konusu eşitliği sağlamak için 

yapılacak her nevi müdahale, doğrudan özgürlüğün yok olmasını sağlayacaktır. Aslında 

yaratılacak özgürlük ortamı sayesinde, ister istemez bir farklılaşma da olacaktır. Ayrıca 

205Friedrich August von Hayek, lndividua/ism and Economic Order, London, Routledge & Kegan 
Paul, 1949, s. 13. 
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Hayek, ekonomide hızlı bir gelişmenin, farklılaşma olmadan olamayacağını belirtmektedir2°6
• 

Friedmanlar lngiltere'de büyümedeki yavaşlığı ve ekonomideki sorunların kaynağında 

hükümet politikalarının toplumdaki farklılığı ortadan kaldırabilmek kaygısının yattığını, buna 

karşılık böyle bir kaygısı olmayan ABD'nin ve Japonya'nın, lngiltere'nin aksine gerek 

ekonomik alanda gerek sosyal alanda büyümeyi sürdürdüklerini belirtmişlerdir2°7 • Anti 

kollektivistler bu nedenden dolayı farklılaşmanın aslında toplumda ekonomik bir fayda 

sağladığına inanmaktadırlar. Onlara göre, toplumda yaratılmak istenen eşitlikçi bir yapı 

aslında zorlama politikalarını da beraberinde getirecektir. Bunun sonucunda toplumsal ve 

ekonomik ilerleme duracaktır. Milton Friedman, eşitlikçi politikaların sosyal boyutuna da 

değinmektedir. Yazar eşitlikçi politikaların lngiltere'de ki uygulamalarına değinerek, bunun 

olumsuz sonuçlarını ortaya koymuştur. Nihayet yazar, kişisel kanaati olarak insanların 

eşitlikçi politikalara inanmadığı sonucuna varmıştır2°8 • 

Anti kollektivistler aslında yalnızca üç çeşit eşitlikçi yaklaşımı kabul ederler. Bunlar, 

hukuk kuralları karşında eşitlik, medeni ve sosyal haklar açısından eşitlik, üçüncü olarak da, 

fırsat eşitliğidir2°9• Hayek bunların dışında hiçbir eşitlikçi yaklaşımı kabul etmediğini 

belirtmektedir. Hayek, ayrıca eşitlikçi anlayışın bir başka şekli olan sosyal adalet kavramının 

tam anlamıyla içinin boş ve anlamsız olduğunu özellikle belirtmektedir210
• Zaten anti 

kollektivistlere göre özgürlük anlayışı, sosyal adalet kavramıyla bağdaşmamaktadır. Çünkü 

sosyal adalet anlayışı beraberinde kuwetli bir merkezi otoriteyi gerektirmektedir. Merkezi 

otorite anlayışıysa, onların temel değerleri olan bireycilik, özgürlük ve ekonomik eşitsizlik 

değerlerini tamamen tehdit edecektir. Kısaca sosyal adalet fikri günümüzde de anti 

kollektivistler tarafından açıkça reddedilmektedir. 

2. Toplum ve Devlet: 

Anti kollektivistler, toplumu ele alırken toplumsal yapılardan ve toplumsal 

zorlamalardan . çok, bireylerle ve bireysel eylemlerle ilgilenmektedirler. Onlara göre 

toplumdaki ret<abet, beraberinde bireyler arasında çatışmanın da yaşanmasına neden 

olacaktır. Bu son de~ece doğaldır ve belirtilen çatışma aslında toplumun gelişim 

dinamiklerindendir. Toplumsal düzen, hukuk kuralları tarafından sağlanmalıdır. Görünmez 

206Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty, Landon, Routledge & Kegan Paul, 1976, 
s. 42. 
207Milton Friedman ve Rose Friedman, Free to Choose, Landon, Penguin, 1980, s. 176-178. 
208 /bid., s. 164. 
209Hayek, op. cit., s. 83. 
21°Friedrich August von Hayek, Law, Legis/ation and Liberty, Landon, Routledge&Kegan Paul, 1976, 
s. xi. 
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el nasıl ekonomiyi idare ediyorsa, aynı görülmez el aslında toplumu da idare etmektedir. 

Aslında anti kollektivistlerin ekonomik sistem anlayışları bile, tek başına bu ideolojinin 

bütününü vermesi açısından önemlidir. Onlara göre, insanların rahatlıkla bilgi ve becerilerini 

sadece paylaşabilecekleri bir toplumda, gelişim süreci kendiliğinden gelişecektir. 

Bilindiği gibi anti kollektivist kuramda, ekonomik düzen, serbest rekabet piyasası 

temelinde yükselir. Bu serbest rekabet sayesinde bireyler kendi çabalarıyla, kendileri için en 

faydalı tercihi yapma olanağına sahip olacaklardır. Rekabet sistemi de, beraberinde 

ekonomik bir düzeni getirecektir. Anti kollektivistler aksi takdirde merkezi planlama ve 

düzenlemelerle bir yere ulaşmanın oldukça güç olduğuna inanırlar. Bireylerin kendi hedefleri 

için çalışmasının da beraberinde toplumsal bir fayda temin edeceği düşüncesini devam 

ettirirler. Rekabetçi sistem sayesinde toplumda hiçbir grup hem ekonomik hem de siyasal 

gücü elinde bulunduramayacağından, piyasa ekonomisi aslında siyasal özgürlüğün 

toplumda yaşamasına yardımcı olacaktır211 • Bununla birlikte piyasa mekanizmasının temel 

varsayımı da, piyasa ekonomisinin herhangi bir zorlamaya tabii olmamasıdır. Piyasa 

koşullarında üretici ve tüketici arasında görünmez bir mekanizma bulunmaktadır. Bu sistem 

içinde bireyler kendi çıkarlarını en üst düzeye taşırlarken, aynı zamanda da, orta ve uzun 

vadede de toplumun çıkarlarına dolaylı olarak hizmet etmiş olacaklardır. 

Friedmanlar, "serbest piyasa ekonomisi miti"nin zenginlerin fakirleri sömürebilmek 

için kullandıkları bir retorik olduğu şeklindeki düşünceye tamamen karşıdırlar. Onlara göre 

bu sistem tam aksine, beraberinde bireyin gelişim sürecine de katkı sağlamaktadır212 • 

Bu yaklaşımda serbest piyasa modeli ülkedeki yalnızca ekonomik ilişkileri 

düzenlememekte, aynı zamanda sosyal yapıyı da şekillendirmektedir. Anti kollektivistlere 

göre, daha sağlıklı bir ekonomi beraberinde sınırlı oranda kamu harcamasını ifade 

etmektedir. Bu yaklaşıma göre, yüksek orandaki kamu harcamalarının karşılanması için aynı 

ölçüde vergi alınması gerekmektedir. Vergilerin artmasıysa, insanların daha fazla 

çalışmasının, yeni yatırımlara girmesinin _ve piyasada para dolaşımının önünde büyük bir 

engeldir. Kamu harcamalarındaki artış. beraberinde gerek iç gerekse dış borcu da 

getirmektedir. Böylesine bir ekonomide faizler artacak ve firmaların ucuz para bulma 

şansları kalmayacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı anti kollektivistler serbest piyasanın, 

sağlıklı bir toplumun temel kurallarından bir tanesi olduğunu ve bunun toplumun gelişimine 

büyük katkılar sağlayacağını vurgulamaktadırlar. Bugün piyasa ekonomisiyle beraber gelen 

kimi olumsuzluklar aslında orta ve uzun vadede topluma bir fayda sağlayacaktır. Bu 

211 Friedman ve Friedman, op. cit., s. 21. 
212/bid., s. 179-181. 
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sistemde toplumda bulunan tüm kişilerin günün birinde zengin olabileceği ve böylece de 

refah toplumunun yaratılabileceği düşüncesi vardır213 . Yazar, ayrıca toplumda bir istikrarın 

da bu sayede yakalanacağına inanmaktadır. Çünkü piyasa sisteminin ortaya koyduğu 

özgürlük anlayışının asgari geçim düzeyini artıracağına, toplumsal düzeni bozacak tek 

unsurun ise çıkar gruplarının birbirleriyle çatışmaya girmeleri durumunda söz konusu 

olacağına inanmaktadır. Burada bir faraziye olarak, çıkar gruplarının oluşumunun devletin 

ekonomiye müdahalesi sonucu olduğu varsayılır214 • 

Anti kollektivistler, toplumdaki siyasal sistemin de demokrasi olması gerektiğini 

belirtmektedirler. Demokrasinin ise olmazsa olmaz ku'ralı, ekonomik ve toplumsal istikrardır. 

Demokrasi, aynı zamanda hükümetin faaliyetlerine belirli bir düzen vermektir. Demokrasiyle 

birlikte kendiliğinden oluşacağı varsayılan istikrar, hükümetlerin kimi toplumsal fonksiyonlara 

müdahale etmemesini gerektirmektedir. Aksi takdirde hükümet bulunduğu topluma 

kendiliğinden yabancılaşacaktır. Sonuç olarak hükümetin faaliyetleri bir ağ gibi toplumun her 

tarafına yayılırsa, düzene yabancılaşma hem toplumun hem de bireylerin gelişiminin önüne 

ciddi bir engel olarak çıkacaktır. Bu mantığın sonucu, aslında genel refahı yakalamak ve oy 

kazanabilmek kaygısıyla hükümetlerin kendiliğinden oluşan istikrar düzenini bozabilecek 

olmalarıdır. Bu durum da, aslında özgürlüklerin önünde hükümet eylemleri müdahaleci 

niteliğinden dolayı ciddi bir engeldir. Böylesi bir durumda bürokrasi anlamsız bir güç 

kazanacaktır. Demokratik yönetimin bir başka kusuru ise, oy kaygısı nedeniyle bir grup 

insanın, ekonomik ve sosyal sonuçların tanımlanmasında hak etmedikleri ölçüde söz sahibi 

olmalarıdır. Aslında anti kollektivistler için demokrasi, siyasal rejimler içinde kötülerin en 

iyisidir. 

Anti kollektivistler, siyasal iktidarın sınırlandırılmasını istemekte, bundan dolayı da 

ademi merkeziyetçi bir yapının gerekliliğine inanmaktadırlar. Aynı zamanda da devlet bir 

başka yönden güçlü olmalıdır; çünkü onlara göre, serbest piyasa ekonomisinde güçlü bir 

devlete ihtiyaç kaçınılmazdır. 

3. Hükümetin Rolü: 

Anti kollektivistler, hükümet eylemlerini genel olarak şüpheyle karşılamaktadırlar. 

Bunun üç temel nedeni bulunmaktadır. ilk olarak bu görüşü benimseyenler, hükümet 

eylemlerini, özgürlükler için potansiyel bir tehlike olarak görmektedirler. Özellikle bireysel 

özgürlüklerin bu nedenle, doğrudan tehdit altında olduğuna inanırlar. ikinci olarak da, 

213/bid., s. 182. 
214/bid., s. 343-347. 
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hükümet eylemlerini doğaları gereği, etkin olmayan ve istenilen sonuçları yakalaması 

bakımından oldukça elverişsiz olan eylemler olarak görmektedirler. Bu tip eylemlerin neden 

etkin olmayan eylem olduğunu açıklarken, kalkış noktaları ise, bunların kendiliğinden oluşan 

istikrar ortamından değil, tamamen insanların istek ve beklentileri sonucunda belirlenen 

taleplerden doğduğunu belirtirler. Üçüncü olarak da, hükümet faaliyetlerinin çeşitli alanlarda 

toplumsal düzeni bozucu özelliklerinin olduğuna inanırlar. Özellikle hükümet tarafından 

verilen sözlerin tutulmaması, istenilen kalitede gerçekleştirilememesi veya kimi baskı 

gruplarının yalnızca rasyonel olmayan kendi çıkarları için hükümet aktivitelerine yön vermesi 

durumunda, sosyal boyutlu bir huzursuzluğun ortaya çıkacağına inanırlar215. 

Bilindiği gibi anti kollektivistlere göre, gelişmiş medeni toplumlarda toplumu ateşleyen 

itici güç bireysel girişimcilerden gelmelidir. Her ne kadar anti kollektivistler hükümetin 

eylemlerini çok hoş karşılamasalar da, hükümetsiz olunamayacağının da farkındadırlar. 

Özellikle hukuk ve toplumsal düzen alanında hükümetin faaliyetleri serbest piyasa 

ekonomisi için olmazsa olmaz koşullardandır216 • Hükümetin yapacağı düzenlemelerin 

başında her halde rekabetin alabildiğince sağlıklı yapılabilmesi için, önünde bulunan tüm 

engellerin kaldırılması gelmektedir. Bu sayede kendiliğinden oluşan istikrarın 

bozulmamasına kısmen de olsa imkan sağlanmış olacaktır. Son olarak da, sorumluluğun. 

kimin tarafından üstlenileceği belli olmayan ve netice itibarıyla meydana gelecek olan durum 

toplumu sosyal huzursuzluğa sürükleyecekse, bu takdirde hükümetlerin müdahalesi meşru 

görülecektir217
• 

4. Sosyal Devlete Karşı Tutumları: 

Temel değerleri, özgürlük, bireycilik ve farklılaşma olan, ekonomik sistemde de 

başarıya, ancak kendi kendine istikrar modeliyle ulaşılacağını düşünen, hükümet 

faaliyetlerine karşı şüpheyle yaklaşan, anti kollektivistler sosyal devlete tam anlamıyla 

karşıdırlar. Söz konusu görüşü benimseyenler sosyal devletin, sosyal değerleri ve kurumları 

tehdit ettiğine, hatta onlara zarar verdiğine inanmaktadırlar. örneğin, sosyal devlet 

uygulamaları sayesinde, aile kurumu, çalışma yaşamı, ekonomik gelişim ve bireysel 

özgürlükler tehdit altında olacaktır. 

215/bid., s. 24. 
216Freidrich August von Hayek, The Constitution of Liberty, Landon, Routledge & Kegan Paul, 1976, 
s. 257. 
217Friedman ve Friedman, op. cit., s. 53. 
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Hayek, hükümetin sosyal boyutta asgari bir düzeyin sağlanması yükümlülüğünün 

olacağını belirtmiştir218 . Yazar, yaşlıların, işsizlerin ve hastaların güvence altına 

alınabilmeleri için onlara olumlu bir katkı yapılması gerektiğine inanmaktadır. Aksi takdirde, 

onların kendilerine verecekleri zarar, kendilerinden daha çok topluma mal olacaktır219 • Anti 

kollektivistler her ne kadar müdahaleye karşı olsalar da, söz konusu durumlarda 

müdahaleye iki nedenden dolayı izin vermektedirler. ilk olarak demokratik yönetim gereği, 

siyasal partiler seçim sandığından çıkmak için söz konusu durumları ortadan 

kaldıracaklarına seçim zamanındaki, propagandalarında yer vermek zorundadırlar. Aksi 

takdirde bu partiler, seçmen kitlesinden istediği desteği hiçbir şekilde bulamayacaktır. ikinci 

olarak da, sosyal hizmetlerin yerine getirebilmesi için var olan bürokratların, rasyonel 

olmayan isteklerini yerine getirmede zorlanacaktır. 

Hükümetler tarafından sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde yaratılacak tekel 

piyasası, tercih hakkını ortadan kaldırdığı için özgürlükleri de ortadan kaldırmaktadır. Çünkü 

kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar mekanizmasında bulunan kişiler inanılmaz 

ölçüde büyük bir gücü ellerinde tutmaktadırlar. 

Anti kollektivistleri rahatsız eden başka bir boyut ise, sosyal devlet politikalarının 

hükümetler üzerindeki etkileridir. Bilindiği gibi demokrasilerde hükümetler ayakta kalabilmek 

için kamuoyundan destek almak zorundadırlar. Böylesine bir durumda da kaçınılmaz olarak 

hükümetler, belirli çıkarları gözetme görevini üzerlerine almaktadırlar. Bu durumda toplumda 

kendiliğinden oluşan istikrar ortamı ortadan kalkacaktır. Böylesine bir durum da ister 

istemez, belirli bir grubun ya da çıkar gruplarının diğerlerine göre daha güçlü olmasını 

beraberinde getirecektir. Hayek'e göre bizler kendiliğinden oluşan ve toplum için son derece 

önemli olan istikrar ortamını bozmaları için siyasilerin eline önemli yetkiler vermekteyiz220
• 

Anti kollektivistler sosyal devlet politikalarının ayrıca gerek sosyal sistemde gerekse 

ekonomik sistemde istikrarı bozucu bir niteliğinin bulunduğuna inanırlar. Sosyal devlet 

politikaları sonucu kaynakların kullanılmasında ve bunların dağıtılmasında rasyonel olmayan 

müdahaleler, sonuçta toplumsal istikrarı bozucu bir nitelik taşımaktadır. 

Anti kollektivistlerin sosyal devlete yaptıkları bir başka eleştiri ise, kamu hizmetlerinin, 

siyasal kişiler, profesyoneller ve bürokratlar gibi "düşünen" insanların taleplerini karşılamaya 

yönelik olacağıdır. Sosyal hizmetler, geniş halk kitlelerinden değil, daha çok onların 

davranışlarına yön veren azınlık bir kesim tarafından idare edilmektedir. Anti kollektivistler 

buna karşılık, bireylerin kendi çıkarlarını daha iyi tespit edeceğine ve kendi hedeflerine 

218Hayek, op. cit., s. 285. 
219/bid., s. 286. 
220 /bid., s. 261. 
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ulaşmada "düşünen" insanlara göre daha etkin olacağına inanmaktadırlar. Bundan dolayı 

anti kollektivistler, geniş halk kitlelerinin çıkarlarını bir kesimin temsil etme kaygısının, 

toplumsal refaha ulaşma amacına hizmet etmeyeceğini belirtirler. Aslında onların eleştirileri 

kendiliğinden oluşan mekanizmanın bozulmasına, yani arz ile talebin kesişmesinin 

engellenmemesi noktasındadır. 

Anti kollektivistlerin sosyal devlete yönelttikleri bir başka eleştiri ise, devlet 

eylemlerinin etkin ve verimli olmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü sosyal hizmetleri 

yerine getirecek kamu kurum ve kuruluşları gibi bu hizmetleri yerine getirmek durumunda 

olan üst yöneticiler, serbest rekabet piyasasının olmadığı böylesi bir ortamda hem nitelik 

hem de nicelik olarak hizmet kalitesinden ödün verecektir. özellikle kamu kurumlarınca 

yerine getirilecek sosyal hizmetler özel ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde 

örgütlenemeyeceği gibi, bu kurumlar gelişim ve değişime de yapıları gereği kapalı 

olacaklardır. 

Friedmanlar, sosyal harcamaların niteliklerinden dolayı etkin ve verimli olmayan 

harcamalar olduklarını söylemektedirler. Yazarlar, sosyal hizmetlerden yararlanan insanların 

yaptıkları gereksiz harcamalar nedeniyle çoğunlukla mağdur duruma düştüklerini ve 

ekonomiyle çok fazla ilgilenmediklerini düşünmektedirler. Böylece bu tip insanlara yapılan 

harcamaların hiçbir zaman geri dönüşünün planlamadığını, ayrıca, harcanan parayla bunun 

ekonomiye dönüşü arasında ciddi bir fark bulunduğunu belirtmektedirler221
• Aslında etkinliğin 

az olmasının nedenlerinin başında piyasa mekanizmasının temel iki prensibine uyulmaması 

gelmektedir. Bunlarda sırasıyla tüketicinin ihtiyaçlarına uyarlanamama ve fiyatlandırma 

mekanizmasının sağlıklı çalışmamasıdır. 

Anti kollektivistler, ayrıca baskı gruplarının hizmetler için yaptığı talepler ve onların 

çıkarları için yapılan yasama faaliyetleri gerçekten toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

değildir. Sağlanacak ücretsiz sosyal hizmetlerden çoğunlukla orta sınıfın ve üst sınıfın 

yararlanacağını, buna mukabil toplumun fakir üyelerinin bu tip hizmetlerden yararlanma 

oranının son derece düşük olduğu belirtilmektedir. Aynı şekilde aslında alt sınıfın siyasal 

alanda da zannedildiği gibi büyük bir etkisi yoktur222
• Ayrıca ücretsiz sağlanan sosyal 

hizmetler için, tahmin edilenin çok üzerinde bir kaynak harcamasına gidildiği belirtilmektedir. 

Söz konusu gereksiz harcamalar beraberinde devletin yeni kaynak bulmasını yani vergilerin 

artışına zorunlu kılacaktır. Bununla birlikte Friedmanlar, insanların da aşırı vergi ödemekten 

221 Friedman ve Friedman, op. cit., s. 146-147. 
222/bid., s. 148-149. 

112 



kaçınacaklarını belirtmektedirler. Kısacası anti kollektivistler söz konusu sistemin kendi 

içinde büyük çelişkiler taşıdığına inanmaktadırlar. 

Anti kollektivistler, sosyal devlet ilkesini, sosyal hizmetleri yerine getirecek diğer 

kaynaklara çok fazla önem vermedikleri için, hatta onların gelişimini önledikleri için 

eleştirmişlerdir. Onlar kamu kurumları tarafından yerine getirilen sosyal hizmetlerin dışında, 

üç tane daha en az onlar kadar etkin sistemlerin bulunduğuna inanırlar. Bunlar sırasıyla; 

aile, gönüllü kuruluşlar ve piyasa mekanizmalarıdır. Anti kollektivistler sosyal devlet 

uygulamalarını, söz konusu üç sistemin gelişimi ve işlemesinin önünde ciddi engel olarak 

algılamaktadırlar. Friedman, geçmişte ebeveynlerin ve çocukların birbirlerine karşı 

. sorumluluklarının olduğunu, oysa sosyal devletle birlikte söz konusu sorumluluğun artık aile 

bireylerinden alınarak devlete kaydırıldığını ve bunun da aile ilişkilerini zedelediğini 

belirtmiştiı-223 • 

Son olarak da, bu yaklaşımın taraftarları sosyal devletin, insanlara zarar verdiğine 

inanmaktadırlar. insanın kendisine zarar verdiği gibi aile ve ailenin sorumluluğuna da zarar 

verdiğini vurgularlar. Sağlanan yardımlar insanı bağımlı kılacak, moralinin bozulmasına 

neden olacak, sorumluluk almasını önleyecek, girişimciliğin altını oyacak ve kişinin kendisine 

olan güveninin ortadan kalkmasına neden olacaktır. Friedman burada insanların 

yeteneklerini ve kapasitelerini kullanamamalarından dolayı köreleceklerini belirtmektediı-224. 

Anti kollektivistler, diğer taraftan, devletin yoksulluğu ortadan kaldırması için üzerine 

düşeni yapması gerektiğine inanmakta; fakat bunun son derece sınırlı bir sorumluluk 

olduğunu da vurgulamadan edememektedirler. Devletin sorumlulukları arasında, hastalara, 

yaşlılara ve işsizlere yapılacak yardımlar aslında rasyonel olmayan yardımlardır. Çünkü 

eşitliği sağlamak için yapılan bu sosyal yardımların irrasyonel olduğuna inanmaktadırlar. Anti 

kollektivistler aynı zamanda "sosyal sigorta" kavramını da bir nevi "sahtekarlık" olarak 

değerlendirmektedirler. Bunlar, sosyal sigorta sisteminin arkasında aslında sosyalist 

düşüncenin bulunduğuna inanırlar. Devlet tarafından kurumlaştırılan sigorta sisteminin 

aslında tekelci bir piyasa oluşturduğu için esnek ve verimli olmayan bir düzeni bünyesinde 

barındırdığını belirtirler. Bu nedenle de anti kollektivistler sigorta sisteminin bir anlamda 

özgürlüklere saldırı niteliği taşıdığına inanırlar. 

Anti kollektivistler ayrıca devletin konut alanına müdahale etmesini de 

eleştirmektedirler. Devlet burada ilk olarak kiraların kontrolünde, ikinci olarak da, yaptığı 

yardımlarla eleştirilmektedir. Hayek konut alanındaki tüm politikaların gerek bireysel gerekse 

223/bid., s. 135. 
224/bid., s. 149. 
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sosyal anlamda zararlı etkilerinin olduğuna inanmaktadır. Yazar bu tip kararlar sonucunda 

insanın kendi kaderini başkalarının eline bıraktığından yakınmaktadır225 • Kısacası konut 

sektöründeki her türlü politikanın yine serbest piyasa ekonomisi kuralları gereğince serbest 

olmasını öngörmekte, bu alana kamunun kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğini 

söylemektedir. 

Anti kollektivistler, demokratik hükümet için minimum düzeyde de olsa bir eğitim 

ihtiyacının gerekliliğine inanmaktadırlar. Bu nedenle devletin, minimum düzeyde de olsa 

eğitim alanında zorlama kullanabileceğini belirtmektedirler. Fakat eğitimin devamında temel 

sorumluluk devlete ait değildir. bireylere aittir. Kısacası onlar, eğitimde kalitenin 

yakalanmasında öğrencilerin ebeveynlerinin sorumluluğunun son derece önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Bu görüşü benimseyenler, ücretsiz sağlık hizmetlerine tamamen karşıdırlar. Anti 

kollektivistler sağlık hizmetlerini tam manasıyla bir ticari alan gibi görmektedirler. Bu nedenle 

de sağlık hizmetlerinin serbest piyasa koşulları içinde değerlendirilmesinin gerekli olduğuna 

inanmaktadırlar. Onlara göre, sağlık sektörüne herhangi bir müdahale yapıldığı andan 

itibaren etkinlik ve verimlilik ilkesinden sapmaların meydana gelmesi kaçınılmaz olacaktır; 

zira devlet tarafından sağlanacak bu tür hizmetlerin giderleri, halk tarafından isteksiz bir 

biçimde vergilerle karşılanacaktır. Aynı zamanda rekabet ortamı yaratılmadığı için kaliteli 

hizmetin sunulmasına da imkan yoktur. 

Kısacası anti kollektivistler, insanların ve toplumsal yaşamın temel sorumluluğunu, 

devlete yüklemekten ziyade, insanlara yüklemektedirler. Aksi takdirde sosyal devlet, 

yaratmak istediği eşitlikçi bir yapıda, toplumsal istikrarı bozucu bir niteliği de bünyesinde 

barındıracaktır. Kendiliğinden oluşacağı varsayılan gerek ekonomik gerekse toplumsal 

istikrar, devletin müdahalesiyle bozulacak, bu nedenle de toplumda büyük bir huzursuzluk 

ve adaletsizlik meydana gelecektir. Devletin ortaya koyduğu faaliyetler yalnızca küçük bir 

t~pluluğun amacına hizmet etmekten öteye gidemeyecektir. Bununla birlikte toplumun 

gelişmesine tüm bunlar olumsuz bir etki yapacaktır. Devlet tarafından karşılanan sosyal 

hizmetlerin yerine getirebilmesi için insanlardan alınan vergiler, toplumda hem sosyal hem 

de ekonomik olarak büyük rahatsızlıkların doğmasına neden olacaktır. Anti kollektivistler 

sosyal devlet uygulamalarının içinde taşıdığı tezatlar sonucu kendiliğinden çökmeye 

mahkum olduğuna inanmaktadırlar. 

225Hayek, op. cit., s. 344. 
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C. Pragmatik Kollektivistler 

Pragmatik kollektivistleri, anti kollektivistlerden ayıran en önemli farklılık, onların, 

düzensiz serbest piyasa sistemine tam anlamıyla güvenmemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Onlar, hükümetlerin kimi zamanlarda, ekonomiye yön vermesinin gerekliliğine 

inanmaktadırlar. Pragmatik kollektivistler, diğer taraftan Fabianlardan da, özel teşebbüse 

sıcak bakmaları açısında ayrılmakta ve ayrıca tam anlamıyla eşitlikçi bir yapıyı da 

benimsememektedirler. 

1. Sosyal Değerler 

Pragmatik kollektivistlerle, anti kollektivistlerfn kabul ettiklerini ifade ettikleri sosyal 

değerler birbirlerine oldukça benzemektedir. Her iki kesim de, özgürlüklere, bireyselciliğe ve 

rekabet edebilen özel teşebbüse sıcak bakmaktadırlar. Bununla birlikte pragmatik 

kollektivistler bazı kesin değerleri ön plana çıkarmaktadırlar. On plana çıkartılan değerler 

pragmatik kollektivistler olaylara bakışlarındaki referans noktalarından kaynaklanmaktadır. 

Söz konusu kesim o güne kadar uygulanan ve kendiliğinden istikrarı sağladığı ileri sürülen 

piyasa mekanizmasının aslında iddia edildiği kadar başarılı olmadığını görmüşlerdir. Onlar 

en iyi ekonomik sistemin serbest piyasa sistemi olduğuna hala inanmaktadırlar. Bununla 

uygunluk içinde, serbest rekabet sisteminin makul bir şekilde düzenlenmesi ve kontrol 

edilmesi gerektiğini de belirtmektedirler. Bu sistemin hatalarının ciddi hatalar olduğunu, 

bununla birlikte düzeltilebilir yönlerinin de bulunduğunu belirtmişlerdir. Burada belirtilen 

yaklaşım taraftarlarından Gilmour, Keynes'in, işsizlik sorununu, çok büyük bir sorun olarak 

gördüğünü ve hiçbir sorunun kendiliğinden ortadan kalkmayacağını düşündüğü için de, 

işsizlik sorununa karşı duyarsız kalmanın bir fayda sağlamayacağını belirtmiştir. Bu 

nedenden dolayı da kendi teorisini ortaya koymuştur226 • Yazarın da belirttiği gibi, Keynes, 

soyut gelenekselleşmiş ekonomik teorilerin hiçbir zaman taraftarı olmamıştır. Burada, 

pragmatik yaklaşımdan yola çıkarak devletin eylemlerini soyut ilkelerle açıklamak oldukça 

zordur. Bunun yerine soniut olaylardan çıkan gözlemlere göre sistemin analiz edilmesi 

gerekmektedir. Kısaca hükümetin müdahalesinin sınırları veya bu müdahalenin 

yöntemlerine ilişkin değişmez kurallar koyulamaz. Bunun yerine gerek müdahale sınırlarını, 

gerekse yöntemlerini koşullara göre tanımlayabiliriz227 • 

Sosyal devlet yaklaşımında önemli bir sima olan Beveridge her zaman şunu 

savunmuştur: Tam istihdamı gerçekleştirmenin yalnızca bir yolu yoktur. Böylesine bir amaca 

2261an Gilmour, Britain Can Work, London, Martin Roberstson, 1983, s. 156. 
227 /bid., s. 170. 
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seçilmiş birkaç yöntemin bileşkesiyle ulaşabiliriz. Bunu yaparken kimi zaman genel kontrol 

araçlarına, kimi zaman da kamu tekel piyasasına, kimi zaman kamu sektörünün 

sınırlanmasına, kimi zaman bazı alanlarda özel girişime destek verilmesine kadar birçok 

farklı metodun uygulanabileceğini belirtmiştir228 • Kısacası pragmatik kollektivistlerin olaylara 

hiçbir zaman kesin prensiplerle yaklaşmak gibi bir kaygıları yoktur. Onlara göre· gerek 

ekonomi alanında gerekse sosyal alanda, hem kamu hem de özel kesim devreye girebilir. 

Burada öne çıkan ideolojik bir yaklaşım yerine pragmatik bir yaklaşım tarzıdır. Aslında bu 

pragmatik yaklaşımın altında güçlü bir insancıl tutum yer tutmaktadır. Keynes yaşamını 

işsizlik illetini toplumlardan uzaklaştırmaya adamışken, Beveridge ise, insanların ve 

toplumların ancak tam istihdam düzeyine ulaştıkları anda, gerçek. mutluluğu 

yakalayacaklarına inanmıştır229 . 

Pragmatik kollektivistler için de özgürlük temel değerlerdendir. Beveridge, "Ful/ 

Emp/oyment in a Free Society'' adlı kitabında özgürlüğü tanımlamaktadır. Ona göre, 

özgürlük bir toplumun temel kavramıdır, burada bahsedilen özgürlük ise, ibadet, düşünce, 

düşüncelerini yayma, çalışma, öğretme, örgütlenme ve siyasal bir amaç için bir araya gelme 

ve kişinin kendi gelirini istediği gibi yönetebilme özgürlüğüdür230 . 

Pragmatik kollektivistler sosyal devlet yönündeki politikaların yanında, bireyselciliğin, 

özel girişimin ve bireylerin kendi kendine yetebilmesinin önemini de vurgulamaktadırlar. 

Onların bu inançları aslında ekonomik modeldeki tercihlerini de ortaya koymaktadır. 

Pragmatik kollektivistler tercihleri ise kapitalizmden başka bir şey değildir. Beveridge, 

devletin paranın sahibi olduğunu fakat özgür bir toplumda devletin ancak her şeyin sahibi 

olamayacağını, iyi bir toplumun yalnızca devlete bağlı olmadığını aynı zamanda 

vatandaşların özgür faaliyetleriyle özgür bir örgütlenme ortamına bağlı olduğunu 

belirtmiştir231 • 

Pragmatik kollektivistlerin, eşitliğe veya eşitsizliğe yaklaşımları onları açık bir şekilde 

hem Fabianlardan hem de Marksistlerden ayırmakt~dır. Pragmatik kollektivistler çeşitli 

nedenlerden dolayı belirli bir yere kadar eşitsizliği şavunmaktadırlar. Beveridge, serbest 

piyasa ekonomisindeki insanların fırsatları değerlendirmesinin son derece önemli olduğunu, 

bunu yapabilenlerin ekonomik sistem tarafından ödüllendirildiğini, yapamayanların ise aynı 

sistem tarafından dışlandığını belirtmektedir232
• Bununla birlikte pragmatik kollektivistlerin 

228William Henry Beveridge, The Pi/lar of Security, New York, Macmillan, 1943, s. 118. 
229william Henry Beveridge, Ful/ Employment in a Free Society, Landon, Ailen & Unwin, 1944, s. 19. 
230 /bid., s. 21. 
231William Henry Beveridge, Vo/untary Action, Landon, Ailen & Unwin, 1948, s. 320. 
232William Henry Beveridge, The Pil/ar of Security, New York, Macmillan, 1943, s. 42. 
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eşitlik ya da ekonomik eşitsizlik kavramlarına bakış açıları, anti kollektivistlerin bakış 

açışından da oldukça farklı bir üslup içindedir. Bunlar her ne kadar tam bir eşitlik taraftarı 

olmamakla birlikte, toplumdaki eşitsizliğin de azaltılması gerektiği yönünde bir yaklaşımı 

benimsemişlerdir. Beveridge için eşitlik hem ahlak, hem de ekonomik açıdan önem arz 

etmektedir. Toplumda belirli bir dereceye kadar refahın dağılımının sağlanamaması, 

mutluluğun belirli bir kesimin tekelinde bulunmasına neden olacaktır. Ekonomik alanda ise 

eşitliğin ancak tam istihdam aracılığıyla sağlanabileceğine inanılmaktadır. Aslında, 

pragmatik kollektivistler, eşitlik sorunundan çok yoksulluk problemiyle ilgilenmektedirler. 

Yoksulluk aslında onların öncelikli konuları arasındadır. 

2. Toplum ve Devlet 

Pragmatik kollektivistler, toplumu analiz ettikleri zaman çoğunlukla ekonomik 

sistemle ilgilenmektedirler. Onlara göre, toplum bir çatışmanın ürünü olmaktan daha çok, bir 

konsensüsün ürünüdür. Bununla birlikte anti kollektivistlerin benimsedikleri serbest piyasa 

ekonomisinin toplumda bir gruplaşmaya ve çatışmaya neden olacağını da düşünmektedirler. 

Pragmatik kollektivistlerin, ekonomik sistem yönünden temel çıkış noktaları, kontrol 

edilmeyen bir ekonomik sistemin eleştirilmesine yöneliktir. Bununla birlikte kapitalist 

sistemin, rekabet, özel girişim, paranın insanları motive etmesi, fiyat sistemi ve serbest 

piyasa gibi kurallarını da benimsemektedirler. Bunlar, ne tam anlamıyla kapitalizmi ne de 

sosyalizmi benimsiyorlardı. Kapitalist sistemi genel anlamıyla dört noktada 

eleştirmektedirler. Birincisi kapitalizm kendi kendini düzenleyememektedir, ikinci eleştiri, 

kapitalist sistemde kaynakların etkin kullanılmadığı ve bu nedenden dolayı savurganlığı bol 

bir sistem olduğudur. Üçüncü eleştirdikleri nokta ise, kapitalist sistemin toplumdaki 

adaletsizliği ve yoksulluğu kendiliğinden ortadan kaldırmak konusundaki yetersizliğidir. Son 

olarak da, kapitalizmin yarattığı sosyal ortam itibariyle siyasal istikrarı tehdit ettiğidir233 • 

Keynes, Jaissez-faire düşüncesini şiddetle eleştirmekte ve bu sistemin vaat ettiklerinin tam 

bir aldatmaca olduğunu belirtmektedir234
• 

Bu görüşün temsilcilerinden biri olan Galbraith da ekonomiye devletin çeşi\li 

nedenlerden dolayı müdahale etmesi gerektiğini belirtmiştir. Yazara göre teknolojinin 

gelişmesinde ve sanayi alanında devletin yardım etmesi gerekmektedir. Herşeyden önce 

gelişmiş bir sanayi, eğitimli işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Burada da, devletin destek 

sağlaması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Özellikle daha önce yapılmamış bir yatırım ya da 

23william Henry Beveridge, Ful/ Employment in a Free Society, London, Ailen & Unwin, 1944, s. 248. 
234 John Maynard Keynes, The End of laissez-faire, Hogarth, 1927, s. 29. 
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ürün için, büyük miktarda para, zaman ve insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Böylesine 

karışık bir sistemin işleyişinde devletin düzenleyici olarak hem ekonomiye hem de topluma 

müdahale etmesi gerekmektedi.-235
. Refah toplumu içinde, farklı taleplere karşı devletin 

düzenleyici işlev yüklenmesi, yoksul toplumlardan çok daha önemli düzeydedir. Çünkü 

zenginlik, paranın biriktirilmesi ve harcanması, bireylerin ve toplulukların tercih ve 

kararlarında son derece önemli rol oynamaktadır. Yazar burada piyasanın asıl düşmanının 

sosyalizm değil, gelişen teknolojinin bizzat kendisinin olduğunu belirtmiştir. Bu noktadan 

hareketle yazar aslında devletin müdahalesi olmadan ve planlı ekonomiye geçilmediği 

müddetçe toplumda huzursuzluğun baş göstereceğini ifade etmişti.-236 • Gerek Keynes, gerek 

Beveridge, gerekse Galbraith, kapitalist sistemin kendi kendini düzenleyici fonksiyonunun 

olmadığını, bunun tamamen bir varsayım olduğunu, sistemi çökertmeden kamusal 

müdahalelerle sisteme bir çeki düzen verme konusunda hemfıkirdirler237. Kısacası söz 

konusu yazarlar kapitalist sisteme karşı değildirler. Yalnızca kapitalist sistemin 

"ehlileştirilmesini" istemektedirler. 

Peki pragmatik kollektivistler, siyasal sistemi ve devleti nasıl görmektedirler? Genel 

anlamıyla şunu belirtebiliriz: Pragmatik kollektivistler, anti kollektivistlerle Fabianlar arasında 

yer tutmaktadır. Bunlar devletin yerine getirdiği kimi eylemleri şüpheyle karşılarken, kimilerini 

de desteklemektedirler. Pragmatik kollektivistler demokrat olmakla birlikte, çıkar gruplarının 

baskılarına şüpheyle yaklaşmaktadırlar. Bir başka şüpheyle yaklaşılan kesim ise 

bürokrasidir. Bunların sorumlulukları olmamakla birlikte ellerindeki yetkilerin sınırı oldukça 

geniştir. Pragmatik kollektivistler devletin niteliği ve fonksiyonları üzerinde çok 

ilgilenmemişlerdir. Onlara göre, devletin merkezi yapısının güçlü olması, bağımsız olması ve 

yaptığı tüm eylemlerin tarafsız olması, yeterlidir. Hem Keynes'in hem de Beveridge'nin 

devletin çıkarların çatışması sonucunda oluştuğuna düşündükleri yönünde hiçbir veri mevcut 

değildir. Onların devletten beklentileri, adalet mekanizmasında bağımsız bir rol üstlenmesi, 

ekonomik sistemin işlemesinde fonksiyonel bir role sahip olmaları, özel girişimin önünü 

kesmemesi, gerektiğinde desteklemesi ve ulusal gelirin dağıtımının sağlanmasından öteye 

gitmemektedir. Pragmatik kollektivistlerden Gilmour, devletin piyasa sistemini 

kuwetlendirmesi ve bu sayede de vatandaşların sistemden en iyi şekilde yararlanmasını 

sağlayacak bir yapının oluşması gerekliliğini belirtmişti.-238 • Devletin vatandaşların piyasa 

ekonomisinden daha fazla yararlanabilmesi için yapacağı tüm bu faaliyetler, özgürlüğü de 

235 John Kenneth Galbraith, The New lndustria/ State, 2.b., New York, 1972, s. 225. 
236/bid., s. 33. 
237Beveridge, op. cit., s. 206. 
238Ian Gilmour, inside Right, Quartet, 1978, s. 181. 
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tehdit edebilecek noktaya ulaşabilir. Bununla birlikte devletin tüm bu faaliyetleri ölçülü olarak 

yürütmesi aynı zamanda özgürlüklerin kuwetlenmesine de yardımcı olacaktır. Bu iki eğilim 

arasında son derece ince bir çizgi bulunmaktadır. 

3. Hükümetin Rolü: 

Pragmatik kollektivistler herşeyden önce, hükümetin, toplumun üyelerinin tamamının 

çıkarlarını gözeten önemli bir işlevinin olduğuna inanırlar. Hükümetin söz konusu işlevi 

yerine getirirken de mutlaka bağımsız hareket etmesi gerekmektedir. Pragmatik 

kollektivistıerin, temel çıkış noktası, hükümetlerin tüm faaliyetlerinin toplumun ihtiyaçlarının 

karşılanmasını dikkate alması gerekliliğidir. Devletin temel görevi belirlenmiş ihtiyaçların, 

karşılanması için gerekli faaliyetleri organize etmektir. Keynes artık /aissez-faire anlayışının 

yok olduğunu, ancak bunun söz konusu doktrinin kötülüğünden kaynaklanmadığını, yalnızca 

günümüz ihtiyaçlarına cevap vermek konusundaki yetersizliğinden kaynaklandığı 

belirtmektedir239
• Daha sonra Gilmour da laissez-faire anlayışının artık bir seçenek dahi 

olamadığını belirtmiştir240 • Artık insanların sosyal ihtiyaçları ve amaçları, soyut ilkelerden çok 

daha önemli olarak algılanmaktadır. 

Pragmatik kollektivistler, hükümetin temel işlevinin sosyal ve ekonomik sistemleri 

korumak olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle hükümetler ekonomik düzenin daha verimli bir 

şekilde işleyebilmesi için gerekli faaliyetleri yerine getirecektir. Pragmatik kollektivistler, 

hükümetin tüm ekonomiyi kontrol altına almasını istememektedirler. Hükümetlerin 

ekonomiye müdahaleleri, ancak, ekonomide düzeltilmesi gereken konuların varlığı 

durumunda kabul edilmektedir. Beveridge hükümetin ekonomiye nereye kadar müdahale 

edebileceğini son derece net bir şekilde özetlemiştir. Buna göre, devlet sadece, başka bir 

kurum ya da kuruluşun yapamayacağı işleri bizzat devlet üstlenmelidir. Bununla birlikte 

devlet bir alanda özel sektörden daha iyi hizmet yerine getiriyorsa, yine ekonomiye 

müdahale edebilir. Son olarak da, bir hizmetin özel sektör ya da yerel yönetimler tarafından 

devletle aynı kalitede yerine getirilmesi durumunda, devletin ekonomik alana müdahale 

etmemesi gerekmektedir241
• Yazar aslında devletin ekonomik alana yönelik faaliyetlerin 

temel nedeninin tam istihdamı sağlamak olduğunu her seferinde belirtiyordu242
• Keynes ise 

hükümet eylemlerinin olabileceğini fakat iki temel kritere dikkat edilmesi gerektiğini 

2391an Gilmour, Britain Can Worl<, Landon, Martin Robertson, 1983, s. 74. 
240/bid., s. 168. 
241 Beveridge, /oc. cit., s. 36. 
242 /bid., s. 201. 
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belirtmiştir. Bunlardan birincisi, gereklilik ikincisinin ise, kaçınılmazlık olduğunu 

vurgulamıştı r243
. 

Sosyal politikaların temel amacı, hükümete, vatandaşlarına bir başka şekilde temin 

edemeyecekleri kimi imkanları sağlaması konusunda sorumluluk yüklemektir. Hükümetlerin 

temel sorumluluğunun, sağlık ve eğitim alanında olduğunu ve bunların yalnızca kamu 

faaliyetleriyle sağlanabileceğini belirtilmiştir244• Hükümetin de varlık nedeni zaten bu 

olmalıdır. 

4. Sosyal Devlete Karşı Tutumları: 

Hükümete bu kadar önemli görevler yükleyen pragmatik kollektivistler, kaçınılmaz 

olarak sosyal devlet anlayışını kabul etmektedirler. Serbest piyasa ekonomisinin yetersiz 

kaldığı her durumda, gerek sosyal gerekse ekonomik boyutuyla eksikliklerinin ortadan 

kaldırılması ve vatandaşlarına daha iyi bir gelecek sağlaması için sosyal devletin mutlaka 

devreye girmesi gerekmektedir. Pragmatik kollektivistler, piyasa mekanizmasının kimi temel 

ihtiyaçları karşılamada başarısız olduğunu kabul etmektedirler. Bu temel ihtiyaçlar geçmişte 

genellikle aileler tarafından karşılanırdı. Fakat çağdaş aile kavramı ve ekonomik gelişmeler 

sonucu kişilerin maddi ve manevi anlamdaki mağduriyetini ortadan kaldırmak günümüzde 

hükümetlerin sorumluluğu altındadır. 

Keynes'in açıkça sosyal devletle ilgili görüşleri bulunmamakla birlikte, sosyal 

hizmetlerin sistematik bir şekilde gelişmesi yönündeki görüşleri onun dolaylı da olsa, sosyal 

devlet taraftarı olduğunu göstermektedir. Beveridge ise sosyal devlet sayesinde toplumun 

önündeki beş engelin aşılacağını ifade etmektedir. Bunlar, yoksulluk, hastalık, cahillik, 

sefalet ve işsizliktir245 • Yazar bu beş sorunun toplum için ortak bir düşman olduğunu ve 

toplumsal barışı ortadan kaldırdığını belirtmiştir. Beveridge, sosyal refahın temin 

edilmesinde, devletin pragmatik bir rol oynaması gerektiğine inanmaktadır. Yazar, devletin 

asgari düzeyde dahi olsa bir ulusal gelirin yaratılmasında önemli bir rol oynaması gerektiğini 

belirtmektedir. Beveridge, yukarıda işaret ettiğim gibi, yapılacak harcamaların amacının, tam 

istihdam olduğunu ifade eder. Bunun için de, öncelikle tüm vatandaşları kapsayan konut 

edindirme, sağlık, eğitim, beslenme ve asgari düzeyde de olsa bir yatırım öngörülür. Tüm 

bunlar aslında bugünün ve gelecekteki nesillerin yaşam standardını oluşturmayı 

243Keynes, op. cif., s. 46-47. 
244Beveridge, /oc. cif., s. 186. 
245william Henry Beveridge, The Pil/ar of Securify, New York, Macmillan, 1943, s. 101. 
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amaçlamaktadır246 . Görüldüğü gibi burada devlete bir sorumluluk yüklenmektedir. 

Beveridge, devletin sosyal politikalardaki sorumluluğunu üç temel grupta özetlemiştir. 

Bunlardan birincisi, ulusal sağlık hizmetleri, ikincisi duruma göre hazırlanacak olan aile 

yardımları ve son olarak da tam istihdam politikalarıdır247 • Devletin bu alanlardaki 

faaliyetleriyle, sosyal devlet anlayışında kendisine düşen görevi yerine getireceğine 

inanılmaktadır. Yazarın aile yardımlarını da sosyal hizmetler kapsamına koymasının temel 

nedeni yoksulluğun etkilerinin tümüyle ortadan kalmasa da, en azından hafıfletilmesidir. 

Tam istihdam politikasının temelinde insanın mutluluğu yatmaktadır. Tüm bunlarla birlikte 

yazar aslında devletin genişlemesinin, o devlette yaşayan vatandaşların iyiliğine bir durum 

olmadığına da inanmaktadır. örneğin bazı, eğitim gibi sosyal nitelikteki harcamaların, devlet 

tarafından değil de toplum tarafından karşılanması gerektiğini düşünmektedir. Bunun temel 

nedeninin ise söz konusu yatırımın topluma ve bireye dönüşünün olacağıdır248 . Aslında aynı 

sav, aile yardımı içinde geçerlidir. 

Galbraith'nin de sosyal devlete yaklaşım biçimi ideolojik içerikte olmaktan çok 

pragmatik bir içeriktedir. Yazar devletin kimi sosyal alanlarda sorumluluğunun olması, diğer 

kişi ya da kurumların sosyal anlamdaki hizmetlerde yetersiz kaldığı yerlerde devletin 

sorumluluk alması gerektiğine inanmaktadır. Galbraith toplumun gelişmesiyle birlikte, 

devletin sosyal alana müdahale etmesi zorunluluğunu vurgulamaktadır249 • 

Pragmatik kollektivistler, sosyal hizmetlerin geliştirilmesinin gerekliliğine 

inanmaktadırlar. Bunun en önemli nedeni, gelişimin ve değişimin beraberinde getirdiği 

farklılaşmaların toplumdaki olumsuz etkilerin azaltılmasıdır. Sanayileşmenin artmasıyla 

birlikte kamu harcamalarındaki artış ister istemez, devletin müdahalesini zorunlu hale 

getirmektedir. Galbraith burada sosyal devletin eşitliği yaratmaktan ziyade, yoksulluğu 

ortadan kaldırması gerektiğine inanmaktadır. Bununla birlikte yazar, ekonomik gelişim 

süreciyle birlikte devletin hiç devreye girmeden yoksulluğun ortadan kalkacağına yönelik bir 

beklentisinin olmadığını da söylemektedir. Yazar, kamu kurumları tarafından yerine 

getirilecek sosyal hizmetler sonucunda yoksulluğun ortadan kalkacağını vurgulamaktadır. 

Onun görüşlerine göre, kaliteli eğitim veren okullar, okulda çocukların beslenmeleri, 

çocuklara yönelik temel ihtiyaçların karşılanması, ücretsiz sağlık yardımları gibi politikalar 

fakirliğin ortadan kaldırılmasında önemli roller oynayacaktır. Yazar bunlara ilave olarak, 

ücretlendirme ve gelir politikaları sayesinde özellikle asgari ücret sayesinde toplumdaki gelir 

246william Henry Beveridge, Ful/ Emp/oyment in a Free Society, London, Ailen & Unwin, 1944, s. 187. 
247/bid., s. 256. 
248/bid., s. 163. 
249 John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, 2.b. London, Penguin, 1970, s. 265. 
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dağılımında bir noktaya kadar adaletin sağlanabileceğine de inanmaktadır250 • Galbraith, 

devletin yapmasını istediği eylemlerin sonucunda fakirliğin ortadan kaldırılması suretiyle 

toplumda bir dengenin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Pragmatik kollektivistlere göre, piyasa ekonomisi sonucunda, kişilerin ve toplumun 

ihtiyaçları, yine toplumda bu yönde faaliyette bulunan kişi veya kurumlar tarafından istenilen 

düzeyde yerine getirilemiyorsa, ancak bu takdirde sosyal hizmetlerin karşılanması için kamu 

kurumlarının devreye girmesi gerekmektedir. Şayet tüm toplum değil de, yalnızca belirli bir 

bölgede bulunan halk, böylesine bir ihtiyaçla karşı karşıya ise o takdirde kamusal 

sorumluluğu yerel yönetimlerin üstlenmeleri gerekecektir. Bununla birlikte, pragmatik 

kollektivistler devletin yerine getirdiği hizmetlerde tekel yaratılmasını da kuşkuyla 

karşılamaktadırlar. Onlar her zaman karma ekonomiyi tercih etmektedirler. Diğer taraftan 

kollektivistler, örneği bunlar arasında Fabianlar devletin yerine getirdiği sosyal hizmetlerde 

ekonomik bir boyut, dolayısıyla da verimlilik ve etkinlik ilkelerine birinci derecede önem 

vermezken, pragmatik kollektivistler verimlilik kavramının üzerinde son derece önemle 

durmaktadırlar251 . 

özetlemek gerekirse, aslında pragmatik kollektivistler kapitalist düzenin daha sağlıklı 

işlemesine. yardımcı olmayı amaçlayan bir sistem öngörmüşlerdir. Bu yaklaşımın taraftarları 

o ana kadar, kapitalist sistemin verimsizliği ve adaletsizliği sonucunda oluşan tepkileri 

ortadan kaldırarak, sistemin devamını amaçlamaktadırlar. Onlar, kapitalist sistem içinde, 

ekonomik organizasyonların etkin bir şekilde çalışabileceklerine inanmaktadırlar. Fakat bu 

sistem içinde belirli bir düzen ve kurallar bütünü olmadığı müddetçe, tüm toplumun ve 

ekonomik organizasyonların ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı vurgulanmaktadırlar. 

Pragmatik kollektivistler aslında kapitalist düzenle planlamanın birbirleriyle bağdaşabilen 

kavramlar olduğuna ve kapitalizmin insanlar nezninde daha fazla kabul edilebilen bir sistem 

olabilmesi için de hükümetlerin ekonomik sisteme müdahalesinin gerekli olduğuna 

inanmaktadırl~r. Böylece kapitalist sistem bir taraftan kendini korurken, diğer taraftan da 

kabul edilmeyen yönü düzeltilmiş ve toplumsal barış sağlanmış olacaktır. 

D. Fabianlar: 

lngiltere'de demokratik sol ideolojinin ortaya çıkış noktası Fabian adlı bir dernektir. 

Aralarında Sidney Webb ve Bernard Shaw'un da bulunduğu isimler, Marksizm karşıtı bir 

sosyalist anlayışı ön plana çıkarmışlardır. Fabianların, Marksizm'den en temel farkı, 

2solbid. 
251 Gilmour, op. cit., s. 152. 
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toplumdaki değişimi bir devrimle gerçekleştirmek olmayıp, sosyalizmi toplumun kurumlarına 

sızdırmaktır. Kısacası kapitalizmden sosyalizme geçiş devrimle değil, evrim süreciyle 

gerçekleşecektir. Kışlalı Fabiancılığı, Marksizmken şu ya da bu ölçüde etkilenmemiş tek 

çağdaş sosyalizm akımı olarak nitelendirmektedir252
• 

Fabian sosyalistler, pragmatik kollektivistlerle Marksistler arasinda bulunmaktadır. 

Kimi noktalarda aralarındaki sınır son derece belirsizdir. Bu gruba dahil olan yazarlar da 

sosyalisttirler. Kimileri sosyal demokratların biraz daha gelişmiş şekillerini ifade ederken, 

kimileri de Marksistlere daha yakındır. Tüm bu farklılıklarına rağmen, Fabianları birbirlerine 

bağlayan iki temel ilke bulunmaktadır. Bunlardan birincisi demokratik sürece inanmaları, 

ikincisi de hiç şüphe duymadan sosyal hizmetleri desteklemeleridir. 

1. Sosyal Değerler: 

Fabianlar sosyal değerler üzerine oldukça yoğun bir şekilde fikir yürütmüşlerdir. 

Bunların temel olarak dikkate aldıkları, sosyalist değerlerdir ve bunları kapitalist değerlerden 

bilinçli şekilde ayrı tutmaktadırlar. Bunlar, eşitlik, özgürlük ve kardeşliktir. Bu sonuncusu 

dayanışma anlayışıdır. 

Fabianların eşitlik anlayışı, · sosyalist doktrinin en önemli unsurlarındandır253 • 

Fabianlar özellikle sosyal uyum ve sosyal bütünleşme için mutlaka eşitsizliğin azaltılması 

gerektiğine inanmaktadırlar. Onlara göre, ekonomik eşitsizlik beraberinde ekonomide 

verimsizliği getirecektir. Bunun da iki temel nedeni bulunmaktadır: Birincisi, büyük ekonomik 

eşitsizliklerin, üretimde insanların yanlış yere yönelmesine neden olacağıdır, çünkü özel 

sektör ihtiyaçlardan daha çok taleplere cevap vermeye yönelik üretim politikaları 

izlemektedir. Zira, ihtiyaç ve talepler kimi zaman aynı olurken, kimi zaman farklı da 

olabilmektedir. Serbest piyasa sisteminde bahsedilen ekonomik eşitsizlik kavramı, bir çok 

durumda konuttan önce gezinti teknesi ve lüks otomobil üretilmesini veya ekmekten öncede 

pasta üretilmesini gerektirebilmektedir. ikincisi de, var olan büyük eşitsizliğin, üretimde 

verimsizliği yaratacağıdır. Çünkü, ekonomik eşitsizlik insanların yeteneklerinin gün ışığına 

çıkmasını önleyecektir. Gerçekten de katı bir t9plumsal tabakalaşmanın bulunduğu bir 

252 Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, 2. B., Ankara, imge Yayınları, 1993, s. 103. 
253Charles Anthony Crosland, The Future of Socialism, Landon, Cape, 1956, s. 113. Crosland eşitliği, 
fakirliğin azaltılması, herkese insanca bir konut, servetin ve sermayenin bölüştürülmesi, eğitimde her 
çeşit ayrışma ve ayrıcalığın kaldırılması, sanayi demokrasisinin yaygınlaştırılması olarak yorumlamış, 
ve tüm bunları söylerken de insanlarda abartılı umutların uyandırılmaması gerektiğini de belirtmiştir. 
Tüm bunları açıklarken de Fabianların en önemli özelliklerinin eşitlikçi olmalarından kaynaklandığını 
vurgulamaktadır. Bkz., François Fejtö, Herşeye Rağmen Sosyal Demokrasi, Çeviren, Turan Güneş, 
Nermin Güneş, Ankara, V. Yayınları, 1989, s. 78 vd. 
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toplumda sosyal mobilite yavaştır ve bu durumda, insanlar kolayca bir üst kademeye 

geçemeyeceklerdir. Bu durumda, Elitler, elit ailelerden gelecek, konumları onlara ve 

ailelerine büyük avantajlar sağlarken, mevcut yeteneklerinin bile yok olmasına neden 

olacaktı r254
. 

Bununla birlikte bir ülkenin zenginliği, yalnızca yönetim erkini elinde bulunduran elit 

sınıfın kalitesine bağlı değildir, aynı zamanda yönetim ve işçilerin kalitesine de bağlıdır. Bu 

nedenden dolayı toplumun bir çok alanında yeteneklerin yok olması, ekonomik nedenlerden 

dolayı da üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. 

Fabian yaklaşımında toplumda var olan ciddi boyutlardaki ekonomik eşitsizlik aynı 

zamanda, adalet duygusunu da rencide etmektedir. örneğin çocuklara sağlanan eğitim . 

imkanının, çocukların yeteneklerine ve öğrenme kabiliyetlerine göre değil de, yalnızca 

doğumlarına ve babalarının gelirlerine göre bir dağılım sergiliyorsa, o toplumda doğal adalet 

kavramından bahsetmek oldukça güç olacaktır. Çünkü bazı kişilere, diğer kişiler üzerinde bir 

güç kullanma imkanı sağlayacaktır. Bununla birlikte şunu unutmamak gerekir ki, insanın 

insan olması sıfatıyla sahip olduğu doğal haklara, insanlar ve toplum tarafından kayıtsız bir 

şekilde saygı gösterilmesi gerekmektedir. 

Eğer bir toplumda eşitlik önemli bir değer ise, kişilerin kendi potansiyellerini yaşama 

geçirebilmeleri için geniş imkanlar tanınmalıdır. Gelişmiş bir toplumda temel kaynakların 

insanlara sunulması son derece önemlidir255
. 

Fabianlar arasında ekonomik ve sosyal eşitliğin sağlanması konusunda tam 

anlamıyla bir fikir birliği olmasına rağmen, eşitliğin içeriği konusunda aynı şeyi söylemek 

mümkün değildir. Örneğin Tawney gelirlerin eşitlenmesine iki nedenden dolayı karşı 

olduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisi, kimi zaman insanlara beklenmedik ödüller 

sunulmasının, onları motive etmesidir. Tawney, hak edilmeyen ödüllerin bireyin 

motivasyonunu bozacağı kuşkusunu taşır. ikinci neden ise, gelir seviyesinin tam anlamıyla 

korunmasının, devletin ve hükümetin tüm alanlara müdahalesiy~e mümkün olacağıdır. 

Böylesine bir durum yaratılabilir, fakat bunun demokratik bir toplum~.uygun olduğu her halde 

söylenemez256
• Crosland ise aşırı derecede bir gelir eşitsizliğine karşı olmakla birlikte, ne 

kadar eşitlik istediği konusuna da çok fazla değinmemiştir257 . 

Fabianların özgürlük anlayışıyla, anti kollektivistlerin özgürlük anlayışı arasından üç 

önemli fark bulunmaktadır. Birincisi Fabianlara göre, özgürlüğün doğal sonucu olarak eşitlik, 

254Crosland, op. cit., s. 215. 
255Richard HenryTawney, Equa/ity, London, Ailen & Unwin, 1931, s. 81. 
256/bid., s. 113. 
257Crosland, op. cit., s. 295. 
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özgürlükle birebir ilintilidir. Özgürlük beraberinde eşitsizliğin azaltılmasını getirmelidir. Aksi 

takdirde ekonomik kaynakları veya üretim kaynaklarını elinde bulundurmayan kişiler, bu 

kaynakları ellerinde bulunduran kişilere ve gruplara bağımlı olacaktır. Özgürlük düşüncesinin 

temelinde, kişinin kendi kaderini kontrol altına alması fikri vardır. Bu da ancak ekonomik 

eşitlikle sağlanabilecektir. ikinci olarak, özgürlük düşüncesi, doğal olarak çalışma yaşamıyla 

yakından ilgilidir. Crosland'a göre, kişinin çalıştığı yerde yönetime katılması ekonomik 

özgürlüğün kendisinden başka bir şey değildir. Çalışanlar bu hakkı elde ettikleri andan 

itibaren artık keyfi uygulamalara maruz kalmayacak ve iş yerinde gerek üretim gerek 

yönetim aşamasında söz sahibi olacaktır258 . Üçüncü olarak da, özgürlük,· hükümetin 

eylemsiz kalmasından çok, harekete geçebilmesidir. Bunun doğal sonucu olarak da 

özgürlük, hükümetleri eyleme yöneltecektir. 

Fabianların bir başka değeri olan kardeşlik ise, sosyalizmde rekabetten çok 

işbirliğinin ön plana çıkması anlamına gelmektedir. Bu da beraberinde insanlara bir hak 

sağlamaktan çok bir sorumluluk yüklemektedir. Bir başka özelliği ise kardeşliğin, bireycilikten 

daha çok, toplumculuğa, bencillikten daha çok altruistik değerlere dayanmasıdır. Kısacası 

Fabian sosyalistler, kardeşliği baskın bir değer olarak kabul etmişlerdir. 

Toplumda hem kadınların hem de erkeklerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir. 

yapı oluşturulması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak da, kapitalist sistemde insan bir 

araç olarak görülürken, Fabianların oluşturacağı toplumda ise, insan artık bir amaç özelliğini 

kazanacaktır. Bu toplumda insanlar arası ilişkilerde bireylerin hakları olacaktır. Hakları olan 

bireylerin aynı zamanda bulundukları topluma karşı sorumlulukları da bulunacaktır. Bu 

sorumluluk iyi bir gelecek sağlamak için çaba sarf etmektir. Meacher, kardeşliği toplumun en 

önemli değeri olarak algılamaktadır. Yazara göre kapitalizmin temel değerleri arasında 

elitizm, materyalizm ve rekabete yer verirken, sosyalizm ise, bölüşüm, altruizm ve işbirliği 

gibi değerlere dayanmaktadır259 • 

Fabianlara göre siyasal özgürlüğün gerçekten bir anlam ifade edebilmesi için 

ekonomik özgürlükle birleşmesi, demokratik katılımın sağlıklı olabilmesi için kişilerin 

birilerine ekonomik bir bağla bağlı olmaması gerekmektedir. Tüm bunlar sağlıklı bir şekilde 

yerli yerine oturduğu andan itibaren demokratik katılımla oluşacak sosyal hizmetler, gerek 

nitelik gerekse nicelik yönünden bir anlam ifade edecektir. 

Son olarak Fabian sosyalistlerin üzerinde ısrarla vurgu yaptığı değer insancıllıktır. 

Buna göre insanlar bulundukları toplumda minimum bir gelir düzeyine sahip olacaklar ve 

258Charles Anthony Crosland, Socia/ism Now, London, Cape, 1974, s. 50. 
259 Michael Meacher, Socialism With a Human Face, London, Ailen & Unwin, 1982, s. 232. 

125 



bununla da insanca yaşayabileceklerdir. Crossland bunun ideolojik olmayan bir yanının 

olmadığını ve insanların bulundukları yaşam düzeylerinin insana yakışır bir seviyeye 

gelmesi gerektiğini belirtmektedir260
. Yazar, insancıllıkla kastedilenin, mutlak bir eşitlikçilik 

anlayışı olmadığını, bu anlayışın sosyal devlet anlayışıyla bire bir ilintili olduğunu belirtmiştir. 

2. Toplum ve Devlet: 

Fabian sosyalistler toplumu, sınıfların ve grupların çıkarlarının çatışmasından ibaret 

görmüşlerdir. Aşağıda değinmeye çalıştığım, Marksistlere göre temel çatışma sınıf 

çatışmasıdır; diğer çatışmaların ise, sınıf çatışmalarından türemiştir. Fabianlara göre, 

çatışmaların içeriği son derece iyi analiz edilmeli ve ona göre hangi tür çatışmanın söz 

konusu olduğuna karar verilmelidir. Temeldeki bu yaklaşıma rağmen, Fabianlar arasında da 

sınıf çatışmaları, kapitalist sınıfın gücü ve devletin yapısı konusunda farklı görüş açıları 

bulunmaktadır. Ben burada Tawney, Crosland ve Meacher'in görüşlerini dikkate alacağım. 

Çünkü bu üç yazar Fabianların üç farklı bakış açısını ortaya koymuştur. Bunlar sırayla, 

sosyalistler, sosyal demokratlar ve Marksist benzeri sosyalistlerdir261
• 

Tawney'e göre, toplumda bulunan üretim ve dağıtım araçlarının özel mülkiyet altında 

olması toplumsal yapının oluşumunda, esas olan iki temel bileşeni ortaya koymaktadır. 

Bunlardan birincisi, üretim ve dağıtım kanallarının özel kişilerde bulunması nedeniyle bir 

sınıf farklılaşmasının kendiliğinden oluşmasıdır. Ekonomik gücü elinde bulunduran kesim 

herhangi bir üretim artışına katkı sağlamamakla birlikte, toplum tarafından sürekli takdir 

edilecektir. ikinci olarak, üretim sürecine büyük katkısı bulunan insanlar toplumda genellikle 

söz hakkına sahip olamayacaklardır. Bu iki noktadan hareketle toplumda ister istemez bir 

sınıf mücadelesi ortaya çıkacaktır262 • Yazar yine sınıf çatışmalarının iki önemli özelliği 

olduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisi çatışmaların süreklilik arz etmesi, ikincisi de, 

bunların son derece olağan olmasıdır263 • Kısacası yazar, kapitalist sınıfın güçlü olduğu bir 

toplumda, halkın büyük bir çoğunluğunun çok fazla söz hakkı olmadığını vurgulamaktadır. 

Bununla birlikte Tawney, Marksistlerin belirttiği gibi devletin yalnızca kapitalist sınıfın 

isteklerini yerine getirebilmesinin bir aracı olduğu fikrine de katılmamaktadır. Yazar, devletin 

260Charles Anthony Crosland, The Future of Socialism, Landon, Cape, 1956, s. 94-95. 
261Vic George ve Paul Wilding, Ideology and social welfare, Routledge & Kegan Paul, Landon, 1985, 
s.76. 
262Tawney, R.H., The Acquisitive Society, Bell & Sons, Landon, 1931, s. 36. 
263Richard Henry Tawney, The Acquisitive Society, Landon, Bell & Sons, 1931, s. 40. 
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önemli bir araç olduğuna bu nedenden dolayı da yapısının kontrol edilmesi gerektiğine 

inanmaktadır264 • Tawney işçilerin iktidarı ele geçirdiklerinde hükümet mekanizmasından 

radikal değişiklikleri yapmak için rahatlıkla yararlanabileceklerini belirtmektedir. Doğal olarak, 

kapitalist sınıf böylesine bir değişimin önüne geçmek için elinden geleni yapacaktır. Fakat 

hükümeti elinde bulunduranlar değişimi kolaylıkla gerçekleştireceklerdir. 

Crosland, kapitalist sistemin, istikrarlı bir ekonomik ve siyasal sisteme 

dönüşebileceğini belirtmiştir. Bu değişimin yavaş yavaş olacağını ileri süren yazarın, bu 

nedenle de aslında evrimci bir süreci benimsediği söylenebilir. Bu evrimci süreçle birlikte 

kapitalizm de kendiliğinden ortadan kalkacaktır265 • Fakat şimdiye kadar hiçbir toplumda 

kapitalist sınıf kendiliğinden ortadan kalkmamıştır. Bundan dolayı da ister istemez, sınıflar 

arasındaki, çatışmayı kendiliğinden kabul etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Sınıf 

farklılaşması, Tawney'in ifadesindeki kadar belirgin olmamakla birlikte, günümüzde hala sınıf 

çatışması biçiminde kendisini açığa vurmaktadır. Crosland, endüstriyel toplumdaki sınıf 

ilişkilerinin, karşılıklı güvensizliğe dayandığı için sürekli bir savaş tablosunun söz konusu 

olduğunu belirtmiştir266 . Yazar kapitalist sınıfın 1930'lu yıllarda olduğu gibi isteklerini 

hükümete ve topluma artık zorla kabul ettiremeyeceğini belirtmektedir. Artık kapitalist sınıfın 

ve özel sanayiinin geçmiştekinden, daha medeni ve daha insancıl olduğunu vurgulamıştır267. 

Crosland, değişimi sürekli ve önüne geçilemez bir sosyal süreç olarak yorumlamaktadır. 

Crosland ile Tawney arasındaki düşünce farklılığının temel nedeni farklı dönemlerde 

yaşamış olmalarıdır. Gerçekten, Tawney'nin zamanında büyük oranda işsizlik, düşük ücret 

ve büyük bir yoksulluk söz konusuydu. Crossland ise savaş sonrası dönemde, daha çok 

Keynesci politikalar nedeniyle kapitalist sınıfın görünürde en güçsüz olduğu dönemin 

analizini yapmıştır. Crosland zamanında, özellikle 1950-1960 yılları arasında tam istihdam 

söz konudur. Bununla birlikte Crosland 1970'1i yıllardan sonra sosyalizmin geleceği 

konusunda daha karamsardır. 

Meacher 1970-1980'li yıllarla birlikte tekellerin arttığını, çokuluslu şirketlerin piyasaya 

girdiğini, hükümete düşen yetki ve sorumlulukların çok daha fazla büyüdüğünü 

gözlemlemiştir. Bu noktadan hareketle, Meacher, hükümetin söz konusu baskı gruplarının 

çıkarlarını daha ciddi olarak dikkate alması gerektiğine değinmiştir. Büyük ulusal 

endüstrilerin çöküşüyle birlikte çalışanlar artık, ücretlere, hükümetlerin vergi gelirlerine ve 

264Richard Henry Tawney, Equality, Landon, Ailen & Unwin, 1931, s. 74-77. 
265Charles Anthony Crossland, "The Transition from Capitalism", New Fabian Essays, Der.R. H. 
Crossman, Landon, Turnstile Press, 1952, s. 40-46. 
266Charles Anthony Crosland, Socialism Now, Landon, Cape, 1974, s. 24. 
267Charles Anthony Crosland, The Future of Socialism, Landon, Cape, 1956, s. 9. 
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diğer yapılara daha fazla dikkat etmek durumunda kalmıştır. Bundan dolayı artık, söz 

konusu egemen şirketler zenginliği ve refahı kendiliğinden "ulusal çıkarı" ifade etmede 

kullanmaya başlamıştır268 • Çokuluslu şirketler finansal yapılarını güçlendirmekle birlikte artık, 

kapitalist sınıflar, hükümet politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında bire bir etki 

yapmaya başlamışlardır269 . Aslında Meacher'ın yaklaşımı, bir yönüyle Tawney'in görüşüne 

benzemektedir. Her ikisi de kapitalist sınıfın, ekonomik ve siyasal gücü ele geçirdiklerinde 

hükümetin politika ve eylemlerini kolaylıkla yönlendirebilecekleri konusunda hemfikirdirler. 

Meacher, sosyalizme demokratik ve barış sayesinde ulaşılacağına inanmaktadır. 

Fabian sosyalistler, serbest piyasa ekonomisi fikrini beş temel başlıkta 

eleştirmektedirler. ilk olarak, serbest piyasa ekonomisi sistemi, kolektif amaçları hiçbir 

zaman önemsememektedir. Kabul edilebilir tek kolektif amaç, bireylerin kendi bireysel 

ihtiyaçları peşinden koşmasının dışında bir şey değildir. Böylesine bir toplumda sosyal amaç 

olamaz. ikinci olarak, piyasa mekanizması adaletsiz bir sistemdir. Söz konusu sistemde artı 

değerlerin adil dağılımı diye bir şey söz konusu değildir. Üçüncü olarak da, piyasa 

mekanizması demokratik olmayan bir sistemdir. Dördüncü suçlama ise, piyasa 

mekanizmasının hükümet tarafından düzenlenmediği takdirde, verimsiz bir sistem 

olacağıdır. Son olarak da, toplumda bağımlı durumda bulunan, yaşlılar, hastalar, dullar ve 

kimsesiz çocuklar gibi toplumun büyük bir kesimi düşünülmemektedir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı, Fabianlar, anti kollektivistlerin görüşlerine temelden karşı çıkmaktadır. 

3. Hükümetin Rolü: 

Fabianlar, anti kollektivistlerin yücelttiği, ancak kapitalist toplumun eksiklikleri olan 

konuların hükümetin eylemleriyle telafi edilebileceğine inanmaktadırlar. Hükümetin eylemleri, 

serbest piyasa sistemindeki adaletsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi için gereklidir. 

Sosyalistler, toplumsal refahı ve eşitliği savunurken, kolektif sorumluluktan hareket 

etmektedir. Burada aslında üzerinde durulması gereken hükümetin ekonomik politikalarıdır. 

Hükümetin planlı ekonomiyle, ekonomik sisteme müdahalesi, bireysel özgürlükleri tehlikeye 

atmadan insanları ve toplumu kapitalist yapıdan sosyalist yapıya yöneltmektir. Bunun 

dışındaki yolun ise köleliğe giden yoldan başka bir şey olmadığına inanmaktadırlar. 

Marksistler gibi, Fabianlar da, özgürlüklerin korunması için devletin ekonomiye 

müdahalesinin şart olduğuna düşünmektedirler. Devlet müdahalesi buna göre iktidarın daha 

268Meacher, op. cit., s. 19. 
269 /bid., s. 28. 
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geniş kitlelere yayılabilmesi için şarttır270 • Devletin ekonomiye müdahalesi aslında 

demokratik parlamenter sistemin bir sonucudur. Bu müdahaleyi devlet merkezi planlamayla 

yerine getirmektedir. Böylece planlama sayesinde hükümetin, kamu görevlileri vasıtasıyla 

halkın ihtiyaçlarını dikkate alması gerekmektedir. Kapitalist devletin dönüşümünü 

sağlayabilmek için hükümetin hangi kriterlere göre veya nereye kadar müdahale etmesi 

gerekmektedir? Fabianlara göre ülke içindeki dağıtım ve üretim sürecinin tamamı merkezi 

yapı tarafından planlanmalıdır. Onların sisteminde özel girişim ortadan kalkmamakta, aksine 

"sosyalize" olmaktadır271 • Fabianların ortaya koydukları ekonomik sistemdeki millileştirme 

politikasının nasıl gerçekleşeceği konusu Fabianları ikiye ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, 

sosyalizmin gerçekleşmesi için kamu mülkiyetinin ekonomik sistemin temel belirleyicisi 

olması gerektiği, ikinci de sosyalizme ulaşmak için yalnızca sınırlı alanlarda kamu 

mülkiyetinin devreye girmesidir. Crosland ikinci görüşü benimsemekte, özel sektörün de 

yapıyı etkilemeyen konularda ekonomik sisteme dahil olması gerektiğini savunmaktadır272 • 

Burada ekonomik sisteme insanların katılımı son derece önemlidir. Aslında tüm amaç, gerek 

sosyal refah gerekse gelir düzeyinde yaşanan aşırı farklılaşmayı ortadan kaldırmak olarak 

özetlenebilir. 

4. Sosyal Devlete Karşı Tutumları: 

Tawney, sosyal devletin gelişim aşamalarını şöyle özetlemiştir: Tarım toplumunda, 

insanların ihtiyaçlarının toplum tarafından karşılanması gibi bir beklenti mevcut değildi. 

Sanayileşmeyle birlikte sosyal hizmetler alanında olduğu gibi yeni bir yapılanma ihtiyacı 

ortaya çıktı. Çünkü sosyal problemler ciddi artış baş göstermişti. Plansız kentleşmenin doğal 

sonuçları olarak toplumda, suçlarda, cahillikte, yoksullukta ve hastalıkta önemli bir artış söz 

konusuydu. Diğer taraftan sanayileşme bir azınlığın zenginleşmesini de beraberinde getirdi. 

Bu arada gerek siyasal alanda gerekse sosyal alanda toplum yeni bir yapılanma içine girdi. 

Bu aşamadan itibaren hükümetlerin daha somut sorumlulukları yerine getirmesi 

-gerekmekteydi. Şimdi ise eğitimde eşitliğin daha geniş bir düzeyde sağlanması gerektiğine 

inanılma~adır273 • Fabian yaklaşımının taraftarlarından, Titmuss ise, sosyal hizmetlerin iki 

boyutunun bulunduğunu ifade etmiştir. Bunlardan birincisi, toplumun organik olarak bir bütün 

halinde hayatta kalabilmesi için yapılması gerekenler, ikincisi de tüm insanların yaşamlarını 

270Tawney, loc. cit., s. 233. 
271 Richard Henry Tawney, The Acquisitive Society, London, Bell & Sons, 1931, s. 121. 
272Crosland, /oc. cit., s. 324. 
273Charles Anthony Crosland, Socialism Now, London, Cape, 1974, s. 194. 
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idame ettirmesi için yapılması gereken yardımlardır274 • Tawney gibi, Titmuss'ta yapılması 

gereken sosyal nitelikli yardımların ister istemez, endüstriyel toplumun bir sonucu olduğuna 

inanmaktadır. Burada bir devletin sosyal hizmetler alanında toplumsal bir rol üstlenebilmesi 

için aslında sanayileşmiş bir ülkenin varlığı şarttır. Kısacası yazarlar şunu rahatlıkla 

belirtmektedirler: Sanayileşme beraberinde sosyal hizmetlerin gelişmesini de getirecektir. 

Titmuss sosyal hizmetlerin niteliğiyle ilgili olarak birbiriyle çelişik üç farklı görüşü ortaya 

koymuştur. Bunlardan birincisi, sosyal hizmetlerin, kapitalist toplumun devamını 

sağlayabilmek için halka verilen bir "rüşvet" olarak algılanabileceğidir275 . ikincisi, sosyal 

hizmetler sayesinde toplumda bir bütünlük ve kaynaşmanın olabileceği, bu sayede de 

toplumun ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulamaktadır276 • Son olarak da, sosyal hizmetler, 

birbirleriyle son derece karmaşık bir iletişim ağıyla bağlı olan bir sistemin gelişiminin doğal 

ürünüdür277
. Bu bakış açısıyla Fabianlar, insanların mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için, 

sosyal politikalarda gelişmenin sağlanmasının zorunluluğunu özellikle vurgulamaktadırlar. 

Sosyal hizmetlere yönelik böylesi bir beklenti aslında karmaşık bir yapıyı da beraberinde 

getirmektedir. Ancak bu yapı içinde özel durumlara, sosyal hizmetler vasıtasıyla cevap 

verilebilir. Aslında burada pragmatik bir yaklaşım söz konusudur. Buna göre, 

endüstrileşmenin, kentleşmenin, teknolojik değişimlerin ve demokrasinin beraberinde 

getirdiği çıkar grupları arasındaki çatışmaların, sosyal hizmetler vasıtasıyla ortak bir 

paydada uzlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Fabianların, sosyal hizmetlerin doğasına ve fonksiyonlarına yaklaşım biçimi nedir? 

Fabianlar, sosyal politikaların fonksiyonları üzerinde oldukça yoğun bir şekilde durmuşlardır. 

Crosland, sosyal hizmetlerin dört temel fonksiyonunun bulunduğunu belirtmektedir. ilk olarak 

sosyal bir olumsuzluk durumu içinde bulunan kişilerin, temin edemedikleri ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. ikincisi, bireylerin çalıştıkları ancak fonksiyonel olmayan iş alanlarına 

müdahale, üçüncü olarak verimliliğin yükseltilerek, kalitesizliğin maliyetinin düşürülmesi, 

nihayet, sosyal mobiliteyi k~laylaştırmaktır278 . 

Wilding, Titmuss'u11. tanımladığı sosyal hizmetlerin fonksiyonlarını, altı başlık altında 

toplamaktadır279• Bunlar sırasıyla; 

274Richard Morris Titmuss, Essays on the Welfare State, London , Ailen & Unwin, 1958, s. 39. 
275/bid., s 86. 
276 Richard Morris Titmuss, Commitment to Welfare, London, Ailen & Unwin, 1968, s. 191. 
m Richard Morris Titmuss, Essays on the Welfare State, London, Ailen & Unwin, 1958, s. 241-242. 
278Charles Anthony Crosland, The Future of Socialism, London, Cape, 1956, s. 89-100. 
279Paul Wilding, "Richard Titmuss and Social Welfare", Socia/ and Economic Administration, Vol. 10, 
No .. 3 (Autumn) 1976, s 25-26. 
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"a)Toplumda bulunan değişik gruplar arasında kaynakların yeniden dağıtılmasının 

sağlanmak. Halihazırda zaten kısmen varolan dağıtım gerçekleştirilirken, yatay ve dikey 

yapılar dikkate alınmamaktadır. Dağıtım sürecinde asıl yapılmak istenen toplumda sosyal 

politikaların istenilen düzeyde gerçekleşmesine yardımcı olmak. 

b) Sosyal hizmetler, sosyal bütünleşmeye pozitif anlamda katkı sağlarken,· sosyal 

kontrol için negatif bir rol de oynamak. 

c) Sosyal hizmetler, sosyal adaletsizliği ortadan kaldırarak, bireyleri zor durumlardan 

kurtarmaktadır. Böylece de kapitalist sistemle birlikte değişimden kaynaklanan 

olumsuzlukları da telafi etmektedir. Örneğin, sanayileşmeden kaynaklanan zihinsel veya 

ruhsal hastalıkları ortadan kaldırmak gibi. 

d) Toplumda geniş anlamıyla bulunan ekonomik eşitsizlikten bireyleri kurtarabilmek 

için bireysel refahın yükseltilmesi. 

e) Ekonomik yatırımların, hem bireysel hem de ulusal düzeyde katkı sağlayacak 

şekilde yapılması. 

f) Vatandaşların, sosyal hizmetler sayesinde gerek sosyal gerekse biyolojik 

ihtiyaçlarının karşılanması." 

Titmuss, insanı doğası gereği bencil bir varlık olarak görmemekte, bencilliğe sosyal 

çevrenin neden olduğunu belirtmektedir. Kısacası, sosyal hizmetler sayesinde a/truistik bir 

toplumun gelişmesine yardımcı olunacaktır. 

Fabianlar sosyal bütünleşmeyi sağlamak ve toplumdaki katmanlaşmayı hafifletmek 

için, sosyal hizmetlerde evrensellik kuralını benimsemektedirler. Böylelikle sosyal hizmetleri 

belirli alanlarda belirli kişilere hizmetlerden yararlanma fırsatı olarak tanımak yerine tüm 

topluma yaymak istemektedirler. Fabianlar, bunu -sistematik olarak yerine getirecek 

kurumlaşmanın ise sosyal devlet olduğu konusunda hemfikirdirler. Yaratılmak istenen, 

insanların elinde olmadan içinde bulundukları statüler~nden dolayı haksızlığa uğramalarının 

önüne geçilmesidir. Bu statüler; sınıf, din, ırk gibi farklılaşmalardan kaynaklanabilir. 

Fabianlar, özellikle sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim alanlarında özel sektörün devreye 

girmesi bozacağı gerekçesiyle karşıdırlar. Bunlar özel sektörün kamu hizmetleri alanına 

girmesi halinde, altruizm ve sosyal dayanışmanın altını oyacaktır. Ayrıca böylesine bir 

durum, kamu hizmetlerini güçsüzleştirirken, iktidarın bazı kesimlerin elinde toplanmasına ve 

kamu gelirlerini dolaylı veya dolaysız yollardan kemirecek yapıların oluşmasına da neden 

olacaktır280 . Onlara göre, şayet insanlar doğuştan eşitsiz bir toplumda bulunuyorlarsa, 

28°Crosland, /oc. cit., s. 262. 
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yaratılacak olan fırsat eşitliği düşüncesiyle bir yere varmak çok gerçekçi olamaz. Fabianlar, 

somut bir eşitlikten yani yaşamda kendini hissettiren bir eşitlikten yanadırlar. Bunu yaparken 

de sosyal devlet vasıtasıyla, yoksulluğu ortadan kaldırarak, aradaki gelir düzey 

farklılıklarının azalacağına inanırlar281 . 

Fabianlar, sosyalizmle sosyal devlet arasında önemli bir fark olduğunu 

vurgulamışlardır. Bununla birlikte sosyal devletin, önemli sosyalist değişiklikler için yasama 

faaliyetinde bulunacağına inanmaktadırlar. Bu büyük değişimde en önemli rolü üstlenecek 

olan da yerine getirilecek olan sosyal hizmetlerdir282
. Fabian sosyalistler, sosyal devleti, kimi 

sosyalist amaçların sınırlı da olsa başarılmasında önemli rol oy·nadığına inanmaktadırlar. 

Sosyal hizmetlerle sağlanacak olan toplumsal değişim aslında sosyalist devletin küçük de 

olsa temellerini oluşturduğunu belirtmektedirler. Onlara göre sosyal devlet ve onun 

beraberinde getirdikleri sosyalizme giden yolda önemli hareket noktaları olmaktadır. 

Kısacası sosyal devlet, sosyalist toplumun gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Sosyal 

devletin sosyalizme giden yoldaki, rolü ülkeden ülkeye değişmektedir. Kimi ülkelerde sosyal 

devlet bu rolü hiçbir zaman üstlenemeyecektir. Burada can alıcı unsurlar ülkenin siyasal ve 

ekonomik yapısından kaynaklanır. 

E. Marksistler 

Marksistlerin, sosyal değerlere, devletin doğuşuna, hükümetin rolüne ve sosyal 

devlete bakış açıları, tam anlamıyla anti kollektivistlerin zıddıdır. Buna rağmen her iki bakış 

açısının kesiştiği noktalar da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, her iki düşünce biçiminin, 

teorik bir çerçevede olayları değerlendirmiş olmalarıdır. ikinci olarak da, birinci ortak yönün 

doğal bir uzantısını oluşturan şekilde, her iki düşünce biçiminde de pragmatik yönlerden 

ziyade, temel prensiplerden yola çıkılmasıdır. Bunun doğal sonucu olarak sosyal devlete her 

iki tarafın bakış açısı diğerlerine göre daha olumsuzdur. 

1.Sosyal Değerler: 

Bilindiği üzere, Marx yaşamı boyunca yazdığı tüm eserlerde, kapitalist sistemin 

insani olmayan yönünü eleştirmiştir. Ona göre işçi sınıfı sürekli olarak sömürülmekte ve bu 

sömürülmenin doğal bir sonucu olarak, kişiler gerek kendilerine gerekse kendisiyle aynı 

koşulları paylaşanları karşı yabancılaşmaktadırlar. Marksistler, sosyal değerlerini, toplumsal 

yapı ve ilişkiler üzerinde kurmuşlardır. Onlara göre bu değerler sistemindeki değişimi, üretim 

281 /bid., s. 107-108. 
282Richard Henry Tawney, Equa/ity, London, Ailen & Unwin, 1931, s. 219. 
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ve dağıtım sisteminde de farklılaşmayı beraberinde getirecektir. Bilindiği gibi Marksistlere 

göre, kaynakların dağıtımı, sosyalizm ve komünizm aşamalarında farklılık arz edecektir. 

Sosyalizm aşamasında insanlar katkıları ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik 

kaynaklardan yararlanırlarken, komünizm aşamasında kaynaklardan ihtiyaçları kadar 

yararlanacaklardır. Bu aşamada kaynakların bolluğu nedeniyle, tahsis edilmesinde herhangi 

bir problemle karşılaşılmayacağı düşüncesi hakimdir. 

Miliband'a göre, Marx, siyasal özgürleşmeyle insani özgürleşme arasında ciddi bir 

fark görmekteydi. Medeni hakların gelişimiyle birlikte, oy haklarında bir genişleme, kurumsal 

temsil ve keyfi güç kullanımının, öyle ya da böyle önüne geçilmiştir. Tüm bunlar kapitalist 

sistem içinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık, olaylara insani boyuttan bakıldığında, siyasal 

değişim sürecinin beraberinde, kişinin özgürleşmesinin de gerçekleştiği anlamı 

çıkmamaktadır. Bu alanda da değişimin sağlanabilmesi için gerek sosyal gerekse ekonomik 

alanda bir devrimin olması gerekmektedir283
. Kapitalizm niteliği gereği, gerçek anlamda 

insani değerlerin önde olduğu bir atmosfer yaratmaktan uzaktır. Böylesine bir sistemde 

kadınlar ve erkekler, gerek sosyal gerekse ekonomik potansiyellerini kullanma olanağı 

bulamamaktadır. insanın özgürleşmesinin tek yolu insanı köle durumuna getiren kapitalist 

sistemin baskısından kurtararak, kendini gerçekleştirebileceği bir yapıyı sağlamakla 

mümkün olabilir. Marksizm'e göre, özgürlük tarihsel gelişimin sonucudur ve özgürlük 

kavramı herşeyden önce kişinin yaşadığı zamana ve ortama bağımlıdır. Tüm bunlar sınıf 

ilişkisi içinde ele alınmalıdır. Marksistlere göre özgürlüğün yaşama geçebilmesi için 

özgürlüklerin gerçekleşebileceği somut olanaklar sağlanmalıdır. özgürlük ortamının 

yaratılabilmesi ıçın toplumda bulunan iktisadi yabancılaşmanın yok edilmesi 

gerekmektedir284
• Marksistler, anti kollektivistlerin anladığı anlamdaki bireysel özgürlüğü, 

aslında insanın kendini gerçekleştirmesinde ve özgürleşmesinde önemli bir engel olarak 

görmektedirler. Onlar, bireysel özgürlüklerin ancak kollektif özgürlüklerle mümkün 

olabileceğine inanmaktadırlar; keza özgürlüğü ve eşitliği birbirini tamamlayan iki ayrılmaz 

bütünlük olarak görmektedirler. Laski, bir toplumda özgürlüğün gerçekleşmemesinin üç 

durumda söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Bunlar sırasıyla, bir toplumda belirli kesimlere 

ayrıcalık sağlanarak, hiçbir zaman tam anlamıyla özgürlük sağlanamayacağıdır. ikincisi, kimi 

insanların haklarını kullanabilmesi diğerlerinin keyfine bırakılmışsa ve son olarak da devletin 

283Ralph Miliband, Marxism and Politics, Oxford, Oxford University Press, 1977, s.1 O. 
284 Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi, 4. b., lstanbul, Say Yayınları, 1985, s. 174. 
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eylemleri yalnızca bir grubun çıkarlarına yönelikse, o takdirde bu toplumda özgürlüklerden 

bahsedebilmenin olanağı yoktur285
• 

Marksist politikaların bir amacı da, medeni ve siyasi özgürlüklerin genişlemesini 

sağlamak suretiyle toplumda bulunan sınıf ayrımını en aza indirebilmektir286
• insani 

özgürlüklerin yalnızca, ekonomik özgürlükler yaratılması, yani insana çalışma fırsatının, iyi 

bir ücretin ve geleceği yaratabilme olanağının tanınmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle, 

özgürlük ve eşitlik, yaklaşım özünü oluşturmaktadır. işte bu noktada liberallerin, Marksistlere 

eleştirisi başlamaktadır. Liberallere göre, eşitlik gerek siyasi gerekse ekonomik alanda 

bulunmadığı noktadan itibaren her iki alanda ekonomik eşitsizlik ortaya çıkacaktır. Laski'ye 

göre, siyasal eşitlik, ekonomik eşitlikle bağdaşmadığı andan itibaren hiçbir anlam ifade 

etmemektedir. Yurttaşların siyasal gücü mutlaka ekonomik güçle desteklenmek 

durumundadır; aksi takdirde siyasal güç yalnızca bir kesimin çıkarlarını gerçekleştirebilmek 

için kullandığı araçtan başka bir şey olamaz287
• 

Laski, eşitliği ilk olarak imtiyazların ortadan kaldırılması ve ikinci olarak da insanlara 

kendilerini gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamın sağlanması olarak tanımlamıştır288 • 

Yazar, gelir eşitliğini üç nedenden dolayı reddetmektedir. Birinci olarak, insanların farklı 

çabalarına rağmen bu insanlara değerlerin eşit olarak bölüşülmesi aslında tam anlamıyla 

insanlara eşitsiz davranmak anlamına gelmektedir. ikinci olarak da, insanlar arasında 

ihtiyaçlar farklıyken, onlara eşit olarak fayda sunmak, yine büyük bir eşitsizliğin 

yaratılmasına neden olacaktır. Üçüncü olarak, tam anlamıyla gelir eşitliği düşüncesi, batı 

tarzı medeniyetlerde kabul görebilir bir yaklaşım değildir. Gerek halktan gerekse 

hükümetlerden böylesine bir yaklaşıma destek bulmak oldukça zordur289
• Laski, komünizm 

aşamasında kaynakların insanların ihtiyaçlarına göre dağıtılması fikrini benimsememesinin 

en önemli nedenini, böyle bir sistemin niteliğinden dolayı çalışamayacak olmasına 

bağlamaktadır. Ayrıca bireysel ihtiyaç kavramının tanımlamasındaki zorluklar ve hükümetin 

bu konuda seçim hakkının olmaması, böylesine bir sistemin işlemesinin olanaksız olduğunu 

belirtmiştir290 • Burada insanların insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyinin onlara 

sağlanması sürecin birinci boyutunu, temel ihtiyaçlar sağlandıktan sonra artık insanların 

kendi yeteneklerini ortaya çıkartabilecekleri imkanların sağlanması da ikinci boyutu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

285Harold Laski, A Grammar of Politics, London, Ailen & Unwin, 1925, s. 149-150. 
286Miliband, op. cit., s. 190. 
287Laski, op. cit., s. 162. 
266 /bid., s. 151-154. 
269/bid., s. 190. 
290/bid., s. 194. 
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2. Devlet ve Toplum: 

Marksizm de, diğer siyasal felsefeler gibi, toplumun yapısını açıklamaya çalışırken 

hem siyasal bağlantılardan hem de sosyal kurumlardan yararlanmıştır. Diğer siyasal 

felsefelerle karşılaştırıldığında Marksizm'in aslında toplumun biçimlenişini ve sosyal 

hizmetleri de kapsayan şekilde kurumsal yapısını en detaylı şekilde açıklamaya çalışan bir 

felsefe olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Onlara göre aslında siyasal sistemler, eğitim, müzik, sanat, ideolojik yapı hepsi 

toplumsal yapı tarafından oluşturulmaktadır. Benzer bir şekilde insanın içinde yer tuttuğu 

üretim ilişkileri genel anlamda onun yaşam ve düşünce tarzını yansıtmaktadır. Marksistler 

değişim süreci olarak algıladıkları tarihsel süreçte ekonomik unsurların belirleyici rol 

oynadığına inanmaktadırlar291 • Kapitalist toplumda, toplumdaki küçük bir grup, üretim 

ilişkilerinin hem sahibi hem de bu sistemin yönlendiricisidir. Bu sayede belirtilen küçük grup 

toplumun refahı yerine, kendi refahını düşünmektedir. Toplumun büyük bir kesimi, üretim 

sisteminden fayda sağlayamamaktadır. Böylece toplumda iki temel sınıf bulunmaktadır. 

Birincisi üretim araçlarını elinde bulunduran kapitalist sınıf diğeri ise emeğinden başka 

satacak herhangi bir meta, olmayan işçi sınıfıdır. Bu iki sınıf arasında da sürekli olarak bir 

çatışma bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı sınıf çatışması, kapitalist sistemin doğasında 

bulunan sürekli bir çelişkinin ifadesidir. Böylesine bir çatışmayı ortadan kaldırabilmek, ancak 

kapitalist sınıfın varlık nedeni olan üretim araçlarını elinde bulundurdukları, üretim ilişkileri 

sisteminin ortadan kaldırılmasıyla oluşacaktır. Bununla birlikte kapitalist toplumda özel 

mülkiyet olduğu müddetçe az ya da çok sürekli olarak bir çatışma yaşanacaktır. Sınıf 

çatışması, gerek ekonomik gerek siyasal gerekse kültürel alanlarda ortaya çıkacak ve 

toplumsal barışı kökten sarsacaktır. Toplumda yer alan gösteriler, barışı tehdit eden 

eylemler, ücret görüşmeleri, grevler ve lokavtlar, gerek parlamento gerekse yerel yönetimler 

için yaşanan oy savaşları kapitalist toplumun doğal bir sonucudur. üretim ilişkileri 

değiştirilmeden bir barış sağlanması söz konusu olamayacaktır. Kısacası kapitalist 

toplumda, sınıf çatışması yalnızca değişimin bir aracı değil, aynı zamanda değişimin temel 

nüvesidir. 

Marksistlere göre sınıf çatışması, gelişmiş kapitalist ülkelerde kapitalist sistemin 

yıkılmasına neden olacaktır. Kapitalist gelişim kendi içinde bir çelişki taşımasına rağmen 

ister istemez, işçi sınıfının güçlenmesine ve bilinçlenmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Toplumdaki bu değişim sürecinde yani kapitalist toplumun yıkılmasının barış ya da savaş 

291 Miliband, op. cit., s. 8. 
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içinde olması, toplumdaki sınıfların yapılarına göre değişmektedir. Bununla birlikte özellikle 

çokuluslu şirketlerin ulus devletlerin siyasal yapıları üzerinde ve onların ekonomik 

yapılarında yarattığı derin tahribatlar, Marksistlerin düşündüklerini yerine getirmesinin 

önündeki önemli engellerden biridir292
• Kısacası, sermayenin globalleşmesi ve yoğunluğu, 

kapitalist sınıfın hükümetlerin ve toplumların üzerindeki rollerinin kuwetlenmesine neden 

olmuştur. 

Marksist ideoloji, devlet kavramı üzerinde son derece yoğun bir şekilde durmuştur. 

Marksist teorinin devletle ilgili tüm düşündüklerini burada açıklamaya çalışmayacağım. 

Bununla birlikte, Marx ve Engel sınıf temelli olmak üzere devleti üç ayrı kategoride 

incelemişlerdir293 • Bunlardan birincisi Marksist teorinin en klasik yaklaşımıdır. Buna göre, 

modern devlet burjuvazinin çıkarları için bir araçtan başka bir şey değildir. Hükümet 

politikalarının muhtelif alanlarda mevcut olması veya olmaması toplum içindeki kapitalist 

sınıfın çıkarlarına hizmet etmekten başka bir amaç taşımamaktadır. Fakat bu görüşün 

özellikle sanayileşmiş ülkeler için geçerli olduğunu pek çok Marksist kabul etmemektedir. 

Çünkü bu toplumlarda özellikle sendikalar ve sol partiler hem siyasal hem de endüstriyel bir 

güç haline gelmişlerdir. ikinci olarak devlet, sınıflar arasında görünüşte dengenin 

sağlanabilmesi için oluşturulan bir yapıdır. Birçok Marksist, gelişmiş ülkelerde devletin 

böylesine bir fonksiyonunun bulunmadığı konusunda hemfikirdirler. Üçüncü olarak da 

Marksistler, devletin "görece bir özerkliğinin" olduğuna inanırlar. Bu görüşe göre devlet, 

kapitalist sınıfın çıkarlarına hizmet etmek eğilimindedir. Bununla birlikte kimi zaman kapitalist 

sınıfın çıkarlarına ters düşen kararlar da almaktadırlar. Bunun temel nedeni işçi sınıfında 

radikal uçların güçlenmesini önlemektir. Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında, devletin toplumun 

muhtelif kesimleri için temin ettiği sosyal hizmetler, aslında uzun dönemde kapitalist sınıfın 

çıkarlarına hizmet etmektedir294
• 

Devletin neden kapitalist sınıfın çıkarlarına hizmet ettiği konusunda da dört farklı 

bakış açısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi devletin tepesinde yer alan insanların aynı 

geçmişe ve sosyal statüye sahip olmalarıdır. Bu insanlar, gerek sanayiinin gerekse 

medyanın başında bulunan kesimlerin temsilcileridir. Bu yaklaşım elbette ki, Marksistler 

tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş değildir295 • ikincisi ise kapitalist sınıfın ekonomik gücü 

hükümetin eylemlerinde dolaylı ya da dolaysız etki sağladığıdır. Üçüncüsü ise kapitalist 

292Ralph Miliband, The State in Capita/ist Society, London, Weidenfeld & Nicolson, 1969, s. 12. 
293Ralph Miliband, "The State" A Dictionary of Marxist Thought, Der.Thomas Bottomore, London, 
Blackwell, 1983, s. 464. 
294/bid., s. 466. 
295Ralph Miliband, Marxism and Politics, Oxford, Oxford University Press, 1977, s. 69. 
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üretim biçiminin, kaçınılmaz bir şekilde hükümeti kurumsal anlamda bazı kararlar almaya 

zorlamasıdır. Miliband'ın dediği gibi kapitalist ekonomilerin kendilerine göre bazı 

"rasyonaliteleri" vardır. Bunların da devlet ya da hükümet tarafından ister istemez yerine 

getirilmesi gerekmektedir296
. Son olarak da kapitalist ekonomik yapı kapitalist çıkarlara 

hizmet eden durumları ve tarzları ortaya çıkarmakta, demokratik devlet de bunları yerine 

getirmek zorundadır. Bu yaklaşıma göre, sol hükümetler bile kapitalist ekonominin gelişmesi 

için çalışan sınıfın aleyhine de olsa gerekli koşulları sağlamak zorundadırlar. 

Buradaki yaklaşımın elemanlarını üç temel başlık altında toplayabiliriz. Ekonomik 

iktidar, siyasal zorlayıcılık ve ideoloji. Ekonomik boyutuyla, kapitalist sınıfın iktisadi iktidarı 

vurgulanmaktadır. Siyasal zorlayıcılLk boyutuyla da; çalışan sınıfın bağımlılığı ortaya 

konulmaktadır. Kapitalist sistemin ilk yıllarında bu zorlayıcılık çok daha kuwetliyken 

günümüzde hala başvurulan bir araç durumundadır. ideolojik yapı ise gerek toplumda 

gerekse devlet yapısında egemen olan bir ideolojinin, yani kapitalist yapının öyle ya da 

böyle kabul görmesini ifade eder. 

3. Hükümetin Rolü: 

Marksistlerin geleneksel ekonomik stratejileri iki temel hedefe yönelmiştir. Bunlardan 

birincisi üretim ve dağıtımın millileştirilmesi, ikincisi ise ekonomide ve bölüşümde endüstriyel 

demokrasinin uygulanmasıdır. Millileştirilme hem siyasal hem de ekonomik öneme sahiptir 

ve desteklenmektedir. üretimde özel mülkiyetin kabul edilmesi kapitalist sınıfın ekonomik 

gücü elinde tutmasını kabul etmekten başka bir şey değildir. Ekonomik gücü eline geçiren 

kapitalist sınıf beraberinde siyasal güce de sahip olacaktır. Aksi halde gerek ulusal gerekse 

çokuluslu şirketlerin büyümesiyle birlikte hükümetin ekonomiye müdahalesi güçleneceği gibi 

söz konusu ·şirketlerin hükümet politikalarına yön vermesi de kaçınılmaz olacaktır. 

Ekonomide özel sektörün milli karakterde olması siyasal yapı içinde gereklidir. Aksi takdirde 

üretim sürecitıde hiçbir zaman var olmayan hisse sahipleri işletmenin kaderine yön vermede 

söz sahibi olamayacaklardır. Millileştirme kendiliğinden bir sosyalist toplum yaratmayacaktır. 

Fakat millileştirme, s9syalist toplumun bir önkoşulu olarak değerlendirilebilir. Miliband'ın 

belirttiği bazı millileştirmeler endüstriyel toplumudaki tüm problemleri kendiliğinden 

çözmeyecektir. Bununla birlikte çözüm yolu üzerindeki bir çok engelin kalkmasına yardım 

edecektir297
• 

296/bid., s. 72. 
297Ralph Miliband, The State in Capitalist Society, Landon, Weidenfeld & Nicolson, 1969, s. 269. 
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Marksistlerin genellikle kabul ettikleri görüşe göre, sosyalist bir toplumda sanayiinin 

millileştirilmesi, beraberinde çalışanların yönetime katılmasını da getirecektir. Buna göre, 

millileştirme sosyalist programın önündeki önemli bir basamaktır. Endüstriyel demokrasi 

beraberinde, iş yaşantısındaki çatışmayı önlenip, endüstriyel işbirliğinin gelişmesine, 

bireysel iş tatmininin ve verimliliğin artmasına ve bunlardan dolayı toplumsal yaşam 

standartlarının gelişmesine neden olacaktır. Marksist teoride, endüstriyel demokrasinin ne 

gibi yan etkilerinin olacağı yönünde çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Üretim sürecinde 

millileştirme ve sosyalleştirme, aslında hükümetin hem ekonomik hem de sosyal politikaları 

planlamasında uygun zemini temin etmesi beklenen tedbirlerdir. 

4. Sosyal Devlete Karşı Tutumları 

Bu bölümde üç temel konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Bunlardan birincisi 

hükümetler tarafından yerine getirilen sosyal politikaların Marksistler tijrafından nasıl 

anlamlandırıldığı, ikincisi, refah kapitalizmi altında sosyal politikaların işlevi ve rolü, son 

olarak da sosyalistlerin sosyal politikalara bakış açısıdır. 

Marksist literatürde, sosyal politikaların gelişimini açıklamaya çalışan üç farklı bakış 

açısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sınıf çatışmasıdır. Kapitalist sınıf, kapitalist sistem 

içindeki verimliliği düşürmemek için sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır. Özellikle 

sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfının gücünün farkına varması ve örgütlenmesi, bunda önemli 

rol oynamaktadır. Kapitalist sınıf şayet sosyal yasama faaliyetleri içinde bulunmazsa, 

mülkiyet hakkının tehlikeye gireceğini gayet iyi bilmektedir. Kısacası sosyal haklar adeta 

kapitalistlerin ekonomik güçlerinin ve mal varlıklarının diyeti niteliğindedir. Laski'nin de 

belirttiği gibi, kapitalist sınıfın çıkarlarına hizmet eden hükümet, aslında kapitalist düzenin 

korunması için önceden tedbir olarak sosyal yasama faaliyetleri yapmaktadır298 • Bunun en 

güzel örneği olarak da geçen yüzyılın sonlarında Almanya'da, Bismarck tarafından 

gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformları gösterilmektedir. Miliband da sosyal hizmetleri, 

kapitalist sınıfın çalışan sınıf üzerinde· kurduğu baskıyı devam ettirebilmesi için vermek 

zorunda olduğu bir diyet olarak yorumlamaktadır2~9 • 

Kapitalist sınıfın verdiği bu tavizler çoğunlukla belirli koşullar altında ve özellikle sınıf 

mücadelesinin ortaya çıktığı ve yoğunlaştığı dönemlerde verilmektedir. Bilindiği gibi çalışan 

sınıfın elde ettiği ilk hak seçme ve seçilme hakkıdır. Daha sonra çalışma süreleriyle ilgili 

kazanımları devreye girmiştir. ikinci Dünya Savaş sonrasında bu kazanımlara yeni 

298Harold Laski, The State in Theory and Practice, London, Ailen & Unwin, 1931, s. 70 
299Miliband, op. cit., s. 109-110. 
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kazanımlar eklenmiştir. Kapitalist sınıfın, çalışan sınıf için verdiği tavizlerinin hepsinde 

aslında kendini ve malvarlığını koruma güdüsü bulunmaktadır. Birçok Marksist yazar, 

kapitalist sistemde çalışan sınıfa tanınan hakların tümünü aslında kapitalist sistemin devamı 

için bir zorunluluk olarak görmektedir. Kısaca ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, gerek kamu 

gerekse sosyal harcamalarda bir gelişme ve genişleme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Fakat tüm bunların altında yatan neden, kapitalist sistemin kendi çıkarlarını korumak 

kaygısıdır. Kapitalist devlet bu nedenle müdahaleci bir devlet anlayışını beraberinde 

taşımaktadır. Marksistler, Keynesci ekonomik modelin benimsenmesinde bu kaygının temel 

faktör olduğuna inanmıştırlar. 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, sosyal devletin gelişimini açıklarken karşımıza 

iki önemli faktör çıkmaktadır. Bunlardan birincisi sınıf çatışmasının yoğunluğudur. ikincisi ise 

bu çatışmalardan her iki tarafın da az ya da çok bir çıkar sağlamasıdır. Özellikle, işçi 

sınıfının çabalarıyla kapitalist devletin söz konusu talepleri karşılanmaktadır. Tüm bunlarda 

da aslında istenen kapitalist sosyal ilişkilerin uzun dönemde yeniden statükonun sınırları 

içinde tanımlanması ve güven altına alınmasından başka bir şey değildir300 • 

Refah kapitalizminin içindeki sosyal politikaların işlevleri ve rolleri Marksist görüşe 

göre nedir? Marksist yazarlar kapitalist sistem içinde ortaya konulan tüm sosyal politikaların 

asıl nedeninin kapitalist yapıyı kuwetlendirmek olduğu konusunda hemfikirdirler. O'Connor, 

kapitalist devletlerin, işleyişi birbirine zıt iki fonksiyonu yerine getirmek zorunda olduğunu 

belirtmektedir. Bunlardan birincisi, sermaye birikimi, diğeri ise meşruluktur301 . Bir başka 

değişle devlet özel sermayenin mutlaka birikmesi için gerekli tedbirleri hayata geçirirken, 

diğer taraftan da sosyal ve ekonomik düzenin meşruluğuna da gölge düşürmemeye 

çalışmalıdır. Yazara göre tüm kamu harcamaları bu iki temel unsur göz önüne alarak 

yapılmalıdır. Yazar, kamu harcamalarının kendi içinde üç gruba .ayrılacağını belirtmiştir. 

Birincisi sosyal yatırımlar; endüstrileşme ve sosyal hizmetlerin yerine getirilmesidir. ikincisi 

sosyal tüketim; eğitim, sağlık, barınma harcamaları ve son olara~ da sosyal harcamalar; 

sosyal güvenlik sistemi ve güvenlik birimleri gibi harcamalardır. Burada amaç sosyal düzenin 

tesisidir. Yazar aslında tüm bu fonksiyonların, kapitalist devlet için aynı zamanda finansal 

açıdan bir sorun da olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte yazar, devletin bunları 

karşılamama ya da görmezlikten gelme gibi bir şansının olmadığını da belirtir. Gough'un 

3001an Gough, 1., The Politica/ Economy of the We/fare State, Landon, Macmillan, 1979, s. 64. 
301 James O'Connor, The Fisca/ Crisis of the State, Landon, St Martin's Press, 1973, s. 6. 
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ortaya koyduğu gibi sosyal devlet, kapitalist toplumun çelişik bir gelişiminin ürünüdür302
• 

Kısacası kapitalist toplum ne sosyal devletsiz ne de sosyal devletle birlikte olmaktadır. 

Marksistlere göre aslında sosyalist anlamdaki sosyal hizmetler, toplumda bulunan 

insanların tam anlamıyla ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalıdır. Kısacası kapitalist 

toplumda olduğu gibi yalnızca işçi hareketindeki radikal uçların ayaklanmasını önlemeye 

yönelik bir düşünceye dayanmamalıdır. ikinci olarak yerine getirilmesi gereken sosyal 

hizmetler, yalnızca teoride kalmamalı, pratiğe geçmeli, insanlar bunları yaşamlarında 

hissetmelidir. Üçüncü olarak da sosyal hizmetlerden yararlananların da mümkün olduğu 

ölçüde karar alma mekanizmalarına katılması gerekmektedir. Dördüncü olarak Marksistler, 

sosyal hizmetlerin önleyici nitelikte olması gerektiğine inanmaktadırlar. Önemli olan problem 

çıktıktan sonra çözümünün aranması değil, problemin kaynağında çözülmesidir. Kısacası 

Marksistler, sosyal hizmetlerin yapılanmasında önleyici hizmetlerin olması gerektiğine 

inanmaktadırlar303 • Marksist bakış açısıyla sosyal hizmetlerin, mutlaka somut verilere ve 

uygulanabilir programlara dayanması gerekir. Kısacası sosyal hizmetler kuramsal düzeyde 

kalmayıp, vatandaşların yaşamını olumlu yönde etkileyebilecek düzeyde olmalıdır. 

F. Genel Değerlendirme: 

Burada iki bölüm halinde bir inceleme yapmaya çalışacağım.önce, dört grup 

kuramsal yaklaşımın her birisinin ortaya koyduğu tezleri birbirleriyle karşılaştırarak, benzer 

ve farklı yönlerini özetleyeceğim. Bundan sonra daha önceki bölümlerde işaret etmeye 

çalıştığım doğrultuda kendi yaklaşımımı ortaya koymaya çalışacağım. 

Dört kuramsal yaklaşım incelendiğinde, iki temel kavram öne çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi eşitlik, diğeri de özgürlüktür. Bundan sonraki tüm değerler aslında bu iki kavrama 

göre adlandırılmaktadır. Bu iki kavram üzerinde kimi zaman fikir birliği mevcut iken, kimi 

zaman ciddi farklılaşmalar olmaktadır. Bireycilik, pragmatizm, insancıllık, kardeşlik ve diğer 

değerler pek tabii ki, önemlidir, ancak bunların önemi ikinci derecedir. Bu değerler aslında , 

eşitlik ve özgürlük kavramlarını, desteklemek, reddetmek veya genişletmek için ·· 

kullanılmaktadır. 

özgürlük anti kollektivistlerin müracaat ettiği bir temel değerdir. Onların özgürlüğe 

verdikleri anlam tamamen negatiftir: Bireyler, gerek toplumdan, gerek bireylerden, gerekse 

devletten kaynaklanan herhangi bir zorlamaya maruz kalmamalıdır. Bireyler, belki açlıktan 

302 Gough, op. cit., s. 152. 
303George ve Wilding, op. cit., s. 118. 
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ölecek hale gelebilirler, ama yine de kimse onlara müdahale etmemeli ki, onlar özgür 

olabilsinler. Pragmatik kollektivistler de özgürlüğü temel değer olarak ortaya koymaktadırlar. 

Fakat onların anladığı özgürlükle, anti kollektivistlerin anladığı özgürlük arasında fark 

bulunmaktadır. Onlara göre özgürlük, kölelik, sefalet ya da diğer sosyal olumsuzluklardan 

sıyrılma anlamını taşımaktadır. Tüm bu olumsuz koşullardan kurtulabilmek için devletin 

eylemleriyle devreye girmesi gerekmektedir. Bu sayede de özgürlük kavramının içeriği 

genişleyecektir. Fabianlar için de, özgürlük temel sosyalist değerlerin başında gelmektedir. 

Onlara göre özgürlükle birlikte, toplumdaki eşitsizliğin azaltılması gerekmektedir. Aksi 

takdirde söz konusu ekonomik ekonomik eşitsizlik özgürlüğü tehdit edecektir. Hükümet 

eylemleriyle birlikte, özgürlük ortamı hem yaratılacak hem de genişleyecektir. Bu düşünce 

biçimine anti kollektivistler tamamen yabancıdır. Marksistler ise özgürlüğü en geniş 

anlamıyla ele almakta, insanlığın kendini geliştirmesi ve insanca yaşayabileceği özgürlüğe 

kavuşuncaya kadar önündeki tüm engellerin kaldırılması olarak yorumlamaktadırlar. 

Bununda yalnızca ekonomik özgürlüğün sağlanmasıyla değil, aynı zamanda siyasal ve 

sosyal ilişkilerle de kuwetlendirilmesiyle gerçekleşeceğine inanmaktadırlar. Fabianlarla, 

Marksistleri karşılaştırdığımız zaman Marksistlerin özgürlüğe yaklaşımı biraz metafizik nitelik 

taşımaktadır. 

Özgürlükle birlikte ikinci temel değer ise eşitliktir. Anti kollektivistler ekonomik 

eşitsizliğin olması gerektiğine inanırlar; aksi takdirde eşitliği yaratmak için hükümetin politika 

ve eylemleriyle devreye girmesi gerekecektir. Bu da beraberinde bireysel özgürlüklerin 

sınırlandırılmasını getirecektir. Bu nedenden dolayı onlara göre eşitsizlik, bireysel 

özgürlüklerin var olması anlamına gelmekte ve bu da ekonomik gelişme için önemli bir 

hareket noktası olmaktadır. Bunun nedeni insanlar ödüllendirilmediği müddetçe 

yeteneklerinin ve çabalarının gün ışığına çıkamayacağıdır. Pragmatik kollektivistler ise 

eşitsizliğin kaçınılmaz bir olgu olduğunu belirtmekte ve kapitalist sistemin korunması 

açısından önemini ortaya koymaktadırlar. Bununla birlikte, aynı kişiler gerek insani, gerekse 

sosyal düzeydeki büyük uçurumların da ortadan kaldırılması gerektiğine inanmaktadırlar; 

buna rağmen, ekonomik eşitsizliklerin sosyal ve siyasal bir bölünmeye neden olacağını ve 

bunun da insan onurunu inciteceğini belirtmektedirler. Devletin bireyler ve gruplar arasındaki 

uçurumu ortadan kaldırmak için yapacağı faaliyetlerin aslında bireysel özgürlükleri yok 

etmeyeceği, toplumun genelinde eşitliğin sağlanmasından çok insanların belirli bir gelir 

düzeyine kavuşması öngörülmektedirler. Fabianlar ve Marksistler ise eşitliği, özgürlük gibi 

temel değer olarak algılamaktadırlar. Bunlara göre, koşullardaki eşitlik beraberinde gerçek 

anlamda özgürlüğü getirecektir. Artık kişiler bu sayede yeteneklerini harekete geçirecek 
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imkanlara sahip olacakları gibi bu durum, aynı zamanda, sosyal istikrara ve ekonomik 

gelişime de yardımcı olacaktır. Fabianlar eşitliğin parlamenter sistem dahilinde geleceğini 

savunurken, Marksistler ancak sosyalizm ve komünizmle birlikte eşitliğin sağlanacağına 

inanmaktadırlar. 

Diğer tüm değerler aslında özgürlüğün ve eşitliğin tamamlayıcılarıdır. Örneğin anti 

kollektivistler bireyselciliği desteklerken, pragmatik kollektivistler, pragmatizmi benimsemişler 

ve Fabianlar ise kardeşliği ön plana çıkarmışlardır. Burada sayılan değerler soyut olarak 

hem hükümetler hem de bireyler için son derece önemlidir. Ancak, hiçbirimiz tam anlamıyla 

değerlerimize göre yaşayamadığımız gibi onlarsız da yaşayamayız. Aynı durum aslında 

hükümetlerin karar ve eylemlerine de yansımaktadır. Hükümetin önem verdiği değerler 

sosyal politikalara olan yaklaşım tarzını ortaya koyacaktır. iş pratiğe dönüştürüldüğünde dört 

kuramsal yaklaşımın sosyal devlete olan bakış açıları birbirinden tamamen farklıdır. 

Toplum ve devlet düzeniyle ilgili Marksistlerin görüşleri şöyledir: Onlar kapitalist 

toplumun sınıf çatışması üzerine kurulduğunu ve bunun da aslında ekonomik ilişkiler 

ağından etkilendiğini vurgulamaktadırlar. Fabianlar ise, sınıf çatışması kavramını kabul 

etmekle birlikte bunu kaçınılmaz bir gelişme olarak görmemektedirler. Onlar sınıf çatışması ~ 
kadar, grup çatışmalarının da önemli roller üstlenebileceğine değinmektedirler. Pragmatik 

kollektivistler ise gerek grup çatışmalarının gerekse sınıf çatışmalarının ekonomik ve sosyal 

gelişmeyle birlikte ortaya çıkan olgular olarak görmektedirler. Anti kollektivistler ise hiçbir 

zaman sınıf çatışması kavramı üzerinde durmamaktadırlar. Onlar bireyler ve gruplar 

arasında çatışmanın yaşanabileceğini, bunlarında serbest piyasa sistemi içinde gayet 

normal bir olay olduğunu belirtmektedirler. 

Anti kollektivistler serbest piyasa ekonomisine derin bir saygı duyarken, bu sistem 

sayesinde sosyal düzenin kendini düzenleyebileceğini ve bu alana hiçbir müdahalenin 

yapılmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Onlara göre bu sistem gerçekte siyasal 

özgürlüklerinde koruyucusudur: Serbest piyasa ekonomisinin kurallarının geçerli olduğu bir 

toplumda ekonomik gelişim sağlanabilir. Pragmatik kollektivistler ise, kapitalist sistemi temel 

anlamıyla kabul etmekle birlikte, kimi alanlarda ekonomiye müdahale edilmesi gerektiğini 

benimsemektedirler. Kaynakların daha iyi kullanımı, etkinlik ve verimlilik için kimi zaman 

ekonomiye müdahale etmeyi gerektirebilir. Fakat buradaki müdahale aslında adaletsizliği 

veya yoksulluğu ortadan kaldırmak gibi bir amaca yönelik değildir. Toplumsal yapıyı ve 

siyasal alanda çatışmaların önüne geçmek için gerekli temel düzenlemelerin pek tabii ki 

yapılması gerektiğine inanmaktadırlar. 
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Fabianlar serbest piyasa sistemini değerlendirirken, bu sistemin hem son derece 

karışık, hem de birilerini aldatmaya yönelik olduğuna inanırlar. Fabianlar tam anlamıyla özel 

mülkiyete karşı olmamakla birlikte, büyük miktarlarda biriktirilen bir sermayenin etik 

amaçlara hizmet etmeyeceği konusunda hemfikirdirler. Böylesine bir durum toplumda var 

oıa·n eşitsizliğin daha da kalıcılaşmasını sağlar.Fabianlar, serbest piyasa ekonomisi eşit 

koşullar yaratmadığı için vatandaşların kendi yetenek ve kabiliyetlerini kullanabilecekleri bir 

ortam oluşturamayacağı görüşündedirler. Bu k8oşullarda ekonomide de tam kapasitenin 

kullanılması da asla mümkün olmayacaktır. Burada toplumun yararına olan eylemlerden çok 

bireylerin çıkarlarına yönelik karar ve eylemlere ağırlık verilecektir. Bunun için kapitalist 

düzendeki bir sosyal devlette aslında bireysel refahın, toplumun refahına tercih edilmesi 

sürpriz olarak karşılanmamalıdır. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerin siyasal sistemlerinin, 

aslında serbest piyasa ekonomisi olduğunu ve kişilerin istedikleri mal ve hizmeti almaya 

yönelik bir sistemi beraberinde getirdiğini ifade etmişlerdir. Marksistler ise, serbest piyasa 

ekonomisini, Fabianlardan çok daha yoğun bir şekilde eleştirmişlerdir. Onlara göre, söz 

konusu sistem, sömürüye, eziyet etmeye, toplumdaki ayrıcalıklı halin varlığına ve bunların 

devamına yönelik bir sistemdir. Marksistlerin getirmek istedikleri sistem ise, tam anlamıyla 

serbest piyasa ekonomisinin tersidir. Bu sistemde özellikle komünizm aşamasında üretim ve 

dağıtım kanalları devletin elinde olurken, planlı bir ekonomik yapı, sistemin vazgeçilmez 

özelliklerindendir. 

Her dört düşünce grubundaki yazarlar az ya da çok devlet kavramına 

yoğunlaşmışlardır. Anti kollektivistlerin devlete bakış açıları, merkezi hükümet anlayışını 

destekler niteliktedir. Burada da ön plana çıkan seçimlerle işbaşına gelen güçlü 

hükümetlerdir. Bununla birlikte demokratik sistemde oyların tavizlerle satın alınabilmesi 

konusunda da kaygılarını dile getirmektedirler. Böylesine bir durum merkezi hükümetin çıkar 

gruplarının baskısı altında kalabileceğini gösterir. Bu da hükümetin gereğinden fazla sosyal 

ve ekonomik ilişkilere müdahale edebileceği anlamına gelebilir. Marksistler ise, devleti 

aslında, kapitalist ekonomik düzen için gerekli bir araç olarak görmektedir. Onlara göre, 

kapitalist sistem içinde ekonomik gücü elinde bulunduranların istedikleri gibi, bu gücü kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanabileceklerini belirtilmektedirler. Bu nedenle de, parlamenter 

sistemi önemli sosyalizme giden yolda bir engel olarak görmektedirler. Fabianlar daha orta 

yolcu bir tutum izlemektedirler:Onlara göre devlet, yalnızca ekonomik gücü elinde tutanların 

oluşturduğu bir düzen değildir. Pek tabii ki ekonomik gücü elinde tutanların etkinliği 

bilinmektedir. Bununla birlikte tüm isteklerini tam anlamıyla kabul ettirmesi de oldukça zor bir 
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durumdur. Bunun için sosyalizm aşamasına parlamenter sistemle geçilmesi zor, fakat 

imkansız değildir. 

Dört farklı bakış açısının, serbest piyasa ve devletle ilgili görüşleri kaçınılmaz bir 

şekilde sosyal devlete yaklaşımlarındaki farklılığı da beraberinde getirmektedir. Anti 

kollektivistler, sosyal devletin· gelişimi ve uygulamalarını sempatiyle karşılamamaktadırlar. 

Hükümet eylemlerinin minimum düzeyde ve son derece sınırlı kimi alanlarda kalmasından 

yanadırlar. Evrensel ve sınırsız bir şekilde hükümetlerin mal ve hizmetleri temin etmesini, 

sosyal, ekonomik ve siyasal sonuçları nedeniyle de eleştirmektedirler. Aksi takdirde 

hükümetin sağlayacağı sınırsız sosyal hizmetler nedeniyle insanlarda çalışma konusunda 

bir güdüleme olmayacak, insanların zeka ve kapasitelerini verimlilik ve etkinlik boyutunda 

kullanmayacaklardır. Siyasal anlamda ise sosyal devletin gelişmesi, bireysel özgürlüklerin 

altını oyacaktır; bu durumda hükümetler kamu saygınlığının zayıflamasına neden olacak, 

böylece diktatörlük rejimine doğru bir beklenti ortaya çıkabilecektir. Sosyal boyutuyla devlet 

kuruluşları tarafından sağlanan sosyal hizmetler aslında tam anlamıyla istismar edilmektedir. 

Aile, gönüllü kuruluşlar ve yerel örgütler gibi toplumsal refahı sağlayacak kaynaklardan etkin 

bir şekilde yararlanmamak aslında kaynakların israfı anlamına gelecektir. Böylece 

kaynaklarda ciddi bir erozyon kendini hissettirmeye başlayacaktı. Anti kollektivistler kısa 

dönemde topluma fayda ve toplumu mutlu edecek kararlar yerine çoğunlukla uzun döneme 

hitap ettiklerini belirtmektedirler. Buna rağmen Marksistler uzun döneme de baktıklarında 

aslında sosyal devletle getirilmek istenenin, yalnızca kapitalist çevrelerin çıkarlarına hizmet 

olduğuna inanırlar. Marksistler, anti kollektivistlerin hükümetin eylemleriyle ilgili kaygılarını 

paylaşmadıklarını dile getirmişlerdir. Pragmatik kollektivistler ise, sosyal devlet hakkında 

daha farklı bir bakış açısına sahiptirler. Onlara göre hükümetin, serbest piyasa ekonomisinin 

beraberinde getirdiği kimi aksaklıkların, sosyal devlet anlayışıyla telafi edilmesi 

gerekmektedir. Doğal olarak, burada amaçlanan sosyal ve ekonomik anlamda köklü bir 

_değişim yaratmak değildir. Bu yüzden pragmatik kollektivistler, sosyal devletle yaratılacak 

.. düzenin ve faydaların yalnızca bireylere yönelik olmadığını aynı zamanda siyasal sisteminde 

bir bütün olarak fayda sağladığını belirtmişlerdir. Bu düşüncenin taraftarı olan düşünürler, 

aslında devletin eylemlerinin, daha çok yoksulluğu ortadan kaldırmakla ilgili olması 

gerektiğini, oysa eşitlik sağlamak gibi bir amaç göstermemsini vurgulamaktadırlar. Eşitliğin 

az ya da çok karma ekonomik düzen içinde, aile, gönüllü kuruluşlar, piyasa veya kamu 

vasıtasıyla bir ölçüye kadar sağlanabileceğine inanmaktadırlar. Pragmatik kollektivistler, 

temel anlamıyla serbest piyasa ekonomisine güvenmekte ve devletin sorumluluğunun sınırlı 

olması gerektiğine inanmaktadırlar. Fabianlar ise, kapitalist bir toplum içinde yaşamanın 
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gerektiği durumlarda, sosyal devletin gerekliliğine pragmatik kollektivistlerden daha fazla 

ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Fabianların temel kaygısı kapitalist düzenin insanlara 

getirdiği yüklerin en aza indirilmesidir. Bunun içinde özellikle kamu hizmetlerinin rolünün 

genişlemesi gerektiğine inanmaktadırlar. Bu sayede, ekonomik büyüme kolaylaşacak, 

ekonomik ve sosyal değişimin önündeki engeller bir nebze de olsa kalkacaktır. Bu sayede 

de sosyal bütünleşme sağlanacak ve toplumdaki ekonomik eşitsizlik azalacaktır. Aslında 

burada hükümetin faaliyetleri sayesinde kapitalist sistemde hem etkinlik hem de insani yön 

ön plana çıkarılmak istenmektedir. Fabianlar, sosyal devleti sosyalizm yolunda bir basamak 

olarak görmektedirler. Sosyal devlet sayesinde sunulacak olan kamu hizmetlerinin, serbest 

piyasa ekonomisini yumuşatacağını ve kaynakların dağıtılmasında bir nebze de olsa 

farklılaştırılma yaratacağını düşündükleri için sosyal devlete olumlu bakmaktadırlar. Marksist 

yazarlar ise, sosyal devleti, kapitalist sistemin değişimi için bir araç olarak görmemektedirler. 

Onlar sosyal devleti, kapitalist sistem için güçlendirici ve destekleyici bir kaynak olarak 

yorumlamaktadırlar. Kapitalist sistem bu sayede hem insanların gözünde meşru bir nitelik 

kazanırken hem de sermayenin bir elde birikmesine neden olmaktadır. Onlara göre sosyal 

devlet kısa vadede ihtiyaçları karşılayabilir, fakat temel sorun ancak kapitalist düzenin 

tamamen değiştirilmesiyle sağlanacaktır. 

Her toplumda genel kabul gören değerler bulunmaktadır. Her bir bireyin değerler bütünü, 

kimi zaman toplumun değerler sistemiyle çatışabilir. Kısacası bireylerin değerler sistemi ne 

toplumsal değerler sisteminin bir kopyası ne de ondan tamamen bağımsız bir yapıdır. 

Sosyal bilimler, toplumlardaki değerler sisteminin yapısı üzerine tartışmalarını sürdürür. 

Toplumda çoğunlukla insanlar varolan değerler sayesinde motive olurken, değer yargılarının 

olmaması veya değer yargılarındaki farklılaşma, beraberinde çatışmayı da 

yaratabilmektedir. Tüm toplumlarda egemen değerler sistemi bulunmaktadır ve bu sistem 

toplumsal düzenin oluşumunda ve devamında destekleyici konumdadır. Bu baskın değerler 

sistemi toplumda dolaylı y~ da dolaysız şekilde bir yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Söz konusu değerler sist~mi kimi zaman toplumda bulunan eşitsizliğin devamında da önemli 

rol oynamaktadır. Hemen hemen her toplumda farklı değerler sisteminin varlığı, toplum 

yaşamının düzenlenmesinde ve özellikle de toplumsal alt kültürlerin toplum tarafından 

kabulleniş tarzında önemli roller üstlenmektedir. 

Bilindiği gibi dört kuramsal yaklaşımın, özgürlük ve eşitlik konusundaki değer 

yargıları birbirinden oldukça farklıdır. Özellikle anti kollektivistler ve pragmatik kollektivistler 

toplumda bu iki baskın değerin önemini vurgulamaktadırlar. Diğer bir değişle ekonomik 
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eşitsizlik, toplumda kabul edilen temel değerlerdendir. Bu yaşamın her tarafında kendini 

hissettirmektedir. Toplumdaki sosyal kurumlarda buna göre düzenlenmiştir. 

Söz konusu egemen değerler ilk olarak insanlar arasındaki ekonomik eşitsizliğin 

önemli bir değer olduğu şeklindeki bir düşünceyi sürekli olarak empoze etmektedir. 

Ekonomik gelişim için bunun son derece önemli olduğu konusu sürekli olarak işlenmektedir. 

Aksi durumda insanların daha fazla çalışması için hiçbir neden bulunmayacaktır. Bu 

nedenden dolayı da; insanlar uzun dönemde sefalet çekeceklerdir. Bununla birlikte, 

yukarıdaki tezleri doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

ikinci olarak, anti kollektivistleri'n ortaya koyduğu yaklaşıma göre hükümetin eşitsizliği 

ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiği faaliyetler yalnızca ekonominin sağlıklı büyümesini 

engellememekte, aynı zamanda bireysel özgürlükleri de ortadan kaldırmaktadır. Gelişmiş 

kapitalist toplumların tarihsel gelişimine şöyle bir baktığımızda, ortaya çıkan tablonun 

tamamen farklı olduğunu görürüz. Bu yüzyılın başında hükümet faaliyetleri günümüze göre 

son derece sınırlıydı. Fakat hiç kimse o zamanki; bireysel özgürlüklerin günümüzdeki 

bireysel özgürlüklerden daha iyi olduğunu ileri süremez. Bunun en iyi örneği lskandinavya 

ülkeleridir. Hükümet politikalarının en yoğun şekilde uygulandığı bu ülkelerde, bireysel 

özgürlüklerin sınırlandığını ileri sürmek her halde gerçekçi olmayacaktır. Kısacası, toplumda 

ekonomik eşitsizlik anlayışı, gerek ekonomik gelişimi, gerekse bireysel özgürlükleri korumak 

için baskın bir toplumsal değer olarak kabul edilebilir değildir. Eşitlik ve özgürlük, eşitlik ve 

ekonomik gelişim birbirlerine karşıt şeyler değildirler. 

Fabian ve Marksist bakış açılarına göre aslında eşitlik açısından yaşanacak her türlü 

gelişme beraberinde bireysel özgürlükleri de getirmektedir. Ekonomik eşitsizlik ekonomik 

ilişkilerde baskın karakter olmaya başladığı andan itibaren, bu durum hem sosyal hem de 

siyasal alanlara sirayet edecektir. Bu sayede tüm toplumda eşitsiz bir ilişkiler ağı oluşacaktır. 

Gerçek anlamda özgürlük var olan eşitsizliğin azaltılmasına bağlıdır. Hükümet faaliyetleri ve 

meşruluk kavramıyla birlikte özgürlük kavramın~a bir gelişim yaşanacaktır. Büyük 

çoğunluğun haklarının artmasıyla birlikte, bazıların~ tanınan ayrıcalıklı haklarda doğal bir 

azalma meydana gelecektir. Burada toplumun bütünü için bir özgürlük ortamı yaratılmaya 

çalışılmaktadır. Hükümetin toplumda eşitlik yaratmaya çalıştığı yasama faaliyetleri aslında 

özgürlüğün genişlemesine ve artmasına neden olacaktır. Böylesi bir toplum, beraberinde 

vatandaşlarına daha eşitlikçi ve özgür bir ortam sağlayacaktır. ikinci Dünya Savaşı'ndan 

sonra yeniden ortaya çıkan sosyal devlet uygulamaları demokratik stratejilere uygundu. 

Burada temel yaklaşım biçimi bireycilikten çıkarak kollektif yapıya yönelmektir. 
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Günümüzde tüm gelişmiş endüstriyel toplumlarda hükümetlerin kurumsal tedbirlerini sosyal 

hizmetler boyutuyla rahatlıkla görebilmekteyiz. Sosyal refahın ve yoksul kesimlere aktarılan 

gelirlerin büyük bir payı hükümetin bizzat kendine ait olan girişimlerden kaynaklanmaktadır. 

Devletler, kendi gelirlerinin büyük bir bölümünü de kamu ve sosyal hizmetlere 

ayırmaktadırlar. Ayrıca, hükümetler yarattıkları iş alanlarıyla da gerek yerel gerekse merkezi 

hükümet yapısında birçok kişiyi istihdam etmektedirler. Bununla birlikte özel sektörün sosyal 

hizmetlere yönelik faaliyetleri kar amacı nedeniyle sosyal devlet yönünde değildir. Özellikle 

gelişmiş sanayi toplumları, sosyal devlete oldukça sıcak bakmaktadır. Hükümetlerin sosyal 

alanda yürüttüğü faaliyetler aslında gelirlerin oluşumu ve dagıtımına yöneliktir. Böylesi 

toplumlarda siyasal sistemlerin, ekonomik sistemin yapısını değiştirmeye yönelik olduğu çok 

fazla söylenemez. 

Gelişmiş endüstri toplumlarında, kapitalist yapı aslında hükümet faaliyetlerinin temel 

karakterini de bir şekilde ortaya koymaktadır. Özel girişim ulusal refahın temel kaynağı 

olmaya devam ederken, serbest piyasa ekonomisinde hala ulusal refah temel dağıtıcı 

sistem olarak önemini devam ettirmektedir. Hükümet faaliyetleri, beklendiği gibi özel girişime 

ve serbest piyasaya destek vermektedir. Kapitalist düzenin ekonomik sistemi gerek parasal 

kaynakları, gerek organizasyonel yapıları, gerekse yönetim anlayışı açısından son yıllarda 

büyük bir değişim geçirmiştir. Bununla birlikte kapitalist sistemin temel dört özelliği hiçbir 

zaman değişmemiştir. Bunlar, üretim ve dağıtım kanallarında bireysel mülkiyet, özel mülkiyet 

ve bundan yararlanma hakkı ve miras hakkına saygı gösterilmesidir. Bu sayede kapitalist 

sistemin devamı sağlanırken, son olarak da gerek ekonomik alanda, gerekse sosyal alanda 

bireysel rekabetin de devamı sağlanacaktır. 

Refah kapitalizmi, bir çok noktada Jaissez-faire kapitalizminden farklıdır. Fakat 

unutmamak gerekir ki, refah kapitalizmi, temel anlamıyla kapitalist bir sistem olmayı ifade 

eder. Aslında bu bir değişim değil, yeni koşullara uyum sağlamadır. Kapitalist sınıf 

kendilerine ait üretim ve dağıtım kanalları anlamında dünle bugün arasında ç~k büyük bir 

farklılık içermemektedir. Hala sanayi, ticaret, banka ve sigorta sektörleriyJe doğrudan 

doğruya ilgilenmeye devam etmekte ve amaçları ortak iyiyi yakalamaktan ziyade kendi 

bireysel çıkarlarına hitap etmektir. Kısacası kapitalist sınıf, hala üretim ve dağıtım kanallarını 

kontrolü altında tutmaktadır. Gerek ulusal, gerekse uluslararası girişimlerin artması, aynı 

zamanda kapitalist sınıfın hem siyasal hem de ekonomik alandaki gücünü büyük oranda 

artacaktır. 

Kısacası kapitalist sınıf az ya da çok, geçmişle aynı karakterini korumakta ve daha 

fazla uluslararasılaşmaktadır. Bununla birlikte faaliyetleri hükümetler tarafından geçmişe 
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oranla daha fazla düzenlenmesine karşın, en az geçmişte olduğu kadar güçlüdür. Bu 

gücünü üretim ve dağıtımdan kanallarından aldığı kadar artık medyadan da almaktadır. Bu 

sayede gerek aile gerekse eğitim sistemiyle birlikte istedikleri ideolojiyi sürekli olarak 

pompalayabilmektedirler. Tüm ekonomik sistemlerde olduğu gibi kapitalist sistemde, 

kendine bir ideolojik alt yapı bulmak zorundadır. Bu sistemin ortaya koyduğu değerler 

bütünü; bireycilik, ekonomik eşitsizlik, rekabet ve özel mülkiyettir. Tüm bunlar kapitalist 

ekonomik sistemin temelleridir ve toplumun tüm kurumları tarafından desteklenmeli ve kabul 

görmelidir. 

Bugün gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin, büyük oranda kabul ettikleri anlayışa göre,· 

çalışan sınıfın geçimini sağlayabilecek asgari bir düzen onlara sağlanmalıdır. Bu düzen, 

çalışan sınıfın yaşam standartları düzeyindeki artışı veya kamu hizmetlerin önemini 

küçümseyen bir anlayış biçimi değildir. Fakat insanların yaşam standartlarının artması, gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin ve sosyal refahtaki büyük farklılığın azaltılması anlamına 

gelmemektedir. Halkın yalnızca yüzde onu, tüm ülkenin refahını ve dağıtım kanallarını 

elinde bulundurarak, gücüne güç katmaktadır304 • Bu durumda kısa vadede bir değişimin 

yaşanma olasılığı görülmemektedir. 

Buna karşılık çalışan sınıf ise temel gücünü organizasyonel bütünlük içindeki 

yerinden ve siyasal bilinçten almaktadır. işçilerin talepleri ne zaman güçlü olursa işçi 

sendikaları da o zaman güçlüdür ve çalışanlar daha yüksek ücret alabilmektedir. 

Sendikaların güçlü olması beraberinde organizasyonel gücü de getirecektir. Siyasal bilinçle 

kastedilen, işçi sınıfının, haklarının sendikalar tarafından savunulduğu kadar kendilerinin de 

siyasal alanda seçme-seçilme ve örgütlenmede bizzat yer almasıdır. 

Sınıflar arasında ekonomik çıkarların çatışması, gelişmiş kapitalist toplumlarda 

yıllara göre farklı yoğunlukta olmakla birlikte kaçınılmaz bir olgudur. Ekonomik farklılaşma 

beraberinde toplumu çok büyük bir şiddetle karşı karşıya bırakmaktadır. Oysa ki, endüstriyel 

alanda yaşanan çatışma, siyasal alandaki çatışmayı çok fazla etkilememektedir. Gelişmiş 

endüstriyel toplumlarda sınıf çatışması devam etmektedir. Radikal, dinsel ve toplumsal 

cinsiyet (gende!} esaslı gruplar arasındaki çatışmalar her toplumda farklı yoğunlukta 

yaşanmaktadır. Radikal gruplar aslında sanayi ülkelerinde toplumsal düzeni en fazla tehdit 

eden kesimlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere, toplumdaki tüm çatışmaların mutlaka sınıf 

temelli olması gerekmemektedir. örnek olarak ev sahibiyle kiracının yaşadığı çatışmada, ev 

sahibi işçi sınıfından biriyse kiracısıyla yaşadığı çatışmanın sınıf çatışması olduğundan 

304/bid., s. 132. 
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kabul edilemez. Bununla birlikte sınıflar arası çatışmayla farklı grupların çatışmaları 

arasındaki temel fark grup çatışmalarının ortadan kaldırılması veya azaltılması durumunda 

kapitalist yapıda herhangi bir azalma yaşanmayacak olmasıdır. Ancak kapitalizmin kendisi 

ortadan kalktığında sınıf çatışması da kendiliğinden yok olacaktır. 

Çağdaş kapitalist toplumların yapılarını analiz ettiğimizde, anti kollektivist bakış 

açısından çok daha farklı olduğunu görürüz. Bilindiği gibi anti kollektivistler, toplumda bir 

sınıflaşma veya sınıflar arasında herhangi bir çatışmanın var olduğuna inanmazlar. Onlar 

sendikaları büyük bir baskı grubu olarak görmekte ve aslında rekabetin toplum içindeki 

bireyler arasında yaşandığını dile getirmektedirler. 1950 ile 1960 yılları arasında ekonomik 

gelişme ve tam istihdam tüm gelişmiş ülkelerde yaşanmaktaydı. Fakat günümüzde 

işgücünde yaşanan fazlalık, sendikaların gücünü kırarken, sermaye kesiminin daha da 

güçlenmesini sağlamaktadır. 

Geleneksel Marksist görüş, gelişmiş endüstriyel toplumları hala iki temel sınıfa 

ayırmakta, bu iki sınıfın tamamen birbirleriyle zıt kutuplarda bulunduğunu iddia etmektedir. 

Söz konusu iki sınıf birbirleriyle tam anlamıyla bir çatışma durumundadır. Marksistler, tüm 

çatışmaların altında sınıf farklılaşmasının olduğunu ileri sürmektedirler. Fakat çağdaş 

toplumların gerçeğiyle yukarıda aktarmaya çalıştığımız Marksist bakış açısı arasında bir 

çelişki bulunmaktadır. Günümüzde gruplar arası çatışma olduğu gibi işçi sınıfı dediğimiz 

sınıfın kendisi de içinde homojen bir nitelik arz etmemektedir. 

Kapitalist toplumlarda devlet, çalışanların çıkarlarına hizmet etmekten daha ziyade 

kapitalizmin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bunun ilk nedeni ekonomik ilişkiler içindeki 

kapitalist sınıfın gücüdür. ikinci olarak parlamenter demokrasideki siyasal kurumların 

yapısının sosyalist değişimden daha çok muhafazakar yapı tercih etmesidir. Son olarak da 

liberal bakış açısının kendine daha rahatlıkla taraftar bulabilmesidir. Fakat tüm bunlara 

bakarak sosyal hizmetlere olumsuz bir anlam yüklemek, söz konusu hizmetlerin içeriğini tam 

anlamıyla açıklamaya yetmeyecektir. Tüm bunları ele alacak olursak, parlamenter 

demokratik sistem en iyi haliyle sosyal eşitlik yolunda kademeli ve yavaş ilerleyen bir yoldur. 
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iV. SOSYAL HiZMETLER, İHTİYAÇLAR VE SOSYAL REFAH 

A. Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler: 

Sosyal hizmetler, toplumun kendi ellerinde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç 

duruma düşen ya da bedenen veya ruhen bir eksikliğe uğrayan bireylerine ülkenin genel 

şartları çerçevesinde insana yaraşır, çevreleri ile uyumlu bir hayat sürdürebilmeleri için 

maddi ve manevi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, devlet ve gönüllü 

kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetlerdir305
• Sosyal hizmetlerin yerine getirilebilmesi için 

mutlaka gelişmiş sosyal kurumlara ihtiyaç vardır. Sosyal hizmetler, kollektif sorumlulukları 

koşullara bağlı olarak bünyelerinde taşımaktadır. Kuramsal olarak sosyal devlet, 

vatandaşlarına sosyal hizmetler vasıtasıyla olanakları dahilinde en üst düzeyde koruma 

sağlamayı hedefler. Uygulamadaysa, sosyal devlet, yukarıda bahsedilen kuramsal 

çerçeveye henüz yaklaşamamıştır. Devlet, yasama aracını kullanarak, vatandaşlarının 

ihtiyaçlarını da karşılayabilmek için sosyal hizmetleri yerine getirecek yasaları çıkartır. 

Bununla birlikte devletin rolü oldukça karmaşıktır. Devlet toplumdaki refahın sağlanmasına 

nezaret ederken, toplumun düzenlenmesi, yönetimi ve sağlanan refah kanallarına yeni 

seçeneklerin bulunmasıyla da ilgilenecektir. 

Devlet yaşayan bir organizasyondur. Devleti analiz ederken onun bu niteliğini 

özellikle dikkate almak zorundayız. Bilindiği gibi hukuksal boyutuyla devlet, soyut bir 

kavramdır. Devlet kavramı bünyesinde, birbirinden farklı faaliyet alanları bulunduğu gibi, 

bürokratları aracılığıyla yerine getirilen eylemler de bu yapı içinde yorumlanmaktadır. 

Raphael, devletin yerine getirdiği faaliyetlerdeki birleştirici ve kapsayıcı özelliğinin, bu 

konuda onu diğer birçok grup ve kurumdan ayırdığını belirtmektedir306
. Berki ise devleti, 

kurumsal bir yapı olarak tanımlamakta, bu yapının belirli alanlar içinde temel fonksiyonlarını 

yerine getirebilmek için tam yetkili bir otoriteyi ortaya koyduğunu belirtmektedir307
• Buradaki 

otoriteden anlaşılması gereken zorlayıcı bir iktidar düzeneğinin varlığıdır. Otorite pek tabii ki 

yasal sınırlar çerçevesinde kendisini gösterecektir. Devlet, otoritesini kullanırken, toplumda 

yerleşik olan ahlaki değerleri ve ilkeleri de göz önüne almak zorundadır. Buradaki ahlaki 

değerler toplumdaki sosyal refah için son derece önemli bir girdidir. Sosyal hizmetlerin 

devlet tarafından sağlanmasını normatif bir temele dayandırmak istiyorsak, bu hizmetlerden 

305 Mehmet Akad, Sosyal Güvenlik Hakkı, Kazancı Hukuk Yayınları, lstanbul, 1992, s. 12. 
306David Raphael, Prob/ems of Po/itica/ Philosophy, London, Macmillan, 1976, s. 2. 
307Robert Berki, "State and Society: An Anti Thesis Of Modem Political Thought", State and Society in 
Contemporary Europe, Der. Jack Hayward and Robert Berki, Oxford, Martin Robertson, 1979, s. 1 
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yararlanacak kişiler konusunda normatif bir dayanak bulmak zorundayız. Devletin sosyal 

alanda devreye girmesinin gerekçesini, yalnızca ahlaki zorunluluklarla açıklamaya çalışmak 

yeterli olmayacaktır. Burada vatandaşların devletten beklentisi, toplumsal refahın sosyal 

hizmetler vasıtasıyla sağlanmasıdır. Bu noktada da karşımıza bir meşruiyet problemi ve 

bunun çekirdeğini oluşturan yasallık boyutu çıkmaktadır. Üçüncü bölümde açıklanmaya 

çalışıldığı gibi, sosyal hizmetlerin sınırları, siyasal ideolojilerce çizilmektedir. Buradaki temel 

sorun, devletin sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde nereye kadar sorumluluğunun 

bulunduğudur? Aksi takdirde "neden devlete karşı itaat etme borcum olmalı?" sorusu akla 

gelebilir. Akla gelen bir başka soru da "devletin neden topluma ek bir fayda sunması 

gerektiğidir?" Her iki problem de aslında bir paranın iki yüzü gibidir. Bilindiği gibi devletin 

amacı ve doğası gereği bu sorunlar hem toplum hem de bireylerle ilişkilidir. 

Geleneksel liberal yaklaşımların başında bulunan "sosyal sözleşme" kuramına göre, 

insanlar bir araya gelerek bir sosyal sözleşme imzalamışlardır ve bu "devletin temelini" 

oluşturmaktadır. Burada devletin varlık nedeni, toplumdaki insanların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektir. Bireyler birbirleriyle bir sözleşme yaparak toplumun bir parçası durumuna 

gelmişlerdir. Bu sayede de insanlar devletin onları yönetmesine izin vermişlerdir. Sonuç 

olarak bu sözleşmeyle birlikte, devletle birey arasındaki sözleşme sayesinde toplum ve 

hükümet ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da bir vatandaşlık olgusu doğmuştur. Burada 

devletin nasıl oluştuğu gibi bir konunun açıklanması temel olarak amaçlanmamaktadır. Bu 

tamamen bir varsayımlar örgüsüdür. Toplum, insanların bir araya gelmesinin doğal bir 

görüntüsüdür ve hükümet toplumla birlikte gelişmiş bir yapıdır. Hükümet ve beraberinde 

kurumsal yapı olmadan, toplumun kendi kendini idare etmesi ise son derece güçtür. Burada 

hükümetin eylemlerinin, toplumun sosyal amaçlarına hizmet etmesi ve bu amacı 

gerçekleştirmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Sosyal refahın beraberinde getirdikleri 

yönünden, hükümetlerin yapısına baktığımız zaman, sosyal refah ve onun sosyal hizmetler 

vasıtasıyla beraberinde getirecekleri, aslında hükümetin bizzat varlık nedenini 

oluşturmaktadır. 

Edmund Burke da hükümetlerin temel işlevinin insanların ihtiyaçlarını karşılamak 

olduğunu, bunun ise bir tarihsel sürecin sonucunda ortaya çıktığını söylemektedir308
• Nozick 

ise, devletin güç kazanmasını doğrudan doğruya Burke ile aynı temele dayandırmaktadır. 

Bu çerçevede devlet, vatandaşlarının yararına faaliyetler yapmak zorundadır ve bu 

faaliyetleri yerine getirirken de kabul edilebilir bir güç kullanacaktır309 • Aslında bu süreç de 

308 Aktaran, Paul Spicker, Princip/es of Socia/ We/fare, Routledge, 1988, s. 82. 
309Robert Nozick, Anarchy, State and Welfare, Oxford, Blackwell, 1974, s. 95. 
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ahlaki bir seçişle paralellik göstermektedir. Sosyal refahın sağladıklarının temelinde aslında 

kamu yararı kavramı bulunmaktadır. 

Peki devletin sosyal hizmetleri yerine getirebilmesi için yetkisi nereye kadardır? 

Birincisi, eğer refah toplumu için sosyal hizmetlerin oluşturulması zorunluysa, bunun 

sonucunda da, sosyal hizmetlerin niteliğinin ve niceliğinin genişletilmesi gerekiyorsa, devlet, 

ciddi bir büyüme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Devletin büyümesiyle birlikte totaliter 

bir yapı meydana gelebilecektir. Sosyal refahın beraberinde getirdikleri kimi zaman devletin 

diğer ilkeleriyle çelişebilir. örneğin liberal devlette bireysel özgürlük ve mülkiyet hakkı 

üzerinde oldukça yoğun durulmuş ve bu iki değer son derece köklü olarak benimsenmiştir. 

Şimdi, kaynakların yeniden dağıtılması üzerine devletin yapacağı tüm müdahaleler bu iki 

kavrama da ciddi anlamda müdahale edilmesi anlamını taşımaktadır. Kısacası sosyal 

hizmetlerin amaçları kaynakların yeniden dağıtılması, kişisel özgürlük ve mülkiyet 

kavramıyla bağdaşmayabilir. Liberal düşünür Nozick, düzenin tesisi ve tartışmalardaki 

arabuluculuk işlevini, devletin temel fonksiyonları içinde görmektedir310
• Devletin sosyal 

hizmetleri yerine getirebilmek için bir güce ihtiyacı vardır. Bu güç olmadan devlet 

kendisinden beklenen sosyal hizmetlere ilişkin fonksiyonlarının yerine getiremeyecektir. 

Üçüncü olarak, devletin sosyal hizmetler sayesinde yaptığı müdahaleye temel itiraz noktası, 

devletin sosyal refahı gerçekleştirmek zorunda olup olmadığı yönündedir. Çünkü özellikle 

liberal görüş, refahın tesisinin devlet mekanizması dışındaki kimi yollarla da 

gerçekleştirilebileceği düşüncesini benimsemektedir. Bundan sonraki bölümlerde bu 

sorunun yanıtını aramaya çalışacağım. 

1. Sosyal Hizmetlerin Amaçları: 

Sosyal hizmetler genel anlamıyla baktığımızda insanlar için "refah", "mutluluk" ve 

"iyi" kavramlarını ifade etmektedir. Dar bir anlamda baktığımızdaysa refah kavramı, 

insanlara sağlanan sosyal hizmetleri tanımlamaktadır. Bunlar genellikle, sağlık, barınma, 

sosyal güvenlik, eğitim ve sosyal çalışmaları içermektedir. Bu bakış açısındaki ağırlık 

noktası ise, sosyal hi?'.metlerin beraberinde "refahın oluşumu" için önemli rol oynamasıdır. 

Sosyal hizmetlerin bir kısım amacı, insanlara daha iyi bir yaşam standardı sağlamaktır. Bu 

bakış açısı altruistik bir yaklaşım biçimidir. Burada sorunu çözücü bir yaklaşım biçimi 

bulunmaktadır. Buna göre kimi insanlar şu ya da bu nedenden dolayı olumsuz bir durum 

içinde bulunmakta ve sağlanan imkanlar sayesinde bu olumsuzluktan "olumluya" bir geçiş 

yapılabilmektedir. Bu adeta bir ilaç tedavisi niteliğindedir. Sosyal hizmetlerin geliştirici bir 

310/bid., s. 149. 
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niteliği bulunmaktadır. Sosyal hizmetler sayesinde insanlar hem kendi potansiyellerini 

geliştirecekleri bir imkan bulmakta, hem de bu hizmetler sayesinde korunmaktadırlar. Sosyal 

hizmetler, kuracakları "güvenlik ağı" ile, ileride bireylerin karşılaşmaları muhtemel olan 

yaşlılık, sakatlık veya yoksulluk gibi bazı olumsuzluklara karşı koruyucu önlemleri ön 

görmektedir. 

Bununla birlikte sosyal refahın sağladıklarının, yalnızca bu imkanlardan yararlananlar 

için bir kazanç olması gerekmektedir. Townsend'ın belirttiği gibi, sosyal hizmetlerin öncelikli 

ve asıl hedefi, gelişimi ve kurumsallaşmış bir toplumun gelişimine hizmet etmek olmalıdır311 • 

Bununla birlikte bireylerın kazançlarının ölçütü de bir toplum için önemlidir. Bilindiği gibi 

toplumlar bireylerden oluşmaktadır. Fakat burada topluma sağladığı fayda, tek tek bireylere 

sağladığı faydadan daha önemli bir yer tutmaktadır. Sosyal hizmetler ekonomik politikalarla 

güçlendirildiğinde, toplumda sosyal adalet ve eşitlik ilkelerinin oluştuğunu rahatlıkla 

görebiliriz. Sosyal hizmetler, sosyal değişimin araçları olmakla birlikte, sosyal düzenin 

tesisinde de önemli bir rol oynamaktadırlar. Tüm bunlara rağmen sosyal refahın getirdikleri, 

gerek bireysel, gerekse toplumsal açıdan oldukça farklı şekillerde değerlendirilmektedir. 

2. Sosyal Hizmetin Doğası: 

"Sosyal hizmet" düşüncesi genellikle dar bir çerçevede kullanılmaktadır. Temel 

kullanım alanları, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik, barınma, eğitim ve sosyal çalışma 

alanlarıyla sınırlıdır. Titmuss'un da belirttiği gibi sosyal hizmetleri yalnızca bu alanların içine 

hapsetmek oldukça kısıtlı bir yaklaşımı da beraberinde getirecektir. Bu da sosyal refah 

kavramının içeriğini daraltıcı bir nitelik taşımaktadır312• örneğin, Titmuss'a göre kiracılara 

yapılan yardımlar bir sosyal hizmet kavramı içinde düşünülürken, ev sahibine yapılabilecek 

yardımlar, bu kavram içinde düşünülemez. Benzer şekilde iş alanları yaratmak için yapılacak 

yardımlar, sosyal hizmet kavramı içinde düşünülürken, ekonomiyi düzene sokmak için 

devletin ekonomiye müdahalesi bu kavram dahilinde düşünülemez. Görüldüğü gibi kavram 

üzerinde herkes aynı fikirde değildir.··Bununla birlikte, kamu hizmetleri muhtaç kişilere 

yapılan mal ve hizmet yardımlarını içerir. Bu, saı:ıayi toplumunun her an gelişen ve değişen 

ihtiyaçlarına verilen bir cevaptır. Böylece gelir dağılımının eşitlenmesinde çok güçlü bir araç 

olan sosyal kamu hizmetleri, bir sosyal görev ve hak olduğu gibi, iktisadi bir görev ve haktır. 

311 Peter Townsend, Socio/ogy and Social Po/icy, Harrnondsworth, Penguin, 1976, s. 28. 
312Richard Morris Titmuss, "The social division of welfare: some reflections on the search for equity", 
Essay on the Welfare State, 2 B., London, Ailen and Unwin, 1963, s. 1-2. 
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Devlet bu yolla bireysel refah ve kamu yoksulluğu arasındaki açığı kapatacak ve bu sayede 

toplumsal adaleti bir nebze de olsa sağlayacaktır313 • 

Sosyal hizmetler her şeyden önce organize olmuş faaliyetleri tanımlar. Sosyal refahın 

kurumlarının sağlamaya çalıştığı hizmetler, daha önceleri aileler tarafından karşılanmaya 

çalışılmaktaydı. Günümüzde ise bu tip hizmetler devletin organize olmuş kurumları 

tarafından yerine getirilmeye başladığından bu yana, sosyal hizmet niteliğini kazanmıştır. 

Gönüllü sosyal hizmet organizasyonlarının yapacağı katkılar, bireysel katkılardan çok daha 

geniş bir kesime hitap edebilme şansına sahiptir. Buradan şu anlam da çıkabilir: Sosyal 

refahın yaratılmasında, gönüllü organizasyonlar da etkin bir rol oynayacaktır. 

Bununla birlikte, sosyal hizmetler, gelirin paylaşımında bir denge sağlanması 

amacına yöneliktirler. Bu noktada dikkate alınması gereken, hizmetlerden faydalanacak 

insanların, hizmetin niteliğine göre farklı olabilmesidir. Birçok hizmet, doğrudan bütün 

insanlara yöneliktir. Bu hizmetlerden yararlanan bir bakkal olabileceği gibi, kimsesiz bir 

çocuk da olabilir. Bununla birlikte yerine getirilen hizmetlerdeki· çeşitliliğin tek bir ortak 

paydası bulunmaktadır; o da hepsinin sosyal eşitsizliği en aza indirebilme çabasıdır. 

Devletin yerine getirdiği kimi sosyal nitelikli ve kaynakların yeniden dağıtımını 

amaçlamayan hizmetler vardır. Ancak bunları sosyal hizmetler kategorisine alma olanağımız 

bulunmamaktadır. Bunların çoğunu "kamu" hizmetleri sınıfına dahil edebiliriz. Polis, 

askeriye, yol, kanalizasyon, park gibi hizmetler bu kategoride düşünülebilir. Bu tip hizmetler 

ilke olarak toplumun tüm kesimleri için geçerli olan hizmetlerdir. Bu genel niteliği pek çok 

sosyal hizmette de görme imkanımız bulunmaktadır. Sağlık ve eğitim hizmetleri, yaşam 

süreçlerinin bir boyutunda mutlaka tüm insanları ilgilendirecektir ve bu niteliği dolayısıyla 

evrenseldir. Benzer bir şekilde sosyal güvenlik sisteminden orta ve uzun vadede genel 

olarak herkesin yararlanacak olması aynı mahiyette sayılabilir. Hatta kuramsal olarak sosyal 

güvenlik sisteminin insanın doğumundan ölümüne kadarki süreci bir bütün olarak kapsaması 

amaçlanmaktadır. Uygulamada ise, finansal zorluklar nedeniyl~ böylesi bir durumdan 

faydalanabilen insan sayısı oldukça sınırlıdır. Kamu ve sosyal alarıdaki hizmetleri her zaman 

belirgin bir ölçütle birbirinden ayırmak oldukça güçtür. örneğin, yaşlılara verilen hizmet, 

sosyal hizmet olarak yorumlanırken, buna karşın bir kütüphane hizmeti kamu hizmeti olarak 

düşünülmektedir. Bu iki hizmet türü de devlet tarafından yerine getirilmekte olup, her ikisinin 

de faydaları söz konusu hizmetten yararlanabilecek olan tüm insanları kapsamaktadır. 

313 Abdullah Dinçkol, Sosyal Güvenlik Açısından Toprak ve Tarım Reformu, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, lstanbul, 1992, s. 83. 
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Sosyal hizmetler ikincil nitelikte olup, diğer metot ve süreçler başarısız olduğu zaman 

devreye girmektedirler. Eyden sosyal hizmetleri şöyle tanımlar: 

"Sosyal hizmetler, toplumun üyesi olan bireylerin kişisel ihtiyaçlarını, kendisinin ve 

ailesinin imkanlarıyla, serbest piyasa koşulları ya da endüstriyel ilişkiler aracılığıyla etkin ve 

verimli karşılayamadığı taktirde sosyal kurumlar tarafından karşılanması zorunlu olan 

hizmetlerdir314
." 

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, sosyal hizmetler kişisel nitelikte problemlerin 

göğüslenmesine yönelik olarak ele alınmıştır. Ayrıca, sosyal hizmetler, diğer metotların 

yetersiz kalması halinde, devreye girmesi gereken bir hizmet süreci olarak değerlendirilebilir. 

Her iki durumda da, sosyal hizmetlerde bir sınırlandırılmışlık söz konusudur. Sosyal 

hizmetler yalnızca bireyle ilgilenmez, aile, grup ve daha geniş çerçevede toplumu da dikkate 

alır. Özellikle Birinci Dünya Ülkelerinde olduğu gibi eğitim ve sağlık hizmetlerini bireylerin 

kendilerinin karşılayıp karşılamadığına bakmaksızın sosyal hizmetler devreye 

girebilmektedir. 

Bununla birlikte sosyal hizmetlerin yukarıdaki biçimde tanımlanması, kamu hizmeti ile 

sosyal hizmetler alanları arasındaki farklılığı ortaya koyabilmek için yararlıdır. örneğin 

sosyal hizmetlerden yararlanacak kişiler kimi zaman "devlete bağımlı insanlar'' olarak da 

tanımlanmakta ve toplumun bunlara karşı kolektif bir sorumluluğu belirtilmektediı-315• Bunlar 

arasında, hastalar, engelliler, yaşlı insanlar, çocuklar, mağdur durumdaki anneler ve işsizler 

bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri bu boyutuyla tam bir sosyal hizmet niteliğindedir. Çünkü bu 

husus, eğitim, sosyal güvenlik, yoksulluk, işsizlik ve yaşlılıkla ilgilidir. Ayırım birçok noktada 

irrasyoneldir. Çevresel sağlık tehlikelerine karşı, sağlık ve gıda sektöründe hijyen kurallarına 

uyulması gerekmektedir. Bununla birlikte bu tip hizmetlerden yararlananları söz konusu 

risklere karşı korumak için alınması gereken en önemli tedbir insanları aşılamaktır. Buna 

karşılık, mal ve hizmetlere ihtiyacı olmakla birlikte, bunu diğerlerinden karşılayabilmek için 

önemli miktarlarda para ödemesi gereken ekonomik durumu yetersiz insanlar da bağımlı 

durumundadır. Fakat bu arada, çöplerin toplanması, kanalizasyon, caddelerin aydınlatılması .· 

ve yolların yapılması gibi klasik kamu hizmetleri son derece önemli ihtiyaçları karşılar. Bu 

hizmetler sonucunda insanlar ciddi bir fayda sağlayacaklardır. Bunun için de vergi 

yükümlüsü durumunda bulunacaklar ve vergi ödeyeceklerdir. Fakat vergi ödeyenlerle bu 

hizmetlerden yararlananların mutlaka aynı kişiler olması zorunlu değildir. Kamu 

hizmetlerinden yararlananlar kimi zaman kendilerinin söz konusu hizmetlerden 

314Aktaran, Anne Byrne ve Calin Padfield, Socia/ Service Made Simple, Landon, Ailen, 1978, s. 1. 
315 Titmuss op. cit., s. 42-43. 
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yararlanabilmeleri için vergi yükümlüsü olmak zorundadır. Fakat işsizler için böylesine bir 

ödeme söz konusu olmayacağı gibi, söz konusu eksiklik vergi ödeyebilen mükelleflerin 

ödedikleri vergilerle giderilmeye çalışılacaktır. Görüldüğü gibi kamu hizmetleri daha çok 

kollektif nitelikteki kaynaklardan sağlanabilmekte ve bunlar kamu tarafından paylaşılarak 

kullanılmaktadır. Sosyal hizmetler ise, kaynakların bir noktadan diğer bir noktaya transferini 

gerektirmektedir. Hizmetlerin akışının ucunda bulunan kişiler, genellikle bağımlı durumda 

bulunan insanlardır. Burada amaç, toplum içinde bir koruma ağı yaratmaktan daha çok, söz 

konusu insanları bu durumdan kurtarmaktır. 

3. Sosyal Refah Kavramına Kuramsal Yaklaşımlar: 

Sosyal refahla ilgili olarak, bugünlerde temel olarak iki farklı yaklaşım biçimi 

güncelliğini korumaktadır. Bunlardan birincisi ikame ve diğeri kurumsal yaklaşım 

biçimleridir316
• ikame kavramıyla anlatılmak istenen, aile, piyasa mekanizması ve gönüllü 

kuruluşlar gibi sisteme destek sağlayan birimlerin çalışamaması durumunda, sosyal refah 

kuruluşlarının devreye girmesidir. Kurumsal yaklaşım biçimindeyse, tam aksine, sosyal refah 

hizmetleri modern endüstriyel toplumların en önemli çizgilerinden biri olarak görülmektedir. 

Bu kavramlar az ya da çok sosyal refah hizmetlerinin yoğunluğuna odaklanmış durumdadır. 

Söz konusu her iki kavramın da asıl hareket noktası, bulundukları topluma güven ve istikrarı 

kazandırabilmek veya varolan güven ve istikrarın devamını sağlamaktır. Bu iki kavram da bir 

taraftan özgür girişim ve bireysel ekonomik değerler, diğer taraftan da güvenlik, eşitlik ve 

insani değerler arasındaki uzlaşmayı temsil etmektedir. 

ikame formülasyonu bireylerin ihtiyaçlarını karşılama temeline dayanan üç "doğal" 

kanaldan beslenmektedir. Bu üç doğal kanal ise, aile, gönüllü kuruluşlar ve serbest piyasa 

ekonomisidir. ikame yaklaşımı, bu üç kaynağın bireysel ihtiyaçların karşılanması için yeterli 

olduğu varsayımı üzerine kurulmuştur. Bunlar sistemin temel destekleyicileri olarak 

görülmektedir. Kimi zaman bu kurumlar tam anlamıyla amaca hizmet etmeyebilir. Örneğin 

ailenin dağılması durumunda ya da ekonomik kriz anında, söz konusu olumsuz durumun 

düzeltilebilmesi için, üç kaynaktan hangisinin devreye gireceği çok fazla belirli değildir. 

Bazen de gönüllü kuruluşların mali kaynakları yetersiz olabilir veya insanlar, hastalık ve 

yaşlılık gibi nedenlerden dolayı normal kanalları yeterince kullanamayabilir. Bu gibi 

durumlarda, dördüncü bir mekanizma devreye girmektedir. Bu da sosyal refah kurumlarıdır. 

Bunlar devletin sosyal kurumlarıdır. Sosyal refah kurumları aile ve ekonomik yapılar 

316 Harold Wilenksy, /ndustrial Society and Social Welfare, 1955, s. 29-31. 



iyileşince, geriye çekilecektir. Çünkü buradaki yardımın karakteri, hayırseverlik ve geçicilik 

ilkesine dayanmaktadır. 

ikame yaklaşımının kavramsal boyutu ABD'de 1929 ekonomik krizinde çok daha 

popüler bir nitelik taşımaktaydı. Bu yaklaşım tarzı ABD'deki dönemin liberal politikalarıyla da 

oldukça uyumluydu. Ancak bu kavram yaklaşım sosyal refah faaliyetlerine özgün bir bakış 

açısı getirmekle birlikte, endüstriyel topluma geçişle meydana gelen ihtiyaçları karşılamaya 

çok fazla uygun değildir. 

Sosyal hizmetlere kurumsal yaklaşımda ise, organize olmuş kuruluşların faaliyetleri 

ve sosyal hizmetler, bireylerin ve grupların, gerek sağlık, gerekse yaşam standartlarında 

belirli bir seviyeye ulaşabilmeleri için tasarlanmıştır. Kurumsal yaklaşım bir yandan 

toplumların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilmek, diğer taraftan da bireylerin 

kapasitelerini geliştirebilmeleri için, onlara çeşitli olanaklar tanıyarak, kişisel ve toplumsal 

ilişkilerin gelişmesine yardım edebilecek olmak anlamına gelecektir.317
• Kurumsal anlamdaki 

tanımda sosyal hizmetlerin devreye girmesi için mutlaka anormal bir durumun meydana 

gelmesi gerekmez. Modern sanayi toplumlarında, sosyal refah kavramları insanların 

kendilerini geliştirebilmeleri için devreye girmektedir. Kişinin gerek kendisinden, gerekse 

statüsünden kaynaklanan güçsüzlüğün getirdiği sınırlamaları ortadan kaldırmak amacı 

güdülmektedir. 

Aslında sosyal yaşamı incelediğimizde, uygulamada her iki kuramsal yaklaşım 

tarzının da benimsendiğini rahatlıkla görebilmekteyiz. Bununla birlikte, ilk tezi 

benimseyenler, ikinci tezin bireyselciliği temelinden sarsacağını ve bireysel yaşamı ortadan 

kaldıracağını ileri sürerken, ikinci tezi savunanlar, ikame kavramının iyi bir yaşam ütopyasını 

önlediğini ileri sürerler18
• Hiçbir ideoloji bir vakum içinde değildir. Tüm ideolojiler kültürel ve 

sosyal boyutları beraberinde taşımakta ve birbirlerini etkilemektedir. Bununla birlikte 

kurumsal yaklaşımın, sosyal hizmetlerin niteliğinin açıklanmasında daha üstün bir yeri 

olduğu düşünülmelidir. 

4. Sosyal Refah Kriterleri: 

Sosyal refah üzerine iki yaklaşımdan kaynaklanan düalizmi akılda tuttuktan sonra, 

şimdi de sosyal refahın özüne bakacağız. Sosyal refah faaliyetlerini diğer kamu 

hizmetlerinden ayıran temel farklılıklar nelerden kaynaklanmaktadır? Bu altbölümde, bu 

317Walter Friedlander, lntroduction to Social Welfare, New York, Prentice-Hall, 1955, s.4. 
318 Diana M. Dinitto, Social Welfare, 4. B., Boston, Allyn and Bacon, 1995, s. 117. 
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temel farklılıkların neler olduğu açıklanmaya çalışılacaktır.Sosyal refah faaliyetlerinin 

kriterleri aşağıda sıralanmıştır: 

a. Kurumsal Bir Yapıyı Bünyelerinde Taşırlar: 

Sosyal refah faaliyetleri organize faaliyetlerdir. Bununla birlikte bireysel hayırseverlikler ve 

bu hayırseverlerin karşılıksız parasal yardımları sosyal refah düzeyinin artmasını veya 

azalmasını sağlayabilir. Fakat bireysel tipteki eylemler organize olmamış eylemlerdir. Aynı 

şekilde, akraba grupları, kiliseler, camiler, cemaatler, arkadaşlar ya da komşular gibi 

karşılıklı ilişkiler sonucu yapılan yardımlar da sosyal refah faaliyetlerinin miktarını artırabilir. 

Fakat bu grupların yaptıkları katkılar, sosyal refah kurumlarının tanımı içine dahil değildir ve 

bu da son derece önemli ve açık bir ilkedir. 

Modern sosyal refah kavramı içinde hiç tanımadığınız birisine karşı bir yardım 

düşüncesi bulunmaktadır. Bu yardımı yaparken de kişiye yardımı isteyip istemediği gibi bir 

soru sorulmamaktadır. Kısacası herhangi bir ilişki ağı sonucunda (akrabalık, komşuluk, aynı 

örgüte üye olma gibi) bir yardım söz konusu olmamaktadır. Burada aile ya da arkadaş 

grupları gibi kesimlerin yardımlarının temelinde aralarındaki ilişkiler ağı yatmaktadır. Bu 

boyutuyla, yardım edenle yardım edilen arasında bir ayırım gözetilmektedir. Burada da asıl 

olan, sanayileşme sonucu kırsal alanlardan, şehre gelen kişilerin değişim sonucu yaşadığı 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Ben, sosyal refah kurumlarının, devamlılığı olan, düzenli ve 

sosyal refahın tüm topluma ulaşmasına yönelik faaliyetler içinde olması gerektiğine 

inanmaktayım. 

b. Sosyal Sorumlulukları Bünyelerinde Taşırlar: 

Sosyal yardımların varlık nedeni toplum tarafından onaylanmış amaçların, metotların 

ve resmi sorumlulukların yerine getirilmesidir. Bunun en önemli aracı da sosyal refah 

hizmetleridir. Eğer aile, gönüllü kuruluşlar ve piyasa ekonomisi sonucunda sosyal refahın 

oluşumu için aktarılabilen kaynakların seferberliği yeterli düzeyde değilse, dördüncü bir 

sistemin devreye girmesi gerektiğini daha önce belirtmiştim. 

Gelişmiş toplumlarda kamu yararı için oluşturulan bir takım mekanizmalar sosyal 

desteğin temelini oluşturur. Demokratik bir toplumda, sosyal refah hizmetleri, hükümetlerin 

temsili demokratik yapılarının bir uzantısı olmalıdır. Gönüllü kurumların sorumluluğu ise, 

yönetim sorumluluğu gibi algılanamaz. Böylesi gönüllü kuruluşların değişime cevap vermek 

ya da seçmenlerin taleplerini karşılamak gibi bir amaçları yoktur. Bununla birlikte bu 

kuruluşlar da, sorumluluk prensibini inkar etmezler. Bu prensip kamunun organize olmuş 
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destekleyici kurumları kabul ettiği kadar, özel kesimlerin de organize olmuş destekleyici 

kurumlarının kabulünü gerektirir319
. 

c. Programlarında Kar Amaçları Yoktur: 

Ailelerin ihtiyaçları karşılama boyutu, sosyal refah kavramı içinde düşünülemez. Aynı şekilde 

piyasa ekonomisi içinde üretilen mal ve hizmetlerle, bireylerin para karşılığı satın aldıkları 

hizmetler, sosyal refah kavramı içinde düşünülemez320 • Kazanç getiren girişimler ve kişilerin 

satın aldığı hizmetler bu sosyal refah kavramının dışındadır. 

Genel anlamıyla baktığımızda, sosyal refah sisteminin amacı, kar merkezli temin 

ettikleri mal ve hizmetlerin temininden farklı değildir. örneğin, özel işletmelerde çalışanların 

emeklilik planları, gelişim durumları, tanınan kimi haklar, sosyal refah sisteminin getirdiği 

bazı haklarla paralellik içindedir. Fakat özel sektör tarafından düşünülen ve gerçekleştirilen 

insan boyutlu faaliyetler işletmelerin temel amaçlarını oluşturmamaktadır. özel sektör yaptığı 

her türlü yardımda, aslında kendisi yönünden bir yatırım amacı gütmektedir. Toplu pazarlık, 

ücretlerden emeklilik için bir kısmın ayrılması ve yönetime katılma gibi işletmelerde yaşanan 

bazı sosyal boyutlu standart faaliyetler daha çok hükümet düzenlemelerinin bir sonucu 

olarak karşımıza çıkar. Endüstriyel alandaki refah programları, sosyal refah kurumlarının 

gelişimine de katkı sağlayacaktır321 • Kar amacı güdüp gütmediğini tespit için yapılması 

gereken eylemin varlık nedenine bakmaktır. 

d. insanların ihtiyaçlarını Karşılamaya Yöneliktir: 

Sosyal refah hizmetleri, insanların ihtiyaçlarını karşılamayı ve kapasitelerini değişik 

alanlarda geliştirmeyi hedefler. Korumacı aileye kimsesiz çocuğun yerleştirilmesi, geliştirici 

programların ve sosyal güvenlik sisteminin uygulanması, kırsal kesimlerdeki sağlık 

sisteminin iyileştirilmesi bu kavramsal çerçeve içinde düşünülebilir. Buradaki faaliyetlerin bir 

·ortak paydası vardır. Bu da hepsinin sosyal refahı sağlamaya yönelik olmasıdır. Burada 

· kişilerin kendilerinin karşılayamadığı ihtiyaçların karşılaması amaçlanmaktadır. Bu ihtiyaçlar 

maddi olabileceği gibi manevi de olabilir322
• Bununla birlikte insanların ihtiyaçlarının 

karşılanıp karşılanmadığı, karşılanmadıysa niçin karşılanmadığını araştırmak kolay bir iş 

319 Can Tuncay, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, lstanbul, 1988, s.59 
320 Titmuss op. cit, s.49. 
321 Cahit Talas, Ekonomik Sistemler, 5. Bası, Ankara, imge Kitapevi, 1999, s. 206-209. 
322 Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, lstanbul, Filiz Kitapevi, 1983, s.230. 
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değildir. ihtiyaçların en iyi düzeyde karşılanması için sosyal hizmetlerin kurumsal boyutunun 

ikame niteliği taşımasından çok, kurumsal bir yapı oluşturması gerekmektedir323
. 

e. İnsanların Tüketim İhtiyaçları ile ilgilidir: 

Hükümetlerin yaptıkları sosyal refah hizmetlerini, diğer faaliyetlerinden nasıl 

ayıracağız? Bu tip hizmetler fonksiyonel olarak toplum adına acilen gerçekleştirilmesi 

gereken hizmetlerdir. Bunlar, bireylerin tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Sosyal 

refah programları, bireysel ihtiyaçları ve büyük nüfus kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 

yöneliktir. Burada klasik şekilde kamu hizmetleri olarak tanımlanan ulusal savunma, alt yapı 

sistemleri, yollar gibi kamu hizmetlerinin karşılanması yer almamaktadır. 

Tüm bunlardan sonra genel bir tanım vermek gerekirse, sosyal hizmetler ailelerin ve 

bireylerin sağlık ve refahlarını doğrudan doğruya ilerleten faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

Bu, Wilensky tarafından şöyle tanımlanmıştır: "Sosyal hizmetler, insan kaynaklarının 

ilerlemesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik, organize olmuş, tüm faaliyetlerdir24
". 

5. Sosyal Hizmetlerin Çeşitliliği ve Kuramsal Yapı: 

Hem kavram olarak sosyal devlet hem de devlet düşüncesi, kurumsal bir yapıyı ifade 

etmektedir. Fakat gerçekte, bu kurumsal yapıyı açmaya ve anlamaya çalıştığımız andan 

itibaren karşımıza çok daha karmaşık bir sistem çıkar. Tüm endüstriyel toplumlarda, devlet 

genellikle sosyal refahın en büyük temin edicisi durumundadır. Devlet, bunun için değişik, 

sosyal refah sistemlerini ortaya koymaktadır. 

Titmuss, sosyal refahla ilgili üç temel hizmeti tanımlamaktadır: Bunlar sırasıyla, 

sosyal, mali ve çalışma hayatıyla ilgili hizmetlerdir325
• Genelde ilk ikisi devlet tarafından 

temin edilirken, üçüncüsü özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Sosyal refah, genellikle 

devlet tarafından dolaysız bir yoldan sağlanan sosyal hizmetleri kapsamaktadır. Mali refah 

ise, insanlara tanınan kiş1sel vergi muafiyetleri veya kademeli vergi sistemi aracılığıyla, 

bunlara tanınan ayrıcalıkli durumlarda karşımıza çıkmaktadır. "Çalışma hayatı" ile ilgili refah, 

kişinin iş hayatında olmasından dolayı elde ettiği bazı kazanımlarıdır. Titmuss'un bu ayırımı 

aslında tüm sosyal refah hizmetlerini kapsar niteliktedir. Titmuss'a göre, tüm kollektif 

müdahaleler bireylerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu da topluma büyük bir 

323 Güneri Akalın, "Anayasamızın Piyasa Ekonomisi ile Uyumlulaştırılması: Mali ve Ekonomik 
Hükümler ile Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevlerin Yeniden Düzenlenmesi," Anayasa Yargısı, 
Ankara, 1995, s. 78-80. 
324 Harold Wilensky, The Welfare State and Equa/ity, Berkeley, University of California Press, s. 5. 
325Titmuss, op. cit., s. 43. 
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katkı sağlamaktadır. Bu katkılar genellikle yukarıda gruplandırıldığı gibi üç alanda karşımıza 

çıkmaktadır326 . Bununla birlikte Titmuss'un sosyal refahın organizasyonel tarifinde eksiklikler 

bulunmaktadır. Titmuss yaptığı ayırımda, gönüllü kurumlar ve informel kurumları 

düşünmemiştir. Sosyal refahın yeniden dağıtılması sürecinde artık devlet kadar bireysel 

katkılar ve eylemler de önemli rol oynamaktadır. Çalışma yaşamıyla ilgili sosyal ·refahta, 

çalışanlara sağlanan kazançlar göz önünde bulundurmaktadır. Bunlar genellikle temel 

ücrete eklenen kazançlardır ve işverene devlet tarafından bu yükümlülük yüklenmiştir. Bizim 

ülkemizde olduğu gibi zorunlu sigorta yaptırılması buna bir örnektir. Devletin rolünün 

tanımlanmasında, Titmuss bir başka alana da geçmekte ve farklı konuları ele almaktadır. 

Devlet yaptığı faaliyetlerle kaynakların dağılımında farklı yollar izleyebilir. Sosyal hizmetler 

bilindiği gibi dolaysız olarak devlet tarafından karşılanmakla birlikte, kimi dolaylı hizmetler de 

sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, başvuru merkezleri ve sağlık eğitimlerinin 

desteklenmesi gibi alanlar da yer almaktadır. Bu alanlarda kişiye maddi bir hizmet 

sunulmamakla birlikte bireyinin gelişimine katkı sağlanmaktadır. Kaynakların yeniden 

dağıtımında en temel kriterlerden biri, mutlaka yasal sürecin işlemesidir. Devletin yapacağı 

faaliyetler sonucunda ekonomik alanda yaratacağı iyileştirme, gerek grupların gerekse 

bireylerin refahlarının artmasını sağlayacaktır. 

Sosyal refahın beraberinde getirdiklerini alternatif bir şekilde gruplandırmaya çalışan 

Judge, refahın karma ekonomisi kavramını ortaya koymaktadır. Bu daha önceleri "refah 

pluralizm"i (welfare pluralism) diye bilinen bir kavramdır. Judge327
, gerek mali gerekse sosyal 

hizmetlerin ürettiği yapıyı farklı organizasyonların üstlendiğini rahatlıkla görmektedir. Judge, 

sosyal hizmetlerin üretim ve finansal boyutunda kamu sektörü, özel sektör, gönüllü 

organizasyonlar ve resmi olmayan yardımların devreye gireceğini söylemektedir. Bu da 

toplumda sosyal hizmetlerin uygulanmasındaki çeşitfüiği gösterir. Burada devletin rolüne 

temel anlam yüklenmektedir. Artık devlet, izole edilmiş bir şekilde yönetilmeyecektir. Onun 

faaliyetleriyle eşgüdümlü birçok farklı örgüt devreye. girmiş durumdadır. Cawson, devletin 

faaliyetlerinde temel olarak üç modelin dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir328 • Birinci 

olarak devlet, piyasa mekanizması içindeki faaliyetleri düzenleyici bir görev üstlenmektedir. 

Temel sosyal hizmetlerde özel kişi ve kurumlar da devreye girmektedir. Fakat bunların 

hareket alanları devlet tarafından şekillendirilmiştir. ikinci olarak bürokratik bir model söz 

konusudur. Bu modele göre, tüm sosyal hizmetleri devletin kurumları en ince ayrıntısına 

326/bid., s. 42. 
327 K. Judge, "The Growth and Decline of Social Epxenditure",Pub/ic Expenditure and Social Policy, 
Der. A. Walker, London, Heinemann, 1982, s. 95. 
328Alan Cawson, Corporatism and We/fare, Landon, Heinemann, 1982, s. 7. 
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kadar, bizzat kendi yerine getirmektedir. Üçüncü olarak da, devlet kurum ve kuruluşlarla 

anlaşma ve pazarlık yaparak, sosyal hizmetleri alt yüklenicilere verebilir. Burada devletin 

rolü, refahın yerine getirilmesi için geliştirici ve düzenleyici bir yapıyı kurumlaştırmak 

olmaktadır. Bu modelle, hizmetlerin sağlanmasında devletin hem teşvik edici, hem de 

gelişimi sağlayıcı bir rolü bulunmaktadır. Devlet, sağlık ve eğitim alanlarında doğrudan 

devreye girerken, ücret uyuşmazlıklarında ise kolaylaştırıcı olarak devreye girmektedir. 

"Devlet müdahalesi" denildiğinde, toplumun dışından müdahalede bulunan bir 

yapının varlığı düşünülebilmektedir. Burada iki önemli faktör vardır. Bunlardan birincisi, 

devletin özel sektörü düzenlediği yönündedir: Devlet sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi için 

kuralları koyarken, özel sektör bu kurallara uymak zorunda kalır. örneğin bir yaşlılar evi 

açmak istiyorsak, mutlaka devletten ruhsat almak zorundayız. Devlet böylesine alanlarda 

tam anlamıyla bir düzenleyici konumundadır. Diğer faktör ise, devletin teşvik edici 

konumunda olmasıdır; bu teşviki de vergi muafiyeti veya ayrıcalıkları gibi alanlarda 

yaratmaktadır. 

Gerek "sosyal devlet" gerekse "refah toplumu" düşünceleri, birlikte "mutlu" bir toplum 

yaratmayı amaçlamakta, ve bu sayede de toplumdaki bir çok ihtiyaç sosyal hizmetler 

kapsamında çeşitli şekillerde karşılanabilmektedir. Burada sosyal devlet ve onun uygulama 

aracı olan sosyal hizmetler son derece önemlidir. Çünkü bu sayede herkesin ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli hizmetlerin sağlanmasına ön ayak olunacaktır. Fakat gerçekte, 

sosyal hizmetlerin yerine getirilmesiyle ilgili bir çok organizasyon karışık bir ilişkiler ağı 

içerisindedir. Bunların içinde de en önemli rolü hala devlet oynamaktadır. Bu da devletin 

refah toplumunun idamesi için en önemli örgütlerden biri olmaya devam ettiğini 

göstermektedir. Tüm bunlar aslında, sosyal devlet ile toplumun bu husustaki değer yargıları 

arasında birebir paralellik olduğunu bize göstermektedir. Sosyal hizmetlerin yapısında ve 

ilkelerinin analizinde en azından toplumsal yapıyı hala göz önüne almak durumundayız. 

6. Sosyal Devlette, Sosyal Hizmetlerin Sınırları: 

"Sosyal devlet", beşikten mezara kadar kendi vatandaşlarına belirli hizmetler ye 

faydalar sunmayı amaçlayan bir devlet şeklidir. Stuart Hail, bu konuda şu görüşleri dile 

getirmiştir: 

"Sosyal devlet farklı ayırımlar temelinde biçimlenmektedir. Bu ayrımlar toplum 

tarafından kabul edilen bazı beklentilerin devlet tarafından karşılanması üzerine 

kurulmuştur. Devletin bu sorumluluğu kendi yurttaşlarına karşıdır ve bunları karşılamak 

zorunluluğu içindedir. Bunlardan bazıları, toplumdaki tüm kişilerin sağlık, ekonomik, güvenlik 
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ve medeni yaşamlarında asgari bir standart yaratmakla ilgilidir. Burada devletin söz konusu 

sorumlulukları, hem kapasitesi ile hem de sosyal ve kültürel mirası ile doğru orantılıdır. 329" 

Fakat tüm yapının yalnızca asgari standartların üzerine oturtulması yeterli bir tanım 

olmayacaktır. Asgari kavramı, biri söz konusu çizginin altına düştüğü zaman diğerinin 

devreye girmesi işleyişini beraberinde getirmelidir. Bu sayede sosyal devletin asgari 

standartların ötesinde daha aktif bir şekilde tanımlanması özellikle gerekecektir330
• Briggs, 

sosyal devletin üç farklı boyutta sosyal ilişkileri nasıl etkilediğini belirtmiştir331 . 

"Sosyal devlet ilk olarak bireylerin ve ailelerin gelirlerinin belirli bir seviyenin altına 

düşmemesini amaçlamaktadır. Bu, gelir düzeyini dikkate alırken de piyasa şartlarını veya bu· 

piyasa şartlarında kişinin yaptığı işin niteliğini hesaba katmadan dolaysız olarak ona 

sağlanacak sosyal hizmetin niteliğiyle ilgilidir. ikinci olarak ise, kimi "sosyal ihtimallere" göre 

bireylerin ve ailelerin karşılaşacağı riskleri minimum düzeye indirmek istemektedir. Bunlar; 

hastalık, yaşlılık durumları veya işsizlik gibi durumlardır. Bu durumlar gerek bireyleri gerekse 

aileleri bir kriz durumu içine sokabilir. Son olarak da, devlet vatandaşların sınıf veya 

statülerine bakmaksızın her biri için kabul edilen ve sağlanabilen en iyi standartlarda sosyal 

hizmet sağlama çabası içinde olandır." 

Burada ilk kriterde ele alınan, piyasa ekonomisi şartlarının oluşmasıdır. ikinci kriter 

de ise, sosyal hizmet düşüncesinde kollektif bir sorumluluğun varlığı önkoşul olarak 

varsayılmaktadır. ônkoşulla ifade edilmek istenen toplumsal yapı içinde asgari bir konumun 

varlığının kaçınılmazlığıdır. Bu da bir üçüncü durumu yani sosyal devletin boyutları 

sorununu gündeme getirecektir. Buna göre sosyal devlet söz konusu ekonomik ve sosyal 

asgari hedefleri yerine getirebilme çabası içindedir. Bu çaba onu yine kapasitesine ve 

biçimine göre farklı boyutlara ayrılmaktadır. Burada karşımıza yine iki önemli boyut 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, sosyal hizmetlerin sağlanabilecek en yüksek düzeyde 

olmasının gerekliliğidir. ikinci olarak ise, hizmetlerin herkesi kapsayacak nitelikte bulunması 

gerekmektedir. Buna genel/ilik ilkesi de diyebiliriz. Bu ilke lngiliz sosyal devlet düşüncesinin 

temelinde bulunmaktadır. 

329Aktaran, Anthony Forder, Concepts in Social Administration, Landon,, Routledge and Kegan, 
1974, s. 2. 
330 Savaş, burada sosyal devletin, sosyal hizmetler vasıtasıyla insanlara sağlanması istenilen 
"minimum yaşama standardı"nın asıl amacının, siyasal iktidarın "yeniden seçilmeyi güvence altına 
almak" için kullandığı bir siyasi rüşvet olduğunu belirtmektedir. (Pek tabii ki, bu düşünce biçimi, 
Üçüncü Bölümde belirtmeye çalıştığımız, anti kollektivist bakış açısının bir ifadesinden başka bir şey 
değildir. ) Vural Fuat Savaş, Anayasal iktisat, Beta Yayınevi, lstanbul, 1989, s.18 
331Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspective", European Joumal of Socio/ogy, No. 2, 
1961, s. 228-230. 
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Genellik prensibi, sosyal hizmetin kapsayıcılığını ifade eder. Bu ilke, sosyal devleti, 

geleneksel sosyal hizmetler alanından çok, kamu hizmetleri düşüncesiyle de tanımlanabilir 

bir niteliğe sokmaktadır. Özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra, sosyal hizmetlerde bir 

kurumsallaşma eğilimi görülmeye başlamıştır. Sosyal refahının kurumsallaşma modeli, 

hemen hemen her insanın yaşamının bir kesitinde sosyal hizmetlere ihtiyaç duyacağı 

varsayımı üzerine kurulmuştur. Olası ihtimaller için ise sosyal bir sorumluluk duygusunun 

devreye girmesi gerekmektedir. Burada bağımlılık, sosyal yaşamın kabul edilen bir parçası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

ikame ve kurumsal modeller, farklı alanları içermektedir. Fakat fonksiyonları birbirine 

son derece benzer niteliktedir. ikame sosyal anlayışında, tüm eylemler bireyleri gerek 

korumak gerekse durumlarını iyileştirmek için devreye girmektedir. Bununla birlikte kurumsal 

yapıda da aynı amaç dikkati çekmektedir. Her iki model, a/trustik ve insancıl bir hareket 

noktası bulundurmakta ve insanlara yardım eden bir örgütlenme düşüncesini içinde 

barındırmaktadır. ikame yaklaşımı sosyal kontrol düşüncesi ile yakından ilintili olmakla 

birlikte, kurumsal sosyal anlayışında, sosyal refahın geliştirilmesi ve topluma yayılması 

amacı biraz daha fazla ön plana çıkmaktadır. Her iki model arasındaki tek fark, hizmet 

edecekleri kişilerin niceliği ile ilgilidir. Sosyal devlet, kısmen tüm vatandaşlara yardım 

edilmesini beraberinde getiren ahlak bir anlaşma mantığına dayanmaktadır. Fakat 

uygulamada hizmetler hakkındaki kararlar ve politikaların şekli bakımından büyük bir 

belirsizlik bulunmaktadır. 

7. Sosyal Hizmetlerden Yararlanacaklar: 

Sosyal normların güçlendirilmesi ancak bunların sınırlarının çizilmesi ile mümkün 

olacaktır. Bu çeşit kuralların oluşumunda toplumdaki değer yargıları devreye girecek ve bu 

değer yargıları insanların yaptıkları davranışları kolaylıkla yönlendirecektir. Normların 

sınırları dışında kalan davranışlarsa toplum tarafından kabul edilmeyen davranışlar olarak 

yorumlanacaktır. Bir kişi ahlak kurallarını ihlal ettiğinde, ona hemen toplum düzenini bozan 

aykırı kişi damgası vurulacaktır. Bu son derece açık bir durumu ortaya koymaktadır. Yani 

kişinin kendisine daha önce benimsetilen ahlak kurallarını ihlal etmesi, onun toplum 

tarafından cezalandırılmasını da gerekli kılabilir332 . Varolan toplumsal kurallar ve kişinin 

onları ihlal etmesi toplumda çoğu kez bir suçla ilişkilendirilmiştir. ihlal edenin 

cezalandırılmasında amaç, refahın insanlara sağlayacağı nimetlerden yararlanmalarının 

sınırlandırılmasıdır. 

332Albert Cohen, Deviance and Contro/, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1966, Sy:36. 
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Ahlak kurallarına333 aykırı hareket eden insanlar ikili bir ayırımı ister istemez 

tanımaktadırlar. Bu ayırım son derece kesindir. Ya sınırın bir tarafında yer alınacaktır ya da 

öbür tarafında. örneğin, kişinin "az katil" ya da "az hırsız" olması gibi bir durum 

olamayacaktır. Bu tür kavramlar için herhangi bir orta yol tanım bulunamaz. Sosyal 

hizmetlerden yararlanma açısından bu denli kesin bir ayırım genellikle nadirdir. örneğin 

sosyal şartların iyileşmesi için yapılacak sosyal yardımlarda, kimlerin bu haklardan 

yararlanacağı konusunda kesin bir ayırım yapmak oldukça zordur. işte böylesine 

belirsizliklerin olduğu ve net olunmayan zamanlarda kaçınılmaz olarak bazı ahlaki değerler 

daha çok devreye girecek ve seçimi etkileyecektir. insanlar arasında bir sınıflandırma 

yapmak veya çeşitli nedenlere göre onları tasnif etmek, sanıldığından daha zordur. Tasnif 

esnasında önemli olan uçlardakileri tespit ederek ortalamayı yakalamaktır. Genel olarak 

uçlardaki aykırı insanların kim olduğunu tespit ederken sosyal kurallar temel alınmaktadır. 

Sonuç olarak günümüzde de aykırılık bireyler tarafından değil, toplumsal kurallar tarafından 

tespit edilmektedir. 

Sosyal hizmetler insanları çoğu zaman etiketlendirerek aykırı olanlar ve olmayanlar 

diye tanımlayabilmektedir. Bir doktor şikayetleri dinledikten sonra bir kişinin akıl hastası 

olduğu kanısına rahatlıkla varabilir. Bir ailede sürekli olarak tartışma ortamı ve fiziksel 

olumsuz ilgi varsa çok rahatlıkla "problemli bir aile" diye tanımlayabiliriz. Bu şekilde gerek 

kişileri, gerekse kurumları tanımlamak suretiyle sınıflandırma imkanı bulunmaktadır. Fakat 

önemli olan kişi ve kurumların toplum tarafından nasıl algılandığı ve bunlara nasıl 

davranıldığıdır. Genellikle toplumun bakış açısı, sosyal hizmetlerin yerine getirilme 

sürecinde önemli bir rol oynayacaktır. Toplum tarafından kenara itilen kişiler çoğu kez sosyal 

hizmetlere sürekli olarak bağımlı olan kişilerdir. Bunların içinde de özellikle bu tip hizmetleri 

suiistimal edebilecek insanların varlığı da dikkatleri çekmektedir. Bu tür insanların varlığı ve 

ihtiyaçları olmadığı halde sosyal hizmetlerden yararlanma çabaları, gerçekte yardıma 

muhtaç olanların ihtiyaçlarının giderilmesinde sistemi zora sokmaktadır. Negatif 

333 Ahlak kuralları toplumsal normlardır. Ahlak kuralları toplumun kendi dinamiği içinde ortaya çıkmış 
olmakla birlikte, topluma ait düşünsel planda önem kazanmıştır. Değerler bireyler aracılığıyla ahlak 
normlarının halihazır yapısında varlıklarını ve etkilerini icra edebilirler. Ahlak normlarının böylece 
mevcut durumda etkisi görülebilir. Ahlaki değerler düşünüş alanına aittir. Bunlar, örneğin liberalizmde 
olduğu gibi, topluma dönük ve değişen düzeylerde, toplumca kabul edilen siyasal veya başkaca 
toplumsal kurumlara yönelik düşünüş şekilleri ile ilişkilenir. Ancak buna rağmen ahlaki değerler 
bireylerin dünya görüşleri ile dolayısıyla felsefeleri ile ilişkilenir. Ahlak normları kendi yaptırımlarına 
dayanarak kendilerini güvenceye alır. Ahlak değerler ise, kişilerin seçişlerini yani tutumlarını 
yönlendirir. Karşılaştırmak için bkz. Mehmet Tevfik ôzcan, "Etik Değerlendirme ve Sosyo-Etik Grup 
Yapısı," Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi, Ya. Haz. Hayrettin Ökçesiz, lstanbul, Afa Yayınları, 
1995, s. 148-158. 
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çağrışımlarla sosyal hizmetlerin daha çok sorgulanmasına neden olacak bu tip yorumlar 

sosyal alanda çok fazla rağbet görmemektedir. 

Sonuç olarak koşullar olumsuzsa ve bunları değiştirme olasılığı yoksa, istendiği kadar 

yardım yapılsın, sistem açısından çok fazla bir şey değişmeyecektir334 • Yine uzun dönemde, 

gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan hasta olan insanlar da, bu olumsuz koşullardan tam 

anlamıyla sıyrılamayacaklardır. Bunun tam aksine, ruhsal ve fiziki açılardan son derece 

sağlıklı insanlar dahi, tembel insanlar olarak hayatları boyu sosyal hizmetlerden 

yararlanabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler. Bu anlamıyla böylesi insanların 

varlığı ve sistemden besleniyor olmaları, onların yaşamlarında inisiyatifi ele almaları için 

hiçbir şey _yapmamalarını ifade eder. Fakat bu tip insanları dışlamak, sorunu yine ortada 

bırakması sosyal hizmetler için bu hizmetleri kötüye kullanan insanlara "balık verecekleri 

yerde balık tutmayı öğretmesi gerekmektedir" tarzında düşünülmesini gerektirecektir. 

Merton'a göre, bir kişi toplumun değerlerini ve yapısını reddettiği zaman, toplum tarafından 

rehabilite edilmesi gerekecektir. Bu rehabilite edilenler arasında; serseriler, derbederler, 

marjinaller, içine kapanıklar, ayak takımı, sarhoşlar ve madde bağımlılara da 

bulunmaktadır335 • Merton'un bu düşüncesi oldukça tartışmaya açıktır. Her şeyden önce 

sarhoşların ve serserilerin toplumsal kuralları reddettiğini düşünmek için hiçbir haklı neden 

bulunmamaktadır. Ayrıca insanlar kimi değerleri reddedebilirler, fakat bu tüm değerlerin ret 

olunduğu anlamına gelmez. Merton ya hep ya hiç anlayışını benimsemektedir ki, bu gerçeğe 

uymamaktadır. Aynı zamanda sosyal değerler de değişkendir. Kimi zaman ayyaş dediğimiz 

insanlar topluma ve toplumsal konulara karşı son derece duyarlı olabilir. Sosyal getirilerden 

yararlanan insanlar sosyal kuralların arasında, çatışmanın ortasında kendilerini bulmaktadır. 

Sosyal alanda çalışan ve bu alanda yasama yapan kurumlar ve devlet organları 

olaylara kendi bakış açılarından daha geniş bir perspektifle bakmalıdırlar. Bu görevi yapan 

kişilerin, yalnızca toplumda geçerli olan ahlak anlayışını sosyal alana aktarmaları 

durumunda, marjinal düzeyde kalan azınlıklar için değişen çok fazla bir şey olmayacaktır. 

Yine bu tip işlerle ilgilenenlerin, aykırı insanların sosyal refahın getirilerinden yararlanma 

haklarını ellerinden almamaları gerekmektedir. Fakat maalesef, uygulamada sosyal 

hizmetler toplumun ahlak kurallarının dışına çıkamamaktadır. 

334Aktaran, Paul Spicker, Princip/es of Social Welfare, Landon, Routledge, 1988, s. 25-26. 
335Robert King Merton, Socia/ Theory and Socia/ Structure, New York, Free Press, 1968, s. 194. 

166 



8. Ahlaki Değerler ve Sosyal Hizmetler: 

Sosyal hizmetlerin sunduğu tüm kazanımlar sosyal değerler çatısı altında 

oluşmaktadır336 • Sosyal hizmetlere yönelik algılama oluşurken kural olarak insanların ortak 

algı ve bakış açları önemli rol oynamaktadır. Bu algılamanın oluştuğu sürecin her 

aşamasında da bireylerin karşılıklı etkileşimi sonucunda algılar ve bakış açıları 

değişebilmektedir. Değerler genellikle sosyal kurallarla uyumlu olarak ifade edilmektedir. 

Kurallar insanların ne olduğunun veya ne yapabileceği beklentisinin genelleştirilmiş biçimidir. 

Buradaki genelleştirme belirli bireylerden çok, genel anlamı ile insanları tanımlamaktadır. 

Bunun sosyal bir kimlik taşıyabilmesi için toplumda yaşayan çoğunluk tarafından aynı 

görüşlerin paylaşılması gerekmektedir. 

Ahlaki değerler, sosyal normların bir tasnifini ifade eder. Bir toplumda pek tabii ki, 

birçok beklenti bulunmaktadır. Fakat bunların hepsi ahlaki nitelik taşımamaktadır. Örneğin 

biz bir insanın her zaman iki bacaklı olmasını bekleriz. Şayet karşımızdaki kişi iki bacaklı 

değilse, biraz şaşırabilir, biraz rahatsız olur, ya da gözümü ona dikip dakikalarca bakabiliriz. 

Bizim buradaki beklentimizin ahlaki bir beklenti ile yakından uzaktan ilgisi yoktur. ihtiyaçlar 

beklentiler tarafından tanınmaktadır. Beklentileri kişinin içinde bulunduğu toplum ve yine o 

toplumdaki statüsü veya rolüyle birleştirdiğimiz zaman biraz daha netleşir. Bununla birlikte 

beklentiler kesin bir ahlak kuralı olarak karşımıza çıkmayacaktır. Kimi toplumlarda farklı 

statülerin korunması, ahlaki bir gereklilik olarak ele alınmaktadır. Ahlak kurallarının üç temel 

faktörü bünyesinde bulundurması gerekmektedir337
. Bu faktörler onları diğer çeşit 

normlardan ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, ahlaki normlar davranışlar hakkında yargılar 

içermelidir. Burada bireyin yaptığı eylemlerden dolayı bireysel sorumluluğunun olduğu kabul 

edilmektedir. ikinci olarak, ahlaki normların büyük bir kısmı herkes için fiilen ciddi ve önemli 

addedilmektet:lir. Bu normların önemi din etkisiyle olabildiği gibi, kuralın bizzat kendi 

etkisinden de kaynaklanabilir. Özellikle ahlak kuralları dışındaki bazı kurallar gerçekten 

toplum içinde çok önemli bir yer tutmayabilir. örneğin bir hediyeye teşekkür etmek gibi görgü 

kuralları bu· kapsam dahilinde düşünülebilir. Üçüncü olarak da, ahlak normları uyulması 

zorunlu olan kurallardı_r. 

336 Sosyal devlet iyilikseverlik veya başkaca bir ahlaki değerin ifadesi olarak algılanamaz. Yukarıdaki 
bölümlerde ifade etmeye çalıştığım gibi, sosyal devletin oluşumuna yönelik, tedbirler ve politikalar, 
kapitalizm ürünü olan çalışan sınıflardaki yoksullaşması ve bunun neticesinde oluşabilecek sosyal 
patlamaları önleme çabasına yöneliktir. Bu itibarla, sosyal devlet, toplumsal düzeni sürdürmek 
amacıyla alınan pragmatik tedbirlerin toplamıdır. Fakat bir politika olarak savunulması zaman zaman 
toplumsal nitelikli ahlaki değerlere( dürüstlük, adalet, sosyal adalet, iyilikseverlik ve barış severlik) 
göndermede bulunmaktadırlar. Toplum değerler için bkz. Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel 
Sorunları, lstanbul, Filiz Kitapevi, 1983, s. 109-116. 
337 Paul Spicker, Principles of Social Welfare, London, Routledge, 1988, s. 20-21. 
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Normlar her zaman gelişebilir ve değişebilir; bu nedenden dolayı da az ya da 

çok fonksiyoneldirler. Değerler daima uygulamalar ve deneyimler sonucu ortaya çıkmaz; 

örneğin Calvinizm gibi topluma bir paket halinde de sunulabilirler. Bilindiği gibi Calvinizm bir 

çalışma etiğini ortaya koymaktaydı. Bu doktrin özellikle ortaya çıktığı zaman, lngiltere'de 

kendine oldukça yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Toplumlar değişebilir ve değerler bir 

zaman için toplumda geliştirici ve sosyal düzeni koruyucu bir işlev görürken, daha sonraki, 

zamanlarda tam aksine toplumsal düzeni bozucu niteliğe de bürünebilirler. Bazı sosyal 

değerler aynı zamanda kısmi nitelik de taşıyabilmektedir. Bu aşamada bir toplumda 

genellikle ihtiyacın niteliginin ve niceliğinin belirlenmesinde ahlak kuralları önemli roller 

üstlenmiştir. 

B. Sosyal Hizmetlerin Temel Amacı: "İhtiyaçların" Karşılanması 

Beveridge Raporu, savaş sonrası lngiltere'nin yeniden yapılanması için sosyal devleti 

temel alan bir plan içermekteydi. Burada beş tane konunun halledilmesi söz konusuydu. 

Bunlardan ilki hastalıkların, ikincisi işsizliğin, üçüncü cahilliğin, dördüncü sefaletin ve 

sonuncusu da yoksulluğun ortadan kaldırılmasıydı. Tüm sosyal rahatsızlıklar bu beş 

ihtiyacın karşılanmasıyla ortadan kaldırılabilirdi. Bunun aracı da sosyal devlet ilkesinin 

uygulamaya konmasıydı. Bahsi geçen ihtiyaçlar sağlık, çalışma, eğitim, ev ve temel geçim 

ihtiyaçlarını içermekteydi. Bu beş ihtiyaçtan en zor olanı yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. 

Çünkü burada insanların yaşamında kalıcı bir istikrarı sağlamak oldukça güçtür. Ayrıca belirli 

bir yaşam standardının sürdürülmesi, iyı bir sağlık durumu, çalışma imkanlarının varlığı, 

eğitim imkanı ve uygun bir evde yaşama, sosyal hizmet politikalarının sınırlarını aşabilen 

ekonomik faktörlere bağlıdır. Tüm bu nedenlerden dolayı burada tartışılacak konuların 

başında yoksulluk kavramı bulunmaktadır. Aslında sosyal hizmetlerin temel anlamıyla 

ortadan kaldırmak istediği de yoksulluktan başka bir şey değildir. 

Modern lngiliz sosyal devletini, anlayabilmek için, 1834 tarihinde kaldırılan Yoksulluk 

(Poor Law Amendment 1834) Yasalarına bakmamız gerekmektedir. Tudor hanedanından 

intikalon eden Yoksulluk Yasaları'nın geçerli olduğu yıllarda, lngiltere'de338 insanlar devletten 

338 lngiltere'de özgür bir emek piyasasının yaratılması, Yoksul Yasaları'na ek olarak Speenham/and 
Yasası'yla engellendi. lngiltere'de hem toprak hem para emekten önce örgütlenmişti. Emekçi fiilen 
bağlı olduğu kilisenin yetki alanıyla sınırlandığı için, yer değiştirmesini engelleyen katı yasalarla ulusal 
bir emek piyasasının oluşmasını önledi. Kilise bölgesi serflik denen kurumun kurallarını belirleyen 
1662 Yerleşim Yasası (Act of Settlement) 1795'de gevşetti. Aynı dönemde yürürlüğe etkin hale gelen 
Speenhamland Yasası (A/lowance System) çalışma yaşamına ücret düzenlemeleri getirmiş 
olmasaydı, bu adım liberal bir emek piyasası oluşturulmasına yol açabilirdi. Oysa Speenhamland 
Yasası bütünüyle ters, yani Tudor ve Stuart'lardan miras kalan paternalist emek düzeninin 
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yardım almaktaydılar; ancak diğer taraftan zorunlu çalışmaya tabiydiler339
• Fakat bu insanlar 

"hükümetten beslenen yoksul kimseler" olarak anılmakta ve bu özelliklerinden dolayı da 

vatandaş olarak kabul edilmemekteydiler. Örneğin bu kişiler oy kullanma haklarından men 

edilmişlerdi. 1834'de sanayi kapitalizminin başlaması için gerekli hazırlıklar yapılmış ve 

Yoksullar Yasası Reformu Yürürlüğe girmişti. lngiltere'nin kırsal kesimlerini, dolayısıyla 

çalışan halkın tamamını, piyasa mekanizmasının yıkıcı etkisinden bir derece kadar korumuş 

olan Speenhamlancf4° da toplumu sömürüyordu. Yürürlükten kalkmasından önceki günlerde 

çalışan halkın içinde geniş kitleler, bu yasanın getirdiği düzenlemelerden oldukça 

rahatsızlardı. işçiler fiziksel olarak insanlıktan çıkarken, mülk sahibi sınıflar da ahlaki açıdan 

çökmüşlerdi. Bir Hıristiyan toplumunun geleneksel birliği yerini hali vakti yerinde olanların 

hemcinslerinin sorumluluğunu yüklenmeyi kabul etmedikleri bir duruma bırakmıştı. iki ülke 

ortaya çıkıyordu. Eşi görülmemiş bir zenginlilik, eşi görülmemiş bir yoksulluk bir arada 

bulunmaktadır341 • 

Modern sosyal devletin devreye girmesiyle birlikte kaldırılan Yoksulluk Yasası 

sayesinde yalnızca yoksulluğun ortadan kaldırılması değil aynı zamanda "hükümetten 

beslenen yoksul insanlar" kavramı da bertaraf edilmek istenmiştir. Sosyal haklar tüm 

vatandaşlar için artık eşit haklar vermekte ve yoksulluk kavramı yalnızca sosyal vatandaşlık 

güçlenmesi yönündeydi. Speenhamland'ın önerdiği asgari ücret Yoksulluk Yasası'nın etkinliğini 

yeniden tanımlamış sayılabilir. Elizabeth Devri Yoksullar Yasası'na göre yoksulluk ücretleri ne olursa 
olsun bulabildikleri işte çalışmak zorundaydılar; yalnız iş bulamayanların yardım almaya hakkı vardı 
ancak bunun karşılığında zorunlu çalışma söz konusuydu. Speenhamland Yasası'na göre, ücretlerin 
ölçütün öngördüğü aile gelirini sağlamadığı durumlarda işi olan biri belli yardıma hak kazanıyordu. 
Speenhamland yüzyılın en gelişmiş ülkesinin insanlarının atılmak zorunda kaldıkları sosyal 
maceranın yumuşatılması çabasını gösterdi. Eğer 1832 Reform Yasası ve 1834 Yoksullar Yasası 
değişikliği modem kapitalizmin başlangıcı olarak görülüyorsa, bu onların "iyi yürekli" toprak sahibinin 
yönetimine ve yardım sistemine son verildiğindendir. Speenhamland yürürlükte olduğu dönemde yeni 
bir işveren sınıfı oluşmuştu, anmcak buna karşı bir işçi sınıfı henüz örgütlenemiyordu. Yoksulluk 
Yasası, işçi sınıfının emeğiyle yaşamını sağlamasını engelliyordu. 183~ tarihli Yoksulluk Yasası 
Reformu, emek piyasasındaki liberalizme aykırı engellemelere son verdi. Reform Yasası'yla 
yoksulların en düşkün durumda olanlarından çoğu -düşkünler evi dışında- verilen yardımların ortadan 
kalkmasıyla kaderleriyle başbaşa kaldılar. Kaderleriyle başbaşa kalan }!Oksullar, bir utanç bölgesi 
durumuna gelmiş olan düşkünler evine -eğer yer bulabilirlerse- sığınıyorlardı. 1834'ü izleyen on yıl 
boyunca yeni Yoksullar Yasası, yetkililer tarafından yoksullara edilen· bürokratik eziyet modem 
kurumların en güçlüsüdür. Aslında Seppenhamland'ın oluşturduğu tehdide benziyordu, aradaki fark 
şimdi tehlikenin rekabetçi bir emek piyasasının yokluğundan değil, varlığınından · kaynaklanıyordu. 
Kari Polanyi, Büyük Dônüşüm, Çev. Ayşe Buğra, lstanbul, Alan Yayıncılık, 1986, s. 95-102. 
339 Ayrıntılı bilgi için bakınız. Hartley Dean, Welfare, Law and Citizenship, London, Harvester 
Wheatsheaf, 1996, s. 24. 
340 6 Mayıs 1795'te büyük bir bunalım döneminde Newsbury yakınındaki Speenhamland'de Pelikan 
Hanı'nda toplanan Berkshire yargıçları, yoksullara kzançlarından bağımsız olarak belli bir asgari gelir 
sağlanması için ekmek fiyatlarına göre düzenlenen bir ölçüte göre ücretlerin desteklenmesine karar. 
verdiler. Bu bir olağanüstü hal önlemi olarak düşünülmüş ve gayrı resmi olarak kabul edilmişti. 
Çoğunlukla yasa olarak anılmasına karşın, ölçütün kendisi hiçbir zaman yasalaşmadı. Kari Polanyi, 
Büyük Dônüşüm, Çev. Ayşe Buğra, lstanbul, Alan Yayıncılık, 1986, s. 96. 
341 lbid., s. 117. 
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kavramı için stratejik bir sınırlamayı oluşturmaktadır342 . Şayet yoksulluk hala kapitalist sosyal 

devlette varlığını sürdürüyorsa, bu gerek vatandaşlığın, gerekse hakların gerçekte çok fazla 

bir anlam ifade etmediğinin bir göstergesidir. Bir toplumda sosyal devletin ne dereceye 

kadar yaygınlaştığı, o toplumda yoksulluk problemi ile bire bir ilişkilidir. Şayet toplumda 

yoksul kesimin varlığı büyük bir yer tutuyorsa, bu o toplumda sosyal devlet ilkesinin yetersiz 

düzeyde olduğunu ya da hiç olmadığını bizlere göstermektedir. Sosyal haklar ve sosyal 

yasama faaliyetleri, ancak bunların gerçek anlamda tanımlanması ve uygulamaya geçilmesi 

ile bire bir ilintilidir. 

1.Sosyal Hizmetler ve Yoksulluk: 

Yoksulluğun tanımı hem siyasal, anlamıyla hem de teknik anlamıyla oldukça 

tartışmalı bir konudur ve her seviyede farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu konuda yapısı 

itibarıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; yoksulluk kavramı muğlak ve kaygan bir zemin 

üzerine oturmaktadır. 

a.Kesinlik ve Görecelik: 

Yoksulluğun tanımı iki grup yaklaşım tarafından yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, 

yoksulluğu kesin ölçütlerle, diğeri ise göreceli olarak tanımlayan kesimlerdir. Yoksulluğu 

kesin olarak tanımlayan sağ siyasal düşünürlerden Joseph343
, yoksulluğu kişinin fiziksel 

anlamda yaşamda kalabilmesi için kaynakların yetersizliği olarak tanımlamaktadır. Fabianlar 

ise, yoksulluğu kişinin sosyal yaşama katılmasındaki kaynakların yetersizliği olarak 

tanımlamaktadırlar344 • ikinci tanımda yoksulluğa verilen anlam, ilk tanıma göre daha geniş 

bir çerçeveye oturmaktadır. ikinci şekildeki tanım, beraberinde hem siyasal, hem de teknik 

anlamıyla oldukça yoğun tartışmaları getirmektedir. 

Yoksulluğun beraberinde getirdiği tartışmaların başında ilk olarak, yoksulluğun · 

ölçülmesi konusunda hemfikir olamamak gelmektedir. Bu konuda Marc ve Lansley345
, · 

yoksulluk sınırının "toplumlar tarafından kavranılabilecek" bir sınır olduğundan 

342Maurice Roche, Rethinking Citizenship: Welfare, ideo/ogy and change in modem society, 
Cambridge, Polity Press, 1993, s. 55. 
343Keith Joseph ve J Sumption, Equa/ity, London, John Murray, 1979,s. 4-5. 
344Carey Oppenheim, Poverty: The Fact, London, Child Poverty Action Group, 1993, s. 6-7. 
Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom, Harmondsworth, Penguin Books, 1979, s. 95. 
David Donnison, The Po/itics of Poverty, Oxford, Martin Robertson, 1982, s. 196 
345 Joanna Marc ve Stewart Lansley, Poor Britain, London, Ailen and Unwin, 1985, s. 95. 
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bahsederlerken, Bradshaw346 ise, bu sınırın sadece, York Üniversitesi'nin "Aile Bütçesi 

Birimi" tarafından tespit edilen bir sınır olduğunu belirtmektedir. 

ikinci olarak, açıklamaların bir kısmı yoksulluğun patolojisine dayanmakla birlikte, bir 

diğer kısmı yoksulluğun yapısal nedenlerine dayanmaktadır. Patolojik olarak olaya yaklaşan 

kesim yoksulluk durumundan yoksul kişileri sorumlu tutmaktadı~7 : Yoksulluk; bireylerin, 

ailelerin veya toplumların etkileşimindeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Burada da, 

bireyin genetik yapısı, kişisel yeteneksizliği ya da kötü talihi etken olmaktadır. Bununla 

birlikte, kimi zaman ana ve baba sevgisinden yoksunluk, ya da ebeveynlerin uygun olmayan 

davranışları da insanların yoksul olmalarında etkin bir rol oynamaktadır. Yapısal kaynaklı 

açıklama biçiminde de, toplum büyük ölçüde sorumlu tutulur. Titmuss, insanların 

yoksulluğunda temel faktörün serbest piyasa ekonomisi olduğunu ileri sürmektedir348
• 

Üçüncü olarak da, yoksulluk konusunda devletin oynayacağı rolün niteliği üzerinde 

önemli tartışmalar bulunmaktadır. Sağ ideolojiler yapıları gereği devletin rolünün son derece 

sınırlı olmasını savunmaktadır. Sol ideolojiler ise, bunun tam aksi yönde bir düşünceye 

sahiptirler. Bu son yaklaşımda devlet sosyal yasama faaliyetleriyle sosyal güvenliği 

sağlamak zorundadır. 

Bunlara ek olarak, tartışılan iki konu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, 

yoksulluğun, vatandaşlık kavramı ile ne surette ilintilendirilebileceği, diğeri de, insan 

ihtiyaçlarının nasıl ele alınması gerektiğidir. 

b. ihtiyaçların Tanımı: 

Kavram olarak yoksullukla, insan ihtiyaçları arasında son derece sıkı bir ilişki 

bulunmaktadır. ihtiyaç kavramı bir yönden siyasal bir nitelik arz etmekle birlikte, daha çok 

ideolojik mahiyettedir. Kaynak olarak, insan ihtiyaçlarıyla yoksulluk arasındaki benzeşme, 

birbirleriyle oldukça zıt nitelikte bulunan mutlak ve nispi tanımlamalar ile kuşatılmış haldedir. 

Mutlak ya da "temel" insan ihtiyaçları kavramı, biyolojik olarak yaşamda kalma ve fiziksel 

şiddete karşı korunma durumları ile bütünleşmiş durumdadır. Nispi ya da "istekler" kavramı 

ise, kültürel ve sosyal olarak tanımlanmış beklentilere dayandırılmaktadır. Pek tabii ki, fark 

insanın yaşamda kalabilmesi için zorunluluktan ileri gelmektedir. Buradaki yapının 

oluşumunda, sosyo-kültürel yapı, psikolojik, fiziksel, coğrafi ve mevsimsel faktörler de rol 

346 Jonathan Bradshaw, Househo/d Budgets and Living Standards, York, Joseph Rowntree 
Foundation, 1993, s. 97 
347Robert Holman, Poverty: Exp/anations of Social Deprivation, Oxford, Martin Robertson, 1978, s. 9-
10. 
348Richard Morris Titmuss, Commitment to Welfare, Landon, Ailen and Unwin, 1968, s. 25. 
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oynamaktadır. Burada açlık sınırının tespitinde kesin bilimsel ve klinik kriterlerin 

bulunamadığı bilinmektedir349
• 

insan ihtiyaçlarına teorik yaklaşımda, daha çok genel anlamıyla birey ihtiyaçları 

üzerinde durulmaktadır. örneğin Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde; temel 

biyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, saygı ihtiyacı ve kişisel bütünlük, tüm 

insanlar için genelleştirilmiştir. 

insan ihtiyaçları kavramına en sistematik yaklaşımı geliştiren Doyal ve Gough, tüm 

ideolojilerde insan ihtiyacı kavramının bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu bilim adamlarına göre, 

Ortodoks ekonomistler, piyasa mekanizması sayesinde ortaya çıkan ihtiyaç ve tercihlerin, 

ortalama bir durum yarattığını ya da böyle bir durumu formüle ettiğini vurgulamaktadır. 

Bunlar hiçbir surette, suni bir şekilde yaratılan taleplere karşılık verilmemesi gerektiğine 

inanmaktadırlar. Yazarlara göre, yaklaşımlarının altında yatan, insanların rasyonel olmayan 

isteklerinden ve kolay bir şekilde yönlendirilebilmesidir. Böylesine rasyonel olmayan 

taleplere karşılık vermenin de genel anlamı ile toplumun genel çıkarları ile ters 

düşebileceklerini belirtmektedirler. Neo-liberal sağcılar bile devletin son derece temel kimi 

ihtiyaçları, sosyal refah adına karşılamasından yanadırlar. Diğer bir grup olarak Marksistler 

ise, önceden tespit edilmiş ihtiyaçların neler olması gerektiğinin önceden tayinine karşıdırlar. 

Onlara göre insan ihtiyaçları tarihsel yapı içinde ekonomik sürece göre farklı şekillerde 

biçimlenmektedir. Sosyal adaletsizlik ve bunun sonucunda da ortaya çıkan, sınıflar 

arasındaki ezici farklılaşma, beraberinde kapitalist sistemde, yöneten ve yönetilen sınıflar 

açısından temel ihtiyaçlarda niteliksel olarak ciddi bir ayrımın ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bunun da adaletsiz sistemin devamı demek olduğuna inanmaktadırlar. Kısacası 

Marksistler, sınıfsal ayrımlara göre, ihtiyaçların farklı şekilde tezahür ettiğini belirtmişlerdir. 

Bir başka grup olarak feministler, anti-ırkçılar, çevreciler ya da kültürel emperyalizme karşı 

olanlar, temel ihtiyaçların kesin sınırlarla saptanmasına, ezilen insanlar ve gruplar adına 

karşı çıkmaktadırlar. Kültürel nispilik kavramının radikalleri, hastalık ve sefalet gibi kimi 

konularda temel prensiplere yer verilmesi gerektiğini söylemektedirler. Radikal demokratlar 

ise, ihtiyaçların toplumun geleneklerine göre dikkate alındığında, romantizmin de ötesinde 

tutarsız bir şekilde oluşturulduğuna inanmaktadırlar. Bu noktadan çıkarak bir başka noktada 

şunu dile getirmektedirler: Kamunun belirli bir istikrarı devam ettirebilmesi için, insan 

ihtiyaçları bir teoriye dayandırılmalıdır. Bu sayede de, sivil toplumda tam anlamıyla ile 

demokratikleşme sağlanabilecektir. Bu analizleri ile Doyal ve Gough, Townsend'i 

349Peter Townsend, The lntemational Analysis of Poverty, Hemel Hempstead, Harvester Wheatshiaf, 
1993, s. 132. 
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eleştirmektedirler. Onlara göre her ne kadar Townsend görece yoksulluk kavramını 

benimsemiş görünse bile, aslında mutlak ve görece yoksulluk kavramları arasında gidip 

gelmektedir350
. 

Doyal ve Gough, insan ihtiyaçlarının göreceli kavram bir olduğundan, konuyu daha 

fazla "evrensel" insan ihtiyaçları teorilerine konuyu dayandırmak gerektiğine 

inanmaktadırlar. Townsend, nispi yoksulluğun kesin tanımını yapabilmek ve sınırlarını 

çizebilmek için yoğun bir çaba sarf etmiştir. Doyal ve Gough, toplumdan topluma ve 

kültürden kültüre kesin bir ihtiyaç kavramını oluşturmaya çalışmışlardır. Bu iki bilim adamı 

insan eylemleri için iki önkoşul belirlemişlerdir. Bunlar da fiziksel sağlık ve kişisel yetkinliktir. 

Yazarlar her ikisinin birbiriyle ilintili olduğunu belirtirler. Fiziksel sağlığın olabilmesi için diğer 

insanlardan şiddetin gelmemesi ve bu tür olaylardan korunması kadar, aynı zamanda 

yaşamını sürdürebilmesi için geçinme, barınma ve sağlık koşullarının da uygun düzenlenmiş 

olması gerekir. Kişisel yetkinliğin oluşabilmesi için ise, bireylerde, bilgi, kapasite ve fırsatları 

değerlendirebilme yeteneğinin bulunması gerekmektedir. Bunlar da ancak iyi bir eğitim

öğretim sistemi ile birlikte, kişinin kendini gerçekleştirebileceği bir iş ortamı sayesinde 

mümkündür. Bununla birlikte kişisel yetkinlik, kişinin sosyal ve gelişim süreci ile doğru 

orantılıdır. Aslında tüm bunlar, temel insan ihtiyaçlarını karşılayabilme çabasının bir 

ürünüdür ve bu sayede insanoğlu kendini tam anlamıyla gerçekleştire~ilecektir351 • Bunlar 

aslında sosyal hakların olumlu anlamda savunulmasına yardımcı olmaktadır. Aslında bu 

kavramsal aydınlanma geleneğinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bunlar süreç içinde, 

normatif bakış açısının nasıl geliştiğini ve soyut düşünceler ile bireysel davranışlar 

arasındaki bağın nasıl kurulduğunu göstermektedir. 

Her ne kadar, Doyal ve Gough ihtiyaçları evrensel şekilde tanımlamaya çalışsa da, 

Dean ve Taylor-Gooby, ihtiyaç kavramının, soyut formülasyondan başka bir şey olmadığını, 

objektif ve somut ihtiyaçlar denilenlerin bile son derece göreceli kavramlar olduğundan 

bahsetmektedirler352
• Kişinin sosyal benliği soyut bir-eyselliğinden çok, toplum içinde karşılıklı 

etkiletişimin ürünüdür. Bunun bir başka boyutu, haklar, yükümlülükler ve geleneksel yapı bu 

etkileşimin ürünüdür. 

Spicker353 ise, ihtiyaçların tanımlanmasında ya da sınırının belirlenmesinde, bireyi 

tek başına ele almak gerektiğini belirtmektedir. ihtiyaç hak halinde formüle edilebilir. Bu 

350Len Doyal ve lan Gough ,A Theory of Human Need, Basingstoke, Macmillan, 1991, s. 33. 
351 /bid., s. 110. 
352Hartley Dean ve Peter Taylor-Gooby, Dependency Cu/ture: The explosion of a myth, , Hemel 
Hempstead, Harvester Wheatsheaf, , 1992, s. 17 4. 
353Spicker, op. cit., s. 143-144. 

173 



taktirde ihtiyaçlar, haklar ve talepler aslında insanların göreceli algılamalarını doğurmaktadır. 

Burada insanın yere ve zamana göre değişen talepleri ortaya çıkmaktadır. ihtiyaçlar, haklar 

ve taleplerin gerek bir piyasa ekonomisinde gerekse sosyal devlette karşılanmasında, aile 

üyeleri, akrabalar, sivil toplum örgütleri ya da gönüllü kurumlar devreye girebilir. Fakat tüm 

bunların ortak yönü, gerek hakların gerek ihtiyaçların gerekse taleplerin birbiri ile son derece 

yakın bir bağlantısının olmasıdır. 

i. İhtiyaçlar ve istekler: 

Bradshaw ihtiyaçları da ikiye ayırmaktadır354 • "Hissedilen ihtiyaçlar" ve "ifade edilen 

ihtiyaçlar". Terim olarak her iki ihtiyaç da kendi kendini açıklamaktadır. "Hissedilen ihtiyaçla", 

belirtilmek istenen kişilerin kendilerinde bulunan ve hissettikleri ihtiyaçlardır. "ifade edilen 

ihtiyaç"la da açıklanan ihtiyaçlar ifade edilmektedir. Aralarındaki fark, "hissedilen 

ihtiyaçlar"da kişinin diğer kişilere. bir şey söyleme ihtiyacını duymamasıdır. insanlar 

isteklerini söylemek konusunda biraz isteksizdir. Bunun nedeni ise korku, endişe veya bir 

şekilde damgalanmak endişesidir. Burada ihtiyaç kavramlarının normatif veya görece ele 

alınışının aksine, sınıflandırma, insanların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir. 

Çıkarlar da aynı şekilde kategorize edilmiştir. Kişiler kendi menfaatlerine neyin uygun 

geldiğini tanımlayabilmektedir. Buradaki temel kavramlardan biri "mutluluk"tur. Mutluluk, 

zihinsel bir durumdur ve görüş açışına göre farklılıklar göstermektedir. Burada söz edilen 

mutluluk değer yüklenilmiş bir terimdir ve bireysel hisler burada önemli bir yer tutmaktadır. 

Kişinin mutluluğu ya da mutsuzluğu konusunda en iyi kararı verecek olan da yine kişinin 

bizzat kendisidir. Bu bakış açısıyla olaya yaklaştığımızda, sosyal refahın bireysel seçimler 

ve isteklerle son derece yakından bağlı olduğu izlenimi edinilmektedir. Bununla birlikte 

kişilerin istekleri ve seçimleri onlar için her zaman iyi olacak olandır, demek doğru bir 

yaklaşım değildir. Kişiler yanlış seçim yaptıkları, zaman onları doğru yöne yönlendirmek 

.yararlarına olacaktır. 

ihtiyaçların karşılanması ile bireylerin refahı arasında bire bir bağlantı vardır. Fakat 

kişinin k~ndi lehine olmayacak isteklerde bulunması durumunda, istekleri, onların kişisel 

refahlarına ulaşma konusunda yersiz kalacaktır. Jordan burada biraz ideal bir tanım yaparak 

bireysel insan için neyin yararlı olacağını açıklarken, "kişinin yaşam planlarına" yardımcı 

olacak her şeyin onun refahına da yönelik olacağını söylemiştir355• Bu, kişinin yalnızca o 

andaki ihtiyaçlarını karşılamaz, aynı zamanda gelecekteki isteklerini de içerir. Burada 

354Bradshaw, op. cit., s. 98. 
355Bill Jordan, Rethinking Welfare, Oxford, Blackwell, 1987, s. 18-19. 
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çıkarlarla istekler birbiri ile örtüşmüş durumdadır. Fakat her zaman da bu örtüşme mümkün 

olmaz. istekler ve çıkarlar kavramsal olarak ayrı niteliktedir. 

insanlar onları neyin motive edeceğinin farkına varamayacakları gibi, neyin 

onların çıkarlarına hizmet ettiğinin de farkında olmayabilirler. Bu bakış açısı beraberinde 

kişilerin neyin kendi yararlarına olacağı ya da olmayacağını çok fazla gözlemleme şansının 

olmadığı gerçeğini de beraberinde getirmektedir. insanların gerçek "istekleri" onlar için en iyi 

olandır. Bununla birlikte bunlar, bilinçsiz istekler ise -kişinin kendini gerçekleştiremeyeceği 

istekler- kişilerin uzun vadede sonuçlarına katlanamayacakları isteklerdir. Fakat burada ciddi 

bir tehlike söz konusudur. Kişi için neyin iyi neyin kötü olduğu tamamen izafi bir kavramdır. 

Sosyal refah konusunda iki noktayı göz önünde tutmak gerekmektedir. Bunlardan 

birincisi; kişinin istekleri ikincisi ise onun için neyin iyi olduğudur. Pek tabii ki bu yaklaşım bile 

bize tam anlamıyla tekil olgular temelinde neyin sosyal refah ile ilgili olduğunu göstermeye 

yetmeyecektir. 

c. Bireysel Refah: 

Burada bireyler için neyin "iyi" olduğuna bakacak olursak, karşımıza ilk olarak çıkan, 

kişinin çıkarlarıdır. Bu çıkarların tatmini de bireyin "mutlu" olmasını sağlayacaktır. Feinberg 

burada kullandığı "refah çıkarları" terimi ile dikkatleri bu noktaya çekmiştir. Feinberg'e göre 

"refah çıkarları" tam anlamıyla bu işin temelini oluşturmaktadır. Bu kavramsa içinde, fiziksel 

sağlık ve güç, fiziksel bütünlük, minimum düzeyde de kalsa entelektüel aktivitelerin varlığı, 

duygusal sağlamlık, sebepsiz kaygıların ortadan kaldırılması, normal bir sosyal yaşama 

bağımlılık, asgari bir gelir ve refah düzeyi ve finansal güvenlik, katlanılabilir bir sosyal ve fizik 

çevre, diğerlerinin müdahale edemeyeceği bir özgürlük anlayışını barındırmaktadır356 • 

Feinberg'in burada bahsettiği menfaatler son derece temel düzeyde bulunmaktadır. Çünkü 

insanların onlarsız zaten insan olabilme şansları bulunmamaktadır. Yani burada bahsedilen 

unsurlar olmadan insan, ~ratma yetisini kullanabileceği bir alan bulamayacaktır. Konuya 

başka bir açıdan bakarsak, buradaki menfaatler ve çıkarlar tam anlamıyla, ihtiyaçlardır. 

Talas da "onurlu bir geçim düzeyi" .derken ve bu düzeyin; olağan koşullarda kişinin, eşiyle 

birlikte emeklilikten önceki yaşam düzeyine yaklaşık bir yaşam düzeyi olması gerektiğini 

belirtmiştir357 . 

356 Joel Feinberg, Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Princeton, Princeton University Press, 
1980, s. 32. 
357Cahit Talas, Ekonomik Sistemler, 5. B., Ankara, imge Yayınevi, 1999, s.447. 
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Maslow ise ihtiyaçlar hiyerarşisini ortaya koymuştur. Söz konusu psikologa göre beş tane 

temel ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlar birbirlerinin peşi sıra gelmekte olan, sırasıyla fiziksel 

ihtiyaç, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, saygı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirebilme 

ihtiyacıdır. Bu beş ihtiyacı bir piramit gibi düşünürsek bunların en altında fiziksel ihtiyaçlar 

bulunmakta en üstünde ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer almaktır. Bu piramitte bulunan 

her bir ihtiyaç bir diğeriyle ilintilidir. Piramidin altındaki bir ihtiyaç tatmin edilmeden onun bir 

üstündeki temel ihtiyaç hiçbir anlam ifade etmemektedir358
. Bir üsteki ihtiyaç ancak 

kendisinden önce gelen ihtiyacın karşılanmasından sonra devreye girecektir. örneğin 

ihtiyaçlar karşılanmadan, kişinin kendini gerçekleştirmesi çok fazla bir anlam ifade 

etmeyecektir. Kısacası fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacından, güvenlik ihtiyacı, sosyal 

ihtiyaçtan daha önemlidir. Fakat burada kavramsal olarak üç önemli problem bulunmaktadır. 

Birinci olarak, her şeyden önce Maslow'un ortaya koyduğu sıra tartışmaya açıktır. Acaba 

gerçekten güvenlik ihtiyacı mı öncedir, yoksa sevgi ihtiyacı mı? ikinci olarak hiyerarşik düzen 

de kendi içinde çok açık değildir. Örneğin kişinin fizyolojik ihtiyaçları karşılanmamış olsa da, 

kişi, bir hapishanede fizyolojik ihtiyaçları karşılanmamış halde mi yoksa, dışarıda, fakat söz 

konusu ihtiyaçları karşılanmadan yaşamayı mı daha fazla tercih edecektir? Üçüncü olarak 

da sosyal refahın sağladıklarıyla ihtiyaçlar hiyerarşisini birebir bağdaştırmak oldukça güçtür. 

örneğin, eğitimin, genel anlamıyla duygusal ihtiyaçlardan daha az bir önceliği olduğu 

sonucunu, ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımızda kolaylıkla çıkarabiliriz. Bununla birlikte sosyal 

hizmetlere şöyle bir göz attığımız zaman, özellikle eğitim son derece yaygın ve organize 

olmuş bir şekilde insanlara sunulurken, daha önemli olduğu düşünülen duygusal ihtiyaçların 

karşılanması yani sevgi ihtiyacı için ise aynı şeyleri söylemek oldukça güçtür. Fakat tüm 

bunları dikkate aldığımızda bireysel "refah"dan bahsettiğimizde şunları rahatlıkla 

gözlemleyebiliriz: Bireysel refah insan yaşantısının, .fiziksel, duygusal, maddi ve manevi 

istemlerini karşılamaya yöneliktir. Robson bunu şöyle tanımlamaktadır. "Sosyal devlet", 

"sınırsız alanlarda refahın sağlanmasına" yönelik. bir anlayışı belirtmektedir359
• Fakat 

uygulamada, kavramsal boyuttan daha sınırlı bir yaş~ma geçişi görmekteyiz. Sosyal politika 

kavramı içinde "refah" düşüncesinde, temel olarak fiziksel ve maddi anlamda mutluluktan 

söz edilmektedir. Bu alanda kişilerin duygusal ve manevi anlamda "mutluluk"ları ile 

ilgilenilmez. Sosyal hizmetler bu alanların dışında düşünülmektedir. 

Harvey ise ihtiyaçları, yiyecek, barınma, tıbbi bakım, eğitim, sosyal ve çevresel 

hizmetler, tüketim gereçleri, bazı eğlendirici ve geliştirici aktiviteler, iyi komşuluk ilişkileri ve 

358Aktaran, Erol Eren, Yönetim Psikolojisi, 4. B., lstanbul, Beta Yayınları, 1993, s. 27-28. 
359william Robson, We/fare State and Welfare Society, Landon, Ailen and Unwin, 1976, s. 176. 
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ulaştırma hizmetleri olarak yorumlamaktadır360 • Dikkat edilirse, Harvey ihtiyaçlar listesinde 

çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelere yer vermemiştir. Fakat bu listeye yeni ihtiyaçları 

eklemek son derece kolaydır 

ihtiyaçların sınıflandırılmasında, ihtiyaçların azlığı ya da çokluğu da önemli bir rol 

oynamaktadır. Burada da, ihtiyaçların yoğunluğu genellikle temel önemdedir. örneğin 

yoksulluğu ele alacak olursak, yoksulluk maddi kaynaklara sahip olamamak şeklinde 

tanımlanabilir. Fakat insanlara "yoksul" veya "yoksul değil" demek kolay değildir. insanlar bir 

derecelendirilmeye tabii tutulacak olursa, çok yoksul, yoksul, oldukça yoksul gibi sınıflara 

ayrılabilir. Fakat bunları evrensel bir şekilde tanımlamak ve herkesin bu tanımdan aynı 

sonucu çıkarması oldukça güçtür. Kimi zaman tanımlar birbirleri ile aynı nitelikleri taşırken 

farklı isimlerle anılmaktadırlar. Buradaki derecelendirmeyi ihtiyaçların fazlalığına ya da 

azlığına göre derecelendirmek söz konusudur. Burada önemli iki nokta bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi, kişilerin yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmeleridir, diğeri ise 

kişilerin sağlıklı olmalarıdır. Kişinin beslenmesi onların yaşamda kalmalarını sağlayacaktır, 

fakat sağlıklı olmalarını birebir temin etmeyecektir. 

Bradshaw361
, ihtiyaçları ikiye ayırmaktadır. Bunlardan birincisi normatif (kaide teşkil 

eden) diğeri ise nispi nitelik taşıyan ihtiyaçlardır. Normatif ihtiyaçlar, uzman kişiler tarafından 

oluşturulmuş kavramlarla ifade edilirken; nispi nitelik taşıyan ihtiyaçlar ise, diğerleri ile 

mukayeseye göre şekillenmektedir. Yoksulluk, bunun için güzel bir örnektir. Yoksulluk, 

mutlak ve göreceli olmak üzere ikiye ayrılabilmektedir. Mutlak yoksulluk, yaşam ya da 

geçinme standartlarının minimum düzeyini tanımlamaktadır. Buradaki anlamı ile yoksulluk 

minimum düzeydeki ihtiyaçların karşılanamaması anlamına gelmektedir. Göreceli yoksulluk 

ise, kişinin yaşadığı toplumdaki diğer kişilerle mukayese edilmesini beraberinde 

getirmektedir. örneğin Avrupa'da yaşayan bir kişi yaşadığı topluma göre yoksul sayılırken, 

Üçüncü Dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında zengin olabilir. Burada esas olan, diğer 

toplumlarla yapılan mukayese değil, insanların kendi toplumlarında bulundu~ları düzeye 

göre yapılan tanımlamadır. Bununla birlikte, iki farklı düşünce biçimi ortaya ko_ı:ıulmaktadır. 

Birincinde, yoksul olarak anılan kişi, diğerleri ile kıyaslanmaktadır ve örneğin gelirinin %10'u 

olduğu söylenmektedir. ikincide insan ihtiyaçları tüm insanlar için söz konusudur ve bu 

ihtiyaçların tanımlanmasında ve yorumlanmasında insanın içinde bulunduğu toplum önemli 

bir rol oynamaktadır. Burada toplumda kabul edilen standartlar devreye girmektedir. örneğin 

evsizler toplumun standardına uygun şekilde tanımlanmıştır. Birçok ülkede insanlar kulübe 

360David Harvey, Socia/ Justice and the City, London, Arnold, 1973, s. 102. 
361 Bradshaw, op. cit., s. 99-100. 
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şeklindeki gecekondularda yaşamaktadır ve bu tip evler Üçüncü Dünya ülkelerinde konut 

olarak nitelendirilmektedir. Ancak, Avrupa ülkelerinde bu tip barınma şekillerine hiçbir 

zaman bir evde barınma gözüyle bakılmamaktadır. Bunun gibi yoksulluk, genelde belirli bir 

toplum içinde süregelen koşullar tarafından tanımlanmaktadır. Anlaşılacağı üzere, göreceli 

mahrumiyet fikri bir bütün içindeki konuma göre değişen durumu ifade etmektedir. Bu, 

tartışmasız şekilde, yapısı itibariyle sosyal politika çalışmalarında etkilidir. 

Townsend'in bu tanımında iki noktaya dikkat edilmelidir. Bir toplum içinde yer alan 

herkes yoksul olabilir, yani maddi kaynaklardan mahrum olabilir. Fakat bu kişinin maddi 

kaynaklardan tek başına mahrum olması, yoksul olması için yeterli değildir. Söz konusu· 

kişilerin yoksul sayılabilmeleri için aynı zamanda o toplumun bu kaynaklardan yoksunluğun 

yoksulluk kavramı içinde telakki edilmesini de gerektirmelidir. Aksi takdirde maddi 

kaynaklardan tek başına yoksunluk, yoksulluk için yeterli bir kriter olmayacaktır. Marshall, 

göreceli yoksulluk kavramını şu şekilde tanımlamıştır: 

"Yoksulluk bir ülkenin medenileşme düzeyi ile ilgilidir ve söz konusu ülkenin standartları 

dikkate alınarak göreceli bir yoksulluk kavramından bahsedilir. Bu, tartışmaların ötesinde bir 

kavramdır. Fakat şunu asla söyleyemeyiz: Ben yoksulum çünkü "X" şahsı benden daha 

zengin ya da daha yoksul. Bu görece yoksulluk kavramı içinde düşünülemeyecek ya da 

yorumlanamayacak bir bakış açısıdır362." 

Townsend'in görüşüne diğer bir itiraz ise, onun tüm yoksulluk tanımlarının kişi için 

aleyhte bulunan durumları kapsadığı için belirsiz olduğudur. Bu anlamı ile yoksulluk sürekli 

olarak bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk kaynaklardan mahrumiyet durumunda 

karşımıza çıkmalıdır. Marshall'a göre yoksulluktan bahsedilirken ortak payda kişinin 

ihtiyaçları konusundaki herkesçe kabul edilebilecek bir aciliyet durumudur363
• Burada 

Townsend muhtemelen, söz konusu imkanlardan yoksun olan herkesi kapsayacak bir tanım 

yapmak istemiştir. 

d. Toplumsal Refah: 

"ihtiyaç" ve "refah" konusundaki ölçütler insanlara göre değişiklik arz etmektedir. Bir 

görüşe göre "toplum" basit bir tanımla bireylerin toplamından oluştuğundan, "sosyal refah" 

da bireysel refahların toplamından başka bir şey değildir. Oakeshott, toplum düşüncesi 

362T. H. Marshall, The Right to Welfare, Landon, Heinemann, 1981, s. 116-117. 
363/bid., s. 117. 
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fikrine katılmamakta ve bunun soyut bir kavram olduğunu belirtmektedir. Ona göre insanlar 

arasında bir amaca yönelmeden oluşturulmuş ortaklıklar vardır ve bunlar bir toplum değil bir 

ortaklıktır364 • Sugden ise toplum konusunda üç temel değer ortaya koymaktadır. Bunlardan 

birincisinde, herkes kendisini ilgilendiren ve refahla ilgili olan kararlarla karşı karşıyadır. 

ikinci olarak, sosyal refah, toplumu oluşturan bireylerin refahına bağlıdır. Bu nedenle de bir 

toplumun refahı diye bir şey olamaz. Örneğin toplumun kültürü ya da kollektif varlığı, 

dolaysız bir şekilde bireylerin refahı ile açıklanamaz. Üçüncü olarak da, bir insanın refahının 

artması diğer insanın refahının azalması anlamına gelmeyecektir, hatta bu sayede de sosyal 

refah kendiliğinden artacaktır365 . 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, birinin refahının artmasının diğerinin aleyhine 

olmaması için aradaki farkın açılmamasını sağlayacak veya refahı artmayan kişilere de 

fayda temin edecek, onlar adına bir şeyler ödemesi gereken bir kesimin olması 

gerekmesidir. Burada devreye etkililik ve verimlilik gibi kavramlar girmektedir. Verimlilik, 

amaca ve maliyete bağımlıdır ve en önemli verimlilik ölçütü, en az girdi ile en fazla çıktı elde 

etmektir. Fakat kimi zaman en az maliyetle en fazla çıktı almak çok önemli değildir ve 

insanları doğru sonuçlar almaktan uzaklaştırabilir. Etkinlikteyse amaç, maliyeti ne olursa 

olsun istenilen sonuca ulaşmaktır. Etkinlik ve verimlilik bazen zaman birlikte yükselebilir366
• 

Bu da toplumun refahının yükselmesi anlamına gelmektedir. 

Sosyal planlamada, girdi-çıktı analizi son derece önemli bir araçtır. Bu analiz, 

sosyal politikaların ve programların girdileriyle, bu politikaların veya çıktılardan elde edilmesi 

beklenen faydaların ölçülmesine çalışır. Girdi-çıktı analizinin en önemli avantajı, yapılan plan 

ve program sonucunda neyin elde edilmesi gerektiğinin önceden hesaplanmasını 

beraberinde getirmesidir. örneğin geliştirilen sokak çocuklarını koruma programı ve bundan 

beklenen sonuçlar; hem etkinlik hem de verimlilik açılarından değerlendirilebilir. 

Girdi-çıktı analizi yapılırken birçok faktöre ait tahminde bulunulması gerekmektedir. 

Birincisi, bireysel refahların ölçülebilmesinde, birden fazla faktörün dikkate alınmasıdır. Bir 

kişinin refahının artmasında diğer kişilerin de olumlu etkisi olabileceği gibi, buna benzer bir 

şekilde, birinin olumlu faaliyetlerinin sonucunda, diğer kişilerin refahları artabilmektedir. Tüm 

bunların ölçülmesi oldukça güçtür ve sistem yaklaşımı çerçevesinde düşünülmesi 

gerekmektedir. ikinci olarak da, kişilerin refahlarının artması parasal değerlerle ölçülebilir ve 

364Michael Oakeshott, "The Vocabulary ofa Modern European State", Politica/ Studies, No. 23, 1975, 
s. 340. 
365Robert Sugden, "Altruism, Duty and the Welfare State", Socia/ We/fare: Why and How?, Der. Noel 
Timms, Landon, Routledge and Kegan Paul, 1980, s. 166. 
366Edward de Bono, Rekabet Üstü, lstanbul, Remzi Yayınevi, 1996, s. 23-25. 
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bu da şu anlama gelmektedir: Parasal değerler, öyle ya da böyle sosyal değerleri 

yansıtacaktır. Üçüncü olarak ise, eğer toplumdaki bireylerin toplam refahları yükselecek 

olursa, sosyal refah da yükselecek ve bu sayede toplumun bizzat kendisi ilerleyecektir. Pek 

tabii ki, bazılarının bu durumdan kötü bir şekilde etkilenmeleri de son derece olasıdır. 

Buradaki hareket noktası "faydacı" felsefi yaklaşımın bir görüntüsüdür. Buna göre 

refahın artması veya "fayda" ahlaki kararları temel almaktadır. Asıl olarak buradaki temel 

düşünce, bir toplumun tüm üyelerinin menfaatine olan bir şeyin, bireylerin menfaatlerinin 

toplamından oluştuğudur. Bu formülasyon oldukça yüzeyseldir; bununla birlikte son derece 

çekicidir. Bu yaklaşımı bekleyen sorunları en iyi şekilde Bowie ve Simon367 ortaya 

koymuştur. Bowie ve Simon'dan uyarlayarak şöyle bir faraziye kuralım: 

Program A Program B Program C 

Tolga 5 4 12 

Deniz 5 4 o 
Hüseyin 1 4 3 

Toplam Refah 11 12 15 

Oluşturulacak olan programda kaynakların programın niteliğine göre, yukarıdaki tabloya 

uygun bir şekilde dağıtıldığını varsayalım. Kaynakların toplamından yola çıktığımızda 

görüldüğü gibi, Program C'de dağıtılan kaynakların toplamı toplam refahın en yüksek olduğu 

programdır. Bu program görüldüğü gibi toplam değer açısından en yüksek "sosyal refahı" 

sağlayacak programdır. Yine tabloya göre, Program A, program B'ye göre çoğunluğu daha 

fazla tatmin edecektir. Program B ise, Program A ve C'den daha fazla kişiyi mutlu edecektir. 

Başka bir ifadeyle B Programında daha az kişi acı çekecektir. Fakat getirdiği toplam refah 

Program C'den daha düşük ve Program A ile karşılaştırıldığında A'yı tercih edecek kişi 

sayısı daha fazladır. Tüm bu programlarda asıl önemli sorun, "en fazla mutluluğu 

sağlayacak programın hangisi olduğudur?" Bu soruya verilecek yanıt, önemlidir ve ne yazık 

ki sorunun tüm tarafları mutlu kılacak kesin bir çözüm içeren yanıtı yoktur. Yanıt olmayınca 

soru ancak tercihlerle çözümlenmeye çalışılacaktır. Farklılıkların varlığının kaçınılmaz 

olduğu ön kabulü içindeki böylesi bir toplumda insanlar arasındaki farklılıklar da doğaldır. 

Sonuç olarak yukarıda ki her bir program ve söz konusu isimler açısından ele alındığında, 

kişilerin tercihleri sırasıyla aşağıdaki gibi olacaktır: 

367 Narman Bowie ve Robert Simon, The lndividua/ and Political Order, Prentice Hall, Englewood 
Cliffs, 1979, s. 39 vd. 
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Tolga 

Deniz 

Hüseyin 

Program A 

2. sırada 

1. sırada 

3. sırada 

Program B 

3. sırada 

2. sırada 

1. sırada 

Program C 

1. sırada 

3. sırada 

2. sırada 

Görüldüğü gibi çoğunluğun tercihleri, bireysel tercihlerle kimi zaman uyumlu değildir. 

Çoğunluğun görüşü olarak Tolga ve Deniz, B'den daha ziyade A programını tercih ederler. 

Deniz ve Hüseyin ise C'den daha çok B'yi tercih ederler. Buradan şöyle bir sonuç acaba 

çıkarılabilir mi? A, B'ye ve B'de C'ye göre tercih edildiğine göre buradan A, C'ye tercih edilen 

bir programdır. Fakat Tolga ve Hüseyin açısından olaya baktığımızda bu iki kişi, A'dan daha 

çok C Programı'nı tercih edeceklerdir. Aslında buradan temel olarak çıkartabileceğimiz 

sonuç şudur: Bireylerin kendileri için rasyonel olarak tercih ettikleri programlar, çoğunluğun 

tercihleri irrasyonel tercihler olarak karşımıza çıkabilmektedir. ikinci tablo sosyal tercihleri 

ortaya koyan bir modeldir. Fakat bu model hiçbir zaman sosyal refahı ortaya 

koymamaktadır. insanların tercihleri ile onların çıkarları her zaman birebir paralel değildir. 

Yani "kişilerin tercihleri her zaman onlar için en iyi olandır" şeklindeki bir önermenin mutlak 

doğruluğu söz konusu edilemez. Fakat insanın seçtikleri ile sosyal refah arasında bir ilişki 

bulunmaktadır. Aynı şekilde çoğunluğun refahı da benzer şekilde yorumlanabilir. Bireysel 

refahı temel alan çoğunluğun refahı anlayışı her zaman geçerli değildir. Oluşturulan program 

veya politikalara baktığımızda, bunların rasyonel temele dayandığını bizlere gösterecek çok 

fazla kanıt maalesef bulunamamaktadır. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her ne kadar 

toplumun, bireylerin toplamından oluştuğu kabul edilse bile, davranışlar ve tercihler 

açısından bunu kabul etmek gerçekçi değildir. 

Sosyal refahın arttığı bir ortamda, bireylerden ve bireysel taleplerden çok fazla bahsetmenin 

anlamı yoktur. Little, insanların toplumsal refahı çok fazla düşünmediklerini, daha fazla kendi 

bireysel refahlarını düşündüklerini ve bütün tezlerini kendi yaşamları üzerine kurduklarını ve 

toplumu daha çok ait bulundukları ekonomik ve sosyal gruplarla özdeşleştirdiklerini 

belirtmiştir368 • Little bu tip bir düşünce tarzında "gerçek" insanın ihmal edileceğini 

vurgulamıştır. Little'nin bu söylediklerini çevremizde rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Örneğin biri 

yaşlı insanlarının sorunlarını dile getirdiğinde, bu sorunu ortaya koyan genellikle kendisini 

aynı sınıflandırma içinde algılayan birisidir. Ait olduğunu düşündüğü grubun sorunlarını 

öncelikli dile getirme günümüz toplumsal yapısı içinde de beklenen bir gelişmedir. Pek tabii 

368Little, Aktaran, Spicker, P., Principles of Social Welfare, Routledge, Landon, 1988, Sy:19-20. 
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ki bu davranış biçimi sorunun ele alınmasına bir engel teşkil etmeyecektir. Bu kuramsal 

algılamada, özellikle "ortalama insanların" dikkate alınması anlayışının hakim olması, 

azınlıkların veya marjinal grupların temsil niteliklerini son derece sınırlı bir düzeye 

indirmektedir. Bu çoğunluğun beklentilerinin giderilmesine dönük olduğu için de özellikle 

azınlıkların ve marjinallerin beklentilerinin ·gözden kaçmasına neden olabilir. örneğin şehir 

kenarlarındaki gecekondulaşmayı önlediğimiz veya bunları ortadan kaldırdığımız zaman 

birçok ev yıkmak zorunda kalınacak ve bunların paraları da ödenmeyecektir. 

Gecekondulaşmanın önlenmesi daha iyi şartlarda evler yapılarak gerçekleştirse, birçok birey 

bundan olumlu anlamda etkilenecektir. Bu temizliğin sosyal maliyeti oldukça fazla olacaktır. 

Fakat modem bir evde ikamet imkanı içinde kendi gayretleri ile yaşayan insanlara bu 

giderler vergilerden karşılandığı için onlara gecekondulaşmayı ıslah programları oldukça 

pahalıya mal olacaklardır. Elde ettikleri yasal olmayan girdilerle kendilerine kaynak yaratan 

ve daha sonra bunu koruma ve ıslah programıyla kendi lehlerine çevirenler, yasal sınırlar 

içinde kalmaya çalışanlar karşısında avantajlıdırlar. Özellikle böylesine bir program içinde 

yer almak isteyen ve kabul edilmeyen kişilere neden bu programdan yararlanamayacaklarını 

açıklamak da oldukça zordur. Bir yandan haksız zenginleşme ortaya çıkarken, söz konusu 

kamulaştırma ve bu kamulaştırma hareketinden yararlanan grupların, toplulukların veya 

toplumda temsil edilen sınıfların çıkarlarına hizmet edebilecektir. Olaylara bu boyutuyla 

baktığımızda; sosyal refah, işin farklı bir şekilde ele alınmasını beraberinde getirecektir. 

Buradaki tehlike, toplumdaki iktidarodakları haline gelebilenlerin refahıyla, toplumu refahının 

karıştırılmasıdır ve bu tezat sosyal refah kavramının içini boşaltmaktadır. 

ideal olan bireylerin çıkarları ile geniş bir topluluğun çıkarlarını birbirine paralel 

kılabilmektir. Burada da yapılmak istenen "sosyal bir entegrasyon" yaratabilmektir. Sosyal 

politikaların ı:ıihai hedefi bağımsız bir birey yaratabilmek olmalıdır. Fakat bu bağımsız birey 

aynı zamanda toplumun ayrılmaz bir parçasını da oluşturabilmelidir. Oluşturulmak istenen 

yalnızca ins~nları değiştirmek veya geliştirmek değil aynı zamanda toplumla uyumlu hale de 

getirebilme!dir. Fakat burada olaya iki farklı bakış açısı ile bakmakta fayda vardır. Birinci 

bakış açısı, insanları bir konuda eğitirken, aynı zamanda topluma uygun hale getirebilmek 

için baskı yapma zorunluluğudur. Bu durum akıl hastaları ya da kendilerine bakamayacak 

durumda olanlar için olumlu bir anlam içerebilir; ancak bu topluma pasif anlamıyla bağımlı 

kitleler oluşmasına da neden olabilir. Bu uygulama aşırı ölçüde genişletilirse bu toplumun 

devlete tamamen bağımlı olmasını da beraberinde getirebilecektir. Sosyal hizmetler, adeta 

bir zorlama aracı haline gelmekte ve insanları topluma uyum sağlayarak yeniden 

sosyalleştirebilmek için rahatlıkla kullanabilmektedir. 
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Webb, devletin ancak akılcı bir şekilde örgütlenmesiyle "Toplum Refahı"nın 

sağlanabileceğini belirtiyordu. Bunun gerçekleşebilmesi için de mutlaka bireyselcilikten 

kurtulmak gerekmekteydi. Bununla da kastedilen, toplum içindeki bireylerin bireyliklerini en 

üst noktasına ulaştırmaktan ziyade, kişilerin toplumsal örgütlenme içindeki işlevlerini sağlıklı 

bir şekilde yerine getirmesidir. Bu görüş açısına göre, bireysel gelişmeyi kusursuzlaştırmak 

yerine, bir parçası olunan toplumsal organizmayı düzeltmek için daha büyük gayret 

gösterilmelidir369
• 

Sosyal refah düşüncesiyle, artık anlatılmak istenenin "kamu yararı"nın geliştirilmesi 

ve bundan da anlaşılması gereken bir toplum içinde yaşayan herkese bir fayda sunulması 

gerektiğidir. Tüm bu konularda toplum içinde bir şekilde konsensusa varılmıştır. Uygulamada 

neyin toplum için faydalı, neyin faydasız olduğu konusunda tartışmalar bulunmaktadır. 

Sosyal refahın yaygınlaştırılmasında mutlaka kazananlar olduğu kadar, kaybedenler de 

olacaktır. önemli olan, bireysel kazançlardan daha ziyade toplumun ne kazanıp ne 

kaybettirir. 

i. Kamu Yararı: 

Siyaset felsefesinin birey· tanımları çoğunlukla toplumsal gerçeklik dikkate 

alınmaksızın yapılmıştır. Gerçek insanlar, aileler, gruplar, topluluklar içinde yaşarlar; ancak 

düşünceleri, görüşleri ve tercihleri farklı olabilir. Liberallerin aşkın birey tanımlamaları bir 

yana, bütün insanları aynı şekilde bir potada erimiş kabul etmek de gerçekçi bir düşünce 

biçimi değildir. Bunlar aralarında temer değerler konusunda mutlaka, bir şekilde hemfikir 

olmuşlardır. Muhafazakar bir açıdan kabul edilecek görüş şudur: "Toplum, aynı kültürdeki ya 

da ırktaki insanların toplamından oluşmaz, fakat bununla birlikte, bir üretim sistemindeki 

bireyler, sınıflar ve gruplar arasındaki ilişkinin ürünüdür370
." Biz uygulamadaki "sosyal refah" 

kavramını göz önünde tuttuğumuzda, genellikle ileri süreceğimiz bakış açısı kendi bakış 

açımızdan çok, ortak çıkarlar etrafında toplandığımız grubun görüşünü yansıtacaktır. Yaşlı 

insanların yaşlarından dolayı farklı · ·problemleri bulunmaktadır ve genellikle emeklilik 

politikaları, maaşlar ve temel sağlık problemleri gibi konuları konuşacaklardır. Çocukların ise 

eğitim, duygusal destek ve kendilerini geliştirecekleri ortamlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

Herkes dünyaya çocuk olarak gelecek ve yaşadığı zaman dilimi içinde yaşlanacaktır. 

Bundan dolayı, buradaki politikalar öyle ya da böyle, içinde bulunulan toplumdaki herkesi 

369 Webb, S., aktaran, Ahmet Taner Kışlalı, Siyasal Çatışma ve Uzlaşma, 2. B., Ankara, imge 
Yayınevi, 1993, s. 104. 
370Aktaran, Philip Buck, How Conservatives Think, Harmondsworth, Penguin, 1975, s. 176. 
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ilgilendirecektir. Fakat eğitim, sağlık, yaşlılara bakım gibi, toplumsal politikaların tayinini 

gerektiren konuların maalesef, insanın doğası gereği evrensel doğruları bulunamamıştır. 

Buna göre problemler tanımlanmış, görüş açılarına uygun surette politikalar oluşturulmuştur. 

Burada tüm bu sistemlerin oluşumunda ve süreçlerin işlemesinde, içinde bulunulan toplum 

önemli bir etken durumundadır. insanlar, seçimlerine göre farklılaşabilirler veya görüş açıları 

içinde neyi önemseyeceklerini farklı şekillendirebilirler. Fakat bunu yaparlarken adeta tüm 

toplumdan ziyade, kendi bağlı bulundukları grubun sözcüsü konumunda olacaklardır. Bunu 

genelleştirirsek, aynı süreç toplumun bütünü için de söz konusu olacaktır. Tüm bunlar bizi 

kamu yararı kavramına götürmektedir. Bu da beraberinde, bireylerin refahlarının, sosyal 

refah kavramından ayrı bir anlam içerdiği noktasını getirmektedir. 

Kamu yararı düşüncesi oldukça tartışmaya açık bir kavramdır. Bu kavram şu şekilde 

ele alınabilir: Toplumda yaşayan her bireyin, çıkar ve beklentileri vardır (yemek yemek, 

barınmak gibi). işte kamu yararı kavramı da bu ortak çıkarların bileşkesidir. Burada 

toplumda yaşayan bireyler arasında bir "karşılıklılık" söz konusudur. Bu anlamıyla da, 

herkes kendisinin ve karşı tarafın taleplerini ve beklentilerini ortaya koymaktadır ki, toplumun 

diğer üyeleri bunlara saygı gösterebilsin. Hiç kimse günün birinde yaşlandığında aç ve 

çaresiz olarak ölmek istemez. Bundan dolayı toplumdaki herkes karşılıklılık ilkesi 

doğrultusunda bu konuda hemfikir olduğuna göre söz konusu durumun önlenmesi gerekir. 

Bu yaklaşım biçimi, aynı zamanda ulusal birliğin devamının da sigortası konumundadır. 

Sigorta kavramının mantığı gereği kaynaklar bir havuzda toplanmalıdır ki, bu fon 

karşılaşılacakları risklere karşı insanları güven altına alabilsin. Eğer herkes, yoksulluk, 

hastalık, veya ölüm riski ile karşı karşıyaysa, o zaman böylesi bir sistem devreye girmeli ve 

bu tip risklere karşı insanların tümünü olabildiğince korumalıdır. Jordan, önerdiği sosyal 

refah modelinde bireyci değerlere ters düşen bir çözümü ortaya koymaktadır. Buna göre ilk 

olarak, her bir bireyin refahı ihtiyaçlarına bağımlıdır ve kişiler tek başına bu ihtiyaçları 

karşılayabilecek güçte değildir. ikinci olarak; sosyal refah, an_cak işbirliğine ve sosyal 

dayanışmaya bağlıdır. Üçüncü olarak da, ikinci nedenden dol,;lyı sosyal refah, bireylerin 

refahından daha farklıdır ve daha önemlidir371
• Bununla birlikte eğer Jordan'ın görüşlerini 

kabul edecek olursak; bireysel çıkarları, toplumun bütününe ait çıkarlardan farklılaştırmak 

gerekecektir. 

insanlar yalnızca kendi bireysel çıkarları ile ilgilenmezler, aynı zamanda bağlı 

bulundukları toplumun bir üyesi olarak toplum yararını da göz önünde bulundururlar. Jordan 

burada insanların işbirliği sayesinde kendilerine karşı yönelen riskleri azaltacaklarından 

371 Bill Jordan, Rethinking Welfare, Oxford, Blackwell, 1987, s. 42. 
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bahsetmektedir. Bunun en iyi örneği savaş zamanlarında insanların vatanlarını 

koruyabilmek için yaptıkları fedakarlıklardır. Kamu yararı kavramının en önemli 

vurgularından biri, toplumun ıyı bir yaşam standardına gelebilmesi üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Titmuss'un belirttiği gibi, sağlanan tüm müşterek hizmetler, toplum 

tarafından belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir ve burada nihai amaç toplumun 

isteklerinin karşılanması sayesinde toplumun organik bir bütün olarak yaşayabilmesini temin 

etmektedir372
. Buradaki, "toplumun istekleri" ve "organik" kavramları oldukça göreceli ve 

tartışmaya açık kavramlardır. Yine de, burada toplumu bir bütün olarak ele alan ve onun 

çıkarlarını gözeten yaklaşım biçimi, bireysel çıkarlardan oldukça farklı bir yaklaşım ortaya 

koymaktadır. Çocuksuz bir toplum yaşayamayacağına göre o zaman çocukların 

desteklenmesi, tamamen toplum yararınadır. Yine işçileri olmayan bir toplum 

üretemeyeceğine göre, işçi sınıfı toplumun geleceği için bir teminattır. O zaman bu sınıfın 

insanca yaşayabileceği bir toplum ve işyeri koşulları oluşturulması gereklidir. Buna kısaca "iş 

etiği" de diyebiliriz. Bu boyutu ile sosyal hizmetler, endüstriyel örgütlerin korunmasına ve 

istikrarının sağlanmasına hizmet etmelidir. Sosyal güvenlik yasaları ise ekonomik yapının 

istikrarı için gereklidir. Çalışma ilişkileri içinde eğitim hem çalışanların kendilerinin gelişimi, 

için hem de aile için gerekli bir araçtır. Sağlık hizmetleri ise sağlıklı bir toplum, çalışan 

kesimin ekonomiye katkısı ve çalışanların insanca yaşayabilmesi için zorunludur. Tüm 

bunların devamı için bir toplumda, toplumsal düzenin korunması ve temel ihtiyaçların 

karşılanması gerekmektedir. Toplumun geleceğinin devamı için, tüm üretim süreçlerinin 

yeniden yapılandırılması ve değişime açık bir yapı içinde bulunması gerekmektedir. Sosyal 

refahın artması, yukarıda belirtilen temel amaçların yerine getirilmesini sağlayacaktır. 

2. Yoksulluk ve Eşitlik: 

Eşitsizlik ve yoksulluk birbirleriyle ilişkilendirilebilir kavramlar değildir. Savaş sonrası . 

sosyal refah üzerinde sağlanan temel konsensüs, devletin, bireylerin isteklerinin yerine· 

getirilmesinde temel bir rol oynaması ve bunu da "ulusal minimum standart" yaratarak 

gerçekleştirmesi gerekliliğidir373 • Gerçekten de, biçimsel bir eşitlik yaratabilmenin önkoşulu, 

böylesine bir eşitliği temelden sağlamaktan geçmektedir. Böylece, hiç kimse tespit edilen 

düzeyin altına düşemeyecek ve bunun altına düşen olduğu takdirde devletin, söz konusu 

372Richard Morris Titmuss, "The Social Division of Welfare: Some Reflections on the Search For 
Eguity", Essays on the We/fare State, 2. 8., London, Ailen and Unwin, 1963, s. 39. 
373Ramesh Mishra, The Welfare State in Crisis, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1984, s. 
1-2. 
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durumu düzeltilmesi için aktif bir rol oynaması gerekecektir. Bununla birlikte, sosyal devletin 

bunu vergi gelirlerinin ötesinde bir kapasiteyle gerçekleştirmesi, olağanüstü bir maharet 

gerektirmektedir. Ayrıca, kamu harcamalarının, eğitim, barınma, sağlık ve ulaştırma gibi 

konularda artması durumunda; yüksek ve orta gelirli insanlardan daha az gelirli insanlara 

doğru bir nakit akışının olacağını, bunun da beraberinde denkleştirici adalet yönünden 

adaletsizlik yaratacağını düşünebiliriz. Fakat bu yolla, vatandaşlar arasındaki uçurumun 

açılmasının önleneceği veya var olan uçurumun kapanacağı da bir gerçek olup istenilen de 

budur. Şunu kolaylıkla söyleyebiliriz ki, sosyal haklar toplumdan topluma ve zamandan 

zamana farklılıklar göstermektedir. Bunu Titmuss'un, refahın sosyal farklılığına göre yaptığı 

analizden rahatlıkla çıkarabiliriz. Titmuss, yarattığı üçlü ayırımda; mali, mesleki ve devlet 

sosyal hizmet örgütlenmelerine göre, sosyal haklardan yararlanma konusunda bir 

farklılaşma yaratılacağını belirtmektedir. Sosyal sınıfların farklılığına göre, her bir sistemin 

kendine göre avantaj ya da dezavantaj yaratacağı belirtilmiştir. Sosyal gruplar, özellikle işçi 

grupları, devletin kaynaklarından yararlanamıyorlarsa, o zaman böyle bir kesim sosyal 

haklara daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Yoksa bu grup için mali ya da mesleki imkanlar çok 

fazla önem taşımayacaktır. Aksi halde, toplumda, feministler, ırksal özelliklerine göre 

ayrılanlar vb. gibi sosyal farklılaşmalar, beraberlerinde yoksulluğun kurumsallaşmasına da 

yardımcı olacaklardır. 

3. Yoksulluk ve Vatandaşlık: 

Yoksulluk kavramı üzerinde önemli araştırmalar yapan Prof. Peter Townsend374
, 

yoksulluğun yapısal bir çerçevede ele alınması gerektiğini ve aynı zamanda da yaşam 

biçimlerine dayalı bir yoksulluk indeksi tasarlamıştır. Townsend'ın yaptığı araştırmaya göre, 

yapılan sosyal yardımların bir buçuk katı kadar gelir düzeyine sahip olan insanlar aslında 

görece yoksulluk sınırı içinde bulunmaktadırlar. Burada bahsedilen gelir düzeyi ve bunun 

altında yer alan görece mahrumiyetteki orantısızlık giderek artacaktır. Townsend, görece 

mahrumiyet indeksini eleştirmektedir. Eleştirmesindeki en önemli nokta, bu modelin 

insanların davranışlarında ve yaşam standartlarındaki çeşitliliği dikkate almamasıdır. 

Mahrumiyet endeksi kişisel tercihleri ve özgürlükleri dikkate almayarak, tüm insanların aynı 

davranış modelleri içinde bulunduğu varsayımına dayanır. Bu konu ise eleştirilerin odak 

noktasıdır. Buradan hareketle bu bakış açısının yoksulluğun kesin bir sınırını çizdiği 

varsayımı sağ ideolojiye yaklaşıldığını belirtmektedir. 

374Peter Townsend, Poverty in the United Kingdom, Harmondsworth, Penguin Books, 1979, s. 35. 
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Vatandaşlığın bir toplumun kamu alanı içindeki tam üyelik kavramını 

kurumsallaştırmak yolu ile tanımlanabileceğini söylenmektedir. Bu yaklaşım sayesinde 

kişilerin kamu alanına tam anlamı ile katılımı söz konusudur ve kişinin hem, uygulamada 

hem de teorik alanda hakları ve yükümlülükleri vardır375 • Scott'a göre, yoksullar vatandaşlık 

haklarından yoksun iken, zenginler vatandaşlık yükümlülüklerinden bağışık 

tutulmaktadırlar376 . 

Adam Smith bilindiği gibi, serbest piyasa ekonomisinin önde gelen 1 

savunucularından biridir. Smith, devletin rolünün yalnızca sosyal düzeni sağlamakla sınırlı 

olduğunu vurgulamaktaydı. Seabrook, 20. yüzyıl kapitalizminin, beraberinde yeni bir 

yoksulluk yaklaşımını getirdiğini belirtmektedir. Seabrook377'a göre, kapitalizm insan 

yaşamında taahhüt ettiği şartları hiçbir zaman gerçekleştiremeyecektir. Bilindiği gibi 

kapitalist sanayileşmiş ülkelerde bile sosyal güvenlik sistemi istenilen düzeyden oldukça 

aşağıdadır. Burada lgnatieff'in belirttiği378 gibi hayatta kalmak ve gelişmek kimi zaman iki 

farklı kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlık kavramı, siyasal ve 

medeni bir boyut taşıdığı kadar, sosyal dayanışma beklentisini de içinde barındırmaktadır. 

Bu kavram da beraberinde, yalnızca insan onurunu zedeleyen faktörlerin ortadan kalkmasını 

içermemekte, aynı zamanda insanı geliştirici tedbirleri de beraberinde taşımaktadır. Bu 

yapısı ile devlet kavramı, Adam Smith'in anladığı anlamdaki devletten oldukça 

farklılaşmıştır. Artık devlet beraberinde, vatandaşlık kavramını, sosyal güvenliği ve toplumsal 

yaşamdaki belirli bir disiplinini de içermektedir. 

Lister, 1980'Ii yıllarda yapılan yasama faaliyetleri sonucunda, vatandaşların sosyal 

haklarında ciddi bir azalma olduğunu ve bunun da beraberinde yoksulluğu getirdiğini 

belirtmiştir. Buna göre Lister, haklarda ve sorumluluklarda bir farklılaşmanın meydana 

geldiğini, sonuçta, insanlar arasındaki güç ve ekonomik kaynakların yarattığı eşitsizliğin, 

artık vatandaşlık haklarındaki fiili bir azalmaya yol açtığını belirtmektedir. Bu eşitsizlik 

özellikle, sınıf, ırk veya cinsiyet ayrımının, sosyal, siyasal ve medeni çevre içerisinde, 

vatandaşlığın yanlış bir tabana oturmasının izdüşümünü oluşturmaktadır. özellikle yoksulluk 

ile birlikte, artık vatandaşların kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamdan ve 

vatandaşlığın beraberinde getirdiği tüm imkanlardan yararlanma hakkından mahrum 

kalınabileceğini belirtmektedir. örneğin, özürlü insanlar için yaratılabilecek ve tam anlamıyla 

375Joan Scott, "Wealth and privilege", Poverty, Jnequa/ity and Justice, Der. Alan Sinfıeld, New 
Waverley Papers, Social Policy Series No:6, University of Edinburgh, 1993, s. 21. 
376/bid., s. 24. 
377 Jeremy Seabrook, Landscapes of Poverty, Oxford, Blackwell, 1985, s. 12. 
378Michael lgnatieff, The Needs of Strangers, Landon, Chatto and Windus, 1984, s. 11. 
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vatandaşlıklarını tekrar oluşturabilecek bir yapı beraberinde sosyal adaleti de getirmektedir. 

Bu sayede de, toplumda birliktelik yaratılabilecektir. Vatandaşlığın yalnızca tek boyutundan 

ayrılıp, kişilerin bulundukları ırk, mezhep, cinsiyet ve mali farklılıklarının da dikkate 

alınmasıyla hakları ve sorumlulukları olan bir vatandaşlık kavramı devreye girecektir379
. 

Lister'in tanımıyla birlikte artık, vatandaşlık kavramı sosyal bir vatandaşlık boyutuna 

ulaştırılmış ve burada temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için vatandaşlara hakların verilmesi 

ve bu sayede de yoksulluktan kurtulmanın kendiliğinden geleceği vurgulanmaktadır. 

Turner, vatandaşlığı tarihsel ve farklı bir boyutuyla tanımlamaya çalışmıştır, 

vatandaşlığı aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Buradaki aktif anlamı ile 

vatandaşlık, kavrama daha fazla anlam yükleyen; pasif olarak vatandaşlık ise kavrama daha 

az anlam yükleyen bir yaklaşım içermektedir. Pasif anlamı ile vatandaşlıkta, kralın etkin bir 

gücü bulunmaktadır; vatandaşlık haklarından yararlanacaklar bu yapı içinde ayrıcalıklı olan 

insanlardır. Diğer görüşe göre ise, her insan bir vatandaştır ve beraberinde aktif olarak 

kullanabileceği haklara sahiptir380
. Burada da temel olarak Turner'ın ele aldığı vatandaşlık 

sayesinde artık insanların yoksulluktan kurtulacağı inancı bulunmaktadır. Yazara göre aktif 

vatandaşlık kavramı, sosyal refah programlarının kapsamına bağlıdır. Turner'ın görüşüyle 

birlikte, aktif vatandaşlık kavramı beraberinde hakları ve sorumlulukları getirmektedir. Bu 

hakların ve sorumlulukların başında da yoksulluğun ortadan kaldırılması için gerekli politika 

ve eylemler gelmektedir. 

C. Sosyal Refah Modelleri: 

Bilindiği gibi sosyal bilimlerde model, sistemin daha kesin kavramlarla 

açıklanabilmesi için araç olarak kullanılır. Burada kavramsal bir çerçeve söz konusudur ve 

bu sayede fenomenlerin kategorileştirilebilmesine ve değişkenler arasındaki ilişkinin daha 

rahat anlaşılabilmesine yardımcı olunmaktadır. Titmuss da, bir model inşa etmenin, 

karmaşık ve düzensiz ilişkileri daha anlamlı hale getirmekten başka bir anlam ifade 

etmediğini belirtmiştir381 • 

Sosyal politika modellerini yoğun bir şekilde kullanan Wilensiky ve Lebeaux. bir 

modelin önemini şöyle açıklamaktadırlar: Sosyal refahın kavramsal olarak iki boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar sırası ile "ikame" ve "kurumsal" yapıda karşımıza çıkarlar. ikamenin 

anlamı, toplumda bulunan yapılar kendi işlevlerini yerine getiremediği zaman ve bunun 

379Ruth Lister, The Exc/usive Society: Citizenship and the poor, London, Child Poverty Action Group, 
1990, s. 69-70. 
380Brian Turner, "Outline ofa Theory of Citizenship", Socio/ogy, vol:24, no:2, 1990, s. 207. 
381 Richard Morris Titmuss, An Jntroduction, London, Ailen and Unwin, 1974, s. 30. 
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sonucunda da insan mağdur durumda kaldığında, sosyal refahın kurumsal yapısının önemli 

bir rol oynamasıdır. Kurumsal yapıdaysa, birincinin tam aksine, modern endüstriyel 

toplumlarda sosyal refah hizmetleri toplumun normal bir fonksiyondur382
• 

Böylece ikame sistemi sosyal hizmetlerin sağlanmasında devlete son derece kısıtlı 

bir görev yüklemektedir. Aile, gönüllü kuruluşlar ve piyasa mekanizması, insanların 

ihtiyaçlarının karşılanmasında temel mekanizmaları oluşturmaktadır. Ancak bunlar ihtiyaçları 

karşılayamadığı zaman devlet devreye girmektedir. Bu anlamda sağlanacak her nevi hizmet 

de, son derece sınırlı olmak durumundadır. Söz konusu hizmetlerden yararlananlar da, 

aslında topluma bir yük olarak görünmektedirler. Bireyselcilik kişisel sorumluluk ve rekabet 

kavramları son derece önemli kavramlardır ve bu ilkelere dayanan liberal bir sistemde 

"ödüller", insanların ihtiyaçlarından çok "hakketmelerine" göre paylaşılmaktadır. Kurumsal 

model ise tüm bu süreci aslında ters çevirmekte ve temel sorumluluğu devlete 

yüklemektedir. Hiçbir toplum tam anlamıyla bu modele benzememektedir. Kapitalist 

toplumları bir bütün olarak kabul edersek, her halde ikame modelin en uç noktasında ABD 

yer alırken, kurumsal modelin en uç noktasında da lsveç bulunmaktadır. 

Titmuss üç model kullanmaktaydı. Bunlardan birincisi ikame, ikincisi endüstriyel 

başarı performansı, üçüncü olarak da, kurumsal yeniden dağıtım modelidir. Bunlardan 

birincisi ve üçüncüsü, Wilensky'in ve Lebeaux'un ikame ve kurumsal modeline karşılık 

gelmektedir. Endüstriyel başarı modeli ise, sosyal refah kurumlarının rolünü, ekonomik yapı 

ile uyumlu hale getirebilme amacını gütmektedir. Buna göre sosyal ihtiyaçlar mutlaka kişinin 

hak etme, iş performansı ve verimlilik temeline göre uyarlanmalıdır383 • Titmuss'un ortaya 

koyduğu üç model aslında ideolojik bir temele dayanmaktadır. Her bir model, farklı değer 

yargılarına dayandığı gibi, aynı zamanda tercih yapabilmek için de farklı kriterleri 

. kullanmaktadır. 

Titmuss modelleri kullanırken, "refahın sosyal kısımlarının" dikkat edilmesi gereken 

yönlerini belirtmiştir384• Buradaki üç kategori; bünyesinde sosyal refah, mali refah ve iş 

yerindeki refahı bulundurmaktadır. Sosyal refah, lngiltere'de sosyal hizmetleri 

kapsamaktadır. Bunlara, belirli bir gelir düzeyi, sağlık sigortası, sosyal çalışma ve konut, 

eğitim gibi bireysel hizmetler devreye girmektedir. Mali refah, kimi zaman maddi yardım iken, 

kimi zaman da toplumda meydana gelebilecek vergi yüklerinden insanlara veya kurumlara 

imtiyaz tanınmasıdır. örneğin, yaşam sigortası için destek sağlanması, emeklilik için yapılan 

382Harold Wilensky ve Charles Lebeaux, lndustria/ Society and Socia/ Welfare, New York, The Free 
Press, 1965, s. 138. 
383Titmuss, /oc. cit., s. 31. 
384Richard Morris Titmuss, Essays on 'The We/fare State ,London, Ailen and Unwin, 1963, s. 2. 
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yardımlar veya sakatlara ve yaşlılara tanınan vergi ayrıcalıkları bu kapsamdadır. Meslekle 

ilgili refah ise tamamen kişinin çalıştığı yer ile ilgilidir ve oradan kazanabileceği bazı 

yararları ortaya koymaktadır. Bunların uzun uzadıya listesini vermeyeceğim. Fakat en çok 

bilinen birkaç örneğini açıklayacak olursam, sağlık hizmetleri, düşük faizle borç alınması, 

araba tahsisi, çocukların okul paralarına yardım, sportif ve sosyal imkanları bunların 

arasında sayabilirim. Her üç refah modelini de dikkate almak son derece önemlidir. Çünkü 

her biri farklı yapısal bir bütünlük içinde yer alsa dahi aslında hepsi aynı amaca hizmet 

etmektedir. Amaç eşitsizliğin etkilerini en aza indirmektir. Aslında bu, üç kategorinin ülkeler 

arasındak·i kıyaslamasını yapmak açısından önemlidir. Yalnızca klasik sosyal hizmetleri 

dikkate alarak genel sonuçlar çıkarmak bizi yanıltabilecektir. 

Jones, Titmuss'un kategorilerini yorumlamıştır. Jones, sosyal politikanın, sosyal refah 

ile kapitalizm ilişkisini incelemiştir. Refah kapitalizmi, kabul edilebilir bir tanımlamadır çünkü 

bu refah terimi rekabetin belli bir bileşimini, değerlerdeki değişimi, toplumda açılmış olan 

yaranın giderilmesini ifade etmektedir. Refah kapitalizmi, endüstriyel başarı performansı 

anlamını da bünyesinde taşımaktadır. Bu model, önceliği topluma tanımakta ve sosyal 

politikaların oluşumunda işverenlere de önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Burada 

hedeflere gidebilmek için kişilerin desteklenmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması 

gerekmektedir. Refah kapitalizmi, kurumsal yeniden dağıtım sürecini de beraberinde 

getirmektedir. Bunun neticesinde, kurumlara öncelik tanınmaktadır. Burada sosyal politikalar 

ise, vatandaşlık temeline dayanmakta, az ya da çok, toplumda bir eşitlik yaratılması 

amaçlanmaktadır. Jones, endüstriyel başarı performans modelini de, sosyal politikaların 

temel hedefi olan "toplumun" aslında kapitalist sistemi teşvik etmekten başka bir gayesi 

olmadığını belirtmektedir. Bunun da örneğini Almanya'da sosyal harcamaların yüksek 

olmasına karşın, ABD'de.bu tip harcamaların son derece düşük düzeyde olması nedeniyle, 

endüstriyel başarı performansının, aslında amaca hizmet etmediğini söylemesiyle 

oluşturmaktadır. Jones . bundan dolayı temelde aslında iki modelin olduğunu ileri 

sürmektedir385
. 

Sosyal devlet üzerine gerek Marksist ve gerekse Neo-Muhafazakar bakış açıları 

birbirlerinden tamamen farklıdır. Her iki bakış açısı da, kurumsal bakış açısına değişik 

şekillerde yaklaşmaktadır. Mishra386
, sosyal refah sektörünü, ekonomik, endüstriyel ve kamu 

sektörleri ile açıklamanın çok yerinde olmadığını düşünmektedir. Burada Mishra'nın 

tanımladığı sosyal devlet kurumsal tanımın bir boyutudur ve çoğulcu bir bakış açısına 

385Chris Jones, "Types of Welfare Capitalism", Govemment and Opposition, Vol. 20, no.3, 1985, s. 
328-342. 
386M" h ·t .. ıs ra, op. cı ., s. xıı. 
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dayanmaktadır. Diğer taraftan da, sosyal refaha, ekonomik, endüstriyel ve kamu alanı 

yönlerinden yaklaştığımızda ise, tanımlayıcı bir refah politikasının söz konusu olduğu bir 

gerçektir. Aslında tüm bunlar Wilensky ve Lebeaux'un ortaya koyduğu modelin bizzat 

kendisinden başka bir şey değildir. 

1. Sosyal Refah Çoğulculuğu: 

"Sosyal çoğulculuk" moda kavramlardandır. Kavram olarak 1970'1i yılların 

sonlarından itibaren sosyal politika alanında ciddi bir tartışmaya başlanmıştır. Bilindiği gibi 

sosyal devlet sisteminde, devletin sosyal temeli olarak bireyle birlikte, bireyin içinde yaşadığı 

çeşitli sosyal ekonomik karakterde gruplar ve aile de kabul edildiğine göre, bu grupların da 

devletin temel yapıcı unsurları arasında yer aldığını düşünmek gerekir387
. Sosyal devlette 

söz konusu kurum ve yapıların nereye kadar sorumlulukları olduğu önemli konulardan 

biridir388
. Sosyal çoğulculuk, sosyal ve sağlık ile ilgili alanları kapsamaktadır. Bunlar jse, 

belli başlı dört farklı sektör tarafından yerine getirilmektedir. Sırası ile yasal kuruluşlar, 

gönüllü kurumlar, ticari ve informel kurumlardır. Sosyal çoğulculukta temel sorumluluğu 

devletten alarak diğer sektörlere kaydırma gibi bir gaye güdülmektedir389
. Wolfenden, 

yazdığı eserinde sosyal ihtiyaçları karşılaması açısından gönüllü kuruluşların, toplam dört 

kurumdan bir tanesi olduğunu belirtmiştir. Yazar, gönüllü kuruluşların sosyal hizmetleri 

yerine getirmesinde daha etkin ve daha yaygın bir kurumsal ağa sahip olması gerektiğini 

belirtmekle birlikte, devletin de bu sahadan tümüyle çekilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Bununla birlikte kollektif faaliyetlerin devletin yerine ·getirdiği faaliyetlerden daha kapsamlı 

olmasının gerekliliğine değinmektedir390 • Bu faaliyetler ise; sağlık, barınma, asgari geçim 

düzeyinin sağlanması, çevrenin korunması gibi bir çok alanı kapsamaktadır. Görüldüğü gibi 

hükümetlerin yerine getirecekleri sosyal nitelikteki faaliyetlerle diğer kurum ve kuruluşların 

yerine getirecekleri faaliyetler arasında bir fark bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik 

Araştırmalar ve Eğitim Avrupa Merkezi'nin 1985 yılındaki toplantısında Wolfenden'in 

görüşlerine benzer bir rapor yayınlanmıştır. Toplantrda temsil edilen 13 Avrupa ülkesi sosyal 

refah alanında devlet ve hükümetleri özellikle, kollektif. faaliyetleri desteklemesi ve 

387 Ayferi Göze, Liberal, Marxist, Faşist ve Sosyal Devlet Sistemleri ,lstanbul, Fakülteler Matbaası, 
1980, s. 250. 
388 Pek tabii ki, böylesine bir soru üçüncü Bölümde aktarmaya çalıştığım gibi ideolojik farklılaklara 
göre değişecektir. örneğin anti-kollektivist bir yaklaşımda aile ve diğer kurumlar son derece önemli bir 
rol yüklenmesi gerekirken, Marksist açıdan bakıldığında sosyal çoğulculuk sistemine çok da ihtiyaç 
duyulmaması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 
389Roger Hadley ve Stephen Hatch, Social We/fare and the Failure of the State, Landon, Ailen and 
Unwin, 1981, s. 87. 
390Joan Wolfenden, The Future of Voluntary Organisations, Landon, Croom Helm, 1978, s. 15. 
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cesaretlendirmesi konusunda karar almışlardır391 • Bu yeni anlayış beraberinde daha fazla 

katılımı ve toplumun kendi kendine olan güveninin artmasını, karşılıklı yardım anlayışının, 

gönüllülük ve çoğulculuk anlayışlarının yayılmasını beraberinde getirecektir. Pek tabii ki bu 

anlayış devletin sosyal hizmetleri yerine getirmesindeki sorumluluğunda bir azalmaya da 

neden olacaktır. Çoğulcu yaklaşımı benimseyenler özellikle devletin sosyal faaliyetleri yerine 

getirmesindeki başarısızlıklarını temel dayanak noktası olarak almaktadırlar392 • Bunlar, tüm 

eleştirilerinde sosyal devletin başarısını gölgede bırakmak istemişlerdir. Burada da, 

değişikliğe yönelik yaklaşım temel neden beklentiler ile yerine getirilen hizmetlerin 

arasındaki farkın giderek büyümesi ve kapanabileceği ihtimaline olan inancın yitirilmesidir. 

Bununla birlikte diğer organizasyonların insanların sosyal devletten beklentilerini daha iyi 

yerine getireceğine dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. 

Bilindiği gibi eleştiriler yalnızca hizmetlerin ve insanlara sunulan faydaların kalitesinin 

zayıflığından değil, aynı zamanda da, sosyal devletin, son derece merkezi-bürokratik ve 

otoriter bir yapısı olduğu kanaatinden kaynaklanmaktadır. Sistem insanların farklılaşan 

ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap verememektedir. Bu sistem içinde yer alan insanlar da 

aktif olmaktan çok pasif bir nitelik kazanmaktadırlar. Hadley ve Hatch, merkezi yönetim 

aygıtını, siyasal problemler ve hiyerarşik kontrol yapısı, etkinsizliği ve verimsizliği, bürokratik 

kemikleşmiş yapısı, kamu desteğinin yitirilmesi gibi noktalarda eleştirmiştirler. Hadley ve 

Hatch devletin sosyal hizmetler alanındaki rolünün ciddi anlamda azaltılması gerektiğini 

söylemektedir. Yazarlar gönüllü kuruluşlara daha sıcak bakarken, ticari kuruluşlara bu kadar 

sıcak bakamamaktadırlar393 • Yazarlar, ticari sektörün sosyal hizmetler alanına ·niteliğinden 

dolayı çok fazla nüfuz etmesini istememekle birlikte, gönüllü kuruluşların ve informel 

sektörlerin kesinlikle ağırlıklarını koyması gerektiğini söylemektedirler. 

Sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde iki temel ortak payda öne çıkarılmaktadır. 

Bunlardan birincisi adem-i merkeziyetçi yapı iken diğeri katılımdır. Birçok Batı Avrupa 

devletinde ve Kuzey Amerika'da bu tip uygulamalar başlamıştır. Fakat bur~daki adem-i 

merkeziyetçi yapının niteliği karar verme yetkisinin merkezi yönetimden y:erel yönetime 

aktarılması anlamına gelmemektedir. Bunun anlamı ihtiyacın yerinde belirlenerek, hizmetin 

ona göre uyarlanması ve ihtiyaç sahiplerine yakın birimler tarafından karşılanmasıdır. Sosyal 

391 Brian Munday, European Expeıt Meeting on Established Social SeNices versus New Social 
lnitiatives, Vienna, European Centre for Social Welfare Training and Research, 1985, s. 7-27. 
392ôrneğin, Francis Gladstone, Voluntary Action in a Changing World, London, Bedford Square 
Press, 1979. Stephen Hadley ve Stephen Hatch, Socia/ We/fare and the Failure of the State, London, 
Ailen and Unwin, 1981. 
393Roger Hadley ve Stephen Hatch, Socia/ Welfare and the Fai/ure of the State, London, Ailen and 
Unwin, 1981, s. 100. 
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hizmetleri yerine getirecek insanlar artık halka daha yakın ve daha ulaşılabilir olmalıdır. 

Kısacası bu görevde bulunanlar toplumla tam anlamı ile içli dışlıdır. Problemlerden ve sosyal 

hizmetten yararlanacak kişilerden çok uzak noktalarda bulunmamaktadırlar. Söz konusu 

yardımları yapacak insanlarla, bu yardımlardan yararlanacak insanlar bir şekilde ilişkilidir. 

Bunlar akrabalık, arkadaşlık, aynı yerde oturma gibi ilişkilerdir. insanlar bu yardımı 

yaparken, aynı zamanda toplumun gelişimini ve devamını da amaçlamaktadırlar. Kişi tam 

düşkün hale gelmeden devreye girmektedirler394
• Kanımızca bu yaklaşım sosyal 

çoğulculukla adem-i merkeziyetçilik arasındaki ilişkiyi son derece güzel şekilde ortaya 

koymaktadır. 

Bununla birlikte, adem-i merkeziyetçilik yalnızca coğrafi açıdan ihtiyaçların 

karşılanmasını içermemektedir. Aynı zamanda kaynak ve bütçeyi de adem-i merkeziyetçilik 

kapsamına almaktadır. Böyle bir durum, mevcut durumdan daha az kaynağın sosyal 

hizmetlere ayrılmasını olanaklı kılacaktır. Bununla birlikte kişisel anlamda insanlara vereceği 

marjinal faydanın daha yüksek olacağını söylemektedirler. 

Sosyal çoğulculukta, adem-i merkeziyet ile katılım arasında ayrılmaz bir bütünlük 

bulunmaktadır. Aslında bu, yalnızca adem-i merkeziyetçi bir sistemde insanların sisteme 

katılabilecekleri inancına dayanmaktadır. Burada temel hareket noktalarından birisi, 

insanların sistemin işlemesi için katılımı istemeleri veya katılması için desteklenmeleri 

üzerine bir sistem kurulmasıdır. Pek tabii ki, elimizde bunun doğruluğunu kanıtlayacak bir 

veri bulunmamaktadır. Burada yetkili kurumların tam anlamıyla sosyal hizmetlerden 

dışlanması gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, siyasal çoğulculuk ile sosyal 

çoğulculuk arasında birebir ilinti bulunacaktır. Çünkü, sosyal çoğulculuk aynı zamanda 

gücün dağıtımını da beraberinde getirecektir. Buradaki güç, sınıf temellidir ve özellikle orta 

sınıfın gücüne dayanmaktadır. Gönüllü kuruluşların gücü orta sınıfın katılımı sayesinde 

ayakta kalabilecektir. Ayrıca, katılımın sağlanması sonucunda ortaya çıkan hizmetler, gücün 

dağıtılmasına yardım etmeyecektir. Çünkü; zaman, enerji ve kaynakların dağıtılması, siyasal 

faaliyetler sayesinde başka yöne rahatlıkla kayabilmektedir. Higgins'in belirttiği gibi, katılım 

tek başına, kaynakların ve sosyal refahın adil olarak dağıtımını sağlayamayacaktır. Aynı 

zamanda katılım, gücün, statünün veya sınıflar arası eşitsizliğin yok edilmesini de 

sağlamayacaktır. Gerçek tehlike, katılıma çok fazla anlam yüklenmesinden veya çok şey 

beklenmesinden kaynaklanmaktadı r395
• 

394Ken Young, "The East Sussex Approach", Decentralisation and Care in the Community, Der. 
Stephen Hatch, London, Policy Studies lnstitute, 1985, s. 7. 
395 Joan Higgins, The Poverty Business, Oxford, Blackwell, 1978, s. 125. 
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Katılım ve adem-i merkeziyetçilik, bünyelerinde bürokratik olmayan bir yapı, amatör 

bir ruh ve katılımı varsaymaktadır. Sağ görüşlü yazarlar, sosyal çoğulculuk görüşüne son 

derece olumlu bakmaktadır. Bu sayede, devletin üzerinden büyük bir yükü atarken daha 

etkin olması ve piyasa mekanizmasına karışmaması düşünülmüştür. Böylece sosyal 

hizmetler kamu sektöründen, dolaylı olsa da özel sektöre doğru bir aktarımı içerecektir. 

örneğin sağlık sektöründe, artık kişisel tercihler ve rekabet koşulları devreye girecektir. 

Böylece sistem bir yere bağlı olmaktansa, kendi kendini besleyerek hayatta kalabilecek bir 

dinamizm taşıyacaktır. 

Sol görüşü savunanlar da sosyal çoğulculuğa, bu sistemin, anti-bürokratik ve anti

merkeziyetçi yapısı nedeniyle olumlu bakmaktadırlar. Ayrıca katılımcılık sisteminin 

beraberinde getireceği diğer faydalar ise, insanların ihtiyaçlarını hızlı karşılaması ve daha 

fazla insancıl yönün ön plana çıkmasını beraberinde getirmesidir. Bununla birlikte, sosyal 

hizmetlerin serbest piyasa ekonomisi koşullarına ve tüm hizmetlerin geleneksel gönüllü 

kuruluşlara bırakılmasına da taraftar değildirler. Walker, sosyalist refahın planlı yapısında iki 

temel etmenin bulunduğunu belirtmektedir. Bunlardan birincisi katılımken, ikincisi ise adem-i 

merkeziyettir396
• Pek tabii ki, Walker'ın belirttiği sosyalist refah modeli sağcı politikacıların 

savunduğu sosyal çoğulculuk ile bire bir paralellik taşımamakta ve temel anlamları ile farklı 

amaçlara hizmet etmektedir. 

Sosyal devletin en revaçta bulunduğu dönemde sosyal demokrat ve Fabian 

ideolojiler hakim ideoloji durumundaydılar. Sosyal çoğulculuk sayesinde gerek Fabianların 

gerekse sosyal demokratların en fazla önem verdiği sosyal hizmetlerde devletin rolünde 

ciddi azalma, ister istemez meydana gelecektir. Bundan dolayı sosyal çoğulculuğun aslında 

sosyal ideolojilerin temelini sarstığını söylemek yanlış olmaz. 

özellikle 1980'Ii yıllardan sonra kurumsal yardımın yerini daha çok toplumun içinden 

gelen yardımlar almaktadır. Bunun nedenleri arasında, hükümetlerin üzerindeki mali yük ve 

aynı zamanda toplumdan gelen desteğin bazı nedenlerden dolayı azalması bulunmaktadır. 

Aile ve toplum sosyal hizmetleri yerine getirebilmek için devreye girmeye başladığı andan 

itibaren, artık ne bir profesyonel yardıma, ne de bütçeden bir mali kaynak ayrılmasına ihtiyaç 

vardır. Abrams, toplumsal ilgiyi şöyle tanımlamıştır: "toplumun aynı düzeyde bulunan 

bireylerinin birbirlerine yardım, destek ve korumaya yönelik faaliyetleri her gün yapmaları 

anlamına gelmektedir397
". Devletin bütçesel problemleri ve ekonomik problemler bir bakıma 

refah kaynaklarının gayri resmi birimlerinin devreye girmesini zorunlu kıldı. Sosyal hizmetleri 

396Alan Walker, Social Planning: A Strategy for Socia/ist Welfare, Oxford, Blackwell, 1984, s. 222. 
397Philip Abrams,"Community Care: Some Research Problems and Priorities", Policy and Politics, 
No:6, 1977, s. 125. 
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artık kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirmesindense, gönüllü kuruluşlara, ticari 

• kuruluşlara ve informel olmayan ilişkiler ağına bırakılması, kamu harcamalarında bir 

azalmayı da beraberinde getirmektedir. Bu da devleti minimize etmek isteyenlerin 

amaçlarına hizmet edecektir. Bununla birlikte, devlet sosyal hizmetlerin sağlayıcısı 

konumundan sıyrılmasına rağmen, sosyal hizmetlerde aktif bir rol üstlenmeye, sosyal 

çoğulculuğun niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesinde ve kaynakların dağıtımının eşit olarak 

sağlanmasında söz sahibi olmaya devam etmekteydi. Devlet mali ve düzenleyici role sahip 

konumdaydı. 

Birçok kapitalist hükümet kamu harcamalarının azalması için çeşitli yollar deneyerek, 

en azından kendi büyüme hızlarını artırmaya çalışmaktaydı. Serbest rekabet, kendine 

güvenme ve ailesel sorumluluklar, hemen hemen her yerde 1980'Ii yıllarda ön plana çıkan 

kavramlardı. özellikle Thatcher ve Reagan dönemlerinde, lngiltere ve ABD'de bu 

belirttiğimiz hususlar kendini yoğunlukla hissettirirken, lsveç'te bu gelişmeler kendini daha az 

hissettirmiştir. Munday'ın belirttiği gibi, Avrupa devletleri, sosyal refah sistemlerini dört 

sektöre kaydırmaya ve yoğunluğu nedeniyle sosyal politikalarını gözden geçirmeye ihtiyaç 

duymuşlardır. Ortak yönleriyse bu işi kamu kurum ve kuruluşlarından çok, gayri resmi, özel 

veya gönüllü kuruluşlara kaydırma yönünde politikaların oluşturulmasına yönelik 

olmalarıydı398 . 

Özellikle 1980'Ii yıllarda ortaya atılan sosyal çoğulculuk, siyasal ajandada kendine 

önemli yer bulmaya başlamıştı. Bu konu sosyal devlet hakkındaki tartışmaların temelinde de 

önemli bir yer işgal etmekteydi. 

2. lnformel Kişiler, Kurumlar ve Sosyal Refah: 

lnformel sektörler üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla akrabalar, 

arkadaşlar ve komşulardır. Sosyal ve sağlık alanlarında bu üç birimin önemini ve derecesini 

ölçmek oldukça güçtür. Bunun nedeni, bu tip yardımların kimi toplumlarda son derece doğal 

bir ilişki sistemi olarak görülmesi ve aynı zamanda da bunların kayıtlarının tutulmamasıdır. 

Aile ile ilgili çalışmalar literatürde bulunmakla birlikte, özellikle arkadaş ve komşu ilişkilerinin 

önemini ve kapsamını tam anlamıyla ortaya koyan çalışmalar henüz yoktur. Amerika'da 

yazarlar gayri resmi sektöre, "yardım ilişkileri ağı" adını vermektedir399
. Hadley ve Hatch, 

398Brian Munday, "What Future for the Personal Social Services?", Social Concems for the 1980s, 
Der. H. Howotny Vienna, European Centre for Social Welfare Training and Research, 1984, s. 175. 
399Diane Pancoast, et-al, He/ping Networks and Human Services, Beverley Hills, Sage, 1981, s. 19. 
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çeşitli nedenlerden dolayı bağımlı durumda bulunan insanlara asıl yardımın aileden 

geldiğini, devletin yasal kurumlarının, gönüllü kuruluşların informel kurumların veya bu 

konuda çalışan ticari kuruluşların sosyal hizmetleri karşılamada daha ikincil nitelik taşıdığını 

belirtmektedir400
• 

a. Toplumsal Bakım: 

Toplumsal ilgi, toplumda bulunan ve aynı sınıfın üyeleri arasındaki kişilerin kendi 

bulundukları topluluktaki üyelere, yardım, destek ve korumaya yönelik etkinliklerinin bütünü 

olarak tanımlanmaktadır. Burada kişilerin birbirleri ile ilişkili olması düşünülmektedir. Kişi bu 

yardımı yaparken kimseden bir baskı görmemektedir; bunlar tamamen kişinin içinden gelen 

yardımlardır, yani Abrams'ın belirttiği gibi altruistik bir uygulamanın ürünüdür401
• Yazar 

ayrıca, toplumsal yardımların gelip geçici olduğu ve çok fazla güvenilmemesi gerektiğini 

belirtmektedir. Genellikle kişiler bu tip yardımlarda bulunurken, karşılıklılık ilkesini göz 

önünde bulundururlar402
• ôzcan bu karşılıklı ilişkileri, "Kişiliğin karşılıklı ilişkiler dizgesinde 

uzamsal ortaya çıkışı", başlıklı bölümde ele almış ve ayrıntılı biçimde incelemiştir. Yazar, 

toplumsal kültür olarak ifade edilen bu alanı, insanın varlığını belli bir toplumun belirli bir 

zamanda üyesi olma ile ilişkilendirmiştir. Burada kişiyi (person) tek sınırlandıran kavram, 

kişinin o toplumun üyesi olmasıdır403 • ilkel toplumlardan hareketle geliştirilen bu yaklaşım 

bütün toplumlara uygulanabilir mahiyettedir. Toplumsal ilgi alanında kişiler kimi zaman 

devletin organları da yardımcı nitelikte de olsa, görev yapmaktadırlar. Bu tip yardımların öne 

çıkarılması aslında kurumsal anlamda yardımların azalmasını buna karşılık yardımların 

toplumsal nitelikte ve düzensiz bir şekilde yapılmasını beraberinde getirecektir. Bu sistemin 

en önemli faydası, hükümeti sosyal hizmetleri yerine getirmesi açısından önemli bir yükten 

kurtarmasıdır. Bununla birlikte toplumsal yardım, başarılı da olabilir. Bunun için ihtiyaçlarla 

kaynakların uygun bir biçimde planlanması ve kişilerin kendilerini bu işe adaması gerekir. Bu 

sistemde temel bakım görevi aslında ailede toplanmaktadır. Toplumun yaptığı diğer 

yardımlar tali nitelik taşımaktadır. örneğin zeka engelli bir kişinin temel bakımını ailesinin 

yüklenmesine karşın, toplum ona öyle ya da böyle yardımlar yapabilecektir. Bununla birlikte 

toplumsal yardımlar kurumsal bir nitelik taşımadığı için, zeka özürlü kişinin bir ailesi yoksa 

veya ailesi bakmak istemiyorsa, o taktirde toplumsal yardım son derece etkisiz kalmaya 

mahkumdur. Bundan başka, toplumsal hizmetleri bir bütün olarak düşündüğümüzde, 

400Hatch ve Hadley, op. cit., s. 87. 
401Abrams, op. cit., s. 128. 
402lbid., s. 132. 
403 Mehmet Tevfik ôzcan, ilkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, lstanbul, özne Yayınları, 1998, s.135. 
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mutlaka kurumsal bakım hizmetlerinden daha düşük maliyeti olduğunu söylemek gerçekçi 

değildir. Şayet toplumsal bakım, insanları yetersiz bir bakım ile karşı karşıya bırakıyorsa 

veya sorumluluğu ve ekonomik yükün büyük bir bölümünü aileye aktarıyorsa, bu durumun 

yalnızca devletin mali kaynaklarından tasarruf etmek olduğunu söylemek herhalde yanlış 

olmaz. Bununla birlikte, ailesel ilgiye baktığımızda bunun belirsizliği nedeniyle hizmet 

gerçekleşemeyeceğinden, söz konusu tasarrufun dahi bizi yanıltabileceğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

b. Ailesel Bakım: 

Ailesel bakım hakkındaki çalışmalar aslında sosyal devlette ailenin rolünün önemini 

açıkça ortaya koymuştur404 • Ailenin niteliği konusunda birçok fikir ayrılıkları bulunmaktadır. 

Campling'in belirttiği gibi aile iki yetişkin insanın evliliği ve onlara bağımlı çocuklardan 

oluşmaktadır. Bununla birlikte toplumdan toplu.ma aile yapısı değişiklik arz etmektedir. Bu 

değişkenlik, genellikle insanların zihinlerinde de sonuçlarını vermektedir ve böylece de 

ailenin sosyal hizmetler arasında yerine getireceği görevler bu tanımla birebir ilintilidir405
. 

Çekirdek aile üyeleri arasında sakatlara ve hastalara yapılan yardımlar aslında bireylerin 

zihinlerindeki karşılıklılık ilkesinin de bir gereği olarak olduğu yorumu yapılmaktadır406 • 

ABD'de yapılan bir araştırmada yaşlı insanların %80'inin aile üyeleri tarafından bakıldığı 

saptanmıştır407 • Ailenin yüklendiği bu fonksiyonu pratikte yerine getirecek kişi ise tamamen 

kadındır. Bir başka araştırmada ise, kadınların, yaşlı ve hastalara bakma oranları erkeklere 

göre üç kat ·fazla bulunmuştur408 • Yine yapılan bir araştırmada, bir kadının yaşlı sakatlarla 

ilgilenme zamanı ortalama 3 saat 11 dakika iken, bu oran erkeklerde 13 dakika ile 

sınırlıdır409 • Burada aslında aile kavramını kullanmakla birlikte kadından beklentileri ortaya 

koymaktayız. Finch ve Groves'in yazdığı gibi, toplumsal bakım = ailesel bakım = kadın 

tarafından bakım410 olarak algılanmaktadır. 

404Norman ·Johnson, The Welfare State in Transition, Amherest,The University of Massachusetts 
Press, 1987, s. 69. 
405 Joe Campling, "Editors's lntroduction", The Family in Question, Der. Diana Gittins, London, 
Macmilan, 1985, s. ix. 
406Ethel Shanas et-al, Old People in Three lndustrial Societies, London, Routıedge and Kegan Paul, 
1968, s. 180. 
407Neil Gilbert, Capitalism and the Welfare State, New Haven, Yale University Press, 1983, s. 121. 
408Equal Opportunities Commission, The Experience of Caring for Elderly and Handicapped 
Dependents: SuNey Report, Equal Opportunities Commission, Manshester, 1980, s. 9. 
409 Lucy Bonnerjea, Family Care of the Handicapped Elderly, Who Pays?, London, Policy Studies 
lnstitute, 1982 s. 95. 
410Janet Finch ve Dulcie Groves, "Community Care and the Family: A Case for Equal Opportunities?" 
Joumal of Social Policy, Vol. 9, pt4, 1980, s. 449. 
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c. Sosyal Değişim ve Ailesel Bakım: 

Birçok sanayileşmiş ülkede, toplam nüfus içindeki bağımlı insan sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Bağımlı insan sayısı ABD'de, 1900 yılında % 4 iken 1979 yılında bu oran % 

11 'e yükselmiştir. Avrupa'da da bu oranın iki kat arttığı saptanmıştır411 . örneğin 

lngiltere'de1901 ile 1981 yılları arasında bu oran %4.7 iken, seksen yıl sonra %15'e 

çıkmıştır412 • Ancak, eskiden bu insanlara aile içinde bakım yapılırken, artık kadınların 

çalışma hayatına girmesi nedeniyle bakımın ailedeki kadın tarafından yerine getirilmesi çok 

gerçekçi bir durum değildir. Bununla birlikte özellikle ekonomik alanda, kadın çalışanlar tam 

gün çalışma durumundan daha fazla yarı zamanlı çalışma durumunda bulunmaktadırlar413 • 

Evlilik dışı çocukların olması, bununla birlikte yaşanan sosyal değişme aslında klasik anlamı 

ile ailesel yapıyı bozarak, kendi başına bir toplumsal değişme etkeni haline gelmiştir. Buna 

bir de boşanma oranlarındaki artış eklenince, tek ebeveynli aile tipi giderek 

yaygınlaşmıştır414 • 

d. Aile ve Sosyal Politikalar: 

Bu konuda özel çalışma yapmış olan Kamerman ve Kahn, aileye yönelik sosyal 

politikaların oluşumuna göre devletleri üç kategoriye ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, açık 

ve kapsamlı aile politikaları olan Fransa, Norveç ve lsveç gibi ülkeler, ikincisi ise yine aile 

politikaları olmakla birlikte kapsamı daha dar tutan, Avusturya, Danimarka, ve Finlandiya gibi 

ülkelerdir. Bunun sonucunda, aile politikaları olmayan ve bu konuyu tam anlamı ile reddeden 

ülkelerdir. Bunlar arasında da, lngiltere, Kanada, ABD ve Türkiye gibi ülkeler 

bulunmaktadır415 • Bu konuda bir başka problem ise, aile politikaları olan kimi ülkelerin 

gerçek anlamda bu politikaları eyleme dökebilmek için kamusal bir girişim içinde 

bulunmamalarıdır, bu tip faaliyetleri genellikle özel kurum ve kuruluşlara bırakmaktadırlar. 

Yeni Sağ ideolojisine göre, sosyal devlet ve sosyal demokratik yaşam biçimi, hem 

ailenin hem de dini yapının gücünün ·gerilemesine yol açmakta ve bu kurumların aleyhine 

çalışan bir toplumsal durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır416 . Sağ ideolojiler 

411 Gilbert, op. cit., s. 119-120. 
412Mark Wicks, "Community Care and Elderly", Community Care, Der. Alan Walker, Oxford, 
Blackwell, 1982, s. 99-117. 
413John Ermisch, "Work, Jobs and Social Policy", The Future of We/fare, Der. Rudolf Klein ve 
Michael O'Higgins, Blackwell, Oxford, 1985, s. 63. 
414L. Rimmer, "Divorce and Lone Parenthood", Family Po/icy Bu/Jetin, no:1, 1985, s. 7. 
415Sheila Kamerman, ve Alfred Kahn, Family Policy: Govemment and Families in Fourteen Countries, 
New York, Colombia University Press, 1978 s. 98. 
416 Johnson op. cit., s. 86. 
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kendileri sayesinde ailenin ve dinin kaybolan etkisini yeniden tesis edilmesinin sağlanacağı 

inancındadırlar. Kriston gibi yazarlar neo-muhafazakar bir bakış açısının, geleceğin istenilen 

toplumlarının yaratılmasında önemli bir rol oynayacağını belirtmişlerdir. Bu toplumlarda 

toplumun din, aile ve ahlaki değerler üzerinde yükselmesi gerektiğini vurgulamışlardır417 • 

özellikle Fitzgerald'ın Thatcher dönemindeki ailenin yeri ile ilgili saptamaları oldukça 

dikkat çekicidir. Yazara göre, müdahaleci devlete yönelik anlayışından, minimum devlete 

yönelik anlayışa geçişte aileye önemli görev düşmektedir. Fitzgerald, Thatcherizm'in en 

önemli iki dönüşümü gerçekleştirme çabası içinde olduğunu; bunlardan birincisi, ekonomik 

anlamda karma ekonomiden, tamamen serbest piyasa ekonomisine geçiş oluştururken, 

ikincisi de, sosyo-politik yapıda, devlet temelinden, aile temeline yönelik bir değişim süreci 

yaşanmasının gerekli olduğunu ileri sürmüştür418. 

Bu alanda yer alan bir başka sosyal yardım sağlayan kurum ise, akrabalık ve 

arkadaşlık ilişkileridir. Allan yaptığı araştırmalarda şunu tespit etmiştir: insanların zor 

durumlarında, gerek maddi gerekse manevi yardım sağlayan arkadaşlık kurumu son derece 

önemli sosyal görevler üstlenmektedir419
. Willmott da yaptığı araştırmada, hastalık ve doğum 

gibi durumlarda arkadaşların ve sosyal çevrenin yardımıyla, akrabalar tarafından apılan 

yardımlar kıyaslandığında, sosyal çevreden gelen yardımların, diğerine oranla 9 kat daha 

fazla olduğunu tespit etmiştir420 . 

3. Gönüllü Kurumlar ve Sosyal Refah: 

Gönüllü kuruluşlar, gayri resmi kuruluşlardan farklı olarak, belirli bir organik yapı 

içinde yer tutmaktadırlar. Bununla birlikte gönüllü kuruluşların içinde yer aldığı organizasyon 

yapısı da son derece karmaşık bir işleyişi karşımıza çıkarmaktadir. Fakat burada önemli bir 

farktan söz etmek gerekmektedir. Bu da gönüllüler ile, gönüllü kuruluşlar arasındaki ciddi 

farktır. Gönüllü kişiler belirli bir yardım yapmak amacı ile .kişisel olarak bir karşılık 

beklemeksizin kendilerini bir aktiviteye bağlayan kişiler olarak· ·tanımlanmaktadır. Gönüllü 

kuruluşlar ise birden fazla insanın bir araya gelerek karşılıklı yardımlaşm_ayı sağlayabilmek 

amacıyla oluşturdukları kurumsal yapıyı ifade etmektedir. Buradaki amaçlar, karşılıklı 

yardımlaşma olabileceği gibi, kişilerin kendi çıkarlarını korumak ya da bunları artırmak, belirli 

417Irving Kristol, Ref/ections ofa Neo Conservative, Basic Books, New York, 1983, s. 77. 
418Thomas Fitzgerald, "The New Right and the Family", Socia/ Policy and Social We/fare, Der. John 
Loney, David Boswell, ve J. Clarke, Open University Press, 1983, s. 47--60. 
419Graham Allan, Fami/y Life, Oxford, Blackwell, 1985, s. 137. 
420Peter Willmott, Socia/ Networks, lnformal Care and Public Po/icy, London, Policy Studies lnstitute, 
1986, s. 47. 
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bir grubun çıkarlarına hizmet etmek ya da çevre, nükleer atıklar gibi herkesin çıkarlarını 

korumaya yönelik faaliyetler ya da bunların bir veya birkaçının bir bileşkesi olabilir. Bu 

kuruluşlardan kimileri bölgesel örgütlenmeler olmakla birlikte, diğerleri ise tüm ülkeyi 

kapsayan bir örgütün yerel bir birimi olarak karşımıza çıkabilir. 

Refah çoğulculuğu fikri, ilk olarak gönüllü kuruluşlar üzerinden tartışılmaya 

başlanmıştır. 1978 tarihli Wolfenden Raporu'nda, lngiltere'nin gerek siyasal gerekse sosyal 

kurumları açısından, sosyal yapılanmanın oluşumunda gönüllü kuruluşların önemli bir yer 

tuttuğu belirtilmiştir421 • Gönüllü kuruluşların ilişkilerini göz önüne aldığımız zaman, bu 

kuruluşlar arasındaki ve içlerindeki ilişkilerin daha çok gayri resmi ilişkiler olduğunu 

rahatlıkla görebiliriz. 

Gönüllü organizasyonların, sosyal refahın oluşumunda ve gelişimindeki rolünü üç 

grupta toplayabiliriz: ikame, yardım ve güçlendirme. ikame, aile, akrabalar ya da komşular 

sosyal anlamda görevlerini yerine getiremedikleri takdirde, gönüllü kuruluşların devreye 

girmesidir. Yardım ise, gönüllü kuruluşların kısa dönemli de olsa, yerine getirdiği etkinlikleri 

ifade etmektedir. Bunlar arasında geçici süreli ikametler ve sağlık yardımları da yer 

almaktadır. Pek tabii ki, yerine koyma ya da yardım niteliğindeki sosyal faaliyetler ciddi 

kurumsal destek ve tam zamanlı çalışan geniş bir gönüllü kitlesi de gerektirmektedir. Tüm 

bunları karşılayabilmek için de maddi destek gereklidir. Gönüllü organizasyonların 

güçlendirici etkisi ise, sosyal refahın oluşumuna destek sağlayan kurumlara, gerek maddi 

gerekse manevi alanlarda destek sağlamasıdır. Manevi destek, psikolojik alanlarda bu tip 

örgütlerin desteklenmesi ve motive edilmesini kapsarken, maddi anlamda destek ise bu · 

kurumların gerek kaynak gerekse örgütlerinin yerine getirdiği hizmetlerin kalitesinin 

yükseltilmesini sağlamaya yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. 

Gönüllü kuruluşlar kurumsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için kimi zaman mal ve. 

hizmet satmalarına karşın vergiden muaftırlar. Bu vergiden muaf olma durumu,ticari örgütler 

tarafından rekabet şartlarının bozulmasından dolayı eleştirilmektedir422. Gönüllü kuruluşların_ 

yaptığı ticari nitelikteki faaliyetler, pek tabii ki onların tüm giderlerini karşılamaya yetece!< 

düzeyde değildir. Gönüllü organizasyonlar, bir taraftan da devletin üzerine aldığı sosyal 

görevlerde, devlete ait kurum ve kuruluşlara bir bakıma destek olmaktadır. özellikle ABD'de 

bu tip örgütler devletin adeta bir yardımcı kuruluşu durumundadır423 • Bunun en iyi örneği 

gerek yaşlı evlerinde gerekse zihinsel özürlü durumunda bulunan kişilere yapılan 

yardımlarda kendini göstermektedir. 

421 Johnson, op. cit., s. 115. 
422Gilbert, op. cit., s. 55. 
423/bid. 
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a. İnformel ve Gönüllü Kurumların Yardımlarının Altında Yatan Nedenler: 

Ahlaki prensipleri çoğu pratikte yardımdan yararlananlara aynı zamanda 

sorumluluklar da yüklemektedir. Bir kişi kendisinden bir şeyler vermek yoluyla birine bir 

şeyler kazandırıyorsa o kişinin minnettarlık duygusunu kazanacaktır; şayet üçüncü bir kişi ya 

da kurum devreye giriyorsa onlara karşı bir sadakat ve bağımlılık hissedecektir. Eğer bir kişi 

diğer bir kişinin mağduriyetini kapatmak için karşılığını daha sonra almak üzere bir para 

vermesi durumunda ise, burada kişisel bir borç söz konusu olacaktır. Yüklenen bu tip 

sorumluluklarda genellikle statü düşünülmektedir. Bazı belirgin ahlaki görevler vardır ve 

bunların bir bütün içinde düşünülmesi gerekmektedir. Burada kişinin statüsüne ve durumuna 

bakılmaksızın, sadece insani nedenlerle birbirlerine yardım borcu olduğu gerekçesi ile 

yapılan hayırseverlik gibi, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması fikri önemli rol 

oynamıştır. 

Titmuss u/tra önemi olan yüküm/Ok/erden söz etmektedir. Bu tip yükümlülükler belirli 

bir insana karşı olan sorumlulukları kapsamamaktadır. Bunlar genel anlamda ahlak 

prensipleri tarafından belirlenmiştir424 ve bir refah modeli oluşturmaktadır. Bu model 

sayesinde birleşik ve tam anlamıyla bütünleşmiş bir toplum oluşturulacaktır. Titmuss'un 

burada oluşturmak istediği "iyi toplum" vasıtasıyla insanlara gerekenler verilecektir ve 

böylesine bir toplumda güven duyulacak olan temel düzen ekonomik piyasadan çok sosyal 

bir piyasa modelidir. Buradaki "sosyal piyasa"dan kastedilen; bireyler, aileler ve topluluklar 

arasında ekonomik olmayan ilişkiler ağı kurabilmektir. Titmuss'un ideali, altruizm temelli bir 

toplum olması veya insanların kendi sorunlarından daha fazla toplum üyelerinin sorunları ile 

ilgilenmesidir. 

Sosyal refahın getirecekleri tek başına fedakarlık temelli olmayıp, bunların aynı 

zamanda sosyal örgütler tarafından da desteklenmesi gerekmekteydi. Buradaki altruizm 

gelişigüzel ve hiçbir plana dayanmayan yardımlardan daha kapsamlı bir nitelik taşımaktadır. 

insanlar bağışta bulunurken iyi niyetli ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sistemin 

işlemesine katkıda bulunmaktadırlar. Burada "gönüllü organizasyonlar"a son derece önemli 

görevler düşmektedir. Gönüllü organizasyonlar kimi hizmetleri bizzat kendileri yerine 

getirirken, kimi hizmetlerde de yardımcı rolleri ile devreye girerler. örneğin madde 

bağımlılarına karşı devlet yalnızca polisiye tedbirlerle devreye girerken, bu tip örgütler daha 

insancıl bakış açısıyla yaklaşarak kişilerle birebir ilgilenir. Bu kuruluşların kimilerinin 

profesyonel kadroları dahi bulunmaktadır. Bazen de bunlar bir baskı grubu olarak yasama 

424Richard Morris Titmuss, The Gift Relationship, Harmondsworth, Penguin, 1970, s. 212. 
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ve yürütme faaliyetlerini de etkileyebilmektedirler. Fakat yine de, gönüllü kuruluşların 

çabalarıyla sorunlar tam anlamıyla ortadan kalkmamaktadır. Çünkü bu tip hizmetlere ihtiyacı 

olan kişilere ulaşmak oldukça karmaşık bir faaliyet bütününü gerektirmektedir. Bu da 

imkansız denebilecek kadar güçtür. Aynı zamanda, bu tip örgütlerde çalışanlar yeterli 

eğitimleri almadıkları için muhataplarına karşı son derece yanlış davranabilecekleri gibi, 

örgüt yapıları da tıpkı bürokratik bir organizasyon gibi hantallaşabilir. 

insanlar niçin böylesine bir yardım yapsın? Wright insanların neden başkalarına 

yardım etmek istediklerini açıklarken, ilk olarak biyolojik olarak doğuştan ya da içgüdüsel 

olduğunu, ikinci olarak da kişinin kendisinin bağlı olduğuna inandığı duygusal bağdan 

kaynaklandığını belirtmiştir425 . Bu bakış açısı bize bir anne ve babanın neden çocuklarına 

tüm yaşamları boyunca yardım ettiklerini açıklama açısından son derece isabetlidir. Fakat 

kişilerin neden ailesinden olmayan bir yabancıya yardım ettiklerini, yani altruizmin 

nedenlerini tam anlamıyla açıklamaya kavuşturduğunu söylemek oldukça güçtür. Bunun 

nedenlerini açıklayacak en iyi görüş ortak bir vizyonun varlığıdır. Fakat bu da son derece 

göreceli bir bakış açısıdır. Titmuss'un araştırmalarında kan bağının temel olduğu ortaya 

çıkmıştır426 . Burada kişiler dışarıdan bir kazanç elde etmemektedirler. Bu tamamen bir iç 

dayanışmaya yöneliktir. Kişinin "bugün ben bu fedakarlığı yaparsam, yarın da sıra bana 

geldiğinde birisi benim için aynı şeyi yapar" anlayışı altruizmle açıklanamaz. Burada 

ekonomik piyasa mantığının bir başka türü olan bir nevi "değişim" (trampa) söz konusudur. 

b. Mübadele-Karşılıklılık ilişkileri: 

Titmuss'un ultra ödev ismini verdiği yükümlülükte, bu sorumluluğu yerine getiren kişi 

bunun karşılığında ne kısa dönemde, ne de uzun dönemde hiçbir şey beklemeyecektir. 

Fakat birçok toplumda insanlar sosyal hizmete gönüllü olarak katılırken, onların bunlardan 

hiçbir karşılık beklememeleri gerektiği aktarılmaktadır. Pek tabii ki, bunu kabul etmek 

oldukça güçtür. Bunun için, kişilerde verilen maddi veya manevi yardımların karşılığının 
1 

kendilerine bir şekilde döneceği fikri hakimdir. Yardımı alanlar da genellikle bu bilinç ile 

hareket etmektedir. Buna ise bir tür mübadele denilebilir. 

Buradaki, mübadele ile anlatılmak istenen, bir kişi sosyal mahiyette bir ekonomik 

değer veya hizmeti kimden almışsa, bunu ona ileride aynı şekilde iade edeceği değildir. Bu 

açıdan sosyal hizmetlerden yararlanan kişinin bunun mutlaka dönüşünü yaratması diye bir 

şey de söz konusu değildir. Buna dengelenmiş veya sınırlandırılmış değişim denir. Burada 

425Derek Wright, The Psycho/ogy of Moral Behaviour, Harmondsworth, Penguin, 1971, s. 6. 
426Titmuss, /oc. cit., s. 95. 
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genelleştirilmiş bir değişim söz konusudur ve kimin yardım aldığı ya da verdiği çok önemli 

değildir. Yalnızca ahlilki bir sorumluluk içeren kollektif yaklaşım tarzı vardır. Düzeni 

sağlayacak olanlar bireysel sorumluluk duygusundan daha ziyade kollektif yaklaşıma uygun 

düşen sosyal normlardır. Bunun en iyi örneği emeklilik primi kesintileri ve daha sonra alınan 

emekli maaşları ve diğer sosyal haklardır. 

Burada bahsedilen mübadelenin, statüler ile güçlü bir ilişkisi vardır. Eğer bir insan 

mübadele yapacak durumda değilse o zaman, kendi adına bu mübadeleye katkı 

sağlayanlara büyük bir minnettarlık duyacaktır. Ayrıca, buna ek olarak, bir kişi adına 

yapılan, bu tip yardımlarda bulunanlara "saygı" duyulacak ve bu saygı da diğerleri üzerinde 

otorite kurmayı beraberinde getirecektir. Biri saygı ile birlikte gücü karşı tarafa verince, 

kendinin azalan gücü, karşı tarafın bilançosuna bir artı değer olarak girmektedir. Tüm bunlar 

küçük toplumlar için geçerliliğini korumaktadır. Bunun gibi sosyal hizmetlerden 

yararlanabilmek için başvuracak insanlar, birey vermeden almaya kalkışıyorlarsa, karşı 

tarafın kurallarına uymayı dolaylı olarak taahhüt etmektedirler. Aynı zamanda bu da kişiyi bu 

tip hizmetlere bağımlı kılmaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen yapıyı "refahın değişimi" şeklinde genişletebilme imkanı 

bulunmaktadır. Bu sistemden yararlanmak isteyen kişiler daha önceden sistemin 

sürekliliğinin sağlanabilmesi için bir katkıda bulunmalıdırlar. Sosyal güvenlik süreci bunun 

anlaşılması açısından en iyi örnektir. Kişiler ileride karşılaşacakları güçlükleri gidermek için, 

sisteme katkı sağlamak zorundadırlar. Pinker, tüm sosyal hizmetlerin bir mübadele 

sistemine dayandığını belirtmektedir427
• Hatta sosyal hizmetlerin, sigorta sistemi gibi 

biçimsel bir süreci olmasa dahi, "katkıda bulunma" fikri son derece önemlidir. Çocuklar, 

aileleri onlar için sisteme bir katkıda bulunacakları veya ileride kendileri sisteme dahil 

olacakları için bu koruma imkanından yararlanırlar. Yaşlı insanlar ise, sistemden daha 

önceden bu sisteme katkıda bulundukları için yararlanırlar. Fakat sosyal sistemden 

yararlandıkları halde sisteme katkı sağlamayanlar ve gelecekte de muhtemelen bir katkı 

sağlamayacak olan kişiler daha kalitesiz hizmetlerden yararlanacaktır. Bu tip kişilerin en iyi 

örneği uzun süre işsiz olan insanlardır. Refahın mübadele edilmesi üç farklı ilkeye 

dayanabilir. Bunlardan birincisi hayırseverlik, diğeri "hak", sonuncusu da topluma geri 

dönüşüdür. Sisteme katkı sağlarken insanların genellikte üç tip bakış açısı bulunmaktadır. 

ilk bakış açısında, kişiler spesifik hiçbir şey beklemeden katkıda bulunurlar. Bunu yaparken 

de düşündükleri "ileride benim başıma da böylesine kötü bir olay gelse, aynı şekilde 

başkaları da benim için aynı şeyi yaparlar," tarzında bir düşüncedir. Tıpkı ailelerde olduğu 

427Robert Pinker, Socia/ Theory and Social Policy, London, Heinemann, 1971, s. 153. 
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gibi, topluluk içinde de bu ilişkiler son derece yakın ve samimi olması temel şartına dayanır. 

ikinci bakış açısında, sisteme tam bir ticari ilişki gibi bakılır ve girdi-çıktı analizi yapılır. 

ilişkiler mesafelidir ve menfaat ilişkisine dayanmaktadır. Burada bir denge hali vardır. 

Üçüncü bakış açısında da, kişiler sisteme çok fazla inanmamakta ve kendi çıkarlarını kendi 

yapacakları faaliyetlerle korumaya çalışmaktadırlar. Bunun altındaki düşünce, insanlar 

arasında inanılmaz bir rekabet varolduğu ve herkesin herkes yalnız olduğudur. Burada 

sosyal mübadele sistemine çok sıcak bakılmadığı gibi, insanlar arasındaki ilişkiler de son 

derece gergindir ve ortada bir çelişki söz konusudur. Toplumda ne kadar çok hayırseverlik 

varsa, aynı zamanda o toplumda üçüncü tarz insan tipini daha yoğun görebiliriz. Kısacası, 

yoksullara yapılan yardımlar ne kadar çok bağış niteliğindeyse, bu onların toplumdan 

dışlanmasına ve sosyal hizmetlerin kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Pinker, genel 

anlamı ile Titmuss'un "iyi toplum" teorisini desteklemektedir. Titmuss'un belirttiği gibi insanlar 

bir şeye yardım ederken konuşmadıkları bir düşünce biçimi içinde bulunmaktadır. Bu 

hediyede olduğu gibi "bir gün sıra bana da gelecek" düşüncesini içerir ve Titmuss yapılan 

her yardımda kişilerle aynı toplumun üyesi olunduğu bilincinin bulunduğunu, kısacası 

altruistik bir yaklaşımın olduğunu vurgulamıştır. insanlarda yardım etme bilinci son derece 

gelişmiş ve toplumdaki bağlarda son derece sağlıklı olsa da, Pinker'in belirttiği gibi burada 

daha çok karşılıklılık söz konusudur. Bu olmadığı andan itibaren hizmetin niteliğinde ve 

kalitesinde ciddi azalmalar olacaktır. 

· c. Stigma: 

Stigma, sosyal sisteme bağımlılığın bir sonucudur ve en önemli nedeni de sosyal 

hizmetlerin yararlanan insanlara sağladıklarıdır. Stigma aslında başarısızlığın, eksikliğin ve 

kusurun ta kendisidir ve buna maruz kalmak bir itibar kaybetme sürecine girmektir428
. Stigma 

olmadığı müddetçe, insanların patolojik sorunları olabilir, ama yine de bireydirler. Stigma, ile 

. kişinin birey olma niteliği yavaş yavaş azalmaktadır. Stigma bir kişinin iyi şöhretine düşen bir 

lekedir ve bunun sonucunda kişi diğer insanlardan olumsuz bir anlamda farklılaşır. 

Redde.dilme, saygınlığın kaybedilmesi ve toplumdan soyutlanma; tüm bunlar kişiyi bekleyen 

sondur. Bu süreçte üç önemli faktör rol oynamaktadır. Bunlardan birisi utanç içinde olan 

insanın vasıfları, diğeri bu durumdaki insanların hissettikleri, son olarak da, toplumdaki diğer 

insanların vasıfları ve hissettikleridir. Stigma duygusunda bunların her biri vardır ve bunları 

uygulamada kesin sınırlarla ayırmak oldukça güçtür. Örneğin yoksulluğun utancında, bir kişi 

yoksuldur ve toplumdan reddedilir, bu yoksulluk muhtemeldir ki, kişinin başarısızlığında 

428 Spicker, op. cit., s. 39-40. 
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önemli rol oynayacak ve onun için gelecekte de bir utanç vesilesi olacaktır. Birçok utanç 

vasıtası vardır. Bunların birincisi fiziksel utançtır. Kişi hastalığından, sakatlığından veya 

yaşlılığından utanmaktadır. insanlar fiziksel özelliklerinden dolayı toplumdan olumsuz bir 

tepki almaktadırlar. Diğer bir şekli ise zihinsel utançtır. Bunlar ise akıl hastalığı, bir madde 

bağımlılığı sonucunda ortaya çıkabilir. Kişiler kendilerine bir zarar geleceği düşüncesi ile bu 

tip insanlardan kaçınırlar. Bir başkası ise yoksulluğun utancıdır. Bu kişinin işsiz olduğu, 

gecekonduda yaşadığı, düşük gelir düzeyine sahip olduğu veya evsiz olduğundan dolayı 

yaşadığı durumdur. Bu gruba giren insanlar yetersizliklerinden, bağımlılıklarından, 

cansızlıklarından ve çalışma hayatındaki çekingenliklerinden dolayı toplumdan soyutlanırlar. 

Dördüncü utanç nedeni ise bağımlılıktan dolayı ortaya çıkan utançtır. Burada da kişilerin bir 

sosyal hizmete veya kuruma bağımlılığı kadar, başka bir kişiye tabi olmasından dolayı 

toplumdan soyutlanması söz konusudur. Son olarak da ahlaki utançtır. Bundan da 

kastedilen, ahlak kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile kişinin toplumdan soyutlanmasıdır. 

Uygulamada bu utanç vasıtaları genellikle iç içe geçmiş durumdadır. örneğin kişinin yoksul 

olması durumunda yukarıda adı geçen tüm utanç vasıtalarının peşi sıra gelmesi son derece 

kolaydır. Utanç durumunda olan insanlara karşı toplum, onları normalden sapan olarak 

göreceği için toplumdan öyle ya da böyle soyutlanacaklardır. Utancın ve nedenlerinin bütün 

türleri de birbirine eşit değildir: Toplum, işsizlere ve evlenmeden çocuk sahibi olan kadınlara 

nazaran, yaşlılara ve sakat insanlara daha iyi muamele etmektedir. Fakat yine de bir sınır 

bulunmaktadır. Bu insanları bulundukları konumlardan dolayı toplum dışına itmemek 

gerektiğini ayrımcılık yapanlara anlatmak oldukça zordur. Özellikle zihinsel ve fiziksel stigma 

içinde bulunan insanlar toplum için bir tehlike arz etmemektedir. Yoksul kişilerin durumu 

yaklaşım biçimine göre değişiklik arz etmektedir. Buna göre kişilerin kendi yoksulluklarından 

dolayı sorumlu olduğu düşüncesi varsa, kişi ahlaksal bakımdan da eleştirilmektedir. Stigma 

büyük bir oranda önyargılara bağımlıdır. Bununla birlikte kimi önyargılar aynı zamanda 

sosyal normlarla deste~lenmektedir ve altlarında bunlara izafe edilmiş ahlaki değerler 

bulunmaktadır. 

Fiziksel ve zihinsel farklılık, normların veya beklentilerin yerine getirilmesini riske 

sokmaktadır. Yoksulluk, bağımlılık ve ahlaki stigmalar aynı zamanda sosyal normların 

dikkate alınmamasını beraberinde getirebilmektedirler. Bilindiği gibi sosyal normlar 

bünyesinde farklı tarzlarda beklentileri taşımakla birlikte hepsinin amacı bir sosyal yapının 

oluşturulması ve bunun sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bunlara riayet edilmemesi saygının 

kaybedilmesini, dolayısıyla, olumsuz bir statü içine girmeyi ve sosyal soyutlanmayı 

beraberinde getirir. 
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Asıl önemli soru, bu stigma kavramı içinde düşünülen insanların neden bu duruma 

düştükleridir. örneğin sokak çocuklarının hepsi, sağlıklı ve gençtir. Bunların bu olumsuz 

damgayı yemelerindeki temel suç acaba kendilerinde mi yoksa sistemde midir? insanlara 

maddi anlamda yardım edilmesi veya onların konumlarını iyileştirme çabaları hiçbir zaman 

uzun vadede sorunu çözmeyecektir. Çünkü onlara vurulan damga onlarla birlikte gittikleri 

her yere gidecektir. Zaten sosyal hizmetlerin temel faaliyet alanları da son derece sınırlıdır. 

Sosyal hizmetler bireysel ve sosyal iyilik halini "sosyal piyasa" vasıtası ile geliştirmektedir. 

Burada da gerek devlet dışı sektörlere, gerekse gönüllü kuruluşlara önemli roller 

düşmektedir. Çünkü kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilecek sosyal 

hizmetlerde duygusal öğeleri bulmak oldukça zordur. Halbuki gayri resmi ve gönüllü 

kuruluşlar tarafından yerine getirilen hizmetlerdeki, duygusal yoğunluk stigma duygusunun 

oluşmamasında önemli bir rol oynayacaktır. 

4. Ticari Kuruluşlar ve Sosyal Refah: 

Sosyal refah devleti hiçbir zaman, tam anlamıyla serbest piyasa ekonomisinin yerini 

almak istememiştir. Bununla birlikte sosyal refahın sağlanması için özel sektör de devreye 

girmektedir. Özel sektörün en başta gelen · ·faaliyet alanları arasında özel sigortalar 

gelmektedir. Daha sonra sağlık, eğitim ve ulaşım gibi sektörlere kadar büyük bir yelpazede 

faaliyet alanında bulunabilmek için hazır beklemektedirler. Fakat ticari sektörlerin her ne 

kadar sosyal amaçlarının da bulunduğu dile getirilse dahi, asli amacı her zaman kar 

etmektir. Hiçbir müteşebbis kar etmeyeceği bir yere yatırım yapmaz. Aynı zamanda özel 

sektörün temel amacı devreye girdiği aktivitelerde önleyici fonksiyondan daha fazla onarıcı 

bir yaklaşıma dayanmasıdır. Çünkü müteşebbisin olay ortaya çıkmadan yapılacak faaliyetler 

sonucundaki karı ile, olaylar ortaya çıktıktan sonraki karı arasında önemli bir fark 

bulunmaktadır. Ayrıca özel sektörün ürettiği hizmetlerden yararlanabilmek için mutlaka ve 

mutlaka bir karşılık ödemek gerekmektedir. Yant parası olan söz konusu hizmetlerden 

yararlanabilirken, parası olmayanlar bu hizmetıe·rden yararlanamayacaktır. Böylesine bir 

durum ise hem sosyal devletin, hem de sosyal hizmetlerin mantığını temelinden 

sarsmaktadır. 
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D. Genel Değerlendirme: 

Sosyal hizmetlerin yerine getirilmesinde çoğulcu görüşü benimseyenlerin yaptıkları 

ilk iş, yasa gereği olan hizmetlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve analiz edilmesidir. Pek 

tabii ki, burada kendilerini haklı çıkartacak bir bakış açısını ileri süreceklerdir. Bununla 

birlikte unutulmamalıdır ki, aşağıda açıklanacak nedenlerden dolayı her zaman kamu 

kurumları tarafından yerine getirilecek sosyal hizmetler, amacına daha uygundur. 

Kamu hizmeti niteliğindeki sosyal hizmetlerin en önemli potansiyel faydası, bunların 

temel anlamı ile sosyal amaçlı bir planlamaya dayanmalarıdır. Burada devlet, ülkenin ve 

vatandaşlarının geleceğini düşünerek geleceği yaratmaya yönelik, detaylı ve kapsayıcı bir 

program hazırlamaktadır. Kamu hizmeti niteliğindeki sosyal hizmetlerin, gerek gönüllü, 

gerek ticari, gerekse bireysel faaliyetlerle yerine getirilebileceğini söylemek oldukça zordur. 

Burada aslında Nozick'in görülmez eli yerine, artık görülebilen ve planlı bir el devreye 

girmektedir. Pek tabii ki, "planlama" sözcüğü, hem Yeni Sağcılar, hem de liberaller 

tarafından lanetli bir sözcük olarak yorumlanmaktadır. Şunu söylemekten sakınmamalıyız: 

Merkezi nitelikteki planlama çabaları şimdiye kadar istenilen amaçlara tam anlamıyla 

ulaşamamıştır. Fakat Walker'ın da belirttiği gibi özellikle bölgesel nitelikli planlamalar ve bu 

süreçte sağlanan katılımla bunların merkezi yapı tarafından sağlanan· koordinasyonları 

sonucunda, planlama istenen amaçlara hizmet edebilmiştir429• Çünkü sürecin yerelleşmesi 

ile birlikte, sorumluluk da el değiştirmiş olacaktır. Planlı ekonomide geçmiş dönemde 

yaşanan başarısızlıkları sistemin tümüne yaymak gerçekçi olmayacaktır. Bir de burada 

unutulmaması gereken de artık günün planlanmasından vazgeçilerek geleceğin 

planlanmasıdır. Bir şeyi planlayabilmek içinde önce hedefleri koymak gerekmektedir. 

Hedeflerin konulması, tek başına yetmemektedir. Aynı zamanda "doğru" hedef veya 

hedeflerin tespit edilmesi ve buna göre bir planlamanın yapılması gerekecektir. Burada da, 

insanların ve toplumun öncelikleri ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. 

Bir planın beraberinde getirdiği faydaların başında, değerlendirilebilme özelliği 

bulunmaktadır. En azından burada sorumluları bulma şansımız vardır. · ·insanların ve 

toplulukların katılımı sağlanarak planlamalar yapılacağı için burada artık sorumlulukt~ bir 

artış da olacaktır. Söz konusu sorumluluk, sosyal hizmetlerin devlet tarafından 

üstlenilmesinin önemli bir parçasıdır. Özellikle bu sorumluluk problemi sosyal hizmetleri 

temin etme çabası içinde olan gönüllü kuruluşların en yoğun eleştiri aldıkları konudur. 

Sosyal nitelikte hizmetlerin devlet tarafından sunulmasında ve bunun sonucu olarak da 

onlara sorumluluk yüklenmesindeki en önemli neden harcanan paranın kamu parası 

429walker, op. cit., s 198-199. 
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olmasıdır. Bilindiği gibi kamu parası gerek vatandaşlardan, gerekse kurumlardan, görüşü 

sorulmadan vergi olarak tek taraflı alındığı için, demokratik bir toplumda insanların ve 

kurumların hesap sorma hakları da kendiliğinden gelecektir. Bununla birlikte, devlet 

hizmetlerinde sorumluluk tam anlamıyla kendinden beklenen işlevi yerine getirmemektedir. 

Yine de bu, şikayetlerin kaydedilmesi ve karar alınmasında bürokratik aygıta yön vermesi 

açısından son derece önemlidir. 

Gönüllü, kanuni ve gayri resmi sektörlerin ortak bir paydası bulunmaktadır; bu da tüm 

bunların tümünün vatandaşların ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmalarıdır. 

Burada pek tabii ki yukarıda belirtilen üç sektörün yalnızca problemlerinin ortadan 

kaldırılması ile ilgilendiğini söylemek istemiyorum. Fakat bu sektörlerin, ticari sektörlerden 

farkı, ortaya koyduğu faaliyetlerden yararlanabilmenin tek ve en önemli koşulunun karşılığını 

ödeyerek olmamasıdır. Gönüllü, gayri resmi ve kanuni yapılar nitelik olarak birbirlerine çok 

benzemekle birlikte, kanuni nitelikteki sosyal hizmetlerin, diğerlerinden ayrılan yönü sosyal 

hizmetlerden yararlanan kişiye bir hak tanımasıdır. Aslında buradaki hak, niteliği hep 

tartışılan, kamu kurumları tarafından yerine getirilen sosyal hizmetin toplumda eşitliği 

yaratmakta üstlendiği rolle ilgilidir. Gerçekten de sosyal devletin toplumda az ya da çok 

eşitliği sağlamaya yönelik bir anlayışı içinde topladığı tartışma götürmez bir gerçektir. 

O'Higgins burada, somut olarak paranın, gelir düzeyi düşük gruplara doğru aktarılması 

mantığının aslında toplumdaki adaletsizliğin önlenmesi açısından son derece önemli 

olduğunu belirtmektedir430
• Bu sayede toplumda eşitliğin sağlanmasına farklı boyutta destek 

sağlanılabilecektir. 

Sosyal güvenlik sistemleri, kaynakların eşit olarak dağıtılmasını sağlamak amacıyla 

oluşturulan sistemlerdir. Bunu gerçekleştirirken, tahsis edilmiş kimi mal ve hizmetler devreye 

girmektedir. Bu sayede asgari bir gelir düzeyi yaratmak amaçlanmaktadır. Bu eşitlikçi 

sistemin oluşturulmasında en fazla odaklanılan üç sektör vardır. Bunlar emeklilik, eğitim ve 

sağlık alanlarıdır. O'Higgins bu alanlarda yaratılacak olan eşitliğin, genel anlamı ile toplumda 

bulunan eşitsizliği sınırlayacağını belirtmektedir431
• Bununla birlikte yazar burada insanlara 

hizmet temin etmektense, onlara direkt olarak söz konusu hizmetlerden yararlanmak için 

yapılacak maddi yardımın amaca daha uygun olduğunu belirtmektedir. 

Kamu kurumları tarafından yerine getirilecek olan sosyal hizmetler, diğer sektörlerle 

kıyaslanacak olursa, çok daha kapsamlı olduklarını ve tüm ulusu kapsadığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Pek tabii ki tüm ulusa aynı şekilde yansıdığını söylemenin imkanı yoktur. 

430Michael O'Higgins, "Welfare, Redistribution, and lnequality-Disillusion, lllusion, and Reality", in 
Defence of We/fare, Der. Bean, P., Ferris, J., ve Whynes, D., Tavistock, London, 1985, Sy: 174. 
431 /bid., s. 178. 
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Kısacası bir farklılaşma gerçekleştirilmek zorundadır. Bu da, gelişmişlik, taşra-merkez, sınıf, 

cinsiyet, yaş, etnik köken ve dinsel farklılıklar şeklinde ülkenin yapısına göre değişik 

özelliklerden kaynaklanır. Burada devletin merkezi ya da federatif yapısı, tarihsel gelişim 

süreci, gelir düzeyi, sağlık sisteminin yapısı gibi birçok faktör önemli rol oynayacaktır. Aynı 

şekilde farklı ülkelerdeki gönüllü kuruluşlar ve ticari sektörün niteliğiyle ilgili genellemeler 

yapmak oldukça zordur. 

Ticari işletmelerin, önleyici hizmetler alanında yer aldığını söylemek güçtür. 

Gerçekten, önleyici hizmetler, ticari işletmelerin çıkarlarına uygun değildir. Çünkü işletmenin 

müşteri potansiyelinde ciddi bir azalma yaratacaktır. Gönüllü kuruluşlar ise önleyici hizmetler 

alma konusunda son derece isteklidir. Bununla birlikte başarılı önleyici aktiviteler ciddi 

koordinasyon ve işbirliği sürecine gereksinim duymaktadır. Oysa bu koordinasyon ve 

işbirliğinin gönüllü kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi oldukça güçtür. Önleyici tedbirlerin 

alınmasında gayri resmi sektörler ise, son derece sübjektif bir nitelik arz etmektedir. 

Kısacası eşitsizliği ortadan kaldırmak açısından oldukça yetersizdir. Çünkü ilişkiler sistemi 

içindeki kişilerin maddi durumu ile birebir ilintilidir. Önleyici nitelikteki eylemler, ciddi anlamda 

kaynağa ihtiyaç duymakla birlikte, aynı zamanda tüm ülkeyi kapsayacak bir örgütlenmeyi de 

bünyesinde barındırmalıdır. Bu önleyici tedbirler nitelikleri gereği, en etkin şekilde yalnızca 

sosyal hizmet sunan kamu kurumları tarafından yerine getirilmektedir. 

Katılım her dört sektörde de bulunmaktadır. Gayri resmi sektörde yer alan insanların 

hemen tamamı zaten, komşuluk, arkadaşlık ve akrabalık ilişkisi ile birbirlerine bağlıdırlar. 

Bilindiği gibi bunlar arasında en önemli ilişkiyi akrabalık ilişkisi oluşturmaktadır. Bu 

sektördeki katılım, cinsiyete, yaşa ve kişinin aile içindeki pozisyonuna göre değişmektedir. 

Piyasa sistemi içinde ise, katılım yapılan maddi katkı ile birebir ilintilidir. Gönüllü kuruluşlarda 

oluşum sürecinin gereği olarak tüm sistem katılım temeli üzerinde yükselmektedir. Bu 

sektörde katılım yönetim işlerinde, mali yapıyı güçlendirme ve hizmetlerin gerçekleştirilme 

aşamasında devreye girmektedir. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen sosyal 

hizmetlerde ise katılım çok önemli bir yer tutmaktadır. Temsili demokratik sistemin bir gereği 

olan siyasal katılma süreci sayesinde insanlar, sosyal hizmetlerin çerçevesinin oluşumunda 

etkin bir rol oynarlar. Bu niteliğinden dolayı özellikle, kamu kurumları tarafından yerine 

getirilen sosyal hizmetler, ticari kuruluşlar tarafından yerine getirilen hizmetlerle 

karşılaştırılamayacak kadar katılıma önem vermek durumundadırlar. Çünkü ticari işletmenin 

vizyonunda bulunması durumunda, katılım sermaye sahibinin yaşama bakış açısı ile sınırlı 

kalacaktır. Ayrıca siyasal anlamda da gönüllü kuruluşlara göre kamu kurum ve kuruluşlarının 

katılım sürecinin oynadığı rol çok daha yoğundur. 
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Titmuss, kamu kurumları tarafından sağlanan sosyal hizmetlerin insanların özgürlük 

alanlarında genişleme yaratacağını belirtmektedir. Yazarın böyle bir sonuç çıkarmasında 

asıl etkili olan unsur, kamu kurumlarının yarattığı sosyal nitelikteki hizmetlerin aslında 

altruistik-"anonim yardımseverlik-karakterinin bulunmasıdır432 • Aslında bu bizi tekrar, 

sosyalist kavramlardan "kardeşlik" ve "eşgüdüm"e geri götürmektedir. Pek tabii ki, bu 

kavramlar rekabetçi piyasa ekonomisi ile çelişik bir durum yaratmaktadır. Oluşturulan tüm 

sosyal politikaların temel işlevi ve yoğunlaştığı alan ise, kamu sosyal hizmetleri sayesinde, 

toplumda, dayanışmayı yaratmaktır. 

432Titmuss, /oc. cit., s. 212. 
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V. SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL DEVLETiN GELECEĞİ 

A. "Sosyal Haklar" "Sosyal Yasama" 

Sosyal. haklar433 ve sosyal yasama kavramları sosyal devlete yönelik hukuksal 

statüyü belirlemekte kullanılmakla birlikte, bu kavramların son derece muğlak olduğu 

konusunda hemen herkes hemfikirdir. T.H. Marshall, toplumda bulunan sınıf ayırımının 

olumsuz etkilerini azaltmak, bununla birlikte toplumda bir toplumsal eşitlik ve istikrar 

sağlayabilmek için sosyal haklar kavramını ortaya koymuştur. Burada amaç, yalnızca 

sanayileşme sonucu kapitalist sistemin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması değil, aynı 

zamanda çalışan sınıfın eylemlerini tehlikesiz olacak şekilde yönlendirmesidir. Bunu Gough 

şöyle açıklamaktadır: "Sosyal refahın artması hem bireysel gücün artmasını sağlarken hem 

de kişileri kontrol altına alarak kapitalist ekonominin devamı için toplumu sürekli olarak 

ayarlar434
." 

Şimdiye kadar modern sosyal devlet ve sosyal güvenlik sistemlerinin, yoksulluğun 

bertaraf edilmesinde son derece ihtiyatlı davrandığını söyleyebiliriz. Özellikle kapitalizmin ilk 

yıllarında sosyal kontrol sistemleri daha çok yoksul kimselerin toplumsal hareketlerini belirli 

bir alana kanalize edebilmek için kullanılmaktaydı. Bununla birlikte, daha sonraki yıllarda 

gelişmiş kapitalist sistemler içinde bulunan sosyal haklar, tam anlamıyla yoksulluğu ortadan 

kaldırmak konusunda ihtiyatlı davranmaya devam etmiştir. Sosyal haklar435
, söz konusu 

sistemlerde yetki ve yükümlülükleri bünyesinde beraberce taşımakta ve bu durum ülkeden 

ülkeye değişik karakterler göstermekteydi. Görünürde vatandaşlara verilen haklar, onları 

dışarıdan gelecek keyfi müdahalelerden korumaktadır. ilk yıllarda özellikle burjuvaların 

433Gürkan, tarihsel perspektifte sosyal hak kavramından ilk olarak bahseden yazılı metnin 1793'te 
Robespierre tarafından oluşturulan "insan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi"nde kendine yer bulduğunu 
belirtmiştir. Bu bildirgeye göre "Kamu Yardımları kutsal bir borçtur. Toplum çalışabileceklere iş 
bulmak, çalışamayacak durumda olanlara yaşama imkanları vermek suretiyle yoksul vatandaşların 
geçimlerini sağlamak zorundadır''(madde 21) ve "Öğrenim herkesin ihtiyacıdır. Toplum kamu 
eğitiminin gelişmesine bütün gücüyle yardım etmek ve öğrenim imkanlarını bütün vatandaşlara 
sağlamak zorundadır." 1848 Devrimi ile birlikte, sosyal hakların artık hukuki güvenceden yoksun, 
"hümanist-idealist bir sosyalizm"den esinlenerek siyasal demokrasi sahnesinde yer aldığını 
belirtmiştir. Fakat 19. yüzyılda sosyal haklar yönünde ihtiyaçlar hissedilmekle birlikte, dönemin bu tür 
hakları geliştirmeye ve uygulamaya asla müsait olmadığını, gerçek anlamıyla sosyal hakların 20. 
yüzyılda uygulamaya geçtiğini vurgulamaktadır. Ülker Gürkan, "Sosyal Adalet" Adalet Kavramı, Ed. 
Adnan Güriz, Ankara, Türk Felsefe Kurumu Yayınları, 1994, s.77-78. 
434Ian Gough, The Politica/ Economy of the Welfare State, Macmillan, Landon, 1979, s. 12. 
435 Sosyal haklar, toplumun güçsüz kesimlerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürebilmeleri için 
devletin önlemler olması ya da doğrudan edimlerde bulunması şeklinde olumlu müdahalesiyle 
gerçekleşebilen haklardır. Bu bakımdan sosyal haklar, sosyal hukuk devleti bağlamında toplumsal 
eşitlik amacına yönelmiş haklardır. lbrahim Kaboğlu, Ôzgürlükler Hukuku, lstanbul, Afa Yayıncılık, 
1993, s.252. 
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mülkiyet haklarının korunması ve bu sınıfın özellikle mutlak otorite ve feodal güçler 

karşısında güçlenmesi ancak, seküler karakterde yasalar tarafından sağlanabilecekti. Bunun 

dayanağı da doğal hukuk kuramıydı. Sosyal devletin geçmişini incelediğimiz zaman 

karşımıza çıkan süreç, hayırseverlik ve yardımseverlik temelli tüketim sisteminden, yasal ve 

yetki temelli bir faydanın sağlandığı yapıya geçiş şeklindedir. Yasama faaliyetleri sonucunda 

pozitif hale gelen haklar, uygulamaya geçebilmeleri ve yorumlanabilmeleri için yönetimsel 

faaliyetlere gereksinim duyarlar. Sosyal hakların yaratılmasıyla birlikte, artık vatandaş ve 

devlet ilişkilerinin yeniden yorumlanması gerekecektir. Sosyal hakların etkileri ve niteliği hem 

sağ, hem de sol ideolojiler tarafından değişik şekillerde yorumlanmaktadırlar. Bu konuya 

dördüncü bölümde ayrıntılı olarak değinmeye çalıştım. 

B. Özgürlükler: 

özgürlük kavramı, içeriğinin neleri ihtiva ettiği betimlenmediği sürece, çok net bir 

kavram değildir. Burada, Paul Spicker'in ortaya koyduğu gibi özgürlüğün üç boyutu 

karşımıza çıkmaktadır: Bunlar negatif, pozitif ve psikolojik özgürlüklerdir436
• Bunlardan 

birincisi negatif özgürlüktür"37
• Negatif özgürlüğün temel özelliği bir zorlamanın olmamasıdır. 

Kişisel·özgürlükler her zaman sınırsız değildir. örneğin bir çocuğun ilk öğrenimin görmemesi 

yönünde ebeveynlerin tercih hakkı gibi bir durum söz konusu olamaz. Yine çalışma 

436Paul Spicker, Principles of Social We/fare, Landon, Routledge, 1988, s. 44-45. Münci Kapani, 
demokratik toplumlarda kişilere tanınan hürriyetleri Jellinek'in yaptığı pozitif hukukçu yaklaşımına 
uygun özgürlük tanımından yola çıkarak, kavramı üç kategoride inceler. Bunlar sırası ile pozitif statü 
hakları, negatif statü hakları ve son olarak da, aktif statü haklarıdır. Negatif statü hakları kişinin devlet 
tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hürriyetlerdir. Bunlar 
devlete negatif bir tutum, sadece bir karışmama ve "gölge etmeme" ödevi yüklerler. Pozitif statü 
hakları, vatandaşa devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme imkanlarını tanır ve 
bunun karşılığında, devlete sosyal alanda belirli ödevler ve fonksiyonlar yükler. Aktif statü hakları ise, 
siyasal görüş ve tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, referandum, seçme ve seçilme 
yollarıyla vatandaşa toplum yönetiminde söz sahibi olma ve kararlara katılma yetkisini veren siyasal 
haklardır. Şu üç gruba dahil olan haklar, hürriyetin birbirleriyle sıkı sıkıya bağlı olan yönlerini 
oluştururlar. Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, 6. 8., Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları, 1981, s. 6-7. 
Aşağıda g·örüleceği gibi Spicker'in yaklaşımı, Jellinek'teki sınıflamadan bireyin sosyal devlet 
tarafından geliştirilmesi amaçlanan özgürlük alanını genişletmeyi problemin merkezine yerleştirerek 
farklılaşır. Jellinek her halde psikolojik özgürlüğün aynı zamanda aktif ve pasif statü haklarının içinde 
olduğunu düşünmüş olmalıdır. Kaboğlu ise klasikleşmiş bu ayrımın giderek terk edildiğini 
belirtmektedir. lbrahim Kaboğlu, Kol/ektif Özgürlükler, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1989, s. 24-25. Ayrıca yazar aynı eserinde, hak ve özgürlük kavramları arasındaki ilişkiyi 
~rıntılı olarak işlemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaboğlu, op.cit., s.13-31. 

Savaş, özgürlük kavramını yalnızca "negatif" yönüyle tanımlamakta, yani, özgürlüğü, "kişinin 
devletten veya başka kişilerden gelmesi mümkün her türlü zorlamadan korunması, kurtarılması" 
şeklinde tanımlamaktadır. Bu tanımı yaparken de temel olarak Hayek'i düşüncelerine tamamen 
katıldığını belirtmektedir. Vural Fuat Savaş, "Ekonomik Haklar, Refah Devleti ve Adalet üstüne Bazı 
Düşünceler," Adalet Kavramı, Ed. Adnan Güriz, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1994, s. 
85. 
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hayatında bir müteşebbisin işletmesini iş müfettişlerine kapatma gibi bir hakkı yoktur. Yani 

kişi "benim kişisel özgürlüğüm var kimse buna karışamaz" deyip, çocuğunu okula 

göndermezlik yapamayacağı gibi, iş yerini çalışma müfettişlerine de açmamazlık edemez. 

ikinci boyutta pozitif özgürlük karşımıza çıkar. Bu kavram bir kişinin kendi seçtiği 

doğrultuda eyleme geçebilmesi olarak ifade edilebilir. Burada yalnızca bir zorlamanın 

olmamasının yanında, hareket etme kapasitesinin de bulunması anlamı vardır. Ali adında bir 

kişiyi ele alalım. Bu kişi sakatlığı nedeniyle hareket edemediği gibi, konuşamamakta ve bir 

kurumda yaşamını sürdürmektedir. Bu kişi söz konusu kurumda çalışan bir kişi tarafından 

bakılmaktadır. Ali'nin · beslenmesi, yıkanması ve giydirilmesi belirli saatler dahilinde bu 

kurumda yapılmaktadır. Acaba gerçekten Ali özgür müdür? .Özgürlüğün negatif boyutuyla 

olaya baktığımızda Ali'nin rahatlıkla özgür olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ali dışarıdan gelen 

herhangi bir zorlamaya maruz kalmamaktadır. Fakat pozitif bakış açısı ile baktığımızda ise 

Ali'nin özgür olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Ali kendi tercihleri doğrultusunda hareket 

edebilmek kudretine sahip değildir. 

Özgürlüğün üçüncü boyutu ise psikolojik özgürlüktür438
• Bu da kişinin tercih 

yapabilme kabiliyeti anlamına gelmektedir. Ali veya okula gitmek istemeyen bir çocuğun 

seçme özgürlüğü yoktur. Çünkü onlar kendileri için özgürce düşünebilecek durumda 

değillerdir. Psikolojik özgürlük açısından her ikisi de serbest değillerdir. Ali belki bir dereceye 

kadar psikolojik özgürlüğünü kazanabilir. Bunu yaparken programlı olarak alacağı derslerle 

eğitim ve iletişim yetisini kuwetlendirebilir. Aynı şekilde okula gitmeyen çocuk bilinçlenmeye 

başladığı andan itibaren, çeşitli bilgi ve araçlarla donatılma şansını edinirse, hem psikolojik 

hem de pozitif özgürlüğClı,ü kazanabilir. 

Psikolojik özgürlük kavramı ile pozitif özgürlük kavramları kimi zaman 

karıştırılmaktadır. Her ikisi de soyut. kavramlardır. Aralarındaki fark, bir insanın eyleme 

geçebilmesi için gücü olabilmesi, fakat kendi seçimini yapmada özgür olmayabilmesi 

durumunda görülür. Madde bağımlısı_ kişiler bunun iyi bir örneğidir. Çünkü bu kişilerin seçim 

yapabilme yetenekleri sınırlanmıştır. Bir madde bağımlısının davranışları kullandığı 

uyuşturucular nedeniyle sınırlanmıştır. Yine Ali'yi ele alacak olursak, Ali'nin çok akıllı biri 

olduğunu düşünelim. Hikaye veya şiir yazabilsin ve çok zengin bir iç dünyaya sahip olsun. 

Ali'nin pozitif anlamda bir özgürlüğü yoktur; çünkü harekete geçebilme özgürlüğünden 

mahrumdur. Daha da kötüsü tercihlerini yerine getirebilme konusunda son derece sınırlı bir 

gücü vardır. Fakat Ali, psikolojik açıdan tam anlamıyla özgürlüğe sahiptir. Çünkü 

düşünebilmektedir ve tercihlerini yapma konusunda özgürdür. 

438Paul Spicker, Princip/es of Social Welfare, Landon, Routledge, 1988, s. 44-45. 
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Berlin'e göre özgürlük, kişilerin var olan çok sayıda olası tercihlerine bağlıdır. Kişinin 

bu tercihlere nasıl ulaşabileceği ve onun yaşamında söz konusu farklı fırsatları 

değerlendirdiği durumlar ile özgürlüğü çok yakından ilgilidir439
• Kişinin yaşamında aslında 

tercih edebileceği seçeneklerin az sayıda olması, bir anlamda onun zorlamalara daha kolay 

maruz kalabileceğine dalalet eder. Gerçekten insan yaşamında kişinin elindeki fırsatlarının 

çokluğu ya da azlığı son derece önemlidir. Negatif özgürlükte ise önemli olan konu, kişinin 

kendini iradesinin dışından gelen zorlamalardan ne kadar kurtarabildiğidir. Eğer negatif veya 

psikolojik özgürlük konularıyla ilgili olarak, kişilerin önündeki fırsatlar sınırlı sayıdaysa, bu 

onların özgür olmadığı anlamına gelmez. Fakat bu durum, özgürlüklerinin muhtemelen 

sınırlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. örneğin doktora giden bir kişi, doktorun tavsiyeleri 

üzerine işini bırakmak, daha uygun bir ortamda yaşayabilmek için evini terk etmek ve 

beslenme şekline kadar hayat biçimini değiştirerek devam etmek zorunda kaldıysa ve 

bunların yerine getirilmemesi halinde ise kişinin yaşam kalitesinin ciddi anlamda risk altında 

olduğu açıksa, kişinin negatif özgürlüğünde ve psikolojik özgürlüğünde meşru sınırlamalar 

olduğu kesindir. Psikolojik anlamda özgürlüğün sınırlandırılmasının nedeniyse, kişinin kendi 

yaşamını kontrol edebilme yeteneğinin sınırlı olmasıdır. Bunlara karşıt olarak kişinin pozitif 

anlamda özgürlüğünde bir artış olacaktır. Çünkü katlanmak.zorunda olduğu özgürlük kaybı 

onun gelecekteki eyleme geçebilme gücünü artıracaktır. 

Özgürlüğü bu şekilde tanımlamak, kimi zaman bakış açısının farklılığını ortaya 

koymak için faydalıdır. Bu sayede bireye, onu çeşitli sınırlamalardan kurtararak ve bir şeyleri 

tercih ederek seçtiği yoldan yürüyebilme imkanı tanınmaktadır. Bununla birlikte özgürlükler 

arasında çok kesin çizgiler çekmek oldukça zordur. Uygulamada negatif özgürlükten 

bahsedebilmek için, kişinin bir eylemi yapabilmesi, genel olarak bireysel gücünü ve seçme 

özgürlüğünü kullanabilmesi gerekmektedir. Kişinin bir şeyi yapma gücü yoksa, 

yapamayacağı şeyi yasaklamanın çok fazla bir anlamı yoktur. Bu da beraberinde, aynı 

zamanda özgürlüğün önlenmesi anlamına gelecektir. Kısaca öz~ürlüğün bu üç boyutu çoğu 

zaman birbirinin içine girmiştir. 

Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yoksul bir insanın seçme özgürlüğünün 

çok fazla olduğunu iddia etmek gerçeğe uygun değildir. Yoksulluk doğası gereği, kişinin 

seçme özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırır. 

4391saiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, s. xxxix. 
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1. Özgürlüğün Bireysel ve Sosyal Boyutları: 

Özgürlüğün sosyal ve bireysel boyutları bulunmaktadır. Bireysel özgürlük, her bir 

kişinin kendi özel koşullarının tanımlanması ile başlar. Buradaki temel kriter, otonomidir, yani 

kişinin kendi kendini idare etme hakkıdır. Bireyler kendi kararlarını, eşitlik içinde ve kendi 

ehliyetleri dahilinde gerçekleştirmekte serbesttirler. insanların özgürlüklerini dış koşullara 

rağmen sürdürme durumu söz konusu olduğunda; negatif, pozitif ve psikolojik özgürlük 

kavramları dikkate alınır. 

Bireysel refah düşüncesinin en önemli boyutu, insanların isteklerinin .güçlü bir şekilde 

bireysel özgürlük ile ilişkilendirilmesidir. John Stuart Mill, kişinin kendi üzerinde, 

düşüncesinde ve vücudunda, bireysel egemenliği olduğunu belirtmiştir440 • Bireylerin 

yaşamlarına fayda sağlaması veya onların özgürlüklerini arttırma adına onların rızası 

dışında yasal dahi olsa hiçbir müdahale yapılamaz. Aksi takdirde söz konusu müdahale, 

onların özerkliğine düşmüş gölge olarak yorumlanır. John Stuart Mill, kişinin özgürlüğünün 

bir tek şekilde sınırlanabileceğini belirtmektedir. Kişinin kendi özgürlüğünü kullanması 

başkasının özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyorsa veya bu şekildeki bir davranışı başka bir 

kişiye zarar veriyorsa işte o takdirde kişinin özgürlüğü sınırlanabilir. 

Fakat başkasına zarar verme ölçütü son derece belirsiz bir ölçüttür. Şayet ben benim 

manavımdan meyve alıp diğer manavdan meyve almıyorsam, bu durum rakip manav için bir 

zarardır. Pek tabii ki Mill, bu tür bir zarardan bahsetmemektedir. Onun anladığı anlamda 

zarar; kişinin özerkliğine bir müdahalenin bulunması durumunda meydana gelen zarardır. 

Yani onun seçme hakkında veya eyleme geçme hakkında meydana gelecek kısıtlamalardan 

bahsedilmektedir. Buradaki, temel ilke, her bir bireyin özgürlüğünün değer olarak 

üstünlüğüdür. Bu yaklaşımda bireysel özgürlük, sosyal refahtan daha fazla önem verilerek 

üzerinde durulması gereken bir kavramdır ve kişinin kendi iyiliği için bile olsa özgürlük alnına 

müdahale etmek haklı gösterilemez. Fakat pratikte, kişinin özerklik alanını artırmak için 

kişisel özgürlüğe de müdahale yapılabilir. Zihinsel engelli ve çevresi için tehlikeli bir kişiye 

zorunlu tedavi uygulayarak ehliyetli hale getirmek bu tür bir müdahaleye örnek olara1< 

gösterile bilinir. 

Buna karşılık, özgürlüğün sosyal modelinde temel olarak bireyler arasındaki ilişkiler 

dikkate alınmaktadır. Burada, insanların ehliyetleri, güçleri ve tercihleri bir izole ortamda 

bulunmamaktadır. Tüm insanlar öyle ya da böyle bir toplumun parçasıdır. Temel özgürlükler, 

bir örgüte üye olma özgürlüğü, siyasal katılım ve ekonomik özgürlükler; hepsi bu çerçevede 

düşünülebiliniz. Tawney, "özgürlüğün", göreceli ve bağlantılı bir kavram olduğunu 

440Aktaran, Paul Spicker, Principles of Social Welfare, Landon, Routledge, 1988, s. 44. 
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belirtmiştir441 • Bireysel özgürlük yaklaşımında kişinin kendi kendini yönetebilmesi ön plana 

çıkarılırken, sosyal özgürlük yaklaşımında eyleme geçebilme gücü ön planda yer 

almaktadır. Yine bireysel model zorlamalar olmadan serbest olmayı vurgularken, sosyal 

model, bireylerin fırsatlardan maksimum düzeyde faydalanabilmesini vurgulamaktadır. 

Sosyal model bireylerin yaşamlarına onları özgürlüklerine kavuşturabilmek için 

müdahale etme imkanını tanımakta ve bundan dolayı da koşulların gereği olarak, bireysel 

özgürlüklerin sınırlandırılabileceğini belirtmektedir. Bireysel özgürlük, bireysel refah 

düşüncesi ile çok yakından ilintili iken; özgürlüğün sosyal boyutunda ise, sosyal refah 

bağlantısı daha zayıftır. Hem özgürlük, hem de refah kavramı her iki modelde de sosyal 

boyut içinde tanımlanmıştır. Her iki şekilde de özgürlük diğer insanlarla ilgilidir ve bu 

nedenle de görecelidir. Sosyal refahta olduğu gibi çıkarlar üzerinde de tartışmalar 

olmaktadır. 

özgürlük,kişilerin ellerinde tuttukları gücün artması ile birlikte artabilir. Para ise 

kapitalist toplumda temel güç kaynağıdır. Çünkü para insanın önündeki seçme imkanlarını 

artırmaktadır. Buradan da basit bir muhakemeyle şu sonuç çıkmaktadır; paralı insanların 

daha fazla serbestisi ve özgürlüğü vardır. Buna paralel olarak güç de, göreceli bir kavramdır 

ve bir insanın özgürlüğü, belki de bir başka insanın gücünün azalması karşılığında 

artacaktır. Kabaca bu açıdan bakıldığında, bir kişinin köleleşmesi onun efendisinin 

özgürlüğünün artması anlamına gelecektir. Çünkü efendinin önünde yeni seçme imkanları 

doğacak ve en azından ne istiyorsa kölesine yaptırabilecektir. Bu nedenden dolayı olaya 

sosyal boyutuyla baktığımızda, sosyal refahın beraberinde getirdikleri diğerlerinin 

kaybedilmesi pahasına özgürlüğü artıracaktır. 

özgürlüğün her iki modelinde de, özgürlük ile refah arasında kaçınılmaz bir ilişki 

vardır. Bireysel özgürlük kavramı, kişi için en iyi olanın kendisi tarafından tahmin edilmesi ile 

bağlantılıdır. Sosyal özgürlük kavramı ise, refahı ve en iyiyi başarabilmek için kişiye verilen 

güç olarak yorumlanmaktadır. Böyle olmakla birlikte sosyal boyutu ve kişinin ihtiyaçlarının 

tatmini, kullanılabilir bir özgürlüğün temelini oluşturmaktadır. Özgürlüğün aslında insanların 

temel çıkarlarına hizmet etmekten başka bir işlevi yoktur ve sorun bu çıkarların nasıl 

tanımlandığıdır. 

2. Sosyal Alanda Kendi Geleceğini Belirleme: 

Sosyal alanda yerine getirilmek zorunda olunan görevler, 19. yüzyılda 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Burada başlangıçta, bireysel özgürlükler ve ahlaki sınırlamalar 

441 Richard Henry Tawney, Equa/ity, London, Ailen and Unwin, 1931, s. 195. 
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son derece önemli rol oynamıştır. insanlar önceleri, yalnızca ahlaki, anlamda yaptıkları 

kişisel eylemlerinden sorumlu tutulmaktaydılar. Şayet yaptıkları eylemlerde seçme 

özgürlükleri yoksa, o zaman davranışlarından dolayı sorumluluk taşımamaları 

gerekmekteydi. Bundan dolayı bireysel özgürlük önemli bir kavramdı ve ahlaki eylemlerine 

göre değerlendiriliyorlardı. Kimi yazarlar buna ahlaki özgürlük adını vermektedirler ve 

burada önemli olan yapılan eylemin ahlaki olup olmadığıdır. Kişinin ne istediğini ifade 

edebilmesi de bazı sınırlılıklar içinde söz konusudur. Bunlardan bir tanesi, ihtiyaçlar diğeri 

ise diğerlerinin haklarıdır. Kişinin kendi geleceğini belirleyebilmesi, özerkliği ve ahlaki 

özgürlüğü kavramlarından beslenmekteydi. Kişinin kendi geleceğini belirleyebilmesi 

prensibi, bireysel özgürlük kavramı ile son derece yakından ilişkilidir ve anlam olarak, bir 

kişinin diğer bir insanın yaşamına müdahale etmemesi anlamına gelir. Sosyal alanlardaki 

görevlerde usul, kişinin yaşamına dolaysız olarak müdahale etmek olmamalıdır. Özellikle 

sosyal alanda çalışan görevlilerin yetersizliğini dikkate alarak, insanların yaşamı üzerinde 

tavsiyede bulunan kamu görevlilerinin nitelikleri sorgulanmaktadır. Sosyal alanın uzmanları 

ya da danışmanları bire bir insanların hissettiklerini öğrenmek ve onları tanımak sureti ile 

geleceklerine ilişkin eylem planlarını bizzat yapmaktadırlar. 

Kamu katkısına ihtiyaç duyma anlamında güçsüz durumda olanlar, tüm tavsiyelere 

rağmen kendi bireysel kararlarını almaya yetkili olmalıdırlar. Zira bu kişiler yaşamlarının tüm 

sorumluluklarını ve risklerini, sosyal alanda çalışan görevlilerin müdahalesi olmaksızın bizzat 

kendileri üstlenmelidirler. Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus; tüm mevcut yapının 

sosyal danışmanların herzeyi iyi bildiği tezi üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Fakat onların 

zorlama gibi bir yetkileri yoktur. Ayrıca bu uzmanlar istedikleri kadar rasyonel davranmaya 

çalışsınlar veya rasyonel olarak durumu analiz etmeye gayret etsinler, yine de 

duygularından ve değer yargılarından tam olarak arınmaları mümkün değildir. Diğer bir 

husus, kişilerin ahlaki özgürlüklerini geliştirebilmeleri için kendi bireysel kararlarını almaları 

gerekmesidir. Bunun için kişilerin süreci işletebilecek bilgi birikimine sahip olmaları 

gerekmektedir. Yardım alan kişilerin süreci öğrenirken de yanlışlık yapabilme hakları 

bulunmaktadır. Bu süreç aslında onlar için bir eğitim ve yeniden sosyalleşme aşamasıdır. 

Burada yapılacak en önemli tavsiye, kuyunun dibinde bulunan kişiye yukarı çıkabilmesi için 

deneme yapması konusunda serbest olduğunu söylemekten öteye geçmemelidir. 

Kişinin kendi kaderini belirleyebilmesi, bireysel özgürlük fikrine dayanmaktadır. 

Burada sosyal özgürlük yaklaşımını kamuoyu daha başka bir boyutta ele almaktadır. Sosyal 

özgürlüğe göre insanların kabiliyetleri, sosyal bir bütün içinde şekillenmiştir. Kişilerin tüm 

bireysel özerkliklerini kendilerinin görüp göremeyecekleri belirsizdir. örneğin yoksulluk ve 
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stres insanın kapasitesinin farkına varamamasına, dolayısıyla da bunu kullanamamasına 

neden olur. Bu durumlarda problemin kaynağı insanın dışında bir yerdedir. Bu nedenden 

dolayı da kişiyi kendi kaderini kendinin belirleyebilmesi adı altında, problemleri ile başlaşa 

bırakırsak, sorunların altında ezilir ve hiçbir zaman "çukurdan" yukarı tek başına çıkamaz. 

Bireysel özgürlük yaklaşımı sosyal gerçekleri dikkate almadığı için son derece eleştiriye 

açıktır. Konuyu sistem yaklaşımı bakımından ele alacak olursak birey sosyal bir bütün içinde 

yer almaktadır; sosyal alanda görevli olan uzmanların işi insanları sınırlayan faktörleri açıkça 

bu bütün çerçevesinde ele alabilmektedir. Arzulanan değişim bu yolla gerçekleştirilebilir. 

Radikal yaklaşım ise, bireyselci yaklaşımı bir bütün olarak reddetmektedir. Buna göre sosyal 

alanda çalışanlar, toplumsal yapı içinde değişimi ve gelişimi sağlayabilmek için ellerinden 

geleni yapmalıdırlar. Çünkü sorun bireyden kaynaklanmamaktadır ve o zaman çözümü 

bireyde aramak beraberinde başarısızlığı getirecektir442
• 

Benim de katıldığım yaklaşım sosyal boyutlu yaklaşımdır. Burada özellikle yaşlılar, 

ebeveynleri tarafından ilgilenilmeyen çocuklar, sürekli hasta durumda bulunanlar, sakatlar, 

madde bağımlıları, zihinsel engelliler ve duygusal anlamda çöküntü içinde bulunanlara, 

"kendi kaderinizi belirleyecek güç ve kapasiteniz var, denemeye devam edin" demek, 

herhalde onları içinde bulundukları çukurun kapağını kapatmaktan farksızdır. Burada sosyal 

alandaki görevlilere çok büyük işler düşmektedir. Onlar hem konularının uzmanı olmalı, hem 

de insanı çok iyi tanımalıdırlar. Bununla birlikte bu tür gayretlerin kurumsal bir yapı 

oluşturması ve yaşama geçirilebilmesi için sosyal devletin tüm alt yapı tesislerinin toplumun 

hizmetine sunulmuş olması gereklidir. Bu çok iyi bir fizik öğretmeninin, kütüphane ve 

laboratuar olmaksızın öğrencilerin gelişimine tam anlamı ile bir katkı sağlayamamasına 

benzeyecektir. 

3. Paternalizm: 

Kişilerin fikirleri sorulmadan, onlar lehine tedbirler alma düşüncesine "paternalizm" 

denir. Paternalizmin olumsuz bir anlam içerdiği kanısı son derece yaygındır. Fakat kelime 

olarak ahlaki inanışlarda kendini güçlü bir şekilde hissettirir ve bu boyutuyla da uygulanır. 

örneğin bir arkadaşınızın evinin önünden geçerken ona uğruyorsunuz. Kapıyı çalıyorsunuz, 

fakat kimse cevap vermiyor. Kapıyı şöyle bir itiyorsunuz ve kapı açılıveriyor. içeriye 

giriyorsunuz ve arkadaşınızı yerde uzanmış bir vaziyette buluyorsunuz. Arkadaşınız şöyle 

442Daha fazla bilgi için bakınız, R. Bailey, ve Mike Brake, Radical Social Work, London, Amold, 
1975. 
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bir not yazmış. "Ölmek istiyorum, lütfen beni yalnız bırakın." Bu durum karşısında ne 

yapabiliriz? Şayet ölmesine izin vermeyip onu hastaneye yetiştirirsek bu bir paternalistik 

davranıştır. Bu eylemin haklı görülmesinin nedeni herhalde arkadaşımızın yaşaması ve 

gelecekte sorunların çözüleceğidir. Artık, onun yaşaması, bireysel tercihinden daha ağır 

basan etkenlerden kaynaklanmaktadır. Burada onun gerek negatif, gerek pozitif, gerekse 

psikolojik özgürlüğünü ihlal edebiliriz. Bundaki yaklaşım biçimimiz ise kişiye ilerideki, 

özgürlüğünü ve refahını kullanabilme şansını, temin etmekten başka bir şey değildir. 

Paternalizm kamu düzeninin bütün sınıflar lehine temin edileceği önünde demokratik 

olmayan tedbirler bütünüdür. 

Siyasal terim. olarak paternalizm, insanın yararına olmak iddiasıyla insanı dışsal 

olarak sınırlayan kurallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dworkin, kavramı saf ve saf 

olmayan paternalizm olarak ikiye ayırmıştır443 • Saf paternalizmde, kişinin yararına olmak 

kaydı ile onu dolaysız şekilde sınırlayabiliriz. Su kaynaklarını yurttaşların rızası olup 

olmadığını sormadan klorlayabilmek buna bir örnektir. Saf olmayan paternalizmde ise kişinin 

özgürlüklerinin başka insanlara zarar vermesin diye sınırlanması söz konusudur. Kumar 

oynanmasın diye kumarhane işletenlerin sınırlandırılması saf olmayan paternalizmin bir 

örneğini teşkil eder. 

Kişilerin yararına ve onlar adına teknik ve tıbbi konularda fikirlerine başvurmak 

gereksizin tedbirlerin alınması zorunludur ve bu konuda çeşitli politikalar oluşturulmalıdır. 

Aksi takdirde insanlar katlanamayacakları sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır. örneğin bir 

kuduz vakasında, olayın meydana geldiği yerin karantina altına alınması gerekmektedir. 

Çünkü daha önce yaşanılan tecrübeler bunun yapılmasının mutlak gerekli olduğunu 

göstermiştir. Kimi zaman kişiler neyi niçin yaptıklarını çok fazla bilmeyebilirler veya isteksiz 

olabilirler. Motorlu araçlarda emniyet kemerinin kullanılması konusunda karşılaşılan 

güçlükler buna örnek gösterilebilir. Bazen de insanlar konumları ve bulunduğu şartlar 

itibariyle sağlıklı kararlar veremeyebilirler. intihar girişiminde bulunan birini düşünelim. Bu 

kişinin çok sağlıklı düşünme şansı yoktur. Çünkü duygusal olarak çökmüştür ve düşünsel 

yetilerini kısa vadede kullanma şansı mümkün görülmemektedir. 

Paternalizm, kişinin olabilecek rasyonel istekleri ile uygunluk içinde olmalıdır. Aslında 

bu boyutuyla, paternalizmi bir sosyal sistem olarak görebiliriz. Sosyal refahın bir amacı da, 

toplum içinde bulunan riskleri azaltabilmektir. Paternalizmle birlikte özgürlüklerde 

443Gerald Dworkin, "Patemalism", Philosophy, Po/itics and Society, Der. Peter Laslett ve James Fishkin, Oxford, 
Blackwell, 1979, s. 95. 
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kısıtlamalar, temel anlamıyla iyi bir yaşam oluşturabilme ve bu riskleri en aza indirebilme 

kaygısı öne çıkarılmaktadır. 

Paternalizm aynı zamanda özgürlükleri arttırabilir. Bilindiği gibi özgürlük derken 

yalnızca negatif özgürlüklerden, yani müdahalenin olmamasından bahsetmiyoruz. Pozitif ve 

psikolojik özgürlük kavramları da bunun içindedir. Paternalizm, insanın seçme konusundaki 

iktidarını arttırabilir. Bunu yaparken de insanlara bir taraftan toplum içinde bireysel özerklik 

için gerekli maddi desteği sağlar, diğer taraftan da kişilere eğitimle daha doğru kararı 

vermesi için katkıda bulunur. Bunları yapabilmek için kimi zaman özgürlüklere belirli 

sınırlamalar getirecektir; ama tüm bunlar pozitif anlamda özgürlüğü besleyen faaliyetlerdir. 

Paternalizmin ahlaki bir boyutu da bul.unmaktadır: Eğer sosyal refah bir haksa, 

insanların bu haklarının ellerinden alınmaması gerekmektedir. Bireyler bir seçim yaptıkları 

zaman bu onların refahına zarar verecekse, örneğin intihar etmek veya zorunlu bir tedaviyi 

istememek gibi, kişi rasyonel olmayan ve kendine zarar verebilecek bir davranışı tercih ettiği 

için suçlanabilir. Burada kişilere yöneltilen temel eleştiri noktası, seçimin ahlaksal temellere 

dayanmamasıdır. Böylesi bir durumda toplumsal refah ile bireysel tercih arasında bir 

dengenin sağlanması gerekmektedir. Şayet bizler bireysel özgürlüklere çok fazla ağırlık 

verirsek, o takdirde, sosyal refah hiçbir zaman bireysel özgürlükler karşısında ağır 

basamayacaktır. Sosyal refahın olmadığı bir toplumda ise, bireysel özgürlükler bir azınlığın 

çıkarına hizmet etmekten daha öteye gidemez. 

C. Haklar: 

Hak özgürlüğü de içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. Hak sözünün, başta özgürlük 

olmak üzere üç içerimi vardır. Hak; özgürlükleri (insanın herhangi bir dış baskı, engel ya da 

karışma olmasızın belli bir davranış ya da eylemde bulunabilmesidir), kimi yasakları ve 

yararlanma istemlerini içerir444
• 

Hak insanın bir. davranış ya da eylemde bulunabilme, bir davranış ya da eyleme 

uğramaktan korunma ve bir olanak ya da koşuldan yararlanma yetkisidir. Bu yetki, yasalarla 

tanınabileceği gibi, dayanağı, ulµslararası hukuktan, hukuk öğretisinden, daha da önemlisi 

insanlığın evrimiyle birlikte gelişen çağdaş insan hakları anlayışından da alabilir445
• 

444 Muzaffer Sencer, "Hak ve Özgürlük Kavramı," insan Hakları Yıllığı, Cilt 14, Ankara, 1992, s.3. 
445 lbid., s.4. 
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Sosyal devlet ilkesi boş, içeriği sonradan doldurulacak bir norm ya da program kuralı 

olmayıp, sosyal yardımın temellerini hukuksal olarak ve bağlayıcı şekilde belirlemektedir446
• 

Ahlak ilkeleri gibi447 haklar da, sosyal ilişkileri düzenleyen ilkelerdendir. Bir kişi hak sahibi 

olduğu zaman, diğer insanların davranışlarını etkileyebilme gücünü kendinde bulmaktadır. 

Birçok hak dolaysız şekilde yükümlülüklere karşılık gelmektedir. Şayet benim size karşı bir 

yükümlülüğüm varsa, bu demektir ki, sizin de bana karşı bir hakkınız vardır. Fakat her hak 

bire bir bu tanıma uymamaktadır. Örneğin bir kişinin konuşma hakkı, diğer bir insana 

herhangi bir sorumluluk yüklememektedir. Yani ben konuştuğum zaman hiç kimsenin, 

konuşmamı engellememe yükümİülüğü dışında, önümde durup beni dinlemek gibi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. Yine de benim bir kişiye yardım etmek gibi bir ahlaki 

sorumluluğum olabilir. Eğer ben bu sorumluluğu yerine getirmede başarısız olmuşsam bu 

diğer insanların bana karşı ileri sürebilecekleri bir haklarının olduğu anlamına gelmez448
• 

Hohfıeld dört çeşit hak olduğunu ileri sürmektedir: Bunlar talep etme hakkı, 

özgürlükler, yetkiler ve imtiyazlardır449 • Talep etme hakkı, diğer insanlara sorumluluk 

yükleyen bir haktır. Örneğin, sosyal güvenlik imkanlarından, kendilerine tanınan düzeyde 

faydalanabilmek için kişilerin ileri sürdükleri haklardır. ôzgür/ük/er ise bir sorumluluk 

yüklememektedir. Fakat diğer insanlardan. gelebilecek kimi eylemlere karşı kişiyi 

korumaktadır. Örneğin serbest konuşma hakkı gibi. Yetki ise kişinin diğer insanların 

yapamadığı bazı şeyleri yapabilmesidir. örneğin, kişiler sürücü ehliyetine sahip olmadan 

araba kullanamazlarken, bu belgeye sahip olanlar bu faaliyeti rahatlıkla yürütebilirler. Bu 

düşünceyi genişletebiliriz; tıpkı bir işletme açabilmek için gerekli olan ruhsatlar gibi. 

imtiyazlar ise, başka kişilerden talep edilen, sorumluluktan muaf tutulma anlamındadır. 

örneğin bazı alanlara park etmek sağlıklı kişilere yasakken, engelli insanlar bu alanlara 

446 Zafer Gören, "Sosyal Devlet ilkesi ve Anayasa Hukuku Açısından Yaşam Kalitesi," Anayasa 
Mahkemesi Dergisi, Ankara, 1997, s. 115. 
447 Aral'ın belirttiği gibi: Hukuk gibi ahlak kuralları da bir norm değerindedir. Bu özelliğinden dolayı, 
belli durumlarda belirli şekillerde davranılması gerektiğ_ini vurgular. Hukuk ile ahlak arasında, büyük 
ölçüde konu ve içerik birliğine vardır. Bununla birlikte ahlak, kişinin kendisine karşı ödevlerden söz 
ettiği noktada (iç temizliği, dürüstlük gibi), hukuktan· ayrılmaktadır. "adalet severlikle birlikte tüm 
ahlakın amacı olan 'ahlaken iyi'nin bireysel bir değeri deyimlemesine, tek tek insanla, onun yetkinliği 
ile ilgili bir değer olmasına karşılık, bu objektif yanıl ile hukukı:ın amacı olan adalet toplumsal bir 
değerdir; doğru, herkesi hoşnut eden, yetkin bir toplumsal düzeni gösterir. . .. ahlakın ideali olan 
'ahlaken iyi'nin bireysel bir değer olması, buna karışı! hukukun ideali olan adaletin toplumsal bir değer 
olması ... hukuk ile ahlak normlarının birbirinden ayrılığı ortaya çıkmakta ... dır." Vecdi Aral, Hukuk 
Felsefesinin Temel Sorunları, lstanbul, Filiz Kitabevi, 1983, s. 183-184. 
448 Savaş, hak kavramını şöyle tanımlamaktadır. "Hak, pozitif bir kavramdır ve kişiye ya yasalarla 
veya kurumlar eliyle tanınan bazı fırsatları ifade eder ve devleti bu fırsatları gerçekleştirmekle 
görevlendirir. Bir başka deyişle her hak vatandaşı devletten alacaklı kılar ve vatandaşta yasal bir 
beklenti yaratır." Vural Fuat Savaş, "T.C Anayasalarında Ekonomik Hak ve Özgürlükler,"Anayasa 
Yargısı, Ankara, 1989, s.188. 
449Aktaran, Albert Weale, Political Theory and Social Policy, London, Macmillian, 1983, s. 7. 
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rahatlıkla park edebilirler. Yine kimi engellilerin vergi muafiyetinden yararlanmaları buna bir 

örnek teşkil edebilir. Aslında talep hakları ile, imtiyazların birbirine çok benzediği görülür. 

Hakların uygulama alanı genellikle tartışmaya son derece açıktır. Yetki ve imtiyazlar, 

negatif özgürlüğün bir şeklidir ve bunların en önemli ortak yanı bu alanların müdahaleye 

kapalı olmasıdır. Hatta talep etme hakları dahil olmak üzere, hepsi negatif özgürlüklerin tabi 

oldukları şekle bağlıdır. Çünkü mantıksal olarak talep etme hakkının söz konusu olduğu 

durumlarda, kişi bir taleple karşılaşıncaya kadar kendi istediğini yapmak durumundadır. 

Ayrıca kişinin talepte bulunup bulunmaması da tamamen onun inisiyatifinde olan bir 

konudur. Buna benzer bir şekilde farklı hakların da pozitif hak ·olup olmadıkları düşünülebilir. 

Talep hakkının en temelinde, birinin özgürlüğünü kısıtlama mantığı yatmaktadır. Bu hakka 

sahip olan kişiler, yine bu hakkı aleyhlerine ileri sürecekleri kişiler karşısında bir güce 

sahiptirler. Bu düşünce aslında beraberinde bu hakka sahip olanların kendi haklarını 

kullanma veya kontrol etme yetkisini elinde tuttukları düşüncesini de vurgulamaktadır. 

Burada istek ve güç temel iki etmendir. Bir kişinin diğer bir kişiye karşı süreceği üstün bir 

hakkı bulunuyorsa, bu kişinin eylemlerini değiştirmeye muktedirdir. 

Bir hakkın, diğer bir insanının özgürlüğünü kısıtlayabilmesi ve bunun nasıl kullanabileceğinin 

ortaya konulabilmesi için mutlaka bir ahlaki değere dayanması gerekir. Bu nedenle de 

çocukların da ahlaki değerlere dayanarak sosyal hizmetlerden yararlanma haklarının 

bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Yukarıdaki görüşlere gelebilecek temel itiraz, haktan bahsedilmesi, tercihlerden ise 

bahsedilmemesi noktasından olabilir. Şayet bir çocuğun temel eğitim ve daha ileri öğretim 

almak hakkı varsa ve çocuk okula devam etmek istemiyorsa, o zaman bizim 

yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur; bu durumda, çocuk istemediği için ilk öğrenimini 

tamamlayamayacaktır. Çünkü tercihi bu yöndedir. Ülkemizde olduğu gibi bütün uygar 

ülkelerde çocuğun ve ailesinin bu konuda bir seçim yapmaları olanaklı değildir. Buna karşı 

direndikleri takdirde zorlama ile karşılaşacaklardır. Buradaki gerekçe temel_ eğitimin diğer 

hakların kullanabilmesi için bir ön gereklilik olduğudur. O zaman isteme veya güç teorisinin 

hakların bu boyutunu açıklamakta çok fazla yeterli olduğu söylenemez. 

Diğer bir teori ise fayda veya çıkar teorisidir. Bu teoriye göre bir insanın yükümlülüğü 

bulunuyorsa, bu diğer bir insanın hakkı olduğu anlamına gelmektedir ve bunun sonucunda 

da hakkı olan kişi bu ilişkiden bir fayda elde edecektir. Bir çocuk kendi ailesi içinden gelen 

şiddete maruz kalıyorsa, o çocuğun kamu otoriteleri olan sosyal güvenlik uzmanları 

tarafından korunması gerekmektedir. Çünkü sosyal hizmetler alanında çalışanların, 
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çocukları bu tip şiddete karşı koruma yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu anlamı ile 

baktığımızda, haklar bir çıkar sağlamaktadır. 

Her iki teori de hakların niteliğini tam anlamı ile açıklamak için yeterli değildir. Her 

ikisinde de farklı hakların niteliğini tanımlayacak yönler olmakla birlikte, "haklar'' düşüncesi 

birçok kavramı içinde barındırmaktadır. Fayda teorisinin çekici yönü, sosyal refahın talep 

edilmesini, bir hak gibi sunabilmek ve bunu bir temele dayandırabilmektir. Tercih veya istek 

teorisinde ise, bir kişinin tercih ve isteklerine göre karar verilebilme boyutu söz konusudur. 

Her iki teori de, ahlaki boyuttan biraz uzaktır ve toplumdaki iktidarın analizini rasyonel 

temellere dayandırarak yapabilmek üzerine kurulmuştur. 

1. Hakların Temelleri: 

Bir hakkı talep etmek önemli bir şeydir. Haklar genel olarak iki sınıfa ayrılabilir. 

Bunlardan biri ahlaki bakımdan talepte bulunabilme hakkı diğeri ise pozitif haklardır450 • Eğer 

bir kişinin ahlaki olarak talep edeceği ve bu anlamda da haklı olduğu düşünülen bir eylem 

söz konusuysa, bu kişi ahlaki bir hakkı elinde bulunduruyor demektir. Pozitif haklarda ise, bir 

kişi yasal olarak bir hakkı elinde tutabiliyorsa bu takdirde kişinin pozitif bir hakkı olduğu ileri 

sürülebilir. Pozitif haklar kimi zaman ahlaki haklarla paralellik gösterseler dahi, bu her zaman 

mümkün olmayabilir451
• Ahlaki hakların, çalışma hakkında olduğu gibi, uygulamada çok fazla 

etkili olduğu ileri sürülemez. 

Ahlaki hakların bazıları spesifik, bazılarıysa genel niteliktedir. Spesifik haklar kişinin 

verdiği sözü tutması yani dürüstlük değerinin gereği olan talep edilebilirlikteki gibi genellikle 

bireylerle ilgilidir. Burada yalnızca söz veren kişiyi bağlayan bir durum söz konusudur. Genel 

haklar ise, herkes veya en azından çocuklar, ebeveynler, zeka engelliler gibi belirli bir 

kategoride bulunan insanlar tarafından başvurulabilecek haklardandır. Bu genel haklar doğal 

veya sosyal olarak karşımıza çıkabilir452 • Doğal hukuk, hukuk idesi (adalet) ile pozitif hukuk 

arasında yer alır. Doğal hukuk olanı değil, "olması gereken"i temsil eder. "Doğal hukukun 

zaman üstü ... ve her toplum için geçerli bir normlar düzeni biçiminde her pozitif hukukun 

rastlantılarla ya da insanların keyif ve arzularıyla değişmeyecek olan asli bir örneği olarak 

düşünülmesi" gereklidir453
• Doğal hukuk herkes için başvurulabilecek hakların bütünsel 

sistemidir. Temel insan hakları rahatlıkla bu kategoriye girebilir. Bu haklar içerisine bireysel 

haklar olarak yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama haklarını da dahil edebiliriz. insan 

450Spicker, op. cit., s. 61. 
451

. Aral, op.cit., s.181-194. 
452 lbid., s. 109-115. 
453 lbid., s.197-199. 
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Hakları Evrensel Bildirisi'nde de, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, insanın kişisel 

bütünlüğünün korunması ve gelişimi için zorunlu kabuller olarak belirtilmiştir. Söz konusu 

bildirinin 22. maddesi "Her kişinin, toplumunun bir üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkı vardır. 

Saygınlığı ve kişiliğinin serbestçe gelişmesi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklara ulusal çerçevede çabalar ve uluslararası işbirliği yolunda her devletin kuruluş biçimi 

ve kaynaklarıyla orantılı olmak üzere, kavuşması gerekir." Yine söz konusu bildirinin 25. 

maddesi de, "Herkesin, gerek kendisi, gerek ailesi için özellikle yiyecek, giyim, konut, tıbbi 

bakım ve gerekli sosyal hizmetler bakımından, sağlığı ve refahını sağlayacak yararlı bir 

yaşam düzeyine ... gelme hakkı vardır." Her iki madde de doğal haklara iyi birer örnektir. 

Eğer insan haklarını bu derece genişletirsek kullanılamayan bir hakkın gerçekten hak 

olup olmadığı problemiyle karşı karşıya geliriz. insan hakları, her koşul altında uygulanabilir 

nitelikte olmalıdır yani kayıtsız şartsız uygulanabilmelidir. insan hakları kavramının 

"evrenselleşmesi" hakkındaki görüşler, insan haklarını doğal haklardan saymakta ve bunu 

insan doğasının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Şayet hakları hukuk kurallarına 

dayanan bir sistem olarak görürsek, bireylerin toplum ve devlet dışında haklarının olmadığı 

görüşünü benimsemek zorunda kalırız. Buna karşılık hakları bireyin yaratılışından gelen bir 

özelliği olarak görürsek, o zaman hakları sosyal bir boyutun ötesinde ele almak durumunda 

kalırız. Belirli durumlar karşısında tüm -yaşlılara yardım, asgari gelir düzeyinin sağlanması 

veya temel sağlık hizmetlerinin karşılanması gibi- insanların belirli hakları vardır ve bunlar 

doğal haklardan sayılabilir. Fakat bunları sosyal bir bütün içinde değerlendirmek bunları çok 

daha anlamlı bir hale getirecektir. Çünkü bunlar tanımlanmış sosyal koşullara bağımlıdır. 

Pek tabii ki bu yaklaşım sosyal hakların insan hakları olamayacağı anlamını taşımamaktadır. 

Bununla birlikte insan hakları nitelikleri icabı sosyal bir bütün içinde düşünülmelidir. 

2. Sınıf Yapısındaki Farklılaşma ve Haklar 

T.H.Marshall454'a göre, 20 yy. önemli başarıların yüzyılı olarak tanımlanmaktadır. 

lngiltere'de, medeni hakları alabilmek için 18. yüzyılda büyük uğraşlar verilmiştir. Siyasal 

hakların (seçme ve seçilme özgürlüğü gibi ya da demokratik haklar gibi) kazanımı ise 19. 

yüzyıla denk düşmektedir. Sosyal hakların tesisinin -bunlar temel standartlarda sağlanmak 

koşulu ile; eğitim, sağlık, sosyal yardım, ev ve temel bir gelir düzeyi- toplum yapısına tam 

anlamı ile girmesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, sosyal devlet ilkesi ile birlikte olmuştur. Belki 

Marshall yaptığı bu genelleme nedeniyle eleştirebilir. Buna rağmen genel bir perspektifle 

"™T. H. Marshall, "Citizenship and Social Class", Citizenship and Socia/ C/ass, 2. B., Marshall T.H. 
ve Bottomore, Landon, Pluto Press, 1992 s. 23. 
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doğru bir yaklaşım olma özelliği halen devam etmektedir. Marshall'ın tartıştığı ilk konu, sınıf 

temelli sosyal eşitsizliğin, vatandaşlık kavramının gelişmesi sayesinde iyileştiği ya da 

azaldığı; ikinci konu da, tam bir vatandaşlık kavramının üç bileşeni olduğu ve bunların 

medeni haklar, siyasal haklar ve son olarak da sosyal haklar olduğu yönündedir. 

Başta Fabianlar olmak üzere birçok kişi, sosyal devleti desteklemek amacı ile 

Marshall'ın belirttiği görüşleri kabul etmişlerdir. Marshall, statü eşitliğinin, gelir eşitliğinden 

çok daha önemli olduğunu vurgulamıştır455 . Sosyal hizmetlerin niteliği, gelişimi ve gelirlerin 

yeniden paylaştırılması vergilendirme yolu ile yapılmakta, bu sayede de gelirde bir eşitlik 

yaratılması durumunu hazırlanmaktadır. Burada asıl olan, insanların yaşantısında somut 

olarak bir iyileşmenin sağlanması ve ileride meydana gelecek olan riskleri en aza indirme 

çabasıdır. Eşitlik sınıflar arasındaki eşitliğin ötesinde, bir toplumda bulunan bireyler 

arasındaki eşitliği ifade etmektedir. Bu sayede de insanlara sanki her biri aynı sınıfın 

üyesiymişçesine davranılması gereklidir. Marshall'ın düşüncelerini bu şekilde 

özetlenebilinir456
• 

Böylece, sosyal hakların oluşumu, sınıf farklılığını tedricen ortadan kaldıracaktır. 

Cinsiyet farklılığı is~ henüz hesaba katılmamıştır. Geleneksel Fabian sol hareketinin 

akademik destekçilerinden Titmuss457
, sınıflar arası eşitsizliğin istenmeyen sonuçlarını 

önleyebilmek için zorunlu olarak, devletin bu konudaki sosyal koşulları oluşturması ve 

geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Titmuss sosyal hakları, kapitalist sistem içindeki 

adaletsizliklerin telafi edilebilmesi için bir uygarlaşma aracı olarak görmekteydi. Aynı 

görüşün temsilcisi Tony Crosland458 ise, sosyal yasama faaliyetlerinin artması, işgücünün 

büyümesi ve sendikaların daha etkin bir şekilde devreye girmeleriyle birlikte, kapitalist sınıf 

sisteminin dengelerinin değiştiğini belirtmiştir. Tüm bu faktörlerin devreye girmesiyle birlikte, 

artık kapitalist sistem, sosyalizmin demokratik bir formunun önkoşulları niteliğine 

yaklaşmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Marshall'ın vatandaşlık kavramının, mutlaka 

sosyalist sav ile bire bir bağımlı bulunması gerekmediğidir. Marshall vatandaşlığı, özellikle 

ülkenin eğitim sistemini olumlu bir şekilde etkileyerek, sosyal katmanlaşmaya karşı alternatif 

bir araç olarak görmektedir459
• Bununla birlikte, Marshall, sosyal hakların ortaya çıkmasının, 

kapitalizmin Jaissez-faire kavramının yerini alacağına inanmaktadır. Fakat netice olarak, o 

455/bid., s. 33. 
458/bid., s. 23. 
457Richard Morris Titmuss, Commitment to Welfare, Landon, Ailen and Unwin, 1968, s. 94. 
458Charles Anthony Crosland, The Future of Socializm, Landon, Johathan Cape, 1956, s. 34. 
459Titmuss, op. cit., s. 39. 
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toplumu geleceğe yönelik bir kader birliğinden çok, statülere ve liyakat sistemlerine 

dayandırmaktadır. 

3. Çocuk Hakları: 

Çocuk hakları konu itibariyle son zamanlarda üzerine düşülen spefısik bir disiplin 

olmaktadır. Freeman, çocuk haklarını dört temel sınıfta tanımlamıştır. Bunların ilkinde tıpkı 

yetişkinler gibi çocukların da aynı haklara sahip olduğunu belirtmektedir460
• Bunlar arasında 

yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama hakları da bulunmaktadır. Fakat çocuk hakları 

yetişkin hakları ile bire bir benzerlik içinde olmak zorunda değildir. Çocukların, oy verme, 

çalışma, evi terk etme, evlenme veya cinsel ilişkiye girme gibi konularda bir hakkı yoktur. 

Onların tercihleri ve yararlanabilecekleri fırsatlar sınırlandırılmıştır. 

ikinci olarak, çocukların sosyal hakları bulunmaktadır. Bu haklardan bazıları 

yetişkinler için de .söz konusudur. Bunlar içerisinde beslenme, barınma, sağlık ve bütün 

olarak yaşamın sürdürülmesi için gerekli haklar bulunmaktadır. Bu haklar zorunlu olarak 

çocukların yaşam koşullarındaki hassasiyet dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Çünkü 

çocuklar yetişkinlere bağlı olarak yaşayan kimselerdir. Uygulamada, çocuklarla ilgili sosyal 

haklar farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Bildirgesi'nde çocuk hakları yetişkin haklarından kesin çizgilerle ayrılarak tanımlanmıştır. 

Söz konusu bildirgenin altıncı maddesine göre; 

"Gençleri eğitmenin ana amacı, onların tüm yeteneklerini geliştirmek ve manevi 

niteliklerini yükseltmek, barış, özgürlük, tüm insanların saygınlık ve eşitliği gibi soylu 

ideallere güçlü bir biçimde bağlanmalarını ve insanlığa ve insanlığın yaratıcı başarılarına 

saygı ve sevgi duymalarını sağlamaktır. Gençler, dünyada üstlenecekleri sorumlulukların 

bilincinde olmalı ve insanlığın mutlu geleceğine inanç beslemelidir461
". 

Burada görüldüğü gibi yetişkinlere yönelik sevgi, saygı, anlaşılmayı beklemek veya 

manevi güvenlik gibi haklar, B.M. insan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde hiç 

değinilmemektedir. Ayrıca böylesine ihtiyaçların sanki yetişkinler için söz konusu 

edilemeyeceği izlenimi ortaya çıkmaktadır. 

Yetişkinlerle, çocuklar arasında bahsedilen haklar alanındaki farklılıklar, kişilerin 

sosyal statülerindeki farklılık ve sosyal farklılaşmaları dikkate alınarak yorumlanmalıdır. 

460 John M. Freeman, The Rights and Wrongs of Children, London, Frances Printer, 1983,s. 95. 
461 Muzaffer Sencer, Belgelerle insan Haklar, lstanbul, Beta Yayınları, 1988, s.273. 
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Fakat her iki çeşit haklar kategorisi de insan ile ilgiliyse ve böylesine bir ayrım yaratılıyorsa, 

aklımıza iki farklı insan kategorisi oluştuğu düşüncesi gelmektedir. Çocuklara ve yetişkinlere 

neden farklı şekillerde davranıldığını haklı gösteren etmenler bulunmalıdır. 

Freeman'ın üçüncü kategori hakları ise "korumaya" yönelik haklardır. B.M Çocuk 

Hakları Bildirisi'nin başlangıç kısmında güzel bir şekilde belirtildiği üzere, çocuklar 

niteliklerinden ötürü kolay incinebilir varlıklardır. Özellikle zihinsel ve bedensel özellikleri, 

onlara karşı yapılan tüm uygulamalarda dikkate alınmalıdır. Bu biraz ebeveyn tipi bir 

yaklaşımı da beraberinde getirmektedir. Freeman, Pennsylvania'da yaşayan 16 yaşında ve 

omuriliğindeki eğrilik nedeniyle yatağa mahkum olmuş bir çocuğu ele almıştır. Söz konusu 

çocuğun yatalak olmaktan çıkıp, tekrar yaşama dönebilmesinin tek yolu cerrahi bir 

operasyondan geçmektedir462
• Cerrahi müdahale için kan ve ilik nakli gereklidir. Fakat anne 

ameliyat için gerekli olan kan ve ilik nakline rıza göstermemekte, çocuk da bu ameliyatı 

istememekteydi. Sonuçta, mahkeme annenin ve çocuğun istediği yönde yani ameliyatın 

yapılmaması yönünde karar verdi. Freeman bu karar ile birlikte bir çocuğun yaşam alanında 

büyük bir hata yapıldığını, yetişkin için söz konusu olmakla birlikte bir çocuk için böyle bir 

kararın ne anne ne de çocuğa bırakılabileceğini belirtmektedir. Buradaki, paternalistik 

müdahale, çocuğun gelişimini ve özgürlüğünü artırıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Bu son derece tartışmaya açık bir durumdur. Çünkü, sergilenen yaklaşım hem 

annenin hem de çocuğun sınırlanması anlamına gelmektedir. Daha geniş bir bakış açısıyla 

değerlendirirsek, birçok yetişkin kişi de, gerek konumları, gerek zihinsel ve bedensel yapıları 

nedeniyle çocuklara benzer nitelikler arz etmektedir. Bu kişiler kimi zaman sömürülmeye son 

derece açık durumdadır. Keza, aynı konumda birçok yaşlı insan bulunmaktadır. Onların 

sorunlarını çözmek için de müdahale alanını acaba genişletmek gerekli midir? 

Yaratılan bu kadar geniş müdahale imkanının, aynı nitelikte yetişkinlere de 

tanınmaması için hiçbir neden yoktur. Kısacası çocuklar için öngörülen muamele şeklinin 

aynısı bE:nzer nitelikte olan yetişkinler için de geçerli olabilir. Burada söz konusu olan 

yetişkin .kişinin de aynı haklara sahip olmasıdır. Çocuklara yetişkin kişiler gibi aynı şekilde 

saygı gösterilmesinin önemini vurguladıktan sonra, çocukların ve yetişkinlerin de korunması 

gerekmektedir. Bu nedenden dolayı kişilerin ehliyetleri arasında farka bakılmaksızın bu 

durumdaki bütün insanlara eşit davranılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Freeman 

ise, böylesine bir benzerlik kurmanın ve genelleme yapmanın çok fazla gerçekçi olmadığını 

belirtmiştir. Bunu bir örnek ile açıklamıştır: Burada bir çocuğun madde bağımlısı olmaması 

462/bid., s. 256-257. 
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için yapılması gerekenlerle, gerek ailenin gerekse çevrenin davranışlarının aynısının bir 

yetişkine uygulanmasının son derece güç olduğunu söylemektedir463
• 

Freeman'ın dördüncü kategorisi ise, çocuğun ailesine karşı olan haklarıdır. Burada 

aile ile çocuk arasındaki ilişkiden dolayı, ayrı bir hakkın oluşturulması gerektiğine 

inanılmaktadır. Bunu yapmadığımız taktirde, çocuğun uyku için belirli zamanlarda yatağa 

gitmesi ya da kendini geliştirebilmesi için ona uygulanan cezayı başka kurallarla açıklamak 

çok mümkün görünmemektedir. Burada dikkate alınması gereken temel nokta, yapılan 

davranışların gerçekten çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynayıp oynamadığı olmalıdır. 

Ebeveynlerin çocukları üzerinde haklarının olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Fakat bu 

haklar mutlak hak niteliğinde değildir. Bunlar çocuk hakları ile.tanımlanmış ve sınırlandırılmış 

haklardır. Aileye müdahale için birçok neden bulunmaktadır. Bunlar, çocuğun aile içinde 

önemsenmemesi, çocuğa sürekli bir şiddet uygulanması gibi nedenler olabilir. Hukuk, her 

zaman ahlaki ilkelerin yasal alana yansımasının bir ifadesi değildir. Fakat burada ebeveyn 

haklarının nereye kadar sınırlanacağını göstermesi açısından ahlaki anlayışların rolü 

önemlidir. En az ebeveyn çıkarları kadar, çocukların haklarını da koruyacak bir düzenleyici 

çatı düşünülmelidir. Fakat bununla birlikte, haklar sosyal bir bütün içinde düşünülmelidir. Bu 

bakımdan ebeveynlerin haklarının sınırının tespitinde bağlı bulundukları ailenin önemi de 

son derece belirleyici bir nitelik taşımaktadır. 

4. Haklar ve Vatandaşlık: 

Bireylerin genellikle haklardan yararlanmasının en önemli koşullarından biri 

vatandaşlık bağı ile topluma bağlanmalarıdır. Warren vatandaşlığı, "insanın temel hakkı 

olmadan, temel insan hakları hiçbir şey ifade etmez, temel hak da, vatandaşlıktır," şeklinde 

tanımlamıştır464 • Vatandaşlık, toplumun bir üyesi olarak bireyin hak ve sorumluluklara sahip 

olabilme koşulu olarak tanımlanabilir. Marshall vatandaşlığı, "bir bireyin topluma tam üyelik 

ile bağlandığı ve bu bağın sonucunda da tüm üyelerin aynı hak ve sorumluluklara sahip 

olduğu, toplum tarafından bahşedilen statülerdir" şeklinde tanımlamıştır465. Marshall, tüm 

tezini söz konusu hak ve yükümlülüklerin Jıerkese eşit şekilde uygulanacağı varsayımı 

üzerine kurmuştur. Fakat vatandaşlık kavramı, herkese aynı hakların ve aynı 

yükümlülüklerin yüklenmesi anlamına gelmemektedir. Kimi insanları bazı haklar konusunda 

içine aldığı gibi kimi konularda ise dışında tutabilir. Yani aynı kategoride olan insanlara -

463/bid., s. 172-173. 
464Aktaran, Robert Goodin, Politica/ Theory and Public Po/icy, University of Chicago Press, 1982, s. 
77. 
4ssı-. H. Marshall, Sociology at the Crossroads, Landon, Heinemann, 1963, s. 87. 
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yetişkinler, erkekler, yaşlılar gibi- aynı hakları ve sorumlulukları yüklemektedir. Vatandaşlık 

belirli kriterlere dayanılarak kazanılan bir toplamsal statüdür. Ackerman, bir siyasal toplum 

oluşturulabilmesi için insanların birbirleri ile iletişime girebilecekleri bir ortamın şart olduğunu, 

bir statü olarak vatandaşlığın ise, bu iletişime girebilmek için olmazsa olmaz bir koşul 

olduğunu ve bu olmadan kişinin toplumun siyasal kararlara katılamayacağını belirtmiştir466 • 

Kanımca bu çok sağlıklı bir çıkarım değildir. Birinci olarak, burada yalnızca kişinin 

zihinsel yeterliğini temel gereklilik olarak aldığımızda, tüm zihinsel engelliler vatandaşlık 

kavramının dışında tutulacak, bunun sonucu oiarak da vatandaşlığın, sosyal hizmetler de 

dahil olmak üzere hiçbir nimetinden yararlanamayacaktır. ikinci olarak da, insanları çeşitli 

nedenlerden dolayı toplum dışı saymak adeta onların yeteneklerini göstermemeleri için 

yaratılan bir ortamdan başka bir şey değildir. Bunun örneğini 19. yüzyılda kadınlara ve 

siyahlara oy hakkı verilmemesinde çok rahat olarak görebiliriz. O zamanın hakim görüşüne 

göre, her iki kesim de temel yeteneklerden yoksundular. Üçüncü olarak, temel sorun 

insanların kapasitelerinin varolup olmadığı yönünde değil de, acaba bizler bu tip insanların 

kapasitelerini nasıl geliştirebiliriz, yönünde olmalıdır. Bu tip olumsuz yaklaşımları genişletme 

eğilimi gösterildiği taktirde, yaşlıların, emeklilerin, çocukların veya fiziksel engellilerin bir çok 

hakkını sınırlama eğilimi kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kişilerin haklarını kullanamaması, 

onların haklarının ortadan kaldırılması durumunu beraberinde getirmemelidir. örneğin, yaşlı 

ve sağlık nedenlerinden dolayı evinden dışarıya çıkamayan bir insanın tüm veya bazı 

haklarını fiilen kullanamaması, onu varolan haklarından mahrum-etmemelidir. 

Hepimiz öyle ya da böyle yaşadığımız toplumda belli bir statüye sahip olmakla 

birlikte, halihazırda hiçbirimiz sınıfsız bir toplumda da yaşama imkanına sahip değiliz. 

Gelişmiş sanayi toplumlarında sınıf yapısı, modern sosyal devletin oluşumundan itibaren 

değişmeye başladı. Pek tabii ki, bu değişimin itici gücü, sosyal devletin etkilerinden daha 

fazla, kapitalizmin doğasından kaynaklanmaktaydı. Söz konu~u ülkelerde sınıfsal ayırım, 

yalnızca bu şekilde çalışmayanlardan oluşan, beden gücüyle çalışmayan orta sınıf arasında 

değil, aynı zamanda gelecek güvencesi olan, iyi eğitimli ve iyi ücret alanlarla, almayanlar 

arasında da olmaktadır. Bununla birlikte 1970'Ii yılların sonlarına doğru, sosyal devletteki 

büyüme hızı kesilmiş, genel anlamıyla sanayileşmiş ülkelerdeki sosyal ve ekonomik 

466Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State, New Haven, Yale University Press, 1980,s. 
79-80. 
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eşitsizlikler daha kötü bir duruma gelmiştir467 • Yani vatandaşlık hak ve sorumlulukları 

topluma eşit bir şekilde paylaştırılamamıştır. 

Bunları bir kenara bırakır ve Marshall'a ait ikinci önemli teze, tam vatandaşlık için, 

medeni, siyasal ve sosyal hakların bulunması gerektiği fikrine tekrar dönecek olursak, 

Marshall'ın, vatandaşlık yaklaşımının haklardan eşit bir şekilde yararlanma fikrine 

dayandığını görürüz. Bu anlayış ise, potansiyel olarak, kapitalist piyasa ekonomisinin 

çalışması ile çelişki içindedir. Marshall daha sonraki, yazılarında468 tam vatandaşlık 

kavramının piyasa ekonomisine engel olmayacağı, devletin medeni, siyasal ve sosyal haklar 

arasında bir denge sağlaması gerektiğini belirtmiş, bunu yaparken de, toplumu sınıflara 

ayırmıştır. Marshall toplumu, demokratik-sosyal-kapitalizm kavramları ile karakterize etmiştir. 

Böylesine bir formülasyonda; demokratik devlet, sosyal devlet ve karma ekonominin tüm 

fonksiyonlarının uyumlu bir birlikteliğinin bulunması gerekmektedir. Bunun için az veya çok 

belirgin çizgilerle ayrılmış bir toplumun gelişiminin devamında, vatandaşlığın bileşenleri 

arasında bir dengenin bulunması şarttır. 

Gerek üretici, gerekse tüketici olarak, yaşam koşullarımızda veya sosyal koşullarda 

asgari bir standart yaratılmamışsa, vatandaşlığın medeni ve sosyal boyutları arasında bir 

dengesizlik yaratılmış olacaktır. Bu durum da potansiyel olarak sosyal uyumu, tehdit 

edecektir. Örneğin eski S.S.C.B ve Doğu Avrupa ülkelerinde, vatandaşlığın dengelenmesi 

için şiddetli bir toplumsal değişmenin sonuçları dikkate alınmıştır. örneğin, bildiğimiz 

kadarıyla Stalin zamanında insanların sosyal hakları bulunmakla birlikte, siyasal ve medeni 

haklarında ciddi bir kısıtlama olmuştur. 

Marshall'ın ifade ettiği sosyolojik vatandaşlık modeli iki yönüyle mercek altına 

alınabilir. Bunlardan birincisi devlet temelli piyasa mekanizması, diğeri ise işlevselliğidir. 

Marshall'ın modeli, devlet ve piyasa arasındaki ilişkiyi inanılmaz sadeleştirmiştir. Kapitalist 

piyasa ilişkilerinde görünüşte, hem vatandaşların eşit olması hem de devletin sosyal 

sistemin içinde bulunması bir çelişki gibi gözükmektedir. Zaten bu çelişkinin ürünü olara_k, 

1970'1i yılların sonlarına doğru, lngiltere'de olduğu gibi vatandaşların sosyal haklarında _bir 

azalma meydana gelmiştir. 

ikincisi de, vatandaşlığın işlevselliği yönüdür. Buna göre, sosyal sınıfların 

vatandaşlığın gelişimi üzerinde bir etkisi olduğu tezi gerçeği yansıtmamaktadır. Medeni 

hakların gelişimi ve siyasal hakların oluşumunun ilk evreleri, kapitalist sınıfın güçlenerek, 

feodal aristokratik sınıftan aldıkları hakların bir izdüşümüdür. Siyasal hakların son 

467 Carey Oppenheim, Poverty,: The facts, London, Children Poverty Action Group, 1993,s. 45. 
468T. H. Marshall, The Rights to Welfare and Other Essays, London, Heinemann, 1981,s. 96. 
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zamanlardaki gelişimi ve sosyal hakların oluşumları; gönüllü kuruluşlar, sendikalar, sosyalist 

ve sosyal demokrat partiler gibi çalışan insanların bir araya geldikleri organizasyonların 

faaliyetleriyle ilişkilidir. Marshall'ın belirttiği vatandaşlık kavramlarından kaynaklanan 

farklılaşmalar, sınıflar arasındaki farklılıklardan çok ilkelerdeki farklılaşmadan 

kaynaklanmaktadır. Burada bir üçgen söz konusudur. Bu üçgenin bir köşesinde devlet, diğer 

köşesinde çalışanlar ve üçüncü bir köşesinde ise ekonomik iktidarsahipleri bulunmaktadır. 

Sosyal hakların gelişimde, bunlar arasında bir denge kurulmaktadır. 

D. Sosyal Haklar: 

Sosyal haklar, sosyal devletin temel öğelerinden biridir469
. Pozitif haklar, yaptırımı ve 

zorlamaları olan haklardır. Bunu bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, eğer ben birine 

yasal olarak olumlu bir edimde bulunuyorsam, bu benim o kişiye karşı bir hakkımın 

olduğunu gösterir. Rein, hakkın niteliğini açıklarken, uygulatabilme gücünün, onun arkasında 

bulunan ilkelerden daha önemli olduğunu belirtir. Yani, hakları, insanın bir şeyi talep 

edebilme gücü olarak değerlendirmektedir. Yoksa bunun temelinde, ahlak anlayışı veya 

yasalarca tanımlanmış bir boyutun varlığı ya da yokluğu o kadar önemli değildir470 . Buradaki 

bakış açısına hakim olan görüş, hakların, ahlaki bir nitelik taşıyıp taşımadığı değildir. Temel 

hareket noktası, hakların ilişkileri düzenleyip düzenleyemediği ile ilgilidir. Konu insanların, 

istenen davranışı ne kadar gerçekleştirdiğine ve davranışların oluşumunda taleplerin ne 

kadar rol aldığına göre, değerlendirilir. Aksi takdirde insan bir yaptırımla karşı karşıya 

kalacaktır. Haklara bu bakış açısı ile yaklaşmak ise, hak kavramına yalnızca tek bir bakış 

açısı ile bakmayı zorunlu olarak beraberinde getirmektedir. 

Yukarıdaki haklara yaklaşım biçimi yalnızca yaptırım imkanı olan ilişkiler düzenini 

temel alacağı için, ebeveyn hakları veya çalıştırma hakları bu bakış açısının gereklerini 

karşılayacaktır. Fakat tüm bunlar beraberinde hakların oluşumundaki, ahlaki boyutun ve 

ahlaki yaptırım gücünün önemsenmemesini getirmektedir. Burada "talepler" üzerinde neden 

bu kadar durulduğu konusunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. örneğin ebeveynleri 

tarafından önemsenmeyen çocuklar veya eşleri tarafından dövülen kadınların da haklarının 

var olduğunu düşünelim. Bu haklar neden vardır? Çünkü her iki grupta bulunan insanlar, 

görece olarak kendi dışındaki kesimlere karşı güçsüzlerdir. Günümüzde artık, çocuklara 

karşı yapılan haksızlıklar veya zihinsel engellilere karşı duyarsızlıklar veya takınılan olumsuz 

469 Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, 1.0. Basımevi, lstanbul, 1993, s. 
182. 
470Martin Rein, From Policy to Practice, Landon, Macmillan, 1983,s. 2. 
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tavırlar ahlaki duyguların son derece kuwetli odak noktası haline gelmiştir. Burada artık 

taleplerin altında yatan ahlaki düşünce ve duygulardır. işin ahlaki boyutunu düşünmeden, 

yalnızca "talepleri" dikkate alarak konuyu açıklamak olanaksız görülmektedir. 

Bugün Birinci Dünya Ülkeleri'nde, sosyal haklara yönelik yaklaşım, ahlaki 

dayanaktan pozitif hukuka doğru bir geçiş yönündedir. örneğin belirli bir asgari geçim 

düzeyinin yasal olarak insanlara tanınmasına yönelik çalışmaların, söz konusu ülkelerde 

uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemeler 

genellikle bireysel olaylar veya daha çok belli bir konumdaki bireyler için söz konusu olabilen 

olumsuz durumların düzeltilmesine yönelik olabilmektedir. Burada gerek alınan kararlarda, 

gerekse mahkeme içtihatlarında bu yöne doğru bir yönelim bulunmaktadır. Aslında olayı bu 

şekilde ele almak beraberinde çift yönlü bir fayda getirmektedir. Bu faydalardan biri durumu 

olumsuz nitelikte bulunan kişiyi söz konusu durumdan kurtararak kişinin konumunda bir 

değişiklik yaratmak, ikinci olarak da sosyal hakların oluşumuna pozitif katkı sağlamaktır. 

Sosyal haklar aynı zamanda, yasal olarak var olan kuralların uygulanmasını teşvik etmek 

bakımından da önemlidir. 

1. Sosyal Hakların Temelleri: 

"Sosyal hakları tanımak, bazılarının yanlış ifade ettiği gibi, asla sosyalizmi kabul 

etmek anlamına gelmez. Bugün sosyalizmle ilgisi olmayan memleketlerde dahi hem sosyal 

devlet mefhumu benimsenmiş, hem de sosyal haklar tanımıştır. Sosyal haklar iktisadi bir 

doktrinin değil, herşeyden önce hümanizmin ve insanlığın adalet duygusunun mahsulüdür. 

insan haysiyetine hürmetin ve bireyi kutsal bir varlık olarak kabul etmenin mantıki ve hatta 

kaçınılmaz neticesidir.471
" 

Sosyal yasama sürecinde, sosyal haklar kaçınılmaz olarak yasal bir şekil almıştır. 

Uygulamada siyasal haklar ile sosyal haklar arasında bir farklılığı devam ettirmek oldukça 

güçtür. Demokratik-refah-kapitalist toplumda hakların şekillenmesinde, kaçınılmaz olarak 17. 

ve 18. yüzyılda kazanılan mülkiyet özgürlüğü ve devleti, sivil toplumdan resmi bir şekilde 

ayırmak önemli bir yer tutmaktaydı. Feodal toplumlarda egemenlik dışında bir hakkın varlığı 

kabul edilmiyordu. Egemenlik hakkı ve asalet hakkı, bu gücü elinde tutanlara tanrı 

tarafından bahşedilmişti veya miras yoluyla intikal ediyordu. Kimi zaman bazı paternalistik 

görevler haklara bağlanmakta, böylece halktan kişilere de bazı bağışıklık ve ayrıcalıklar 

verilmekteydi. Fakat bunlara baktığımızda bugünkü anlamıyla bir hak oldukları söylenemez. 

Soyluluk haklarına ilişkin doktrinlerde, gerek inançlarında gerekse uygulamalarında mutlak 

471 Feridun Server, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, lstanbul, 1962, s. 218. 
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bir güce inanmışlardır. Bu mutlak iktidararistokrasiye veya taç'a aittir ve mülkiyet sahiplerine 

bir yükümlülük getirmekteydi. Bu nedenden dolayı soyluluk kökenli ayrıcalıklar, kapitalist 

toplumun ekonomik oluşumunda gerekli olan piyasa özgürlüğünün önünde ciddi bir engeldir. 

Bu süreç, zaman içinde insan yapısı hukuk sistemi olarak liberal bakış açısını 

yerleştirmiştir472 • 

Doğal hukuk sisteminin bu anlayışından sonra, klasik hukuk ilmi, insan yapısı hukuk 

sisteminin artık siyasal ekonomik yapıyla ayrılmaz bir bütün olduğu konusunda hemfikir 

olmuştur. Klasik anlamıyla hukuk biliminin temel görevi, kollektif otoriteyle bireysel 

özgürlükler arasında bir sentez yaratmak olmuştur473 . Böylece mutlak bir otoriteden, 

bireysel, akla uygun, ihtiyaçların karşılandığı devlet anlayışına geçiş söz konusudur. 

Adam Smith bu alana pragmatik bir yaklaşım getirmiştir. Smith'in yaygın şekilde 

bilinen yaklaşımına göre, piyasa ekonomisi görülmez bir el tarafından idare edilmektedir. 

Devlet hiçbir şekilde piyasa mekanizmasına müdahale etmemelidir. Devletin müdahalesi 

ancak dört konuda hukuk düzenlemesi yapabilir. Bunlar, polis, adalet, askerlik ve bunların 

giderlerini karşılamak için vergidir. 

Hegel'in hukuk bilimine ilişkin teorisinde; polis, bir liberal devlette, yoksulların, kamu 

sağlığının, eğitimin ve kamu alanında çalışanların refahını sağlayabilmek için bir önkoşul 

olmaktadır474 . Hegel'in hukuk bilimine yaptığı bu katkı son derece önemlidir. Burada yalnızca 

Marksist bakış açısına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda liberal hükümet altında 

dahi hakların ve hukukun şeklini betimlemekte oldukça önemli bir yer tutar. Hegel'e göre 

haklar, kimse tarafından bahşedilmemiştir. Bireylerin var oluşlarında, onların bir araya 

gelmeleri kendiliğinden olmaz. Haklar, doğrudan doğruya özgürlükler tarafından 

biçimlendirilmektedir ve bu da mülkiyet hakkı ile birlikte oluşmaktadır475 . Diğer bir şekilde 

ifade etmek gerekirse, hakların kaynağında, mülkiyet (sahiplik) bulunmaktadır. Hukuktan 

önce, haklar ve eşitlik kavramları soyut kavramlardı. Kapitalist toplumla birlikte bu kavramlar 

diğer insanların mülkiyet hakkını tanıma ve saygı gösterilmesiyle, belirlendi ve sınırlandı. 

Böylesine bir toplumda toprağı veya satabileceği başkaca metası olmayan insanların dahi, 

satabileceği bir şeyler vardı. Bu meta işgücüdür. Kimi teorisyenler, sosyal hakları, 

472 Sosyal hakların anayasal metinlere girişi ve içeriği için bakınız, Ayferi Göze, Liberal, Marxist, 
Faşist ve Sosyal Devlet Sistemleri, lstanbul, Fakülteler Matbası, 1980, s. 189-204. 
473Aktaran, Bob Fine, Democracy and the Rule of Law: Liberal ideals and Marxist critiques, London, 
Pluto Press, 1984, s. 65. 
4741bid., s. 59. 
475 lbid., s. 57. 
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"hükümetlerin bir ihsanı" gibi görmektedirler. Buna göre, sosyal kazançlar; devlet yardımları, 

bağışlar, eğitim gibi dolaysız şekilde mülkiyet hakkı kavramları gibi düşünülmelidir476 • 

Sosyal devlet bu açıdan bakıldığında, bireysel mülkiyet hakkı düşüncesinin bir 

uzantısıdır. Bu nedenden dolayı sosyal refahı talep edenler konusunda büyük bir muğlaklık 

vardır. Sosyal devletin bir çok sujesi, mülkiyet sahibi değildir ve aslında onların hakları 

sosyal güvenlik sistemlerinin sağlayabilecekleri ile sınırlı kalmaktadır. Böylesine kazançlar, 

bir hediye niteliğinde olmaktan çok bir hak kazandırmak niteliğini arz etmektedir. Sosyal 

hukuk devleti hakkı kullananın kişiliğine ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın kişiye bazı 

talep olanakları verirken, bunu hukuk kurallarının liberal tanımlaması sınırları içinde 

gerçekleştirmiştir. . 

Paul Hirst477
, sosyal hakların doğuştan kazanılan haklar olmadığını söyler. Ona göre 

sosyal haklar, sosyal yasama faaliyetinin bir sonucudur. Sosyal haklar, daha önceden 

tanımlanmış, sosyal nitelikteki hedeflerin gerçekleşmesine hizmet eder. Sosyal yasama 

faaliyetleri sonucu ortaya çıkan haklar, sorumlulukların tayin ve tahsis edilmesini ve de, 

daha önceden belirlenmiş kişi ya da kurumların belirli davranışları ve görevleri nasıl yerine 

getireceği konularını içerir. Sosyal haklar, hukuk tarafından belirlenen talep haklarının 

ötesine geçemez. Sosyal güvenlik konuları sonucunda ortaya çıkan haklar, vatandaşların 

kayıtsız şartsız talep edebilecekleri ya da doğuştan kazandıkları haklar değillerdir. Bunları 

ileri sürebilme hakkı yalnızca uygun suretle düzenlenmiş devlet kurum, kuruluş ya da 

devletin yetkili organlarındadır. Bu haklar yalnızca belirli durumlar için sınırlı bir şekilde 

tanımlanmıştır. Bu sınırlı sayıdaki durumlar da, ancak sosyal politikalar tarafından tespit 

edilen yardımların temin edilmesini içermektedir. 

Buna karşın, sosyal hakların klasik savunucuları ise, söz konusu hakların felsefi veya 

ontolojik bir nitelik taşıdığına inanırlar. Sosyal hakları bu şekilde ele alanların daha çok 

Owenistleri ya da Chartistleri takip ettikleri düşünülür. Bunlar her lngiliz vatandaşının 

doğuştan sosyal haklara sahip olduklarına inanırlar478 • lngiliz vatandaşlarının, doğduğu 

andan itibaren yaşamının sonuna kadar, uygun bir çalışma ortamında ve performansını 

ideal düzeyde gösterebileceği bir yerde, bedeli karşılığında çalışma hakkı vardır. Bir lngiliz 

vatandaşı, acıya, hastalığa veya işsizliğe düştüğü zaman, tüm bunlardan kurtulma şansına 

sahip olmalıdır. Buna göre insanlar artık uygun bir ücrette iş bulma, çalışamayacak durumda 

476Reich, "The New Property", Yale Law Joumal, vol:73, no:5, 1964, s. 23-35. 
mPaul Hirst, 'Law, socialism and right', Radica/ /ssues in Crimino/ogy, Der. Pat Carlen ve Mike 
Collison, Oxford, Martin Robertson, 1980, s. 125. 
478Edward Thompson, The Making of the English Working Class, Harmondsworth, Penguin, 1968, s. 
36. 
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olanlara yaşlılara ve emeklilere uygun bir ücret, ilgili herkese eğitim ve sağlık hizmeti ve 

yaşanabilecek nitelikte bir ev gibi haklara sahiptirler. Tüm bu taleplerin karşılık bulacağı 

inancı vardır. Fakat bunlar hiçbir zaman temel hak niteliğinde değildir. Bu da aslında kendi 

içinde bir tezat yaratmaktadır. 

2. Sosyal Hakların Hukuksal Niteliği 

Sosyal devlet ile sosyal haklar arasında bire bir ilinti bulunmaktadır. Sosyal devlet ile 

sosyal haklar arasındaki ilişki kapitalist devletin çalışan sınıflar yönünden reforme 

edilebilmesi konusundaki yaklaşım biçimlerine bağlı olarak farklı yazarlarca farklı şekillerde 

kurulmuştur. Soysal bunu şöyle belirtmiştir.· " ... devletin sosyal devlet olma derecesini 

anayasadaki ekonomik ve sosyal hakların gerçekleştirme derecesi belirler.'ı479 Tunaya da, 

"Sosyal haklar, yirminci yüzyıl demokrasisisin kazançlarıdır'ı4so şeklinde bir saptamada 

bulunmuştur. Bireysel hak ve özgürlüklerin yaşama geçirilme koşullarının yokluğu 

inancından hareket eden Marx'a göre, bu haklar ve özgürlükler burjuvazi hariç diğer insanlar 

için son derece soyut ve pratikte bir anlam ifade etmeyen kavramlaştırmalardır. Yazara göre 

diğer yandan medeni ve siyasal haklar, ekonomik ve sosyal haklarla birlikte ele alınmadığı 

müddetçe, onlar da çok fazla bir anlam ifade etmeyecektir. Temel hak ve hürriyetleri 

kullanabilmek için mutlaka ve mutlaka ekonomik ve sosyal haklara sahip olmak 

gerekmektedir481
• Peki sosyal haklar denildiğinde ne anlıyoruz, kapsamı ve sınırları nereye 

kadar uzanmaktadır? 

"Sosyal haklar, · toplumun güçsüz kesimlerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam 

sürebilmeleri için devletin önlemler alması ya da doğrudan edimlerde bulunması şeklinde 

olumlu müdahalesiyle gerçekleşebilen haklardır. Bu bakımdan sosyal haklar, sosyal hukuk 

devleti bağlamında toplumsal eşitlik amacına yönelmiş haklar olarak tanımlanabilir."482 

"Sosyal eşitsizliklere karşı tepki niteliği, bu hakların (sosyal hakların)483 hem 

sosyolojik ve felsefi, hem de hukuki açılardan tek ortak ve ayırt edici yönüydü. Bu nedenle, 

479Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 9. b., lstanbul, Gerçek Yayınevi, 1992, s. 233. 
480Zafer Tarık Tunaya, Siyasa/ Kurumsal ve Anayasa Hukuku, 4. b., lstanbul, lstanbul Üniversitesi 
Yayınları, 1980, s. 208. 
481 Aktaran, Youcef Bouandel, Human Rights and Comparative Politics, Brookfıeld, Dartmouth, 
1997, s. 16-17. 
482lbrahim Kaboğlu, ôzgürlüklerHukuku, lstanbul, Afa Yayınevi, 1994, s. 252. 
483Benim eklemem. 

235 



batı demokrasisi çerçevesinde sosyal haklar, sosyal eşitlik amacına yönelmiş haklar olarak 

tanımlanmış olabilir.'ı484 

Literatüre baktığımızda sosyal hakların amacı konusunda tam bir görüş birliği 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Buna göre sosyal haklar toplumda bulunan sosyal 

eşitsizliği minimize edebilmek amacını taşımaktadırlar485 . 

Sosyal hakları diğer haklardan ayırt etmeye yönelik olarak Türk literatüründeki en 

detaylı ve kapsamlı çalışma Tanör tarafından gerçekleştirilmiştir486 . Bu noktada söz konusu 

çalışmaya ilave edecek çok fazla ·bir katkımız olmadığı için yazarın görüşlerini özetlemekle 

yetineceğim. 

Sosyal hakların diğer hak ve özgürlüklerle farkını ilk olarak ele alan bakış açısı 

"Teknik Ölçüt"tür487
. Buna göre sosyal haklar devlete olumlu anlamda edimler yükleyen 

haklardır. Kısacası devletin bu alanda aktif olarak devreye girmesi gerekmektedir. Fakat 

Tanör bu görüşü yeterince kuşatıcı olmadığı yönünde daha sonra çeşitli cephelerden 

eleştirmektedir488. Bunlardan birincisi, sosyal haklar arasında sayılan, sendika kurma, grev 

ve toplu sözleşme hakları da tıpkı, klasik hak ve özgürlükler gibi devlete olumlu edimler 

yüklemeyen haklardır489 • Teknik ölçütün ikinci.yanılgısı ise, teknik ölçütün niteliğinden dolayı 

bunların birey lehine sübjektif isteme hakkını doğurması gerekmesidir490
• Oysa, olumlu edim 

gerektiren sosyal hakların, hak sahibine tam anlamı ile talep hakkı verdiği hususu literatürde 

tartışılmaktadır. (Ayrıca söz konusu durum günümüz gerçekleri ile çatışmaktadır- T.Ç.) 

Yazara göre teknik ölçütün son yanılgısı ise, isteme hakkının yalnızca devlete karşı ileri 

sürüleceği yönündeki düşünce şeklidir. örneğin çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemeler 

devlete karşı değil, işyeri sahibine karşı ileri sürülmelidir. 

Sosyal hakları diğer haklardan ayıran diğer bir ölçüt ise "maddi ölçüt"tür. Burada 

hakların içeriği ve konusu ele alınmaktadır. iktisadi ve maddi içerikle şekillendirilen sosyal 

haklar, iktisadi niteliği olmayan diğer haklardan_ ayırt edilmektedir. Tanör, maddi ölçütün 

güçsüz yanlarını şöyle açıklamaktadır491 : ilk ol~rak tüm hakları iktisadi içerikli olanlar ve 

484Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, lstanbul, May Yayınları, 1978,s. 92. Tanör, 
eserinin 71. sayfasında da sosyal hakları, sosyal eşitsizliklere karşı bir tepki olarak yorumlamıştır. 
485 lbrahim Kaboğlu, Kol/ektif ôzgürlük/er, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
1989, s. 43. 
486T anör, op. cit., s. 13-41. 
487Teknik Ölçüt, genel olarak literatürde, "isteme hakkı" olarak tanımlanmaktadır. 
488 Tanör, op.cit., s.17. 
489 lbid., s.18-22. 
490 lbid., s.22-23. 
491 lbid., s.24-29. 



olmayanlar diye bir ayırıma tabii tutmanın mantıksal gerekçesinin net olmamasıdır. 

Böylesine bir ayırımın evrim "yasaları"na uygun olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca iktisadi 

hakların tümünün, herkesin, maddi ve iktisadi gelişimini sağladığı yönündeki bir yargı 

gerçeklerle çatışmaktadır. Bu yönden de mülkiyet hakkı, ticaret ve sanayi hürriyetleri ile 

grev, toplu sözleşme ve sendika haklarını aynı nitelikte düşünmek gerçekçi değildir. 

Diğer bir sınıflandırma ise "sübjektif ölçüttür. Burada sosyal haklar, söz konusu 

haklardan yararlananlar bakımından bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Bu görüşe göre sosyal 

haklar, topluluklara tanınmış kollektif haklardır. Buna göre diğer bir konu ise kişinin bireysel 

olarak bu hakları talep edebilmesi, fakat bunların belli bir sosyal kategoriye giren kişilerin 

hakları olmamasıdır. iki farklı bakış açısının ortak bileşeni, toplumda özel bir korumaya 

ihtiyacı olanlara tanınmış olmalarıdır. Yazarın ilk eleştirdiği nokta, sosyal hakların öznesinin 

tekil kişi değil de, kişiler olması nedeniyle, sosyal hakları "kollektif' nitelikli haklar olarak 

görmek, hukuk mantığı ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca sosyal hakları sadece "ücretli 

emekçiler"in ya da "bağımlı emekçilerin" hakları olarak tanımlamak, bu sınıfa girmeyen 

fakat, sosyal anlamda ihtiyacı olan insanları dışarıda tutmak anlamına gelmektedir492
• 

işsizler bu statüde değerlendirilemeyince bunların durumu sosyal haklar açısından da 

değerlendirilemeyecektir. 

Sosyal hakların son sınıflandırılması ise, "sosyolojik ölçüt"e göre yapılan bir 

ayırımdır. Burada bakılması gereken hakların amacıdır. Hakların amacı sosyal eşitsizliğin 

giderilmesiyse, bu tip her nevi hak sosyal haktır. Kısacası bu ölçüte göre, sosyal hakların 

ayırt edici özelliği, sosyal adaletsizliğin düzeltilmesidir. Yazar sosyal hakların ayırt edici 

niteliğinin ancak sosyolojik ölçüte göre değerlendirilerek bulunacağını belirtmektedir. 

Benim de taraftar olduğum görüşe göre, sosyal haklar ancak amaçları dikkate 

alınılarak ayırt edilebilir. Sosyal haklar, ister olumlu ister olumsuz edim gerektirsinler, ister 

toplu ister bireysel olarak kullanılabilsinler, sosyal adaleti sağlamaya, sosyal eşitsizlikleri 

azaltmaya, toplum içinde ekonomik bakımdan zayıf olan sınıf ve grupları korumaya 

yöneliktirler493
• 

Sosyal hakların niteliğinde hareket noktası olarak sosyolojik ölçütü ele aldığımızda, 

karşımıza şöyle bir soru çıkıyor: Bireylere tanınan sosyal haklar karşısında kimlere, hangi 

yükümlülükler getirilmektedir? Herşeyden önce birey, sosyal haklarını devlete karşı ileri 

sürebileceği gibi, bireylere ve kurumlara karşı da ileri sürebilmektedir. Kişilere ve kurumlara 

yüklenen hakların başında, iş hukuku çerçevesinde oluşan haklar gelmektedir. Bunlar 

492 lbid., s. 34-39. 
493/bid., s.40-42. Ergun Ôzbudun, Türk Anayasa Hukuku, 2. b., Ankara, Yetkin Yayınları, 1990, s. 
112. 
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arasında sendika kurma hürriyeti, işyeri yönetimine belirli ölçüde katılma hakkı ve grev hakkı 

gibi haklar bulunmaktadır. Bireylerin sosyal haklarının ikinci muhatabı ise devlettir. Bireylerin 

sahip oldukları sosyal haklar, devlete iki şekilde borç yüklemektedir. Bunların ilk şekli devlete 

olumlu bir edimde bulunma şeklinde kendini gösterir. Örnek verecek olursak; devletin sağlık, 

eğitim, iskan gibi alanları kapsayan kamuya yönelik hizmetleri bu alana girmektedir. Devlete 

bir karışmama ya da yalnızca "saygı gösterme" boyutunda sorumluluk yükleyen haklar 

arasındaysa; sendika kurulması, grev haklarına müdahale edilmemesi gibi haklar söz 

konusudur. Böylesine bir ayırımın temel önemi, sosyal hakların hukuki sonuçları 

açısındandır. Devlete ilk şekilde borç yükleyen haklar yerine getirilmezse, siyasal iktidarın -

siyasal mahiyetteki- sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Fakat devletin negatif bir tutum içinde 

bulunması, gereken borçlarını yerine getirmemesi durumundaysa yargısal bir süreç devreye 

girmektedir494
. 

Bizim anayasamızda yer aldığı gibi, çoğunlukla diğer ülke anayasalarında da devletin 

sorumluluğu "Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, 

ancak iktisadi gelişme ile mali kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir495
" şeklindeki 

ihtirazı kaydı barındırmaktadır. Yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi bu yaklaşım biçimi 

yalnızca devlete olumlu edimler yükleyen sosyal haklar için geçerliliğini koruyabilir. Yoksa 

devletin saygı gösterme yükümlülüğü için, "mali kaynakların yeterliliği ölçütü" söz konusu 

olamaz. Tanilli'nin de belirttiği gibi, devlete pozitif ödevler yükleyen hükümler, kişilere ve 

sosyal gruplara belli haklar vermiş olmakla birlikte, yasama ve yürütme organlarının, devletin 

iktisadi ve sosyal politikalarını çizerken uymak zorunda oldukları direktiflerdir ve bu niteliğiyle 

de, siyasal iktidarı ellerinde tutanları bağlar496 • 

3- Sosyal Haklar ve insan Hakları: 

insan hakları, kişinin insan olmasından kaynaklanan haklardır. insan hakları, "klasik 

haklar", "sosyal haklar" ve "dayanışma hakları"nın bir bileşkesi konumundadır. Klasik haklar 

kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen 

haklardır. Burada devletten herhangi bir edimin yerine getirilmesi beklenmemektedir. Sosyal 

haklarda ise, kişinin hakkını kullanabilmesi için devletin artık somut anlamda devreye 

girmesi gerekmektedir. Çevre hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı gibi, dayanışma 

haklarında ise, kişilerin, kurumların ve devletin işbirliğine ihtiyacı olan haklardır. Tüm bu 

494Göze, op. cit., s. 178. 
495Devlete olumlu edimler yükleyen sosyal hakların, devletin mali kaynaklarının yeterliliôi ölçüsünde 
ıerine getirileceği konusunda, Türk yazarlarının görüşleri için bakınız, lbid., s. 169-173. 

96 Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi, 4. B., lstanbul, Say Yayınları, 1985, s. 186-187. 
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hakların birinin yokluğu diğer hakların kullanılmasını olumsuz yönde etkileyecektir497
• 

Kısacası, bir toplumda sosyal hakların varlığından söz edilemediği andan itibaren, o 

toplumda insan haklarının tam anlamıyla uygulanabildiğinden bahsedilemeyecektir. insan 

haklarını oluşturan tüm bu hakların ortak paydası ise, insanların eşit, özgür ve onurlu 

yaşama hakkı olarak ifade edilebilir. Devlet, insanların eşit, özgür ve onurlu yaşaması için 

gereken ekonomik, sosyal, eğitsel ve hukuki ortamı yaratmak zorundadır498 • 

insan hakları ve özgürlükleri, insanca yaşamayı sağlayacak ekonomik ve sosyal 

hakları da içermektedir. Bir toplumda ulusal gelirde belirgin bir artmaya rağmen çeşitli 

sosyal gruplar, bundan yeterli ve adil pay alamıyorsa sosyal devletten, ekonomik ve sosyal 

haklardan ve insan hakları uygulamalarının adil olduğundan bahsedilemez499
• Sosyal devlet, 

insan haklarının ekonomik ve sosyal bölümünün uygulamaya geçirilmesi bakımından 

önemli bir algılama biçimidir. Çünkü sosyal haklar, toplumsal koşulların ezdiği kişilerin bu 

koşullardan kurtulmasını ve gerçek özgürlük sahibi haline gelmesini temin eder500
• 

Toplumdaki dengesizliğin giderilebilmesi ve asgari düzeyde eşitliğin sağlanabilmesi için, 

insan hakları içinde yer alan ekonomik ve sosyal hakların uygulamaya geçirilmesi 

gerekmektedir. Bir toplumda ekonomik büyüme düşük seviyedeyse; işletmelerin verimlilik ve 

rekabet güçleri artmamış, çalışanların refahı ve sanayide kullanılan teknoloji gelişmemiş, 

fiyatlarda istikrar sağlanmamış, ücretlere verimlilik arasında ilişki kurulamamış, ihtiyaç ve 

sorunlar için hedef programlar belirlenememişse, ülkede ekonomik ve sosyal hakların 

gerçekleşmesine vasıta olan "sosyal adalet" engellenmiş olacaktır501 • Bilindiği sosyal adaleti 

sağlamadan insan haklarından bahsetmek oldukça güçtür. Bütün insanların eşit, 

özgür ve onurlu yaşayamadıkları bir ortamda insan haklarından ve sosyal adaletten502 

bahsetmenin imkanı yoktur. Kimi insan haklarının yaşama geçirilmesinin ana amaçlarından 

biri ekonomik bağımsızlıktır. Ekonomik bağımsızlık olmadığı müddetçe birçok temel hak ve 

özgürlükler kullanılamaz ve buna bağlı olarak da, insan hakları hayata geçirilemez. Tanör, 

insan haklarının pozitif hukuk tarafından tanınmış olup olmamasının çok önemli olmadığını 

belirtmiştir. Yazar, bu hakların herhangi bir tarihsel aşamada insanların sahip olmaları 

497 Oktay Uygun, "insan Hakları Kuramı", insan Hakları, lstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2000, s. 21-25. 
498 Hikmet Sami Türk, "Sürekli Bir Ödev Olarak insan Hakları", Yeni Türkiye, Sayı.21, Ankara, 1998, 
s.18. 
499 Tarık Zafer Tunaya, Siyasi Müessese/er ve Anayasa Hukuku, 1975, s. 733. 
500 Bülent Tanör, Anayasa Hukukunda Sosyal Haklar, May Yayınları, lstanbul, 1978, s. 107. 
501 Mehmet Kocaoğlu, Sosyal Politika, Ankara, 1997, s.74. 
502 Sosyal Adalet, toplum içinde yaşayan tüm bireylerin insan olma sıfatı nedeniyle sahip oldukları 
medeni ve siyasal haklar yanında ekonomik ve sosyal haklarını da tanımak ve bu hakları 
kullanmalarında sosyal eşitliği sağlamak, herkese gücüne ve yeteneğine göre eşit şartlar ve 
çerçevesinde ulusal gelirden pay vermek ve gelecekteki sosyal güvencesine sağlamaktır. Çubuk, 
Sosyal Politika, Ankara, 1979, s.12 
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gerekli sayılan bütün hak ve özgürlükleri ifade ettiğini ve pozitif hukukun dışında ve üstünde 

bir anlam taşıdığını ifade etmiş ve bunları belirli bir ülkede, anayasa ve yasalarla tanınan 

hak ve özgürlükler olarak değil, insanlığın ulaştığı her gelişme aşamasında bütün insanlara 

tanınması gereken hak ve özgürlükler tarzında yorumlamıştır5°3• 

Sosyal haklarla, insan hakları arasındaki ilişkileri şu şekilde ortaya koyabiliriz: Birinci 

olarak, insan hakları kavramı, ahlaki düşünceden kaynaklandığı504 için, sosyal hakların, 

negatif veya pozitif hak niteliğinde olmasının insan haklarıyla olan bağlantısı açısından 

herhangi bir önemi yoktur. ikinci olarak, sosyal haklar, insan hakları gibi evrensel niteliğe 

sahip olan haklardır. Uygun'un da belirttiği gibi, pozitif nitelikteki hakların istenildiği nitelikte 

ortaya konulamamasının en önemli nedeni, mali kaynakların yetersizliğinden 

kaynaklanmamaktadır. Buradaki asıl sorun, kaynak dağılımındaki dengesizliktir. Üçüncü 

olarak da, temel hak ve özgürlükler ile sosyal haklar arasında bir önem sıralaması 

yapılmaması gerekmektedir. Çünkü eğitim ve öğrenim hakkı olmadan, düşünce 

özgürlüğünün yaşama geçirilmesi oldukça güçtür5°5
• Son olarak, sosyal haklar niteliklerinden 

503 Bülent Tanör, Türkiye'nin insan Hakları Sorunu, 3. b.lstanbul, BDS Yayınları, 1994, s.14. 
504 Uygun, op.cit., s. 14. 
505 Buna rağmen kimi yazarlar, devletin insan hakları adı altında ekonomiye müdahale etmesinin, 
vatandaşların ekonomik hak ve özgürlükleri üzerinde ciddi tehdidler oluşturduğunu belirtmektedir. 
Hatta "sosyalist ve adına sosyal devlet ya da refah devleti denilen ülkelerde devletin ekonomik 
faaliyetlerinin artması sonucunda vatandaşlar ağır vergi yükü altında ezilmeye başladı." Coşkun Can 
Aktan'a göre tüm bu "olumsuzlukları" ortadan kaldırmanın en iyi yolu, özelleştirme, yerelleştirme ve 
gönüllüleştirme reformlarıdır. Yani serbest piyasa ekonomisi sonucunda tüm mal ve hizmetler 
özelleştirilerek, devlet tarafından gerçekleştirilecek hizmetlerin bir kısmı da üçüncü sektöre (gönüllü 
kuruluşlara) kaydırılacak. Yani devlet tarafından sunulan bir kısım hizmetler (huzurevleri, kimsesiz 
evleri, fakirlere yardım v.s) kar amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlar ve vakıflar tarafından yerine 
getirilecektir. Devlet bu konuda üçüncü sektörün gelişmesine yönelik kararlar alması gereklidir. 
Yazarın insan hakları adı altında devletten beklentisi sadece, "gölge etmemesi"dir. Coşkun Can 
Aktan, "Leviathan: insan Haklarının Koruyucusu mu, Yoksa ihlalcisi mi?" Yeni Türkiye, Sayı 21, 
Ankara, 1998, s. 500. Mustafa Erdoğan da, insan haklarının en üstün insani talepler olduğunu 
belirtmekle birlikte, "insan hakları'nın en üstün insani talepler oldukları hususunda varolan hemen 
hemen evrensel ahlaki konsensüs, onun her zaman doğru anlaşıldığının garantisi değildir. Aksine bu 
konuda birçok yaygın yanlış anlayış vardır. Bunların belki en önemlisi, insan haklarının ne tür 
taleplere meşruluk kazandırdığıyla ilgilidir. Nitekim, bu anlayışa göre, insan hakları başkalarına 
yönelik genel-geçer pozitif taleplerin kaynağıdır. Başka bir anlatımla, "insan hakı"na sahip olmamızın 
peşinen bize başkalarına ait maddi değerler üzerinde talepte bulunma hakkını verdiği sanılmaktadır. 
Bu yanlış anlayış, herhangi bir meşru hakediş veya kazanım olmaksızın, herkesin herkesten her tür 
pozitif talepte bulunabileceği zehabına yolaçmaktadır. Bu, "insan hakkı" ile genel olarak haklar 
arasında ayrım yapmayı imkansızlıştırması ve kavramı işlevsizleştirmesi nedeniyle teorik olarak 
yanlış olduğu gibi; insan hakları normativizminin, birey olarak insanın hayatını kendi değerleri 
doğrultusunda ve esas itibariyle kendi çabasına dayanarak kurmasını zorlaştıran bir tür kolaycılık ve 
atalet idiolojisi haline dönüşmesine de yol açmaktadır." Ayrıca yazar, insan haklarının pozitif talepleri 
bünyesinde taşımadığını, insan haklarının özünde negatif talepleri içerdiğini belirmiştir.insan hakları, 
devletin kişilerin özel alanlarına karışmamasnı gerektirdiğini, sadece birer insan olarak zaten sahip 
olduğu hakları hukuken tanıyıp güvence altına alması ile sınırlı olduğunu belirtmektedir. Bu niteliğiyle 
de insan hakları ile sosyal haklar arasında herhangi bir bağlantının kurulamayacağı açıktır. Karş., 
Mustafa Erdoğan, "insan Hakları ve Türkiye," Yeni Türkiye, Sayı. 21, Ankara, 1998, s.137-138. Kişiyi 
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dolayı, temel hak ve özgürlükleri tehdit etmemekte, aksine onların yaşama geçirilmesi için 

uygun imkanlar sağlamaktadır. Bu yönüyle de, insan haklarının somut olarak yaşama 

geçmesinde kendisine bu niteliğinden dolayı önemli görevler düşmektedir. Ayrıca 

toplumdaki eşitsizliği ortadan kaldırmayı kendilerine amaç edinen sosyal haklar, insan 

haklarının toplumda yaşama geçirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır5°6 • 

4. Sosyal Haklara Dünya Ölçeğinde Bakış 

Bu başlık altında sosyal hakların dünyanın çeşitli yerlerinde yoksulluğu ne ölçüde 

hafiflettiği yönündeki bulguları tartışacağım. Bununla birlikte farklı sosyal vatandaşlık 

kavramını tartışacak ve dünyanın farklı yerlerinde farklı tiplerdeki sosyal devletin ortaya 

çıktığını göstermeye çalışacağım. 

Yoksulluğun farklı nedenlerden dolayı ortaya çıktığını açıklamaya çalışan başlıca iki 

teori bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bireyselci yaklaşımdır ve bunlar patolojik bir 

düşünceye dayanmaktadır. ikinci olarak da yapısalcı yaklaşım gelir ve bu yaklaşım da 

yoksulluğun ortaya çıkışındaki sosyal nedenleri aramaktadır. Vic George gibi kimi yazarlar 

yoksulluğun ya da zenginliğin tanımını yaparken konunun uluslararası bir düzeyde 

incelenmesi gerektiğini söylemektedirler. Buna paralel olarak aslında hep konuşulan az 

gelişmiş/gelişmiş ülke ayrımı tamamen, bu olaya uluslararası düzeyde yaklaşma yönündeki 

düşüncelerle bütünleşen bir nitelik taşımaktadır. Kimi düşünürler, konuyu ülkenin 

gelişmemişlik düzeyinde ele aldıklarında durumun ülkeye ait iç dinamiklerden 

kaynaklandığını belirtmektedirler. Bunlara göre ülkenin teknolojiyi yakalamadaki durağanlığı, 

siyasal veya kültürel yapısı modernice olmasının önünde bir engeldir. Kimi düşünürler ise, 

Üçüncü Dünya Ülkeleri diye adlandırılan ülkelerin gelişememelerinde dışsal faktörlerin 

önemli rolünün bulunduğunu söylemektedirler. Bunlara göre, ekonomik yapı itibariyle güçsüz 

olan ülkeler, kendilerinden daha güçlü yapıdaki ülkelere bağımlıdırlar ve bu da onların 

gelişmemelerinin önündeki temel engeldir507
. 

Dünya genel anlamı ile zenginler ve yoksullar diye ikiye ayrılmıştır. Birleşmiş Milletler 

Gelişme Programı'na göre 1988 yılı içinde GSYH bakımından dünyanın en zengin ülkesi 

konumunda olan ABD'de gelir düzeyi 19.850 dolar iken, dünyanın en yoksul ülkesi olan 

kendi kaderiyle başbaşa bırakıp daha sonrada "istersen insan haklarından, istersen de sosyal 
haklardan yararlanabilirsin" mantığı günümüz hukuk devleti mantığı olan, hukukun, bilinen ve bütün 
u~gar, memleketlerde kabul edilen prensiplerine uygun değildir. 
5 Uygun, op.cit., s. 32-37. 
507Vic George, Wealth, Poverty and StaNation: An lntemational Perspective, , Hemel Hempstead, 
Harvester Wheatsheaf, 1988, s 11. 
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Bangladeş'te bu rakam 720 dolar düzeyinde seyretmektedir508
• Buna göre en zengin ülke ile 

en yoksul ülke arasındaki fark 27 kattır. Şayet bizler kaybeden kişileri, yalnızca yeteneklerini 

yeterince kullanamadıkları için ya da zenginleri, yalnızca adil olmayan bir ortamda 

yarıştıkları için sorumlu tuttuğumuz takdirde şöyle bir düşünce tarzını dolaylı olarak 

benimsemiş oluyoruz: Yoksulluk, ekonomik gelişim için, global bir yarışın, uluslararası 

düzeydeki doğal sonucudur. Bunu paralel bir görüşü, Kemp şöyle dile getirmektedir. 

"Kapitalizmin yaşayabilmesi için yoksulluğun devam etmesine gereksinimi vardır5°9." Burada 

uluslararası kapitalizm koşullarında ekonomik gelişim süreci içinde, yoksul ülkelerin en 

azından zengin ülkelerle yarışabilecek bir düzeye gelmesi gerekmektedir. Tüm tezler 

ekonominin gelişimi ile birlikte, yoksulluğun azalacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. 

Yine, Birleşmiş Milletler Gelişme Programına göre, dünyada yaşayan 5.3 milyar 

insanın 1.4 milyarı yoksulluk sınırı içinde yaşamaktadır. Bu 1.4 milyar insanın 1.2 milyarı 

gelişmekte olan ülkelerde, 100 milyonu eski SSCB ve Doğu Bloğu ülkelerinde, geriye kalan 

100 milyon insan ise sanayileşmiş batı ülkelerinde yaşamaktadır. Bu sanayileşmiş batı 

ülkelerinde yaşayan 100 milyonun içinde 30 milyon yalnızca dünyanın en gelişmiş ülkesi 

olan ABD'de yaşamaktadır510 • Aslında bu da bize ekonomik gelişmenin beraberinde 

yoksulluğu ortadan kaldırdığı varsayımının tam anlamı ile doğru olmadığını göstermektedir. 

O zaman akla şöyle bir soru gelmektedir; sosyal hakların insanları yoksulluğa karşı 

korumadaki fonksiyonu nedir ve ekonomik zenginlik ile sosyal haklar arasında nasıl bir 

bağlantı bulunmaktadır? 

Wilensky sosyal hakların gelişimini, ekonomik zenginliğin doğal bir sonucu olarak ele 

almaktadır. Wilensky ekonomik gelişme ile sosyal güvenlik harcamaları arasında pozitif bir 

korelasyon bulmaya çalışmış ve böyle bir ilişkinin var olduğunu belirtmiştir11 • Bu fikrin 

karşısında yer alanlar12 ise ekonomik gelişim düzeyinin sosyal harcamaların niteliğini 

belirtmesinden ziyade, bu harcamaların yapılmasında siyasal görüşlerin daha fazla yer 

aldığını ~elirtmektedirler. Diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse; sosyal haklar konusundaki 

görüş a_çısı, siyasal bakış açısının bir sonucudur; yani, kapitalist gelişimin doğal bir sonucu 

508Peter Townsend, lntemational Analysis of Poverty, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 
1993, Table: 1.1. 
509Penny Kernp, "Preface", Getting There: Steps to a Green Economy,Der. David Wall, London, 
Green Print, 1990, s. 3. 
51°Townsend, op. cit., 13. 
511 Harold Wilensky, The Welfare State and Equality, Berkeley, University of California Press, 1975, s. 
95. 
512Davis Ginsburg, Divisions of Welfare,: A Critical lntroduction To Comparative Social Policy, 
London, Sage, 1992, s. 19-20. 
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değildir. Bu nedenden dolayı sosyal hakların anlamı, dünya ekonomisinin farklı sektörleri 

içinde, değişik boyutları öne çıkarmaktadır. 

a. Üçüncü Dünya Ülkelerinde Sosyal Haklar: 

Şurası bir gerçektir ki, Üçüncü Dünya devletleri, sosyal hakların temelini 

oluşturmalıdır. Bununla birlikte bu ülkeler ürettikleri ürünler ile az ya da çok dünya 

ekonomisine etkide bulunmaktadırlar. Batının bakış açısı ile sosyal politikalar, bu ülkeler için 

çok açık ve uygulanabilir nitelikte değildir. Batı uygulamaları, bu ülkelere çeşitli şekillerde 

adapte edilmek suretiyle sosyal haklar ortaya çıkabilir. Ayrıca kimi kültürel ve ideolojik 

farklardan dolayı sosyal haklara benzer sistemlerin bu ülkelerde ortaya çıktığını görebiliriz. 

örneğin lslam ülkelerinde uygulanan geçmişte vergi iken, günümüzde yoksullara yardım 

haline gelmiş "zekat" kavramıyla ifade edilen gayri resmi dayanışma şekilleri, niteliği gereği 

bunlardan biridir. 

ikinci olarak bu ülkelerde yaşayan bütün insanlar, aynı tip bir yoksulluk tablosu içinde 

değillerdir. Bu ülkeler içinde gelir ve zenginlik düzeyleri bakımından büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu tip ülkelerde bazı kişiler inanılmaz bir refah içinde yaşamlarını 

sürdürürken, büyük bir kitle ise sefalet içindedir. Aynı zamanda bu ülkeler arasında da büyük 

bir eşitsizlik bulunmaktadır. Bunlar, petrol zengini ülkelerden, Hindistan ve Çin gibi nüfus 

yoğunluğu yüksek ülkelere veya Pasifice Kıyısı olan sanayileşme yolundaki ülkeler ve 

Afrika'nın ortasında açlık sorunları olan ülkelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Burada tüm bu ülkeleri incelemek ·gibi bir olanağımız bulunmamaktadır. Bu nedenle de 

konuyu, bu ülkelerin refah düzeyleri ile ilgili genellemeler yaparak ele almakta fayda vardır. 

ilk olarak endüstrileşme yolundaki ülkeleri ele alalım. Burada iki temel stratejiye göre 

durumu incelemek uygun olur. Bir tarafta confucian kapitalizm ve diğer tarafta Üçüncü 

Dünya /aissez-faire kapitalizmi. 

Confucian kapitalizm'i terimi Jones tarafından bulunan bir kavramdır ve Jones, 

burada Hong Kong, Tayvan, Singapur ve Güney Kore gibi ülkeleri dikkate almaktadır. Bu 

ülkelerin sosyal refah için yaptıkları harcama_lar batılı toplumlara göre oldukça küçük bir oran 

tutmaktadır. Aynı zamanda bunların uygulamaları da tam anlamıyla liberal düşünce sistemi 

ile uyumlu değildir. Bunların uygulamalarında sosyal boyut oldukça düşük olup, buna 

rağmen bireysel haklardan da, çok fazla söz edilmemektedir513
• Böyle ülkelerde ülkenin 

refahı ile sosyal haklar arasında bir korelasyon bulunmamaktadır. Burada sosyal koşullara 

513Chris Jones, "The Pacifıc Challenge: Confucian Welfare State", New Perspective on the Welfare 
State in Europe Der. Chris Jones, London, Routledge, 1993, s. 214. 
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son derece pragmatik bir yaklaşım tarzı ile bakılmaktadır. Kimi zaman sosyal boyut 

yönünden, yalnızca ailenin devreye girmesinin bile yetebileceğinden bahsedilmektedir. Bu 

ülkelerde eğitim, sınırlı bir barınma ve belirli asgari noktalara kadar sağlık hizmetleri, sosyal 

güvenlik sistemlerinin özünü oluşturmaktadır. Bunun dışında dolaysız olarak bireye sunulan 

bir sosyal hizmet tarzında sosyal güvenlik sistemi bulunmamaktadır. Bu ülkelerde sosyal· 

nitelikli faaliyetleri, genellikle gönüllü kuruluşların yerine getirmesi gerektiği yönünde bir 

anlayış hakimdir. Bu ülkelerde gerçekleşen ekonomik "mucize", toplumların yapılarında var 

olan hiyerarşik düzenlerinden ortaya çıkmaktadır. Bu gibi toplumlarda, hükümetler, ulusa 

karşı sorumlulukları olan hiyerarşik yapının temsilcisi rolünü üstlenmektedir. 

Bunun karşıtı olan laissez-faire tarzında kapitalist olan Üçüncü Dünya Ülkeleri, 

örneğin Brezilya, hiçbir şekilde sistematik bir sosyal refah anlayışına sahip değildir. Bu 

ülkelerde görünüşte yoksul kimselerin insan haklarının olmasına rağmen, uygulamada 

sosyal haklar ve hatta sosyal bütünlükten bahsetmek oldukça güçtür. Brezilya görece 

ekonomik olarak büyük bir gelişme göstermesine rağmen, başkenti Sao Paulo'da halk yarı 

yetersiz beslenmenin sorunlarını yaşamaktadır. Diğer yarısı ise son derece lüks bir yaşam 

standardı içinde bulunmaktadır514 . Ekonomik büyümeyi, iç ve dış borçlar sayesinde yüksek 

enflasyonla sağlamak mümkündür. Pek tabii ki, bu beraberinde büyük sosyal olayları 

getirecektir. Böyle bir ülkede sosyal devletten bahsetmek olanaksızdır. Yine böyle bir 

yapıda, yüksek oranda işsizlik, ucuz iş gücü ve kontrol edilemeyen bir yoksulluk toplumda 

kendini belirgin şekilde hissettirecektir. 

Üçüncü Dünya' nın diğer bir kategorisi, Çin ve Hindistan gibi nüfus yoğunluğunun 

çok yüksek olduğu ülkelerdir. Hindistan, lngiltere'nin uzun yıllar kolonisi durumunda olduğu 

için bu ülkede kendine özgü bir sosyal devlet anlayışı bulunmaktadır. Hükümet bürokrasisi, 

beş yıllık kalkınma planları uygulamaktadır. Bu planlara göre kırsal alanda insanlara iş 

imkanının yaratılması, su ve kanalizasyon çalışmaları, sağlık merkezleri, eğitim ve barınma 

imkanlarının yaratılması yer almaktadır. Bu planlar aynı zama_nda kadınlar ve statüleri icabı 

yardıma muhtaç durumda olan insanlara da yardım imkanı tanımaktadır. Uygulamada ise, 

bürokrasi ve yerel eşraf, devletin bu alanlara ayırdığı çeşitli kaynakları zimmetlerine 

geçirmektedir. Batıdan esinlenen eşitlik taraftarları, maalesef toplumun yapısına tam 

anlamıyla uyum sağlayamamışlardır. Batıdan ithal edilen eğitim sistemleri ve sağlık 

uygulamaları ise bunları yerine getirecek kadroların olmaması dolayısıyla, hiçbir zaman tam 

anlamıyla yürürlüğe girememiştir. Hindistan bağımsızlığını kazandığı anda, tüm sanayisi ve 

tarım sektörü özel sektörün elinde bulunmaktaydı. Bu ülkenin sanayileşmesinde, batılı 

514Len Doya( ve lan Gough, A Theory of Human Need, Landon, Macmillan, 1991, s. 279-280. 
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uzmanların görüşleri ve oradan gelen maddi yardımlarının önemi yadsınamaz boyuttadır. 

Tüm Üçüncü Dünya Ülkelerinde olduğu gibi Hindistan da, tarım ürünleri ve ucuz nitelikteki 

tüketim mallarını, gelişmiş ülkeler için üretmekte, bu üretim esnasında kendi halkının 

ihtiyaçlarından çok söz konusu ülkelerin beklentilerini yerine getirmektedir. Finansal açıdan 

ise, Hindistan ve benzeri ülkeler gelişmiş ülkelere tam anlamı ile bağımlı durumdadır515 • 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise, çok daha farklı bir süreç izlenmiştir. 1950'1i yıllarla 

birlikte gerek tarım gerekse sanayi sektöründe büyük bir kollektivist hareket başlamıştır. Çin 

dış yardıma son derece kapalı bir ülke olup tüm kalkınma hamlelerini kendi içinde 

yapmaktadır. Bu boyutu ile gerek eğitim gerekse sağlık sektöründe tamamen kendine özgü 

yapıları geliştirmiş bulunmaktadır. Çin'de merkezi bir planlama anlayışı bulunmakta, bu 

anlayış nüfus hareketlerine ve yurttaş hak ve özgürlüklerine kadar genişletilebilmektedir. 

Bununla birlikte ekonomik büyüme ve yapılanma bakımından Hindistan'la karşılaştırıldığında 

tüm veriler Çin lehine görünmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nde insanlara beş temel garanti 

sağlanmaktadır: Bunlar, yeterli giyecek, yeterli yiyecek, yeterli yakıt, iyi bir cenaze töreni ve 

çocukları için eğitim imkanıdır516 • 

Çin Halk Cumhuriyeti, vatandaşları için sosyal hakların gerçekleşmesine olanak 

sağlarken, medeni ve siyasal haklarını bastırmıştır. Harold Pepinsky, Çin ile Amerika Birleşik 

Devletlerini, medeni, siyasal ve sosyal alanlarda karşılaştırmıştır517 • Batı ülkelerinin 

vatandaşlarının hak ve özgürlükleri yazılı yasalar ile garanti altına alınmıştır ve bunlar 

önceden bilinmektedir. Bunun karşıtı olarak da Çin vatandaşları ise batılı gözlemciler 

tarafından, çok fazla hak talep etmeyen ve sosyal düzen için hemen hemen tam anlamıyla 

devletin isteklerine boyun eğen kişiler olarak adlandırılmıştır. Bu sayede de sınırsız bir 

sosyal kontrol sürecinin süjesi olmaktadırlar. Bununla birlikte Pepinsky burada iki farklı 

özgürlükten söz etmektedir. Batı ülkelerinin insanları sosyal mobilitenin temin ettiği 

özgürlükten yararlanırken, bunu da kollektif bir özgürlük süreci ile elde etmektedirler. Batılılar 

özellikle gerek coğrafi anlamda gerekse mesleki nitelikte hareketlilikten yafarlanmaktadır~ar. 

Onlar evlenme-boşanma konularının istedikleri gibi süjeleri olabildiklerinden dolayı, ~iğer 

insanlarla da arzularına göre ilişkiyi başlatmakta ya da bitirmekte özgürdürler. Batılı, gerek 

insanlar arasındaki sorunların çözümünde, gerekse diğer problemlerin giderilmesinde 

devletine tam anlamı ile güvenmektedir. Çin vatandaşlarının ise, gerek yaşamları gerekse 

515Townsend, op. cit., s. 8. 
516George, op. cit., s. 77-78. 
517Harold Pepinsky, "Reliance on Forma! Written Law, and Freedom and Social Control in the United 
States and The People's Republic of China", The British Joumal of Sociology, Vol. 26, 1975, s. 330-
342. 
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çalışma ortamları daha önceden tayin edilmiştir ve kendilerini her alanda kuşatılmış bir 

kültürel ortamda bulmaktadırlar. Bu kültürde, çatışan tarafların uzlaşması, birbirini 

reddedenlerin yeniden bir araya getirilmesi, eleştirilmesi ve suçluların yeniden eğitimi önemli 

bileşenlerdir. gerektiren bir kültür ortamıdır. Bununla birlikte Çin vatandaşları temel anlamı 

ile yazılı hukuk kurallarının sujesi durumunda olmakla birlikte, devlet tarafından da önceden 

belirlenen esaslar doğrultusunda yönlendirilebilmektedirler. Yapacakları çoğu faaliyetler 

genellikle kollektif faaliyetlerdir ve bireysel anlamda çok fazla yürütecekleri veya içinde yer 

alacakları etkinlik söz konusu değildir. Kişiler adeta içinde bulundukları toplumla 

sınırlandırılmış durumdadırlar. Her ne kadar yazılı hukuk öyle ya da böyle hakların 

mevcudiyetini engellese dahi, bu ülkenin vatandaşlarının belli bir seviyede tartışma ve 

katılım özgürlüğü vardır. Bu özgürlükleri sayesinde vatandaşlar gerek iş, gerekse toplum 

yaşamının içinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Adeta insanlar, toplum içinde yarı feodal 

benzeri bir yapıda bulunmaktadırlar. 1980'1i yıllarla birlikte geçilmeye başlanan liberal piyasa 

politikaları ile birlikte, sosyal alandaki korumalarda bir gerileme söz konusu olmuştur. Burada 

insan yaşamının bir sistem tarafından sınırlandığını çok net bir şekilde görebiliriz. Buna 

mukabil, batı ülkelerinde sosyal haklar yasalar vasıtasıyla güven altına alınmıştır. Çin'de ise, 

bir sosyal refahtan bahsedilebilir; fakat bu, hakların mevcut olmadığı bir sosyal refahtır. 

Tekrar gelişmişlik veya azgelişmişlik teorilerine geri dönecek olursak, 

"modernizasyon" teorisyenler daha önceden tespit edilen koşulların yakalanmasıyla 

doğacak sosyal refahla ilgili dönüşüme inanmaktadırlar. Böylece ülkelerin gelişme 

sonucunda çağdaş medeniyet düzeyine ulaşacaklarına inanmaktadırlar. Bu görüş 

doğrultusunda, ekonomi açısından dünya ölçeğinde serbest piyasasının tam anlamıyla 

çalışabilmesi için zengin devletlerden yoksul devletlere doğru kimi ekonomik değerlerin 

aşağıya doğru "damlaması" gerekir. Bu süreç her bir ülkede aynen zenginden yoksula doğru 

bir servetin "damlamak" suretiyle akmasını gerektirmektedir. Tüm bunlar ekonomik 

büyümenin ve gelişimin devamı için şarttır. "Bağımlılık" teorisyenler ve yapısalcılar ise bu 

görüşe tamamen karşıdırlar. Ekonomik gelişim, sosyal gelişim süreci ve sosyal refahın 

ancak dünya geneline yayılması ile oluşacaktır. Neman ve Thompson'un araştırmalarına518 

göre, insanın temel ihtiyaçlarının (gelişim, yaşama ve öldürücü hastalıklara karşı korunma) 

ekonomik gelişmenin meydana getireceği sonuçlardan daha önemli olduğu ortaya 

konulmuştur. Bu araştırma 1960 ile 1980 yılları arasında gelişmekte olan kırk altı ülkeyi 

kapsamına almıştır. Buna göre, sosyal hakları kazanmak, yalnızca ülkenin ekonomik 

anlamda güçlenmesine bağlı değildir. Ayrıca Batı tipi sosyal haklar ve yasama faaliyetleri, 

518Aktaran, Hartley Dean, Welfare, Law and Citizenship, London, Harvester Wheatsheap, s. 49-50. 
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tek başına sosyal gelişimi koruyacak bir nitelik arz etmemektedir. Burada, ayrıca yurttaşların 

kamunun getirdiği vergiler şeklindeki yüklerden kaçıp kaçmadığı ve bu tutumun politika 

yönünden gördüğü karşılık da önem taşır. 

Ülkemizi de bu gruba dahil edebiliriz. Akalın'ın da belirttiği gibi, "Sosyal devlet ilkesi 

dünyada yeniden tanımlanmaktadır. Sosyal devlet fırsat eşitliği ve güvenlik ağı 

kavramlarının ortak olarak oluşturduğu bir sosyal sigorta kurumu niteliğindedir. özellikle 

güvenlik ağı, bu sosyal sigorta kavramının ağırlıklı öğesidir. Bu sosyal sigortanın primleri ise 

vergilerdir. Seçmenlerin ¾'ünün vergi mükellefi olmayı reddettikleri Türkiye gibi az gelişmiş 

bir ülkede, sosyal refah devletinin ekonomik temelleri yoktur. Dolayısıyla bugünkü haliyle 

Anayasa'da sosyal refah devleti ile ilgili olarak yer alan maddeler program maddelerdir ve 

ütopik bir yaklaşımı simgeler. Ayrıca piyasa ekonomisi düzeni içerisinde devletin uzun 

dönemde tüketicileri, işçileri, köylüleri, esnafı, sosyal sigorta yapılanması dışında 

koruyabilmek imkanı yoktur519
." 

Tanör de, Türkiye'nin, ekonomik bakımdan Üçüncü Dünya ülkeleri arasında yer alabileceğini 

"azgelişmişliğin ekonomik ve sosyal ölçütlerinden olan tarımsal ekonominin baskınlığı, 

sanayileşmenin yetersizliği, ticaret ve aracılık sektörlerinin aşırı şişkinliği, ulusal ve kişi 

başına düşen gelirin düşüklüğü ve adaletsiz dağılımı, nüfus artışı trendinin yüksekliği, 

kentlileşmenin düzensizliği, vb. gibi olgular520 
••• " nedeniyle ileri sürmüştür. 

Ülkemizde, gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarının 2. maddelerinde Türkiye 

Cumhuriyeti'nin bir sosyal hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte her iki 

anayasanın da hazırlanış dinamikleri ve mantığındaki farklılık, anayasanın sosyal devlet ve 

sosyal haklara verdiği önem açısından farklılık arz etmektedir. Bilindiği gibi 1961 Anayasası 

ve onun beraberinde getirdiği düzenlemelerde "özgürlükler esas" kısıtlamalar istisna iken, 

1982 anayasası "kısıtlamalar esas", "özgürlükler istisna" anlayışını benimsemiştir. Bunu 

yaparken de 13. madde ile "genel sınırlama hükümleri" getirmiştir521 • 1961 Anayasası'nın 1 O. 

maddesinde, "Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk 

devleti ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün 

engelleri kaldırır, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar" 

hükmü bulunurken, 1982 Anayasası'nın 5. maddesinde ise devletinin görevinin tüm bunları 

"hazırlamaya çalışmak" olduğunu belirtmiştir. Kısacası devletin artık sosyal devlet ilkesi 

519 Güneri Akalın, "Anayasamızın Piyasa Ekonomisi ile Uyumlulaştırılması: Mali ve Ekonomik 
Hükümler ile Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevlerin Yeniden Düzenlenmesi," Anayasa Yargısı, 
Ankara, 1995, s. 92. 
520 Bülent Tanör, Türkiye'nin insan Hakları Sorunu, 3. B., lstanbul, BDS Yayınları, 1994 s. 312. 
521 Bülent Tanör, iki Anayasa, lstanbul, Beta Yayınları, 1986, s.134-137 
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gereğini yerine getirebilmesi için gereğini yapmak gibi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

Yine 1961 Anayasası' nın 41. Maddesi: 

"iktisadi ve sosyal hayatın düzeni" başlıklı maddesi "iktisadi ve sosyal hayat tam çalışma 

esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 

göre düzenlenir. iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek; 

bu maksatla, milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere 

yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak Devletin ödevidir." 

Söz konusu maddenin karşılığı 1982 Anayasası'nda yer almaktadır. Yine 1961 Anayasası' 

nın 42. maddesinde devletin ödevleri arasında yer alan "çalışanların insanca yaşaması" 

hükmü, 1982 Anayasası'nda yer almaktadır522 • Sendika kurma hakkı 1961 Anayasası ile tüm 

çalışanlara tanınmışken, 1971 değişikliğiyle bu hak yalnızca "işçilere" özgülenmiş ve bu 

durum 1982 Anayasası'nda da devam etmiştir523 • Toplu pazarlık ve grev hakkı ile ilgili olarak 

da, 1982 Anayasası, 1961 Anayasası'na göre daha sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümlere yer 

vermektedir524
. 

Buraya kadar Türkiye ile ilgili bölümde anayasa temelli sosyal devlet ile ilgili 

karşılaştırmalı olarak bir analiz yapmaya çalıştım. Bununla birlikte, 1982 Anayasası'nın 41. 

maddesi ile 65. Maddesi arasında "Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" başlığını 

taşımakta, aileden eğitime, kıyı korumadan devletleştirmeye kadar geniş bir yelpazeyi 

kapsamaktadır. Fakat Anayasanın siyasal felsefesi açısından, devletin sosyal ödev ve 

sorumluluklarının eskiye oranla ciddi bir şekilde azaltıldığı, "sosyalliğin terki" ya da 

"sosyallikten uzaklaşma" anlamına geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz525
• Yüzbaşıoğlu da, 1982 

Anayasası'nda devletin 'sosyal devlet' niteliğinin 1961 Anayasası'na nispeten zayıflatılmış 

olduğunu söylemektedir: " ... sosyal devlet ilkesinin çekirdeğini oluşturan sosyal ve ekonomik 

hakların eksik ya da ikinci dereceden korumalı haklar olduğunu da eklediğimizde, sosyal 

devlet ilkesinin, Anayasallık bloğu içinde Anayasa'nın 2.Şci maddesinde yer alan 

'Cumhuriyetçin nitelikleri arasında en alt basamakta yer aldığını ... söyleyebiliriz. 1982 

Anayasası'nın 65.Şci maddesindeki, 'Devlet sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 

522 Meltem Dikmen Caniklioğlu, Anayasa Arayışları ve Türkiye, lstanbul, BDS Yayınları, 1998, s. 111. 
523 Özellikle kollektif sosyal haklardan olan sendika hakkı ve özgürlüğü, uluslar arası belgeler ve 
sendikalar kanunu ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız. Bülent Tanör, Türkiye'nin insan Hakları 
Sorunu, 3.8., lstanbul, BDS Yayınları, 1994, s.113-118. 
524 /bid., s. 118-121. 
525 lbid., s. 199. 
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belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine getirir' kuralı da bunun açık göstergesidir526
". 

Dinçkol, Türk Sosyal Güvenlik Sistemini değerlendirirken konuyu üç evrede 

incelemiştir. Birinci olarak, 1923-1960 yılları arasıdır. Bu devri, kuruluş ve kurumsallaşma 

dönemi olarak adlandırmaktadır. Bu dönemde, 4772, 5502 ve 6900 sayılı sosyal sigorta 

yasaları çıkartılmış ve kıdem tazminatı sistemi getirilmiştir. Ayrıca "T.C. Emekli Sandığı 

Kanunu" bu dönemin bir ürünüdür. Fakat bu dönemde, esnaf ve bağımsız çalışanlar 

herhangi bir güvenlik şemsiyesi altına alınmamışlardır. ikinci dönem ise, 1961 ile 1981 yılları 

arasını kapsayan dönemdir. Bu dönemde, 506 sayılı yasa ile "Sosyal Sigortalar Kanunu" 

çıkartılmış, 1479 s.ayılı yasayla da, bağımsız şekilde çalışanlara, yaşlılık, sakatlık ve ölüm 

riskine karşı koruyacak tedbirler hüküm altına alınmış ve 2147 sayılı yasa ile de yurtdışında 

geçen çalışma süresinin, sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmeleri açısından 

değerlendirilmesine imkan tanınmıştır. Ayrıca bu dönemde, 65 yaşını doldurmuş, muhtaç 

güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması, istiklal madalyası verilmiş kişilere 

aylık bağlanması, ve görevleri nedeniyle yaralanan yahut ölen kamu görevlerine maaş 

bağlanması yeni getirilen düzenlemeler arasında sayılabilir. 1982 yılından sonrasını 

kapsayan üçüncü devrede ise, 2828 sayılı yasa ile "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu Kanunu" muhtaç çocuk, yaşlı ve sakatların korunması amaçlanmıştır. 2925 ve 2926 

sayılı yasalarla, tarım işçilerinin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması amaçlanmıştır. 

Ayrıca, fakrü zaruret içinde yaşayan muhtaç durumda bulunanlara yardım yapılmasını 

amaçlayan 3294 sayılı kanun, memur ve işçiler ile bunların emeklilerine konut edindirme 

yardımı yapılmasını amaçlayan, 3320 sayılı yasa, 3359 sayılı sağlık hizmetleri kanunu, 3417 

sayılı çalışanların tasarrufa teşvik edilmesini içeren yasalar kabul edilmiştir27 . Son olarak 

da, emeklilik yaşının hem kadınlarda hem de erkeklerde yukarıya çekilmesini beraberinde 

getiren yasa zikredilebilir. Fakat tüm yasalara rağmen ülkemiz birinci dünya ülkeleri arasında 

yer alamamaktadır. Burada zikredilen çok sayıda yasaya rağmen, toplumdaki eşitsizliği 

minimize edebilmek için gerekli yasaların çıkartılamadığı ifade edilebilir. 

Türkiye'nin uygulamalarına baktığımızda ise karşımıza şöyle bir sonuç çıkmaktadır: 

"OECD ülkeleri ve AB ülkelerinin GSYH'YA oranla toplam vergi gelirlerine bakıldığında 

OECD istatistiklerine göre; OECD Avrupa ortalamasının 1965 yılında yüzde 21.7; 1985 

yılında yüzde 28,4; nihayet 1992 yılında yüzde 29.4 olduğu görülmektedir. AB ortalamasına 

526 Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Yargısında Anayasal/ık Bloku, lstanbul, 1.0. Basınevi, 1993, 
s.184. 
527 Abdullah Dinçkol, "Sosyal Güvenlik Açısından Toprak ve Tarım Reformu': Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, lstanbul, 1992, s. 71-73. 
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bakıldığında bu oranların 1965 yılında yüzde 20.4; 1985 yılında yüzde 28,2; 1992 yılında 

yüzde 29.4 olduğu gözlenir. Bu rakamlar bize 30 yıllık süreçte toplanan vergi gelirlerinin milli 

gelire oranının yüzde 30'Iara kadar uzandığını göstermektedir. Türkiye'ye bakılacak olursa 

1965 yılında vergi gelirlerinin milli gelire oranının yüzde 10.1; 1985 yılında yüzde 13.1; 

nihayet 1992 yılında yüzde 18.4 olduğu görülür. Bu rakamlar Avrupa'da sosyal güvenlik 

primleri hariç toplanan vergi gelirleri milli gelirin yüzde 30'u civarında iken Türkiye'de yüzde 

20'yi dahi bulmamaktadır. Buradan hareketle Türkiye'nin bir vergi cenneti olduğu 

söylenebilir. 1988-1996 yılları arasında ücretliler milli gelirden yüzde 21.5 ile yüzde 24 

arasında pay alırken, toplam gelir vergilerinin yüzde 45 ile yüzde 51.4'ünü ödemiştir. Aynı 

dönem için sermaye; milli gelirden yüzde 63.2. ile yüzde 60.7 pay almış, buna karşılık toplam 

gelir vergilerinin 1988 yılında yüzde 54.8'ini ve 1996 yılında da yüzde 48.6'sını ödemiştir. 

Rakamların dili bizlere şunu söylemektedir; birincisi, emek kesimi milli gelirden daha az pay 

almasına karşılık daha çok vergi yükü altındadır, sermaye ise milli gelirden daha çok pay 

almasına karşılık vergi yükünde daha az bir paya sahiptir. ikinci bir önemli nokta da yıllar 

itibarıyla ücretlinin vergi yükünün artmasına rağmen, sermayenin vergi yükünün 

hafıflemesidir. Gelir dağılımındaki bozukluk da çarpıcıdır: Bu konudaki en son veri olan 

1994 yılı DIE'nin yayımladığı oranlara göre; nüfusun en yoksul olan birinci beşte bir'lik dilimi, 

milli gelirin yüzde 4.9'unu,; ikinci yoksul beşte bir'lik dilim yüzde 8.6'sını; üçüncü beşte bir'lik 

orta kesim milli gelirin yüzde 12.6'sını; dördüncü beşte bir'lik dilim olan orta üstü kesim 

yüzde 19.0'ını ve nihayet en varlıklı kesim olan beşinci beşte birlik kesim milli gelirin yüzde 

54.9'unu paylaşmaktadır. Bu rakamlara göre en zengin beşte birin geliri ile en yoksul beşte 

birin geliri arasındaki uçurum 1 O kattan fazla ve bir sosyal devlette rastlanmayacak 

ölçektedir. Dahası üçüncü ve dördüncü dilimlerin de süratle en yoksul dilime yaklaşmakta 

oldukları dikkat çekmektedir. Bunun anlamı nüfus içinde küçük ve mutlu azınlık dışında 

nüfusun ana gövdesinin yoksulluk çizgisi civarında yaşıyor olmasıdır. Bir başka gösterge 

rakamları ise milli ge!irden sosyal harcamalara ayrılan paydır. AB ülkelerinde bu pay yüzde 

22'Ierin altına hiç dÇışmemiştir. Oysa Türkiye'de çıkabildiği en yüksek rakam yüzde 6'dır. 

Bütçe rakamlarıyla tabloya baktığımızda; eğitim sağlık, kültür, sosyal hizmet kalemlerinde 

oluşan sosyal harcamalara 1992 yılı bütçesinde yüzde 25.2 pay ayrılmışken, bu rakam 

1998 bütçesinde yüzde 14.3'e düşürülmüştür. Üzerinde durulması gereken bir başka nokta 

da, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kfığıt üzerinde kaldırılmasıdır. Kamu 

çalışanları çeşitli sendikalar bünyesinde toplanmış, ancak toplu pazarlık anlamında bir 

etkinlik ve işleve sahip kılınmamıştır. Avrupa ile karşılaştırdığımızda, işçi-memur suni 

ayırımının olmadığını, tüm çalışanların, bulundukları işkoluna göre aynı sendika içinde 
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beyaz yakalı-mavi yakalı demeden; kamu çalışanı- işçi demeden örgütlenmiş olduğunu 

görüyoruz. Bu nedenle örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına sahip kılınma anlamında gerek 

mevzuatta, gerekse sendikal politikalarda ciddi değişiklikler gerekecektir528
• Yukarıda 

aktarılmaya çalışan gerek yasal boyuttaki düzenlemeler gerekse uygulamalar ülkemizi 

üçüncü dünya ülkelerine tek başına koymak için yeterlidir. 

b. İkinci Dünya Ülkelerinde Sosyal Haklar: 

1989 öncesi, S.S.C.B.'de ve onun bağımlı durumda bulunan Doğu Avrupa 

ülkelerindeki, ekonomik, siyasal ve sosyal rejimler, Batı toplumlarından veya henüz 

gelişmemiş düzeyde bulunan Üçüncü Dünya ülkeleri toplumlarından oldukça büyük bir 

farklılaşma göstermekteydiler. Sovyet stili komünizm anlayışının çöküşü ile birlikte, söz 

konusu ayrılıklar azalmaya başlamıştır. Bununla birlikte, bu ülkelerde hala yaşanmakta olan 

süreci ve ileriye yönelik muhtemel beklentileri de göz önüne aldığımızda, böylesine bir 

ayırım anlamlı olmaya devam etmektedir. 

Gerek Sovyetler Birliği'ndeki, gerekse Doğu Avrupa ülkelerindeki büyük değişimi 

kavrayabilmek için bu devletlere ait ideolojiyi ve onları ikinci Dünya devletleri yapan 

özellikleri bir daha hatırlamakta fayda vardır. Webb'ler, aslında Sovyet komünizmini 

"medenileşme sürecinin yeni bir tarzı" olarak algılamakta, bunun sosyal politikalarda bir 

sosyal demokrasiden başka bir şey olmadığını belirmiştirler. Webb'lerin görüşlerine göre, 

tüm yönetim sistemleri aslında vatandaşlarının sosyal refahını artırmayı istemekte ve 

politikalarını bu yönde yönlendirmektedirler. Sovyet hükümetlerinin de ilk başta yapmak 

istedikleri yalnızca vatandaşlarına çeşitli yararlar sağlamanın yanında, insanların 

dönüşümünü de gerçekleştirmekti. Moskova Spor Klubü' nün sloganı bu boyutu ile oldukça 

ilgi çekicidir. Buna göre "Biz yalnızca insan toplumunu ekonomik temellere göre yeniden 

yapılandırmıyoruz, aynı zamanda insan ırkını bilimsel ilkeler doğrultusunda tekrar 

iyileştiriyoruz" denmektedir529
. Sovyet devrimillde insanlara verilmesi düşünülen sosyal 

hakların, Sovyet vatandaşlarına hizmet etmesi düşünüldüğü kadar, aynı zamanda onları 

dönüştürmeyi de amaçladığı ortadadır. 

Sovyetler Birliği'ndeki sistemin, insanların taleplerini tam anlamıyla karşılayamaması 

ve bu durumun aslında temel nedeni olan siyasal ve medeni hakların istenilen düzeyde 

olmaması sistemin çöküşünde önemli bir rol oynamıştır. Gorbachev'nin 1991 yılındaki 

528 Mustafa Kemal Öke, "AB Sürecinde Çalışma ilişkileri (1)" Cumhuriyet, 29.Aralık 1999, s.13. 
52!\ıic George, "Poverty in Russia: From Lenin to Yeltsin", Social Po/icy Review, No.5, 1993, s. 243-
244. 
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reformları en alttan en üst noktaya kadar tüm sistemde meydana getirmek istediği yeniden 

yapılanma sürecini içermekteydi. Bu reform programı öncesinde, ikinci Dünya vatandaşları, 

Birinci Dünya ülkelerindeki siyasal haklara ve ekonomik özgürlüklere gıpta ederek bakmaya 

devam ediyorlardı. Bununla birlikte sosyal hakların kendilerine getirdiği faydalardan da 

vazgeçmek istemiyorlardı. 

Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki sosyal sistemler, çalışma hakkını 

garanti altına almışlardı. ücretlendirmede asgari bir yaşam standardı ve bu standartta ise 

dünya ortalamasının üzerinde bir yaşam düzeyi öngörülmekteydi. Bunlara ilave olarak, 

ücretsiz sağlık sistemi, insanların çocukları ile ilgilenebilmeleri için serbest günlerin 

tanınması, kadınlar için üç yıl yeni doğan çocukları ile ilgilenme ve daha sonra işe dönme 

imkanı da tanınmaktaydı; konut edindirme yardımı, hastalar ve yaşlılar için sosyal güvenlik 

sistemleri de tanınan haklar arasındaydı. Bununla birlikte tüm bu getiriler, beraberinde bazı 

sakıncaları da taşımaktadır. Devlet iş imkanları yarattığı için kimi işler son derece verimsiz 

alanlara dönüşmekte, kimileri ise etkin olmayan alanlara yatırımı beraberinde getirmekteydi. 

Asgari ücret sürekli olarak yoksulluk sınırının altına düşmekte, bununla birlikte bürokratlar ve 

parti yöneticileri gerçekte hak etmedikleri imtiyazlardan yararlanmaktaydılar. Sağlık sistemi 

ise tamamen iflas etmiş durumdaydı ve ülkede rüşvet almış başını gidiyordu. Kadınların 

çalışma imkanı olmakla birlikte, bunlar daha çok beden gücüne dayanan işlerdi. Devletin 

sağladığı barınma ve ev imkanlarıysa oldukça düşük kalite düzeyinde bulunmakta, iyi 

evlerden genellikle bürokratlar ve parti üyeleri yararlanmakta idiler. işsizler ve yoksullar 

sosyal güvenlik sisteminden yararlanma imkanını bulamamaktaydı530• Bu ülkelerde yapılmak 

istenen, az gelişmiş durumda bulunan eşitlikçi ekonomilerden, sosyal adaleti sağlamaya 

yönelik bir gelişmiş kapitalist ekonomiye geçiştir. Bu süreç de, beraberinde, sosyal eşitsizliği 

ve devlet hizmetlerinin özelleştirilmesini getirmektedir. Bu da şüphe götür:mez bir şekilde, 

kısa ve orta vadede sosyal hakların kapsamının daraltılmasını getirecektir. Macaristan'daki 

süreci izleyen Ferge531
, sosyal devlette, sosyal çoğulculuğa bir geçişin oldu~unu söylemiştir; 

bu daha önceki sosyalizm anlayışından oldukça farklıdır. Dünya Bank~sı'nın önerileri ile 

artık Macaristan, sosyal harcamaları kısma eğilimine girmiş olup, hedef kitlesi yoksulluk 

düzeyinin en altlarında yer alan vatandaşları haline gelmiştir. Sağlık alanında ise artık 

ücretsiz sağlık sisteminden, bireysel sağlık sigortası sistemine doğru bir geçiş süreci 

içindedir. Emeklilik sigortasında kapsam daraltılmış, çocuklarla ilgili olarak, annelere tanınan 

530Daha fazla bilgi için bakınız, Vic George, Wea/th, Poverty and Starvation: An lntemational 
Perspective, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1993. 
531Zsuzzsa Ferge, "Social Policy in transition in Easter Europe", Europe: For richer or poorer,Der. 
Richard Simpson, ve Richard Walker, Landon, CPAG, 1993 s. 95. 
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boş günlerde kesintiye gidilmiş ve kadınların tekrar tam zamanlı çalışma yaşamına dönüşü 

desteklenmiştir. Ferge'ye göre bu aslında çoğunluğun yaşam standartlarını ve güvenliğini 

tam anlamı ile tehdit etmekteydi532
. Benzer bir süreç de Rusya, için söz konusuydu. 1992 

yılında Moskova'da yaşayan vatandaşların yaklaşık olarak %75'inin yoksulluk sınırının 

altında yaşadıkları belirtilmiştir533 . Bu ülkede de kadınlar statüleri itibariyle bu değişim 

sürecinden en fazla olumsuz anlamda etkilenen kategori olmuştur. Ferge'ye göre eski 

sistemin devam etme şansı yoktu. Bundan sonra yapılması beklenen şey, minimum sancı ile 

dönüşümü sağlayabilmek olmalıydı534 • ikinci Dünya ülkelerinin vizyonları artık Birinci Dünya 

Ülkelerine benzeyebilmekteydi. 

c. Birinci Dünya Ülkelerinde Sosyal Haklar: 

Birinci Dünya ülkelerinde, sosyal refah, vatandaşları için artık bir hak haline gelmiştir. 

Sosyal gelişim ise sosyal yasama faaliyetleri sayesinde düzenlenmektedir. Fakat tüm bunlar, 

vatandaşların sosyal haklarının nasıl ortaya çıktığını gösteren bir yolun varlığı sonucunu 

doğurmamakta ve aynı şekilde demokratik-refah-kapitalist devletin baskın bir biçiminin 

varlığı anlamına da gelmemektedir. Üçüncü bölümde vurgulanmaya çalışıldığı gibi, 

sanayileşmiş kapitalist ülkelerde, sosyal devletin niteliği konusunda fikir birliği 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte sosyal haklar ve sosyal devletin temel bileşeni 

"vatandaşlık" kavramıdır. 

i. Vatandaşlık Temelli Sosyal Haklara Yaklaşım 

Marshall'ın yukarıda işaret ettiğim, vatandaşlık teorisi, lngiltere uygulamalarına 

dayanmakta ve bu suretle de sosyal devletin gelişim sürecini gözler önüne sermekteydi. 

Mann bu çıkarımların bir kısmının çok sağlıklı olmadığına inanmaktadır535 • Mann'a göre 

Marshall'ın tezinin güçlü yönü modern vatandaşlığın gelişimi ile birlikte, sınıf mücadelesini 

zararsız bir şekilde tanımlamasıydı. Bununla birlikte, zayıf tarafı ise, bu tezin Atı'nın gelişim 

süreci içinde yer alan işçi sınıfı ve bürokratlar arasındaki çatışmaları ve bu arada oluşturmak 

istedikleri kurumsal yapıyı açıklayamaması olarak görülmektedir. Mann'a göre sanayileşme 

öncesi(kabaca 18. ve 19. yüzyıllar) batı ülkelerindeki siyasal rejimler, niteliklerine göre üç 

biçimde değerlendirilebilir: 

532 /bid., s.84. 
533George, loc. cit., s. 243-244. 
534Ferge, op. cit., s. 90-91. 
535Michael Mann, "Ruling Class Strategies and Citizenship", Sociology, vol 21, No. 3, 1987, s. 95. 
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1-Anayasal rejimler, (ABD ve lngiltere}, buralarda vatandaşlık ve vatandaşlara belirli sınırlar 

dahilinde siyasal imtiyazlar tanınmıştır. 

2-Mutlakıyetçi rejimler, (tipik örnekleri, Prusya, Avusturya ve Rusya), böyle ülkelerde belirli 

şekillerde topluma baskı uygulanmaktadır; fakat toplumdaki bazı güçlü sınıf ve zümreler 

yönetim süreci ile kimi konularda görüşmeye gidebilmektedirler. 

3-Bazı rejimler ise, mutlakiyetçi ve anayasal rejimler arasında yer alan, "itirazcı veya 

birleştirici" rejimlerdir. Bu rejimler ya Fransa gibi daha gürültülü ya da görece daha sorunsuz 

olan lskandinavya ülkeleri örneğindeki gibidirler. 

19 yüzyılın ilerleyen dönemlerinde karşımızdaki tablo şöyledir: 

"1- Anayasal rejimler farklı bir boyut taşımaya başlamıştır. Bunlardan, ABD daha çok liberal 

bir yapı taşırken, lngiltere ise reformist bir boyut edinmiştir. ABD'de evrensel bir takım 

imtiyazların tanınmasıyla birlikte (siyasal haklar gibi) sınıf mücadeleleri, yalnızca kimi çıkar 

gruplarının ilgi alanlarında kalmaya başladı; fakat çoğunluk pasif olmayı genellikle bu 

konulara daha ilgisiz kalmayı yeğledi. işçi hareketinin ve sendikal hareketlerin gelişimindeki 

tutukluğa bağlı olarak, ABD'de sosyal hakların gelişimi son derece sınırlı bir düzeyde 

kalmıştır. Buna karşılık bu olaylara lngiltere'de de baktığımızda, her ne kadar siyasal haklar 

daha geç elde edilmiş olsa da, bu ülkedeki güçlü bir işçi sınıfının varlığı ve sendikal 

hareketler, beraberinde reformist stratejilerin de devreye girmesini gerektiriyordu. Bu durum 

Marshall'ın analizlerinin temeline dayanak oluşturmuştur. 

2- Mutlakiyetçi rejimler ise otoriter bir monarşi anlayışına dönmüştür. Bu ülkeler evrensel 

vatandaşlık haklarını henüz tanımamış durumdaydılar. Fakat modernizasyon sayesinde işçi 

sınıfı ile bürokrasi arasında bir uyuşma alanı doğdu. Yasal mevzuat, kapitalist üretim süreci 

değişiminin, dağıtımı ve gelişimi için gerekliydi. Bu sürecin başarı ile tamamlanması için, 

artık tehdit edici bir güç haline gelmeye başlayan, organize olmuş işçi hareketine belirli 

sınırlar içinde bir takım tavizler verilmeli ve aynı zamanda da bunlara kısmı imtiyazlar 

tanınmalıydı. Bunun en klasik örneği 19. yüzyıldaki, Almanya'da, sosyal güvenlik sisteminin 

oluşumuna ön ayak olan Bismarck'tır. Bunu biraz daha genişletecek olursak, siyasal 

vatandaşlık kavramı, Birinci Dünya Savaşı öncesi gelişmeye başlamıştı, fakat eylemsel 

anlamıyla hemen yaşama geçtiğini söylemek mümkün değildi. Fakat bazı devrimlerin ortaya 

çıkışı ile birlikte geçici nitelikte dahi olsa, Almanya'da yaşanan faşizm ve SSCB'de yaşanan 

otoriter bir sosyalizm tarzı bu süreci ciddi anlamda etkilemiştir. 

3- Fransa'daki ve ltalya'daki "muhalif' rejimler, komşularında bulunan bürokrasiye, işçi ve 

küçük çiftlik sahiplerinin, siyasal devrimlerine paralel bir süreç geçirmektedir. Aslında burada 
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anayasal düzene sahip ülkeler ile mutlakıyet rejimleri arasında bir uzlaşma boyutu vardır. 

lskandinav ülkelerindeki sistem ise daha çok kollektif bir sistemi çağrıştırmaktadır; bunun 

Marshall'ın sistemiyle bir paralellik içerdiği söylenebilir536 
" 

Bu analiz aslında tam anlamıyla yeterli olmamakla birlikte, tarihsel bir perspektifi ortaya 

koymaktadır. 19 yüzyıla ait her bir gelişim modeli, yukarıda yer alan 17 ve 18. yüzyıllardaki 

üç ayrı gelişim modeli ile tarihsel olarak ilişkilidir. Her şeyden önce, ilk olarak buradaki 

yaklaşımın temelinde sınıflı toplum esaslı bir analiz dikkate alınmıştır. Vatandaşlar 

arasındaki diğer farklılıklar üzerinde hiç durulmamaktadır. ikinci olarak, modern 

vatandaşlığın ortaya çıkışında, kültürel ve dini etkiler önemli bir rol oynamıştır ve bunlar 

özellikle toplumda bireysel alan ve kamu alanının sınırlarını biçimlendirmişlerdir. Son olarak 

da Mana, hakların meydana gelişindeki devrimci yönü uygun bir şekilde 

değerlendirmemiştir537 • 

ii. Sosyal Devletin Değişik Türleri ve Sosyal Haklar: 

Şunu kabul etmeliyiz ki, sosyal haklar, siyasal süreçlerin sonucudur. Esping ve 

Andersen'in çalışmalarına538 bakacak olursak, bu yazarlara göre temel olarak değişik siyasal 

görüşlere denk düşen farklı sosyal devlet politikaları karşımıza çıkmaktadır. Bu siyasal 

görüşleri de, kabaca üç biçimde ortaya koyabiliriz. Bunlar; liberal, muhafazakar veya 

sosyalist eğilimli politikalardır. Bu yazarlar kantitatif bir indeks oluşturarak, OECD ülkelerini 

değişik sosyal güvenlik sisteminin işleyişlerine göre sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırmayı 

yaparken; ilk olarak yaşlılar, hastalar, evsizler, işsizler gibi kriterler grupları oluşmuştur. 

Yalnızca belirli bir kesimin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bakış açısında ve son derece 

sınırlı bir yardımı esas alan sosyal güvenlik ilkesi, liberal görüşü ifade etmektedir. Sınıf ya da 

statüyü güçlendirmeye çalışan, sosyal güvenlik ilkeleriyse, muhafazakar yaklaşımın 

ürünüdür. Evrensel eşitliğe dayanan bir sosyal güvenlik yapısıysa, sosyalist veya sosyal 

demokrat bakış açılarını tanımlamaktadır. Esping ve Andersen, tarihsel analizden çok, 

ampirik bilgilere dayanmaktadır. Yazarlar, bunu bir salkım olarak şemalaştırmayı 

düşünmektedir. 

Bu salkımın başında liberal rejimler gelmektedir. Bu ülkeler ABD ve Avustralya gibi 

asgari düzeyde sosyal devlet olan ülkelerdir. Bu ülkelerde devletin refah konusundaki bakış 

açısı, yoksulluğu ortadan kaldırma üzerine kuruludur. Bunu gerçekleştirirken de, seçilmiş bir 

536/bid., s. 344-345. 
537Brian Turner, "Outline ofa theory of citizenship", Sociology, Vol. 24, no.2, 1990, s. 199. 
538Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capita/ism, Cambridge, Policy Press, 1990 
s. 195. 
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kitleyi dikkate alır ve onlara verilecek olan yararları gayet net bir şekilde tanımlar. Tüm 

bunları yapabilmesi için de sınırlı bir sosyal güvenlik imkanı veya genel bir transfer planı 

esas alınmaktadır. Bu haklardan yararlanma olanakları son derece sıkı ve yararları ise 

oldukça kısıtlıdır. Bu haklardan yararlanmanın koşulları da çoğunlukla yine piyasa 

ekonomisi tarafından belirlenecektir. 

Salkımın ikinci kesimi, muhafazakar veya "korporatist" rejimlerdir. Bu ülkelere örnek 

olarak, Avusturya, Fransa, Almanya ve ltalya verilebilir. Bu ülkelerde devletin refah koşulları, 

korporatist geleneklere dayanmaktadır. Buralarda çıkar gruplarının politikalar üzerindeki 

etkisi oldukça güçlüdür. Bunu bir üçgen gibi düşünecek olursak, devlet, çalışanlar ve 

sermaye kesimlerinin gücünü kolaylıkla hissedebiliriz. Olaya bu boyutu ile bakıldığında 

parlamentonun veya demokratik yapılanmanın gücü kendini çok fazla hissettirmemektedir. 

Söz konusu geleneklerde, serbest piyasa ekonomisinden çok, ülkedeki statüler arasındaki 

farklılıkları koruma önemli bir yer tutmaktadır. Bu ülkelerde sosyal güvenlik sisteminin 

faydaları üzerinde durulmaktadır ve bunların hak sahiplerine getirileri genellikle serbest 

piyasa ekonomisi sınırları dahilinde yüksektir. Sosyal devletin buradaki etkinliğinin gücünü, 

Katolisizmin aldığı söylenebilir. Katolik dininin sosyal boyutuna göz attığımızda, bunları 

rahatlıkla görebiliriz. Bu yaklaşımın temin etmeye çalıştığı yararları gözden geçirdiğimizde, 

serbest piyasa ekonomisinin sağlayamayacağı veya geleneksel aile yapısı ile 

karşılanamayacak alanları kapsamaktadır ve genellikle hedef kitle de seçilmiş kimseler ve 

yoksullardır. 

Salkımın üçüncü boyutuysa, sosyalistleri ve sosyal demokratları içine alır. Bu ülkeler 

lsveç, Norveç ve Danimarka gibi lskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler, tüm yapıyı vatandaşlar 

arasında hem yaşam standardını yükseltmek hem de aynı zamanda evrensel düzeyde 

asgari eşitlik yaratmak üzerine kurmaya çalışmaktadırlar. Yarattıkları standartlar, kimi zaman 

lüks sayılacak bir nitelik arz etmektedir. Sosyal politikalarını tam istihdam hedeflerine göre 

oturtmakta, çocuklar ve yaşlılar için kapsamlı hizmetler sunacak hedefler oluşturmaktadırlar. 

Esping ve Andersen'in oluşturdukları bu sınıflandırma tüm sistemleri "ideal şekilde bir 

biçimlendirme" yapısını içermektedir ve bunu oluştururken de özelilikle, eğilimler ve istekleri 

göstermesi açısından önemlidir. Pek tabii ki, oluşturulan sınırlar genişletilebilinir ya da 

daraltılabilir. Diğer taraftan yukarıdaki ayırımlar hiçbir şekilde statik bir yapıyı 

tanımlamamaktadır. Ülkelerin ulusal kültürleri ve hükümetlerin oluşum ve politikaları, bu 

yapının oluşumunda önemli rol oynamaktadırlar. Kimi ülkelerde aynı anda farklı faktörlerden 

etkilenmektedir. Örneğin lngiltere'de birbirine zıt olmakla birlikte aynı liberal ve reformist 

sosyal demokrat gelenekler birbirini etkilemektedir. ikinci örnek ise Japonya'da geleneksel 
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yapı ile liberal yapının bir bütün olarak kendine özgü bir oluşum tarzı şeklinde karşımıza 

çıkabilmektedir. Avrupa'nın eski mutlakıyetçi yönetim tarzları, korporatist refah rejimlerini 

ortaya çıkarmıştır. Aslında bu rejimlerin temelinde de Katolik etkileri ve çalışanların haklarını 

koruyabilmek amacıyla sosyal haklar önemli rol oynamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken 

husus, hiçbir gelişim ya da yapılanma temelinde vatandaşlık kavramının üzerine inşa 

edilmemesidir. Mutlakıyetçi yönetimlere karşı gelişen "anayasalcı" (constitutionalist) 

yapılanış biçimi ise, iki farklı sosyal devletin doğuşunu beraberinde getirmiştir. Bunlardan 

birincisi Protestan ağırlıklı Anglo-Sakson devletler; asgari düzeyde yalnızca yoksul 

vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacını gütmektedir. ikinci olarak daha 

seküler nitelikteki, lskandinavya ülkeleri ise, devletin sosyal alanda genişletici 

uygulamalarını, tüm vatandaşları kapsar nitelikte genişletmektedir. 

iii. Sosyal Haklarda Global Bir Şekillenmeye Doğru: 

Sosyal devletin ve sosyal hakların birbirlerini tam anlamıyla bütünleyen iki kavram olduğu 

konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bununla birlikte asıl amaç hakların akılcılığının 

önemi gerek maddi içeriği, gerekse şekli açısından vurgulamaktır. Akıcılıkta anlatılmak 

istenense, bunların uluslararası düzeyde incelenmesi ve gelişim trendinin tespit edilmesidir. 

Bu açıdan, uluslararası düzeyde gözlemlenen sonuçlar konudan konuya ve ülkeden ülkeye 

farklılıklar arz etmektedir. Fakat gelişmiş ülkelerde sosyal devlet, son otuz yılda hemen 

hemen aynı süreç ve baskılardan geçmiştir. Bu baskılardan ilki ekonomik baskılardır. 

Özellikle ·petrol krizi ile başlayan 1970'Ii yıllarda ve 1980'Ii yıllarda suçlanan işgücü piyasası 

ile bu piyasanın yeniden yapılanma ihtiyacı ekonomik baskılara örnektir. ikinci olarak da, 

1980'Ii yıllarla birlikte Yeni Sağ ideolojisinin yaygınlığı sonucunda ortaya çıkan siyasal 

baskılardır. Bu siyasal yapı niteliği icabı sosyal devlete hastane bir tutum sergilemektedir. 

Son olarak da, sosyal ve demografik baskılar gelir. özellikle son yıllarda artan nüfus ve bu 

nüfusun içinde de yaşlıların oranının her geçen gün biraz daha artması beraberinde söz 

konusu·baskıları getirmiştir. 

Sosyal dı;ıvletin farklı şekillerde karşımıza çıkması, farklı tezleri geliştirmeyi getirir. 

Mishra'nın vurguladığı üç teze539 bakacak olursak, bunların ilki, "değiştirilemezlik" tezidir. Bu 

teze göre devletin zenginliği, kapitalizmin ortadan kalkabilmesi için kaçınılmaz bir 

zorunluluktur ve bundan vazgeçme gibi bir durum söz konusu değildir. ikinci tez ise olgunluk 

yaklaşımıdır. Buna göre hızlı bir gelişim evresinden sonra, bir çok sosyal devlet için daha 

539Ramesh Mishra, The Welfare State in Capitalist Society, Hemel Hempstead, Harvester 
Wheatsheaf, 1990, s. 95. 
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fazla gelişmeye ihtiyaç olmayacaktır ve yalnızca biraz daha yapının sağlamlaştırılması 

beklenebilir. Son olarak da çoğulcu teze göre, artık devletin, kriz süreci nedeniyle 

üzerindeki sorumlulukları aile, gönüllü kuruluşlar veya piyasa ekonomisi üzerine bırakması 

gerekecektir. Bu tezlerin hepsinin ortak yönü, sosyal devlet faaliyetlerinin hemen hemen 

hepsinin, gelişmiş devletlerde gerçekleştirilen süreçleri işaret etmesidir. 

Sosyal devletin, şeklinin ve sosyal hakların niteliğinin geniş bir yelpazede 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanda tek bir model olduğunu söylemek imkansızdır. 

Bunlardan bir tanesi Batı Avrupa modeli olan, korporatist gelenekselci yapı v,e diğeri ise 

Amerikan modeli olan anayasal gelenekselci yapıdır. 

iv. Avrupa ve Amerika Tarzı Sosyal Haklar: 

Avrupa Topluğu sayesinde Avrupa ülkeleri arasında ciddi anlamda politika 

benzerlikleri görülmektedir. Yunanistan, ispanya ve Portekiz gibi ülkeler, Avrupa 

Topluluğu'na girmeden önceki yapıları itibariyle "ilkel sosyal devletler" mahiyetini 

taşımaktaydılar540• Bu devletlerde, daha çok devletin yerine getirmesi gereken sosyal 

harcamaları aileler üstlenmekteydi. Fakat bu ülkeler, Avrupa Topluluğu'nun üyeleri olduktan 

sonra devlet aile bireylerine ait·kimi işleri üstlenmek zorunda kaldı. Kısacası aileden, devlete 

doğru bir süreç başlamıştı. 1995 yılında lsveç'te tipik bir lskandinav ülkesi olarak sosyal 

harcamalarda devletin rolü oldukça büyüktü. Fakat bu tarihten itibaren korporatist yapının 

kısıtlanması gereği olarak uluslararası baskıların neticesinde ister istemez harcamalarda ve 

haklarda kısıtlamaya gidilmiştir541 • · Buna ilave olarak eski Doğu Avrupa ülkelerindeyse, 

sosyal haklar Avrupa Topluluğu devletlerinden daha ileri düzeyde tanınmaktadır. Hizmetlerin 

kalitesi ve geleceğe ilişkin bakışta bu ülkelerde belirsizlik çok daha fazladır. Avrupa 

Topluluğu herşeyden önce zengin· ülkelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir ekonomik 

topluluktur ve gerek ekonomik, gerekse sosyal açılardan Doğu Avrupa ülkelerinin 

imkanlarından çok daha geniş imkanlara sahiptir. Avrupa Topluluğu ülkeleri ekonomik olarak 

Avrupa'nın hem ABD hem de Japonya'ya karşı ekonomik anlamda güçlü durumda kalmasını 

istemekte, fakat Üçüncü Dünya ülkelerine. karşı da bir sömürücü güç olarak karşılarında 

bulunmaktadır. 

Avrupa Topluluğu ülkeleri yalnızca ekonomik işbölümün ötesinde, artık tek siyasal ve 

parasal birlikteliğe doğru gitmektedir. 1957 tarihli Roma Anlaşması, Avrupa ülkelerini 

540Stephan Leibfried, "Towards a European Welfare Stater New Perspective on We/fare State in 
Europe,Der. Chris Jones,. London, Routledge, 1993, s. 146. 
541Michel Chossudovsky, Yoksulluğun Küreselleşmesi, Çeviren, Neşenur Domaniç, lstanbul, 
Çiziyazıları, 1999, s. 19. 
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ekonomik olduğu kadar sosyal boyutuyla da bir birlikteliğe doğru götürmek istemiştir. 1989 

tarihinde imzalanan Sosyal Şart, lngiltere hariç diğer tüm Avrupa Topluluğu tarafından 

imzalanmıştır. Buna göre, tek Avrupa Pazarı oluşturmak amaçlanmakta ve aynı zamanda da 

sosyal haklarda bir örnek oluşuma gidilmektedir. Bu yalnızca işçiler için yapılmamakta, tüm 

Avrupa ülkelerinin vatandaşları için böylesine imkanlar tanınması amaçlanmaktadır. Bu 

Şart'ın yerine getirilmesinde, sosyal eylem planlarının oluşturulması ve 1992 tarihli 

Maastricht Anlaşması'nın "Sosyal Şart"ının devreye girmesi önemli rol oynayacaktır. Sosyal 

Eylem Programı, çalışanların haklarının tanımlanmasını gerektirir. Fakat buradaki sosyal 

hakların ilk olarak sulandırılması, sosyal hakların tüm vatandaşlara verilmesi yerine, bunun 

yalnızca işçilere tanınmasıyla başlamıştır. Aslında tüm Avrupa'yı kapsayacak biçimde bir 

sosyal güvenlik politikasının gerçekleştirilebileceğini ümit etmek çok gerçekçi olmayabilir. 

Bununla birlikte temel anlamıyla sosyal güvenlik standartlarının Avrupa ülkelerinde 

sağlanamaması için de herhangi bir neden bulunmamaktadır542• 

Avrupa Topluluğu'nun sosyal boyutu genellikle, klasik anlamı ile muhafazakar 

ve gelenekselci yapının damgasını taşımaktadır. Buna göre ise, tüm vatandaşları 

kapsayacak bir güvenlik sisteminden ziyade, yalnızca işçileri koruyan bir güvenlik sistemini 

bünyesinde taşımaktadır. Sosyal haklara yalnızca bu bakış açısı ile bakmak ise, medeni ve 

ekonomik hakların daha geniş bir boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı 

da hiçbir zaman vatandaşlık tam anlamıyla, sosyal hakların bileşkesini oluşturamayacaktır. 

Avrupa Topluluğunun sosyal politikalarında, yoksulluğu ortadan kaldırmaktan çok hakların 

artırılması, çalışanların ekonomik verimliliğine önem verilmesi gerekmektedir. Avrupa 

topluluğu ülkeleri bu sayede de sosyal düzeni koruyacaklarına inanmaktadırlar. Fakat bu 

politikalar, lngiltere'de, çok fazla prim yapmamakta, kendine has olarak lngiltere sosyal 

devlet rejimini uygulamaya devam etmektedir. 

Günümüzde, Avrupa Topluluğu bünyesinde gerek sosyal haklar, gerekse sosyal 

yasama faaliyetlerinin niteliği değişmek zorundadır. Leibfrie~d, bunun şu şekilde olacağını 

belirtmiştir543 : Bunlardan birincisi Avrupa'nın yoksul yapısını. yukarıdan aşağıya bir şekilde 

değiştirmesi gerekmesidir. Bu sistem de, beraberinde Avrupa Topluluğu ülkelerinin sosyal 

sistemleri arasında bir bütünleşmeyi sağlamaya yönelik politikaları getirmektedir. Bu da 

insanların minimum bir gelir düzeyinin sağlanması yoluyla yapılabilecektir. Bu tür 

uygulamalar aslında Napolyon ya da Bismarck'ın çözümlerine benzemektedir. Burada daha 

önceden tespit edilen koşullar merkezi bir otorite tarafından belirlenecektir. Fakat bu sistem 

542Daha detaylı bilgi için bakınız. Beril Dedeoğu, Avrupa Top/uluğu'na Doğru, lstanbul, Çınar 
Yayınevi, 1996. 
543Leibfriend, op.cit., s. 143-148. 
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beraberinde ciddi sakıncalar taşımaktadır. Liebfriend'in de belirttiği gibi, asgari bir geçim 

düzeyi, yaşlılar veya çalışamayacak durumda olan bazı kesimlere tanınabilir. Aksi halde, 

toplumda çalışmama özendirilmiş olacak, bu durum da beraberinde ciddi verimlilik ve etkinlik 

problemlerini getirecektir. Leibfriend'in belirttiği ikinci görüş ise Amerikan tarzı sosyal 

haklardır. 

Leibfriend, Avrupa'nın ikinci olarak uygulayabileceği sosyal politikaların Amerikan stili olarak 

aşağıdan yukarıya doğru olabileceğini belirtmişti544 • Son zamanlarda Avrupa Topluğu'nda 

uygulanan sosyal yasa faaliyetlerinin daha çok prosedür anlamında kaldığı, sosyal 

politikaların uygulama boyutunu ulus devlete bırakıldığı görülmektedir. Bu sistem daha çok 

ABD anayasal sistemini çağrıştırmaktadır. Bilindiği gibi ABD'de vatandaşın sosyal hakları, 

ancak siyasal haklar elde edildikten sonra gelişmeye başlamıştır. Bu süreç Avrupa'ya 

kıyasla oldukça yavaş gelişmiştir. Leibfriend'e göre, Avrupa Topluluğu vatandaşlığı 

kavramının gelişmesi oldukça uzun bir zaman alacaktır. Ancak bu süreç geliştikten sonra bir 

Avrupa Topluluğu devleti diğer bir Avrupa Topluluğu devleti vatandaşının sağlık veya 

yoksulluğun ortadan kaldırılmasını talep etme hakkını kendinde bulabilecektir. Ekonomik 

anlamda bu durum, kısmen geçerli olsa dahi, sosyal boyutuyla henüz böyle bir durumdan 

bahsetmenin imkanı bulunmamaktadır. Bilindiği gibi ABD'de yeni haklar ve sorumluluklar 

yaratma yetkisi, yalnızca Federal Hükümette bulunmaktadır. Federe devletler yalnızca 

anayasal sınırlar içinde hareket edebilmektedirler. 21. yüzyıla girerken daha çok 

muhafazakar veya geleneksel sosyal devlet rejimlerinden, liberal/seçici sosyal devlet 

rejimlerine doğru bir kayış olacağı tahmin edilmektedir545
• Tüm bunlar artık tam istihdam 

politikalarından vazgeçmeyi de beraberinde getirecektir. 

E. SOSYAL DEVLETiN GELECEĞi 

Sosyal hizmetlere karşı artan talep her geçen gün biraz daha kendini 

hissettirmektedir. Bu talepler, ya devlet ya gönüllü kuruluşlar ya da özel sektör tarafından 

karşılansa da, tam anlamıyla ihtiyaca cevap verdiği söylenemez. Fakat burada temel 

hareket noktası, sosyal hizmetlerin kim tarafından sağlanacağı konusu siyasal ideolojilere 

göre şekillenmekte ve bu durum da ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Son olarak ilerisi 

için hangi sosyal ihtiyaçların artacağı hangilerinin, azalacağı konusunda bir araştırma 

544/bid., s. 143. 
545Ramesh Mishra, "Social Policy in the Postmodern World: The Welfare State in Europe by 
Comparison with North America", New Perspective on the We/fare State in Europe, Der. Chris Jones, 
Landon, Routledge, 1993, s. 24. 
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yapacağım. Ancak, bu taleplerin hükümet tarafından mı, yoksa özel sektör tarafından mı 

karşılanması gerektiği bu araştırmanın konusu dışında tutulacaktır. 

1. Sosyal Devlette ve Sosyal Hizmetlerde Meydana Gelen Değişim: 

Ekonomik, siyasal, ideolojik faktörler bir araya gelerek devletin geleceğini belirler. 

20.yüzyılın başı, savaş sonrası, 1980'Ii yıllar ve şimdiki durum birbirinden oldukça büyük 

farklılıklar arz etmektedir. Bu noktalarda sosyal refah kavramının niteliğinde değişimlerin 

meydana gelmesi kaçınılmazdır. Fakat eski sosyal paradigmalarla şimdi ki sosyal 

paradigmalar arasında bir farklılık bulunmaktadır. Gerçekten de Avrupa Topluluğu'nun White 

Paper'larında belirtildiği gibi546
, toplumlarda son zamanlarda meydana gelen radikal 

değişiklikler, beraberinde politikaların içeriğinde karmaşık bir tabloyu da getirmiştir. Bu 

tablodaki karışıklık aynı zamanda, sosyal politikaların da oluşumunda rol oynamakta ve 

bundan böyle, gelecek için ihtiyaçların karşılanması yolunda yeni politikalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Peki sosyal devlet bu değişikliklere nasıl karşılık vermelidir? ilk ve öncelikli olarak 

artık sosyal devletten kaynaklanan hizmetler ihtiyaç ve taleplere, mevcut durumdan daha 

fazla bir şekilde karşılık vermek zorundadır. Bu eğilimi OECD ülkelerinde kolaylıkla 

görmemiz mümkündü~7
• Sosyal koşulların iyileştirilmesinde hükümetlere, siyasal destek 

oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Şayet kamuoyu, kaynakların sosyal alana 

aktarılmasında hemfikir ise, hükümetler seçimlerde tekrar başarılı olabilmek için gerekli 

faaliyetlerde bulunmak zorundadırlar. Bu durum kaçınılmaz olarak vergilerin artışını da 

beraberinde getirecektir. Ekonomik gelişmişliğin bir başka göstergesi de sosyal hizmet 

alanında, devletin harcamalarının yanında özel sektörün bu alana yatırım yapmasıdır . 

Buna rağmen gelişmiş toplumlarda sosyal düzeyin oluşumunda ekonomik 

yaklaşımlardan çok, ideolojik yaklaşımlar rol oynamaktadır. Avrupa Topluluğu'nda, son 

yıllarda yaşam standardının yükselmesi ve işsizlik oranının aşağıya çekilmesi politikaları 

bunun bir göstergesidir. Bu oran çalışabilir yaşta olan nüfusun % 60' ından daha az bir 

orana karşılık gelmektedir548
• 

ikinci olarak sosyal devletin, ikinci Dünya Savaşı sonrası durumu ile bugününü 

karşılaştırdığımızda oldukça farklı sosyal çevrelere hitap ettiğini kolaylıkla görürüz. 

546EU, European social Policy-A Way Forward for the Union, A White Paper, Brussels: Commission of 
the Eupean Communities, 1994, Sy: 1. 
547A. Boltho, "Western Europe's Economic Stagnation", New Left Review, no.201, 
September/October, 1993 s. 98. 
548EU, European social Policy-A Way Forward for the Union, A White Paper, Brussels: Commission of 
the European Communities, 1994, s. 9. 
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Günümüzde, özellikle birinci dünya ülkelerinde insanlar daha iyi eğitim almakta, daha 

sağlıklı ve geçmişe oranla daha uzun ve nitelikli yaşamaktadırlar. Artık insanlar kendilerine 

daha kaliteli hizmet sunulmasını beklemektedirler. Bununla birlikte, insanlar katılımcı bir 

siyasal süreci yaşamlarında hissetmek de istemektedirler. Fakat burada çelişik bir durum 

söz konusudur. Daha kaliteli hizmet ve katılım sürecinin işletilmesi, beraberinde daha fazla 

kaynağa ihtiyacı getirmektedir. Yakın geleceğe baktığımız zaman ise ekonomik büyümede 

bir gelişme beklenmemektedir. O zaman diğer bir kaynağın devreye girmesi gerekmektedir. 

Bu da muhtemelen daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi, vergi oranlarının yükseltilmesiyle 

sağlanacaktır. 

Üçüncü olarak da, aile kurumunda oldukça önemli bir değişim meydana gelmiştir. 

Evliliklerdeki artış, yeniden evlenmeler, evlilik dışı doğumlar, boşanmalar ve yalnız 

ebeveynlerin sayısında oldukça büyük bir artış meydana gelmiştir. Bunun da ötesinde 

sosyal devlette cinsel ayrımcılık yönündeki yaklaşımlarda bir azalma olmuş, eşitlik 

taleplerinde artışlar meydana gelmiştir. Artık kadın hem anne, hem de çalışma hayatındaki 

bir birey olarak görünmekte, devlet de onların artan ihtiyaçlarına cevap vermek zorunda 

kalmaktadır. Bu da klasik anlamdaki erkek egemen toplumun bulunduğu bir sosyal 

devletten, cinsiyetçi olmayan bir sosyal devlete kayış, harcamalarda da bir artışı 

beraberinde getirecektir. örneğin sosyal güvenlik sistemleri artık kadınlar için de devreye 

girmek durumundadır. 

Dördüncü olarak da, çalışma hayatında da değişiklikler meydana gelmiştir. Erkekler 

yönünden, tam zamanlı çalışma modelinden, yarı zamanlı ve cinsiyet ayırımı olmayan bir 

çalışma hayatına geçilmiştir. Hatta teknolojinin ilerlemesi ile evde çalışma durumu dahi 

artarak devam etmektedir. Çalışma yaşamındaki bu değişim ve esnekleşme beraberinde, 

sendikal hareketlerde de bir değişimi getirmiştir. Toplumdaki iktidar görünürde daha fazla 

dağılmış durumda ve toplumda sınıflar arasındaki çekişmeler, çalışanların hakları, ücretler 

ve sosyal koşullarının ötesinde bir noktaya taşınmaktadır. Aynı zamanda, sosyal refahın 

kurumsallaşmasında, sosyal güvenlik sistemi ve eğitim gibi kurumlar vasıtasıyla yeniden 

ayarlamalar yapılması gerekmektedir. 

Beşinci olarak, ülke ekonomileri tamamen kendi iç dinamiklerine bağlı olmaktan 

çıkmıştır. Üretim, yatırım, finansal hizmetler, ulaşım ve iletişim konularında, uluslararası 

sermaye ve çok uluslu şirketler devreye girerek, üretim ve yatırım kararlarında, yalnızca tek 

başına ulusal ve yerel koşullar dikkate alınmamakta, uluslararası rekabet ortamı ve diğer 

faktörlerin daha önemli bir yer tutmasıyla önemli bir nitelik değişikliği ortaya çıkmaktadır. 

Burada hükümet politikalarından, işçilik ücretlerine, sosyal hareketlere, sermaye durumuna 
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kadar bir çok unsur devreye girmektedir. Kısacası artık çalışma koşulları, çokuluslu şirketler 

tarafından şekillendirilmekte, sendikalar ve hükümetlerin endüstriyel yaşamdaki rollerinde 

her geçen gün biraz daha zayıflama meydana gelmektedir. 

Altıncı olarak, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonraki, sosyal dayanışma ve 

bütünleşmenin yerini artık, parçalara ayrılmış sosyal gruplar almaktadır. Bundan başka 

sosyal tartışmalarda çalışan sınıflar kadar orta ve üst gelir düzeyine sahip sınıflar da rol 

oynamaktadır. Bunun dışında, sınıf temeline dayanmayan, feminist, çevreci, ırkçı karşıtı ve 

etnik yapıları nedeniyle bir araya gelen gruplar da etkinlik kazanmaktadır. lsveç gibi 

ülkelerde işçi sınıfı ve kapitalist sınıf refahın önkoşulları hakkında işbirliği yapmaktadır. 

Yedinci olarak, ekonomik gelişim beraberinde büyük bir çevre felaketini 

getirmektedir. Tüketim toplumu ve ekonomik büyüme, bireyselciliği körüklemekte, bu 

durumda beraberinde kişide sorumluluk duygusundan daha fazla hak duygusunun ortaya 

çıkmasını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak, kamu alanındaki harcamaların artmasına, sosyal devletin ister istemez 

gelişmesine rağmen insanlardaki mutsuzluk giderek çoğalmaktadır. Yoksulluk, suçluluk 

oranındaki artışlar, uyuşturucu madde bağımlılığı ve benzeri olumsuzluklar toplumlarda 

azalmamakta, aksine artarak devam etmektedir. Bunların nedenlerin açıklanması ve çözüm 

önerileri, siyasal ideolojilere göre değişiklik göstermektedir. Sağ ideolojiler, sosyal refahın 

artmasının çözüm olamayacağını, bununla birlikte sosyal dayanışma düzeyindeki azalmanın 

bu alandaki problemlerin temel sebebi olduğunu belirtirler549
. Bu görüş sosyal devletin 

taraftarları arasında şiddetle reddedilmektedir. Tüm bunlara rağmen artık rahatlıkla şunu 

söyleyebiliriz ki, sosyal devletin gelecekte yaşayacağı gelişmeleri önceden tasarlamak 

oldukça güç bir iştir. Geçmişteki gelişim düzeyi hemen hemen tüm ülkelerde benzer süreç 

içinde gerçekleşmiştir. Gelecekte ise, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar önemli rol oynayacak 

ve artık hizmetlerin çeşit ve niceliklerinin yanında kalitesinin artması da istenecektir. Kişiler 

bundan böyle sosyal devlette edilgen olmaktan çıkıp, daha etkin bir rol almak isteyecekler 

ve toplumsal düzeyleri konusunda kendilerine daha fazla seçim hakkının tanınmasını talep 

edeceklerdir. Gelecekteki sosyal devlet büyük bir olasılıkla farklı olacaktır; fakat daha iyi 

hizmetlerin gerek özel, gerek kamu, gerekse gönüllü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi 

yeterli olmayacak ve ülkenin koşullarına göre mutsuzluk ve beklentiler artarak devam 

edecektir. Buna karşılık gerçekleştirilme düzeyinde hiçbir zaman kısa vadede arzu edilen 

seviyeye gelinemeyecektir. 

549 C. Murray, Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980, New York, Basic Books, 1984, 
s.195. 
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Gelişmiş toplumlarda, sosyal hizmetlerin karşılanması için dört temel faktör rol 

oynamaktadır. Bunlar demografik değişim, ekonomik faktörler, işgücü piyasası, ailesel ve 

sosyal faktörlerdir. önce demografik değişimi inceleyeceğim. 

a. Demografik Değişim: 

Yaşlılık normal bir fiziksel olgu, sosyal olarak doğal bir süreçtir ve tarihin gelişimi 

içinde ülkeden ülkeye farklı şekillerde algılanmıştır. Farklı kuramsal yaklaşımlar farklı 

açıklamaları beraberinde getirmekte ve bundan dolayı da toplumdaki yaşlı insanlar için farklı 

siyasal uygulamalar oluşmaktadır. Ayrıca hiçbir toplumda yaşlılığın kriterleri hakkında net bir 

tanıma rastlanamamıştır. Genel kabul gören yaklaşıma göre, kişiler emeklilik aylığını almaya 

başladıkları andan itibaren yaşlılığa adım atmış sayılırlar. Bilindiği gibi burada da, emeklilik 

yaşında ülkeden ülkeye ciddi anlamda farklılıklar vardır. Aynı farklılık kadınla erkek arasında 

da söz konusudur. Sağlık ned~nlerinden daha fazla, emek piyasası ve ekonomik durumlar, 

emeklilik yaşının oluşumunda temel etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Avrupa'da hükümetler, ekonomik baskılar ve emek piyasası nedeniyle, emeklilik yaşı 

ve emeklilere tanınacak imkanlar ile ilgili iki zıt politikayı benimsemiştir. Ülkelerinin işsizlik 

oranlarını azaltmak için birçok hükümet erken emekliliği teşvik etmektedir. Böylesine erken 

emeklilik planı, finansal açıdan karşılanması zor bir durum yaratmakla birlikte, tercih edilen 

bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Sendikalı ya da sendikasız çalışanlar da daha fazla 

kazanabilmek için emeklilik tasarısına sıcak bakmamaktadırlar. Sonuç olarak geçmişe göre 

değerlendirdiğimizde, emeklilik yaşının daha öne çekildiği görülmektedir. Kısacası, 

Avrupa'da erkekler için çalışma yaşı 60 ve daha üzerindeki çalışma oranı oldukça 

azaltılmıştır. Alan Walker'ın Avrupa'da yaptığı incelemede, çalışanlar arasında 55-59 yaş 

grubu içinde de geçmiş yıllara oranla bir azalma söz konusudur550
• Tüm bunların meydana 

gelmesinin en önemli nedeni, kişilerin sosyal konumları veya sağlık koşullarından çok, emek 

piyasasında meydana gelen değişikliklerdir. 

Çalışma yaşamında erken emeklilik politikaları yalnızca finansal yapı ile bir tezat 

içiı:,de olmamakta, aynı zamanda sosyal statülerde de bir farklılaşma meydana 

getirmektedir. örneğin emeklilik, kişinin daha sonraki yaşamında yoksul olması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca, böylesine bir durum, şöyle bir inanışın da kuwetlenmesine neden 

olabilir: Bu inanış, yaş itibariyle daha büyük olan çalışanların, gençlere göre daha az verimli 

550 Alan Walker et-al, O/der Peop/e: Socia/ and Economic Po/icies, Brussels: Commission of the 
European Communities, 1993, s. 95. 

264 



ve üretken olduklarıdır. Bu türden düşünceler, emekliliğe olumsuz bir anlam 

yüklemektedir551
• 

Son yıllarda Avrupa Topluluğu ülkelerinde ve diğer Avrupa ülkelerinde kabul edilen 

politikalar, emeklilik aylığı için kamunun yaptığı ödemeleri kısarak, yaşlılar için başka sosyal 

güvenlik sistemlerini devreye sokmak şeklindedir. Bu politikalar, ülkeden ülkeye farklılıklar 

arz etmektedir. Artık çalışanların kazancı brüt üzerinden değil net üzerinden hesaplanmakta 

ya da enflasyona endekslenmektedir. Keza, çalışanlar için emeklilik yaşı tekrar yukarıya 

çekilmekte, emeklilik maaşının hesaplanmasında emekliler aleyhine düzenlemeler 

yapılmaktadır. Hükümetler bir taraftan insanların erken emekli olmaları için gerek teşvik 

gerekse yaptırım düzeyinde kimi politikalar. uygulamışlardır552 • Diğer taraftan, ekonomik 

durumun kötüye gittiği dönemlerde alınan tüm ekonomik ve sosyal kararlardan en fazla 

ekonomik ve sosyal olarak yardıma ihtiyacı olan bireyler olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Ülkelerin ekonomik düzeylerinde bir gerileme olduğu zamanlarda, ekonomik anlamdaki 

güçsüz gruplar olumsuz etkilenirken, üst gelir düzeyine sahip gruplarsa hemen daima 

negatif etkileri ortadan kaldıracak bir çıkış yolu bulmaktadırlar. 

Avrupa ülkelerinde 65-75 yaşında olan insanların sayısında sürekli bir artış olurken, 

doğurganlık oranında bir azalmayla beraber yaş ortalamasında bir artış gözlemlenmektedir. 

Aynı zamanda kadınlardaki ortalama yaşam süresi de, erkeklere oranla daha fazladır. 

Bu olumsuz bakış açısına göre, demografik yapıdaki değişme, hizmetlerin yerine 

getirilmesi için daha fazla maddi kaynağa gereksinimi beraberinde getirecektir. Sonuç olarak 

insanlar daha fazla yaşayacakları için, hastalıklarla karşılaşma oranlarında da bir artış 

olacaktır. Demografik nitelikli bu saatli bomba, endüstriyel toplumlardaki sosyal 

organizasyonları ve gelecekteki finansal yapıyı ciddi anlamda tehdit etmektedir. 

Demografik tahminlerde her zaman bir hata payı bulunmaktadır. Bununla birlikte 

genel olarak kabul edilen bir görüş var ki; buna göre, gelecekte 65 yaşında çalışanlarla, 15-

64 yaşları arasındak) çalışanların oranına baktığımız zaman, ikinci grup çalışanlar -erken 

emekliliğe teşvikin şona ermesiyle- her geçen gün artarak devam edecektir. Olaya olumlu 

anlamda bakıldığında ise, doğurganlık oranının azalması uzun vadede işsizlik oranının 

azalması anlamına gelmektedir. Avrupa ülkelerinde kadın başına düşen doğurganlık oranı 

1960 yılında 2.63 iken 1990 yılında 1.59'a düşmüştür553 • 

551 /bid., s. 89. 
552Vic George, "The Demand for Welfare", European Welfare Po/icy,Der. Vic George ve Peter Taylor
Gooby, Landon, Macmillan, s. 179-180. 
553Alan Walker et-al, op. cit., s. 14. 
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Son yıllarda, OECD ülkelerindeki demografik haritada eğitim alma oranı geçmişe 

kıyasla bir artış göstermiştir. Bununla birlikte her yaşta insan tam zamanlı çalışmalar veya 

yarı zamanlı çalışmalar olmak üzere çalışma hayatına girmektedir. Birçok ülkede de 

emeklilik yaşı yükselmektedir. Tüm bu süreç birçok etkinin bir araya gelmesi ile oluşmakta 

olup, bu nedenden dolayı çalışan sınıfın mensuplarının sayısını uzun vadede tespit etmek 

oldukça güçtür554
• 

ikinci olarak da, gelecekte aktif bir biçimde çalışacak kişilerin sayısının tahmin 

edilmesi ise daha önemlidir. Gelecekteki işsizlik oranını tespit etmek için, yaşlı nüfus ile evli 

kadınlar toplam nüfustan çıkarıldıktan sonra, geri kalan işsiz nüfusu bilmemiz son derece 

güç bir iştir. Özellikle emeklilerin emek piyasasından çekilme oranı Avrupa ülkelerinde son 

derece yüksektir. Avrupa'da emeklilik sonucu çalışmayanların, tek başına bile demografik 

yapı üzerinde ciddi anlamda etkisi bulunmaktadır555 • Deneyimler şunu göstermektedir ki, 

emeklilik sonucu iş yaşamından çekilenler, bir süre sonra farklı biçimlerde iş yaşamına 

tekrar geri dönmektedir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde, özellikle kadınlar arasında iş 

yaşamına tekrar dönebilecek büyük oranda bir atıl kapasite bulunmaktadır556• Tüm bunlar 

dikkate alındığında, çalışanların oranındaki azalma büyük bir tehlike değildir; zira eskisinden 

daha yaşlı bir yedek işgücü ordusu hazır bulunmaktadır. 

Üçüncü olarak da, verimlilik faktörü önemli bir girdi sağlamaktadır. Son yıllarda çeşitli 

nedenlerden dolayı verimlilik oranın düştüğü bilinmektedir. Sanayi sektöründe, bu azalma 

diğer sektörlere kıyasla daha az orandadır. Bu süreç devam ettiği taktirde, toplam nüfus için 

ekonomik problemler artacaktır. Bu süreç kendi kendini tersine çevirebilirse, bu da olumlu bir 

durum olarak karşımıza çıkabilir. Verimlilik artışındaki bu azalış, özellikle Güneydoğu Asya 

ülkelerinden ve uluslararası rekabetten kaynaklanmaktadır. Tüm bunlara rağmen biz şunu 

çok iyi bilmeliyiz ki, genel anlamı ile verimliliğin artması, aynı zamanda vatandaşların 

refahlarının gelişimi ve ihtiyaçlarının karşılanmasının sonucudur. Bu da tek başına 

gelişmişliğin bir göstergesidir. 

Dördüncü konu ise göç problemidir. Avrupa Topluluğu ülkelerinin tüm çabalarına 

rağmen, bu ülkelere Üçüncü Dünya ve Doğu Avrupa ülkelerinden göç devam etmektedir. 

Göç eden kesim genellikle genç yaştaki insanlardan oluşmakta, bu insanlar da düşük ücretle 

çalışmaktadırlar. Şayet Avrupa Topluluğu ülkelerinin ekonomileri büyürken, mevcut emek 

gücü ihtiyacı karşılayacak nitelikte değilse, ancak o zaman göçmen işçiler ülke ekonomisine 

554 Ayrıntılı bilgi için bakınız. Vic George, "The Demand for Welfare", European Welfare Po/icy,Der. 
Vic George ve Peter Taylor-Gooby, Landon, Macmillan, 1996. 
555Age Corcern, The Coming of Age in Europe, Landon: Age Concern, 1992, Sy:37. 
556 George, op. cit., s. 184-185. 
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katkı sağlayabilir. Böylece en azından kısa veya orta vadede, göçmen işçiler -istenmeyen bir 

gelişme olarak- işsizlik oranının biraz daha artmasına neden olacaktır557. 

Beşinci olarak da, eğer yaşlı nüfusun daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için, gerek 

sağlık, gerekse sosyal hizmetler anlamında taleplerinin karşılanması yönündeki 

beklentilerine cevap verilmezse, tüm bu insanlar olumsuz bir duygu içine gireceklerdir. 

Sosyal harcamaların maliyetleri tahmin edilirken, dikkate alınması gereken husus insanların 

uzun süre yaşayacağı düşüncesidir. Fakat burada Fries daha olumlu bir yaklaşım 

getirmektedir. Fries'e göre, "çok yaşlı insanların sayısında bir azalma meydana gelecek, 

bundan dolayı da azalan güçlerde bir artış olmayacaktır. Kronik hasta sayısının bütün 

içindeki oranı çok küçük olacağı için, tıbbi anlamda bakıma muhtaç insan sayısı da 

azalacaktır558". Şayet Fries'in görüşleri gerçekleşirse, yaşlılar için yapılan ekonomik 

harcamalarda bir azalma meydana gelecektir. 

Son olarak da, yaşlıları hiç işe yaramaz kişiler olarak saymak gerçekle bağdaşmaz. 

Toplumlarda kazanç merkezleri olmamakla birlikte, bu insanlar torunlarına bakmakta veya 

başka hizmetleri yerine getirmektedirler. Doğru hükümet politikaları ile bu alanlardaki etkinlik 

artırılabilir. Yaşlı insanların yalnızca talep eden kişiler olduğunu düşünmek ve onları üretim 

alanlarından tamamen uzaklaştırmak yanlış bir tutumdur. Unutmamak gerekir ki, bu 

insanların eğitim alanında devletten genç neslin beklentilerinden daha az beklentileri 

bulunmaktadır. 

Demografik değişimin getirdiği sonuçlar üzerine yapılan tartışmalarda yaşlı insanlara 

kimi zaman haksızlıklar yapılmaktadır. Yaşlı insanlar için bir tek gerçek vardır, bu da, söz 

konusu insanların zannedildiği kadar türdeş olmamalarıdır. Fakat yaşlılık, birçok yönleriyle 

değerlendirilmesi ve akademik olarak incelenmesi gereken bir alandır. Bilindiği gibi yeni 

emekli olan insanlarla emeklilik sürecinde uzun yıllar geçiren insanların ihtiyaçlarını 

karşılaştırdığımızda, ikinci grup insanların ihtiyaçlarının daha fazla olduğunu rahatlıkla 

görebiliriz. Bu gruba dahil olan insanlar kronik hastalıklara daha fazla m~ruz kalmakta ve 

gelir düzeylerinde de ciddi bir azalma meydana gelmektedir. Avrupa Topluluğu'na ait olan 

ülkelerde 60-69 yaş grubu arasındaki insanlar arasında sağlık durumu ciddi anlamda bozuk 

olan insanların oranı %5'in altında, 80 ve daha üst yaş grubu insanlar arasında ise, bu oran 

5-6 kat daha fazla olarak yaklaşık %30 civarında bulunmaktadır559 • Doğaldır ki, nüfus 

557 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Mültecilerinin Durumu: Bir insanlık 
Sorunu, Ankara, Tarih Vakfı Yayınları, 1997, s. 184-189. 
558F. Fries, "Ageing, Natural Death and the Compression of Morbidity", New England Journal, Vol. 
303, No.3 1980, s. 130 vd. 
559walker et-al, op. cit., s. 101. 
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içindeki yaş haddinin yükselmesi, dul insanların ve yalnız insanların artması, beraberinde 

zorlu finansal sorunları ve sağlık problemlerini getirmektedir. 

Hollanda hariç, diğer Avrupa Topluluğu ülkeleri arasında, emeklilerin her geçen gün 

daha fazla mağdur duruma geldiğini rahatlıkla gözlemleyebiliriz560
• Bununla birlikte emekliler 

arasında da bir gelir dengesizliği vardır. Daha iyi şartlarda çalışanlar, kendilerini çalışırken 

farklı yöntemlerle, ek sosyal güvenlik sistemleri ile desteklemektedirler. Bugünlerde düşük 

ücretle çalışan insanların emeklilik dönemlerinde ekonomik sıkıntıya girecekleri mutlaktır. 

Emekli insanların durumlarının homojen olmaması nedeniyle, beklentilerinde de tam 

anlamıyla homojenlik yoktur. Fakat bilinen bir gerçek vardır ki, bu insanlara uygulanacak 

olan tedbirlerin oluşumuna karar verilirken, temel alınacak esas hükümetlerin sosyal devlet 

ilkesine olan yaklaşımlarıdır. 

Bu konuyu bitirirken demografik yapının değişimi açısından şunu önemle belirtmeliyiz 

ki, yaşlı nüfusun büyük bir çoğunluğu kimseye bağımlı olmadan yaşamaktadır. Bununla 

birlikte bunların günlük yaşamlarını idame ettirebilmeleri için yardıma da ihtiyaçları vardır ve 

bu yardımların çoğu ailelerinden gelmektedir. ilerisi için bu ihtiyaçların karşılanmasında 

devlet kurumlarına gerek finansal açıdan gerekse fiili olarak daha fazla iş düşeceği bir 

gerçektir. 

b. Emek Piyasasındaki Farklılaşma: 

Avrupa Topluluğu ülkelerindeki sosyal harcamalara baktığımız zaman pastadan en 

fazla payı işsizlere yönelik ödemelerin aldığını görürüz. 1994 yılı ortalarında tüm Avrupa 

Topluluğu ülkelerinde işsizlik oranı %11 olup, bu da yaklaşık olarak 18 milyon insana karşılık 

gelmektedir. Bu rakam içinde hem aktif olarak iş arayanlar, hem de çalışamayacak durumda 

olanlar bulunmaktadır. Bu iki değişken arasındaki oran ülkeden ülkeye değişiklik arz 

etmektedir. işsizlik oranı hesaplanırken genellikle çalışmak isteyip de çalışamayanların oranı 

dikkate alınmaktadır. 

işsizlik oranının artması dolaylı veya dolaysız olarak, sosyal harcamaların artmasına 

neden olacaktır. Dolaysız harcamalar, işsizlere ödenen işsizlik ödemelerinden 

kaynaklanmakta, dolaylı etkileri ise, ülke ekonomisine yarattığı olumsuz etkiler bir yana, 

işsizlerin çalışamadığı için veremediği vergiler ile sigorta primlerinin kesilememesinden 

kaynaklanan sigorta fonlarının azalmasından kaynaklanmaktadır. Bir başka dolaylı maliyet 

ise, uzun süre iş bulamayan insanların ruh sağlıklarının bozulması sonucunda, ailelerin 

parçalanması, evsiz insanların oluşması, suçluluk oranında artış ve intiharlara neden 

560Age Corcern, The Coming of Age in Europe, Landon: Age Concern, 1992, s. 177. 

268 



olmasıdır561 • Uzun dönem işsizlik beraberinde gelir düzeyinin ciddi anlamda düşmesini 

getirmekle birlikte, kişinin kendine olan güveninin de kaybolmasına neden olur. Dünyada 

tam istihdamın mümkün olup olamayacağını bilemeyiz; ama kısa vadede bunun oldukça güç 

olduğundan eminiz. Ulusal ekonomilerin globalleşmesi, hükümetlerin bu yöndeki çabalarını 

biraz daha zorlaştırmıştır. 

Avrupa ülkelerinde 1965 yılında erkekler için çalışma oranı %65.2 iken, bu oran 1993 

yılında %58.0 düzeyine inmiştir. Yeni iş alanlarının açılması kaçınılmaz bir sonuçtur. 

Devletlerin iş alanlarına yapacağı yatırım ve uygulayacağı programlar yalnızca ülkelerin 

ekonomik kaynakları ile sınırlı değildir. Aynı zamanda bunda, ideolojileri de önemli bir rol 

oynamaktadır. örneğin 1992 yılında, Danimarka ve Almanya gayri safı yurtiçi hasılanın 

sırasıyla %1.8 ve %1.0 payını aktif olarak istihdam politikaları için ayırmıştır562• 

Yeni politikalarda artık tam zamanlı çalışmanın yerini yarı zamanlı çalışmalar 

alacaktır. Tam zamanlı çalışma sisteminde insanlarda bir iş güvencesi dolayısıyla, gelecek 

güvencesi yarı süreli çalışma sistemine göre daha yoğundur. Yarı süreli çalışma ayrıca 

beraberinde yüksek oranda işe giriş ve çıkışı da getirecektir. Bu alanlarda kadın çalışanların 

yüzde oranı tam çalışmaya göre daha yüksek olacaktır. lngiltere'de 1980'Ii yıllarda ortaya 

çıkan yeni işlerin üçte ikisi, yarı zamanlı çalışmaya uygun işlerdir563 . Yarı zamanlı çalışma 

sisteminin niteliği gereği, daha geniş bir sosyal güvenlik sistemini de beraberinde getirmesi 

gerekmektedir. 

Günümüzde tüm sanayileşmiş ülkelerde az ya da çok istihdam düzeyinde bir 

dalgalanma ve düzensizlik vardır. Yarı zamanlı çalışma düzeninde, geçici işler, sık sık iş 

değiştirmeler, iş güvencesinin olmaması ve gelirdeki belirsizlik iş yaşamındaki 

düzensizliklerin önemli bir sonucudur. Bu dalgalanmalardan etnik yapıları gereği siyahlar 

beyazlardan veya cinsiyetleri nedeniyle kadın işçiler erkek işçilerden, statüleri sonucunda da 

çocuk işçiler, yetişkin işçilerden daha fazla etkilenmektedir. 

c. Aile Yapısındaki Farklılaşma: 

Klasik, erkek egemen aile yapısında son zamanlarda artık yavaş da olsa, bir 

farklılaşma olmaya başlamıştır. Çekirdek aile tipi, ilk olarak lskandinav ülkelerinde başlayıp, 

daha sonra sırasıyla Kuzey Avrupa devletlerine ve daha sonra da Akdeniz'e kıyısı olan 

561A.,Sinfıeld, "The Wider lrnpact of Unernployrnent", in OECD, High Unemp/oyment, Paris: OECD, 
1984, s. 95. 
562EU, Emp/oyment in Europe, Brussel: Cornrnission of the European Cornrnunities, 1994, s. 152. 
563Commission on Social Justice, Socia/ Justice: Strategies tor National Renewal, London: Vintage, 
1994, s. 38. 
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Avrupa devletlerine yayılmıştır. Ayrılıklar, boşanmalar, evlilik olmaksızın birlikte yaşamalar 

ve yeniden evlenme oranlarının hemen her yerde yükselmesi, bir çok ülkede beraberinde 

aile ilişkilerini bir daha gözden geçirmeyi gerektirmiştir. Aile yaşamındaki bu değişim, 

sanayileşmiş toplumun vazgeçilemez bir özelliği olarak yorumlanabilir. Evlenme oranını, yeni 

evlilik oranı ile kıyasladığımızda yeni evlenme oranlarında görece bir düşüş olduğunu 

görürüz. Buna ek olarak, Avrupa Topluluğu ülkelerine baktığımızda özellikle, evlilik dışı 

doğumlarda büyük bir artışın olduğunu, ayrılıkların ve ikinci evliliklerin yoğunlaştığını ve 

evlenmeksizin birlikte yaşama oranlarındaki artışın inanılmaz düzeyde olduğunu rahatlıkla 

görebiliriz564
• 

Aile yapısındaki bu değişim, sosyal taleplerde temel anlamı ile üç türlü farklılaşmayı 

beraberinde getirmektedir. Birincisi tek ebeveynli ailelere yapılması gereken yardımlardır. 

Tek ebeveynli ailelere devletin yaptığı yardımlar arasında bir farklılaşma vardır. Bu tip 

ailelere gerek devletten, gerekse diğer kaynaklardan gelen finansal yardımlar genellikle 

bunların ihtiyacını tam anlamı ile karşılayamaz. ABD'de 1980 yılında klasik ailelerde 

yoksulluk oranı % 13.6 iken, bu oran tek ebeveynli ailelerde, yeni bölünmüş ailelerde %56.5' 

tir. Aynı oran Almanya için %4-%28.9 iken, lsveç için, %2.7-%4.9'dur565
• 

Aile yapısının değişimindeki ikinci etki ise, özellikle artık kadınların çocuklarına 

bakmaktan vazgeçerek, kendilerini iş arama mecburiyeti içinde bulmalarıdır. Avrupa 

ülkelerinde okul öncesi çocukların bakımı ve okul süreci tamamen devletin sorumluluğu 

altında bulunmaktadır. Diğer taraftan devlet böylesine bir sorumluluğun sınırlarını 

azaltabilmek için büyük bir gayret içindedir. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ülkeler için 

genel eğilim söz konusu sorumluluğun azaltılması çabaları yönündedir. 

Üçüncü olarak, değişen aile içi roller nedeniyle kadınlar artık birilerinden yardım 

beklemekten yani edilgin olmaktan çıkıp, ekonomik faaliyetlere dolaysız şekilde direkt olarak 

katılmaktadırlar. Bu nedenle de, kadınlar ilerideki yaşamlarını garanti altına alacak bir 

sosyal güvenlik sisteminin oluşmasını talep etmektedirler. 

Devletlerin tek ebeveynli ailelere yönelik politikalarına karşı, özellikle sağ görüşlü siyasal 

çevreler sorunların çözümünden daha fazla, yeni sorunların yaratıldığı gerekçesi ile şiddetle 

karşı çıkmaktadırlar566 • Murray'a göre sosyal güvenlik politikaları, ailelerinin dağılmasını 

teşvik ederken, kişinin kendine güvenini yitirmesine yol açmakta ve insanları devlete bağımlı 

564Linda Hantrais, "Family Policy in Europe",Der. R. Page ve John Baldock, Socia/ Policy Review, 
No:6, Canterbury :University of Kent, 1994, s. 216. 
565A. Sorensen, "Women's Economic Risk and the Economic Position of Single Mothers", European 
Socio/ogical Review, vol.1 O, no.2, September, 1994, s. 177. 
566Murray, op. cit., s. 86. 
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hale getirmektedir. Böylesine bir yardım sürecini ortadan kaldırmanın, kişinin gelişim 

düzeyine önemli katkı sağlayacağı iddia edilmektedir. Fakat Dean ve Taylor-Gooby'nin 

çalışmalarını567 incelediğimizde Murray'ın tezinin doğru olmadığını rahatlıkla görebiliriz. 

Avrupa Topluluğu, sosyal güvenlik sisteminin topluma tam anlamı ile yerleştirilmesi için 

mutlaka tek ebeveynli ailelerin desteklenmesi gerektiğini belirtmektedir568
. 

Aile yapısındaki bu değişim sürecinin artarak devam edeceğine dair elimizde bir çok 

veri bulunmaktadrr569
• Hatta bu süreç, Katolik dinin hakim olduğu ve Akdeniz'e kıyısı bulunan 

ülkelerde dahi artarak devam etmektedir. Bu yapının değişimi ileride daha detaylı olarak 

incelenmesi gereken bir akademik çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

d. Sosyal Boyut: 

insanların sosyal düzeylerinin arttırılması konusundaki taleplerinin altında kapitalist 

toplumun başarıl.arı ve başarısızlıkları yer almaktadır. Konuyu olumlu yönleri ile ele alacak 

olursak, refah kapitalizmi insanların yaşam standartlarını artırırken, kişilerin yaşama bakış 

şekillerinde de bir gelişimin oluşmasına yardım edecektir. Toplumun devletten taleplerine 

baktığımızda, iyi durumda bir ekonominin oluşturulması ve/veya yürütülmesi ve herkese 

yeterli bir sosyal hizmetin sunulması öncelikli sırayı almaktadır. Ayrıca toplum, sosyal ve 

ekonomik hedeflere ulaşırken aynı zamanda da vergi oranının indirilmesini bekler. 

Ebeveynler çocukları için kaliteli bir eğitim süreci beklentisi içindedirler. Birçok ülke artık 

ulusal ekonomilerinin başarısı için iyi bir eğitimin, eğitimli işgücünün ve esnek bir emek 

gücünün önkoşul olduğuna inanmaktadır. 

Aynı zamanda birçok ülke sağlık alanında artan beklentileri de karşılamakla yüz yüze 

kalkacaktır. Bu beklentilerin artmasında demografik faktörlerin dışında, toplumun artan 

beklentilerinin de katkısı vardır. Ayrıca son yıllarda sağlık sektöründe gelişen teknoloji, 

sağlık alanındaki maliyetlerde büyük bir artışın olmasına neden olmuştur. Yine ilaç sektörü 

ve bu sektörün reklam ve promosyon faaliyetleri doğrudan ilaç fiyatlarına yansımıştır. Son 

olarak da sağlık sektöründe artan hizmet kalitesi de bu sektördeki fiyatların artmasında 

önemli bir etkendir. 

Sanayileşme diğer taraftan, toplumda bazı olumsuz faktörlerin oluşumuna neden 

olmaktadır. Bunlar suç oranındaki artma, madde bağımlılığı ve çevrenin yok edilmesi gibi 

567Hartley Dean ve Peter Taylor-Gooby, Dependency Cu/ture, Harvester Wheatsheaf, Hemel 
Hempstead, 1992 s. 25-27. 
568EU, Socia/ Protection in Europe, Brussels: Commission of the Communities, 1994, s. 121. 
569L. Hantrais, "Family Policy in Europe",Der. R. Page ve John Baldock, Socia/ Policy Review, No:6, 
Canterbury: University of Kent, 1994, s. 216. 

271 



sosyal problemleri kapsamaktadır. Bu tip sosyal problemler yalnızca gönüllü kuruluşların 

veya özel sektörün devreye girmesi ile çözümlenemez. Sorunlar ancak ulusal hatta 

uluslararası bütünleştirici politikaların devreye girmesiyle aşılabilir. Son yıllarda özellikle 

Avrupa ülkelerinde bu tip problemlerde büyük bir artış yaşanmaktadır. Sosyal koşulların 

başında insanın yaşam hakkına ve· sosyal haklarına saygı gelmektedir. Bundan dolayı 

hükümetin ilk görevi toplumdaki güvenliği sağlamaktır. Hükümetlerin tüm bu görevleri yerine 

getirebilmesi için çok büyük bir maddi kaynağa gereksinimi vardır. 

Çevre kirliliğinden bahsederken, denizlerin, nehirlerin, havanın ya da dünyanın 

kirlenmesinin dışında, insanı birebir günlük yaşamda etkileyen faktörlerden bahsetmekteyiz. 

örneğin ozon tabakasının delinmesi ya da yukarıda adı geçen tahribatlar nedeni ile 

insanların astım olması gibi, sorunlara hükümetler bir an önce çözüm bulmak zorundadır. 

Maalesef ki, yakın gelecekte ne çevre felaketlerinin ne de madde bağımlılığı ve suç 

oranlarının artması gibi sosyal sorunların azalacağı yönünde elimizde iyimser veriler 

bulunmamaktadır. 

1990'1ı yıllarla birlikte, emek piyasasındaki düzensizlikler, sosyal güvenlik 

politikalarının sınırlılığı ve olumsuz ekonomik durum, birçok ülkede, izleyen şekilde, 

toplumsal yoksulluğun da artmasına neden olacaktır. Günümüzde sosyal politikaların 

yetersizliği nedeniyle, yakın bir gelecekte sosyal problemlerde artış kaçınılmazdır570• 

Toplumdaki yoksulluğun artmasıyla birlikte gelir dağılımında bir adaletsizlik meydana 

gelecek, bunun sonucu olarak da, toplumun genelinde, sosyal hizmetlere ve sosyal 

yardımlara daha fazla gereksinim duyulacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki, ülkelerin sosyal 

politikaları ile ekonomik politikaları arasında bir paralellik bulunmaktadır. 

2. Hükümetlerin Sosyal Devlete Kaynak Yaratmak için Yaptığı 

Uygulamalar: 

Genellikle hükümetler bir taraftan kaynaklarını arttırmak isterken, diğer taraftan da 

kendilerine yönelik talepleri kısmayı amaçlarlar. Avrupa Topluluğu'nun politikaları da bunu 

amaçlamaktadır: Hükümetler aşağıda aktarılan metotları kullanmak vasıtasıyla gelirlerinde 

bir artış yaratarak, bunları sosyal ve kamu harcamalarına dönüştürmek gibi bir yöntem 

izlemek durumundadırlar. 

ilk olarak, devletin sosyal harcamalarına kaynak bulmasının en iyi yolu ekonomik 

büyüme oranının artmasıdır. Bu yöntem genel kabul gören ve politikaların da uzun süre 

570EU, A Socia/ Portrait of Europe, Brussels: Commission of the European Communities, 1991, s. 78. 

272 



yaşayabilmesini sağlayan bir genel desteği temin eden yöntemdir. Fakat sanayileşmiş 

ülkelerin şu andaki durumlarına baktığımızda, yüksek düzeyde bir işsizlik ve ekonomik 

alandaki düşük büyüme hızını gayet rahatlıkla görebiliriz. Bu durumun kısa vadede 

değişeceği yönünde hiçbir ikna edici veri bulunmamaktadır. En azından kısa vadede bizi 

sosyal refahın genel anlamda halka yayılacağı hususunda yardımcı olacak nitelikte hiçbir 

iyimser gösterge bulunmamaktadır. 

ikinci yöntem ise, şayet hükümet ve halk vergi oranının artması konusunda hemfikir 

ise, ekonomik büyümedeki düşük orana rağmen, sanayileşmiş toplumlar sosyal hizmetleri 

finanse edebilirler.· Gerçekten vergiler tüm ülkelerde gayri safı yurtiçi hasılanın büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Vergilerin yükselmesine karşı itirazların ideolojik bir temeli vardır. 

Burada temel anlamı insanların gelirlerini nereye harcayacakları konusunda bir 

özgürlüklerinin olması gereğine dayanmaktadır. Bir diğer itiraz ise, ekonomik nedenden 

kaynaklanmaktadır. Buna göre de, yüksek vergi çalışma hayatının ve aynı zamanda da 

yatırımların ortadan kalkmasına neden olacaktır. Fakat bunların tam anlamı ile gerçeği 

yansıttığı söylenemez. Avrupa Topluluğu'nun raporuna göre571 yüksek oranda bir sosyal 

koruma politikasının sürdürülmesi, ekonomik büyüme önünde bir engel değildir. OECD'nin 

bir raporunda ise sosyal politikaların, ekonomik gelişim üzerinde olumlu etkilerinin 

bulunduğu belirtilmiştir572• 

Bununla birlikte birçok hükümet, dolaysız verginin ve sosyal harcamaların, 

ekonominin büyümesi üzerinde negatif bir etkisinin bulunduğunu belirtmektedir. Bu 

nedenden dolayı ilgili hükümetler son on yılda dolaysız vergi oranını azaltma, ya da sosyal 

harcamaları kısma konusunda bir eğilim içine girmişlerdir. Bu hükümetler yüksek oranda 

vergilendirme politikalarının özellikle seçimlerde bir siyasal intihar olacağını bildikleri için bu 

olaylara asla sıcak bakmamaktadır. Kimi hükümetler bu problemi aşabilmek için dolaylı 

vergilendirme oranında bir artış meydana getirmişlerdir. OECD'nin raporuna göre, bazı vergi 

mükellefleri, belirli amaçlar vey~ programlar için vergi oranının artırılmasını, hükümetin 

genel amaçlarının yerine getirilm~si için vergi ödemeyle kıyaslandığında ilk şekliyle yüksek 

oranda vergi ödemeyi olumlu karşılamaktadır573 • 

Bununla birlikte tahsis edilen vergiler de bir başka problemdir. Vergilendirme 

sonucunda insanların çalışma hayatından kaçışlarının nedeni geçmişte kalan korkular 

olmalıdır. Bugün ise küreselleşme söylemi sonucunda, mobilize olan kesimin bir ülkede 

yatırım yapmasının koşulları, düşük vergi ve işçilik olmaktadır. Hükümetlerin bundan böyle 

571 EU, Social Protection in Europe,Brussels: Commission of the European Communities, 1994, s. 86. 
572OECD, New Orientations for Social Po/icy, Paris:OECD, 1994, s. 10 
573OECD, Economic Outlook, No:65, 1998, Sy:13. 
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bu konu üzerinde düşünmeleri sermaye mobilizasyonu açısından son derece önemlidir. 

Vergilendirme konusu şunu çok net olarak göstermiştir ki, güçlü çok uluslu şirketler herhangi 

bir ülkenin iç ilişkilerine son derece rahat müdahale edebilmektedir. 

Üçüncü olarak hükümetler artan etkinlik ve sorumluluklarını borç oranlarının 

artırılması vasıtası ile karşılayabilirler. Hemen hemen tüm hükümetler borçlarını ödeme 

kabiliyetleri olduğu sürece gerek iç, gerekse dış borca başvurmaktadır. Fakat bu borçlar 

daha çok hükümetlerin alt yapı hizmetlerine ve uzun vadedeki planlara ayrılacağı yerde 

çoğunlukla cari borçları kapamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu kamu borçları enflasyon 

oranının artmasından daha ziyade, faiz ö·demeleri ulusal gelirin yüksek bir oranını 

oluşturmaktadır. Türkiye, ltalya ve Yunanistan gibi ülkeler ulusal borç yükünden, ekonomik 

büyümeyi düşürmeden kurtulmak zorundadır574 • Aksi taktirde kamu harcamalarını kısmak 

zorunda kalacaklardır. Bu reçeteyi IMF Üçüncü Dünya ülkelerine ve Doğu Avrupa ülkelerine 

önermektedir. Fakat tüm bunlara rağmen ülkelerde ulusal borç yükü oldukça yoğun bir 

şekilde artmaktadır. 

Dördüncü metot ise, hükümetlerin ulusal varlıkları satmak suretiyle gelirlerini 

artırmasıdır. ilk olarak bu uygulamaya lngiltere'de başlanmıştır. Bu uygulama sonucundaki 

gelirler lngiltere GSYH'nın %11.9'cu oluştururken, daha sonra özelleştirme hareketine 

başlayan Fransa'da 1983-1991 yılları arasında bu oran GSYH'nın %1.S'ini, lsveç'te, %1.2'ni 

ve Almanya'da % 0.5'ini oluşturmaktadır75 • Özellikle lngiltere'de Thatcher döneminde gerek 

ekonomik, gerekse ideolojik politikalar özelleştirme sürecinde oldukça etkili olmuştur. Fakat 

bu ülkede yapılan özelleştirme uzun vadede ülkeye beklenen-getirilerin ötesinde büyük bir 

zarar getirmiştir. Bu metot günümüzde ülkemizde oldukça taraftar toplayan bir metodudur 

Beşinci olarak, kullanılan hizmetler için ücret tahsisi veya varolan hizmetlerin 

ücretlerin, yükseltilmesidir. Yönetimsel anlamıyla bu yaklaşım uygulanması güç olmakla 

birlikte aynı zamanda tehlikelidir. Şayet alınacak ücret tutarı yüksek ise, insanlar bu 

hizmetleri almaktan vazgeçebilirler. Diğer taraftan hükümetle~ alacakları ücret oranını az bir 

miktarda tutarlarsa, o zaman da amaca hizmet etmeyec~ktir. Bu yöntem genellikle sağ 

ideolojilerin önerdikleri bir uygulamadır. Bu uygulama beraberinde siyasal riskler taşımakla 

birlikte, sosyal devletin niteliğine de ters düşmektedir. 

Hükümetler gelirlerini artırmak için kimi zaman petrol geliri veya büyük miktarlarda 

bağışlar gibi beklenmedik kaynaklardan yararlanabilirler. Bu kalemler pek tabii ki önceden 

hesaba katılacak gelirler değildir. Hükümetler kamu harcaması bütçesini oluştururken, hem 

574 OECD, Economic Outlook, No:65, 1998, Sy:257. 
575D. Bos, "Privatisation in Europe: A Comparison of Approaches", Oxford Economic Policy Review, 
vol.1, no.1, Spring, s.100. 
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harcamaları nasıl kısabiliriz hem de devlet hizmetlerinden yararlanma oranını nasıl 

azaltabiliriz sorularını kendilerine sormaktadırlar. Bu sayede de hizmetlerin hem niteliğinde 

hem de niceliğinde bir azalma sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu metotlardan ilki, gerek 

yönetimsel, gerekse finansal anlamıyla sosyal hizmetlerin yükümlülüğünü devlet dışı 

örgütlere devretmektedir. Hükümetlerin yükümlülüğü yalnızca sosyal hizmetlerin yasal 

çatısının oluşturulması ile sınırlandırılmış olacaktır. Toplum hizmetler karşılığında aynı 

oranda bir pay ödemeye devam ederken, tek fark artık bu hizmetleri devlet kurumlarının 

yerine getirmemesidir. Fakat mağdur durumda bulunan kişilerin bu durumdan çok fazla 

faydalandıkları söylenemez. 

Kamu harcamalarını azaltmanın ikinci yolu ise, insanları hizmetler konusunda devlet 

kurumlarından daha fazla özel kurumlara yönlendirmektir. Burada özel kurumlar sağlık ve 

yaşlılık aylığı gibi kimi hizmetleri üzerlerine almaları halinde devletin teşviklerinden 

yararlanma olanağı bulacaklardır. Pek tabii ki, bu da, sosyal devletin işlevini tam anlamı ile 

yerine getiremeyecektir. Çünkü maddi imkanları olan kişiler daha kaliteli hizmetler almak 

amacı ile özel sektörün verdiği hizmetlere yönelirken, bu imkanlara yeterli düzeyde sahip 

olmayan kişiler ise devlet kurumlarının verdiği hizmetle sınırlı kalacaklardır. Bu beraberinde 

şöyle bir sakınca da getirebilir: Devlet özel sektöre bu alanda teşvik ve maddi imkanlar 

sağladığı için ve onların da sunduğu hizmetlerden yalnızca bir kısım insanlar 

yararlanacağından dolayı, fırsat eşitliği ilkesinden bahsetmek oldukça zor olacaktır. 

Üçüncü yol ise, bu hizmetlerden faydalananların oranında bir kısıtlama yapmak 

olabilir. Bu yaklaşım kimsesiz çocuklar veya kendilerine bakma gücüne sahip olmayan 

yaşlılar gibi bazı gruplarla sosyal hizmetlerden yararlanacak grupları sınırlandırma 

eğilimindedir. Birçok sanayileşmiş ülke işsizlerle, tek ebeveynlileri bu grup içinde 

düşünmektedir. Fakat çalışan kesim, çalışmayan kesim için ödemek zorunda olduğu 

vergileri ödememek istediğinde böyle bir sistemin nasıl işleyeceğine dair bir bilgi 

bulunmamaktadır. Burada genellikle bir amaç güdülmektedir. O da ülke içindeki yoksullu_ğun 

ortadan kaldırılmasıdır. Fakat şöyle bir baktığımız zaman şunu çok açıkça görebiliriz ~i, bu 

yaklaşım gerçekçi değildir ve devlet bu yaklaşımda ekonomik, siyasal ve sosyal kamu 

politikalarının işlevini yerine getirmekten oldukça uzak bir noktadadır. 

Dördüncü yol ise, hükümetlerin harcamaları düşürebilmek için hizmetlerin kalitesinde 

bir hafifletme veya standartlarında bir azaltmaya gitmesidir. örneğin Almanya'da işsizlik 

aylığı indirimine gidilmesi bunun güzel bir örneğidir. Buna benzer bir uygulama ise hasta

doktor ya da öğrenci-öğretmen oranındaki olumsuz değişimdir. 
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Beşinci uygulama ise, hükümete bağlı çalışanların ücretlerinde reel anlamda bir 

azaltma yapıldığında, bu diğer insanların ücretlerinde de reel azalma yönünde bir baskı 

unsuru oluşturmaya neden olacaktır. Bu yalnızca kamu harcamalarında bir tasarruf 

sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda insanların kamudan özel sektöre geçişini de 

sağlayacaktır. 

Altıncı teknik ise şu sıralarda yoğunlukla uygulanan yeni bir yönetim tekniğidir. Buna 

göre hükümetler harcamaları frenlerken aynı zamanda paranın değerinde bir iyileştirme 

yapmaktadırlar576 • Buna göre yıllık bir bütçe hazırlanır ancak, bu bütçenin hazırlanmasında 

ihtiyaçlar ve talepler gözönünde alınmaz. imkanlar ölçüsünde hazırlanan bütçe 

doğrultusunda hizmet verilir. Bu sayede özel sektörün bu alana girmesine dolaylı bir imkan 

sağlanmış olacaktır. 

Sonuç olarak, hem sağ hem de kimi sol ideolojiler değişik nedenlerden dolayı 

toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, harcamaların öyle ya da böyle azalması 

gerektiğine inanmaktadırlar. Onlara göre toplumda yaşlılara, akıl hastalarına, sakatlara ve 

geçici olarak bakıma ihtiyaç duyan insanlara yardım edilmesi gerektiği konusunda bir inanç 

vardır. Burada hükümetlerin düşüncesi genç nüfusun bunlarla ilgilenmesi yerine, üretim 

sürecine katkıda bulunarak sermaye birikimine katkı sağlamaları gerektiğidir. Fakat 

unutulmamalıdır ki, sosyal devletin sorunların tümü para ile ilgili değildir. Sosyal devlet aynı 

zamanda toplumun değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek bir değişimi de beraberinde 

getirmelidir. 

3. Sosyal Hizmetlerin Niteliği-Niceliği ve Sosyal Haklar: 

Sosyal devletin başarısı, sosyal politikalar vasıtasıyla minimum standartların 

sağlanması sonucunda oluşacaktır. Bu sürecin devam etmesinde sosyal hizmetlerin hem 

nitelik hem de nicelik olarak artmasının yanılıra, söz konusu koşullardan yararlanmanın da 

artık bir sosyal hak olarak tanımlanmasıyla mümkün olacaktır. Kimi toplumlarda eğitim ve 

sağlık alanları sosyal hak niteliğini kazanmıştır. Fakat sosyal güvenlik, barınma ve kişisel 

sosyal hizmetlerin değişik boyutları hala sosyal hak niteliğinden yoksundur. insanların eğitim 

ve sağlık hizmetlerinde olduğu gibi dolaysız olarak mahkemeye başvurma hakkının olması 

gerekmektedir. Kişilerin sosyal hizmetlerden yararlanma haklarını kullanamadıklarında, 

mahkemeye gitme hakkı vatandaş olmalarından dolayı tanınmalıdır. Burada kişinin ödeme 

576D.Ormond, "lmproving Government Performance", The OECD Observer, No:184, 
October/November, s.4-9. 
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kabiliyeti, daha önceki durumu ve davranışları gibi hiçbir kriter dikkate alınmamalıdır. 

insanlar bunlardan yararlanırken tıpkı diğer kamu hizmetlerinde olduğu gibi merkezi 

hükümet tarafından finanse edilmeli ve bu finansman işsizlik, hastalık, yaşlılık gibi belirli 

kriterlere göre tespit edilmelidir. Yine burada kesinlikle kişinin iş yaşamındaki davranışları, 

ihtiyacın süresi gibi hiçbir kriter dikkate alınmamalıdır. Tüm bu yorumlar aslında bireysel 

sosyal hizmetler ve barınma için de aynen geçerli olmalıdır. 

a. Sosyal Hizmetleri Kimler Nası I Yerine Getirecek? 

Yukarıda ele alınan sosyal hizmetlerin demokratik hükümetler tarafından yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Günümüz kapitalist toplumlarındaki yoksulluk oranı kabul 

edilemeyecek derecede yüksektir. Bu oranı insanların maruz bulunduğu sosyal problemler 

yaratmakta ve bu da toplumda son derece sancılı dönemlerin yaşanmasına neden 

olmaktadır. Eşitsizliğin azaltılması hükümetlerin ikinci derecede öncelikli işlerinden olmalıdır. 

Ayrıca eşitsizliğin önlenmesi yalnızca sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi ile mümkün 

olmayacaktır. Kapitalist refah toplumlarında, ikinci Dünya Savaşı'nda sonra reformist 

hükümetler, ücretlerin belirlenmesini serbest piyasa ekonomisine bırakmışlardır. Böylesine 

bir durum ister istemez gelir dağılımındaki eşitsizliğin kaynağıdır. Fakat bu eşitsizliğin 

ortadan kaldırılması için iki kurumun devreye girmesi gerekecektir. Bunlardan birincisi 

vergilendirme sistemi, ikinci olarak da, sosyal hizmetlerdir. Bu sayede söz konusu gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin kısmen de olsa ortadan kalkabileceğine inanılmaktadır. Fakat 

şimdiye kadar ki dünya uygulamalarına bakınca bu düşüncenin çok da başarılı olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Tüm bu aktardıklarımdan anlaşılacağı üzere gelir dağılımı 

sürecinde devletin direkt müdahale etmesi, gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltılması için son 

derece önemlidir. Ayrıca bunların yanında, yaşamımızın tüm alanlarında asgari bir yaşam 

standardının sağlanmasının, sosyal devletin yaratılmasında bir önkoşul olduğu 

düşünülmelidir. 

Sosyalistler arasında, gelir eşitsizliğinin azaltılması için gerekli olan hükümet 

faaliyetlerinin ne olduğu konusunda tartışmalar uzun zamandan beri devam etmektedir. 

Genel konular üzerinde hemfikir olunmakla birlikte, detaylar üzerinde fikir birliği söz konusu 

değildir. Tartışılan konulardan biri miras hakkını ortadan kaldırmaktır. Bu konu işçi partileri 

ve sosyalist partiler tarafından siyasal programlarında ortaya konmaktadır. Bununla birlikte 

miras hakkının ne kadarlık bir miktar için geçerli olduğu ve böylesine bir uygulama hayata 

geçirildiği zaman nasıl bir uygulamanın ortaya koyulacağı ve zamanlamasının ne olacağı 

konusunda henüz bir fikir birliği yoktur. Aslında ilginçtir, bu noktada sosyalistlerle liberaller 
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kimi noktalarda kesişmektedir. Liberaller miras sonucu insanların elinde bulundurdukları 

kaynakların serbest rekabeti zedelediğine inanırlar. Yaşama eşit olarak başlamanın, insanlar 

arasındaki rekabeti daha sağlıklı kılacağına ve bunun da ekonomik gelişimi 

destekleyeceğine inanmaktadırlar. 

Bununla birlikte, gelir dağılımındaki adaletsizliğin kaldırılmasında, miras hakkının 

ilgasından daha fazla devletin yapacağı kimi faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. ücret gelirleri 

önce halkın toplumca kabul edilmiş ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli biçimde dağıtılmalıdır. 

Bunun sonucunda özel ihtiyaçları ya da ortak çıkarlara katkıyı karşılayacak munzama 

gelirler dağıtılabilir. Böyle bir politikanın pratik anlamı hem asgari-azami hadlerinin 

belirlenmesi, hem de çocuklar için uygun tazminatlarla desteklenmiş sürekli bir gelir 

politikasının tesisini gerekmektedir. Gelir dağılımında yaratılacak fark hiçbir zaman 

toplumsal düzeni bozacak şekilde olmamalıdır. Ancak, daha önce de söylediğimiz gibi, bu 

fark gereğinden fazla büyütülmemelidir. Mevcut gelir eşitsizliklerini desteklemek için 

kullanılan argümanları sürekli sorgulamak eşitlik taraftarlarının görevi haline gelmiştir. 

Toplumdaki değer değişikliklerini yaratan güçler karmaşıktır. Bunlardan biri radikaller diğeri 

ise mevcut durumu savunanlardır. 

Aslında gelir eşitsizliğinin azaltılması beraberinde diğer alanlardaki eşitsizliğin de 

azalmasını getirecektir. Bu alanlardan biri de barınma imkanlarıdır. örneğin hükümetlerin 

sağlayacağı barınma imkanlarının; bekarlar, geçici işçiler, çok yaşlılar ve öğrenciler gibi 

gruplara sağlanması ihtiyaçların karşılanmasına daha uygundur. Bununla birlikte halkın 

diğer çoğunluğu kendi evlerini almaları için teşvik edilmelidir. Aslına bakacak olursak insanın 

kendi evine sahip olma fikrinin sosyal hizmetler düşüncesi ile çatıştığını söylemek çok doğru 

olmasa gerekir. Bu sayede insanlar yaşamlarında daha fazla özgür ve eşit olacaklardır. 

Bugün yaşanan ev konusundaki eşitsizliklerin devamı ise eşitsizliğin ve dolayısıyla 

özgürlüklerin kısıtlanmasında önemli etkenlerden biridir. 

Yine gerek eğitim, gerek sağlık alanında yaşanan eşitsizlik beraberinde gelir 

dağılımındaki eşitsizliği de getirmektedir. Birçok ülkeyi incelediğimiz zaman aslında eğitim ve 

sağlık alanındaki eşitsizliğin, ancak hükümet programları ile aşılabileceğini görülmektedir. 

Tabii ki burada eğitim hizmetleri ve bu konudaki politikaları, sağlık hizmetleri ile ilgili 

politikalarla karıştırmamakta fayda vardır. Yaşam ve çalışma koşullarındaki yükselmeyse 

diğer alanlardaki gelir eşitsizliğinin etkilerini azaltacak diğer faaliyet alanlarıdır. 
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b. Sosyal Hizmetlerin Kurumsal Yapısı: 

özellikle 1970'Ii yıllardan sonra sosyal hizmetlerin kurumsal yapıları kamuoyu 

tarafından eleştirilmeye başlanmıştı. Eleştirilerin en önemli nedenlerinin başında, karar 

süreçlerinin demokratik olmaması, sunulan hizmetlerin, hizmetten yararlanmak isteyenlerin 

ihtiyaçlarına cevap vermemesi, hem nitelik, hem de nicelik açısından ihtiyaca uygun 

olmamasıdır. insanların katılımı ve sosyal hizmetlerin kurumsal yapılarında insanların 

yönetime katılmaları, demokratik toplumlar için son derece önemli noktalardır. Yerel 

iktidarların yapısında olduğu gibi, sosyal hizmetlerin yönetim mekanizmalarını düşünürsek, 

böylesine bir oluşum sosyal hizmetlerin demokratik yapısının kontrol edilmesini 

güçleştirmektedir.· Katılım sürecinin hem sosyal hizmetlerden yararlananlar, hem 

muhtemelen yararlanacak olanlar, hem de diğer vatandaşları kapsaması hizmetlerin 

gelişimi, organizasyon yapıları ve uygun hizmeti karşılayabilmesi için son derece önemlidir. 

Bunun doğal sonucu olarak, tOm bunlar gerçekleştiği zaman aslında hizmetlerin yönetimi ve 

kontrolü, merkezi yönetimden yerel yönetimlere geçecektir. Katılımın gerçek bir katılım 

olabilmesi için karar ve yürütme organları mutlaka yerel olmalıdır. Yani sağlık merkezlerinin, 

okulların, barınma imkanlarının, yerel sosyal hizmetler ofislerine ve yaşlılar evlerinin o 

bölgeyi kapsayan ve o bölge halkı tarafından idare edilen bir organizasyona bağlı olması 

gerekir. 

Buradaki katılım süreci ve demokratik yapı hem ilkesel düzeyde, hem de uygulama 

düzeyinde yaşama geçirilmelidir. ilkeler çok açık ve herkes tarafından bilinir bir nitelik 

taşımalı, demokratik yapısında o bölge halkının katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Burada 

katılım sayesinde hizmetler tam anlamıyla insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 

olurken aynı zamanda da bürokratların ve profesyonellerin işten el çekmesi gerekecektir. Bir 

başka tartışma noktasıysa eğer, sosyal harcamalar yüksek miktarlarda olursa, vatandaşların 

bu kadar büyük miktarlardaki bir mali külfetin boyutlarını iyi düşünmesi ve kamu maliyesinin 

bunu karşılaması konusunda yoğunlaşması gereğidir. Burada sosyal hizmetlerin özündeki 

yapı yerelleşmekle birlikte finansal açıdan merkezi hükümet tarafından mutlaka 

deşteklenmesi gerekmektedir. 

Sosyal hizmetler alanında katılım düşüncesi uygulamaya geçince pek tabii ki, 

beraberinde kimi zorlukları da getirecektir. Bu öneri her şeyden önce gerek zaman, gerekse 

etkinlik açısından büyük maliyetleri bünyesinde bulundurmaktadır. Doğru ve etkin bir sistemi 

kurmak pek tabii ki kolay değildir. örneğin hizmetten yararlananlar aynı zamanda yönetim 

kademesinde bulundukları taktirde, çalışanların katılımının da aslında farketmeden 

bürokratik bir yapıyı beraberinde getirmesi olasıdır. Ben, sosyal hizmetlerin yerine 
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getirilmesinde karşılaşacağımız zorlukları göz ardı etmiyorum. Bununla birlikte oluşturulması 

gereken ilke, tüm yapının katılım sürecini meydana getirecek bir organizasyonu içinde 

taşıması için çaba sarf edilmesidir. Burada halkın desteğinin sürdürebilmesi için, katılım 

sürecini bünyesinde barındıran sistem ve yapının esnekliğini ve hizmetlerin etkinliğini 

koruyan bir organizasyonu hedeflemelidir. Katılımın korunması, hizmetlerin ve toplumun 

yapısında radikal değişiklikler yapılması anlamına gelmektedir. 

c. Sosyal Çoğulculuk: 

Demokratik sosyal politikalar, birçok bağımlı insanın yaşamında gayri resmi sosyal 

hizmetlerin önemli rol oynadığını kabulüyle oluşturulmuştur. Burada da aile ve akraba temelli 

ilişkiler esas rolü üstlenmektedir. Bununla birlikte böylesine bir politika çoğunlukla kadınların 

ve çocukların yaşam standartlarını belirli bir düzeyde tutmaya yöneliktir. Yeni sağ hareketi 

için, aslında temel anlamı ile sosyal hizmetleri bu tip yapılara kaydırmak düşüncesi öncelik 

taşımaktadır. Bunun dışında sol ideolojiler ise, gerek ı:ıile, gerek gönüllü gerekse kamu 

kurum ve kuruluşlarının hepsinin söz konusu alanda yer almamaları için bir neden 

görmemektedirler. Kısacası bunlarda, toplumda sosyal refahın sağlanmasında tek kaynak 

- ·· ' ·olarak devlet görülmemekte, diğer kaynakların da devreye girebileceğini belirtmektedirler. 

Aslına bakılacak olursa, uygun hizmetlerin yerine getirilmesinde, kamu kurumlarının, 

gönüllü kuruluşların ve aile yapısının devreye girmesi insanlara uygun hizmetlerin 

sağlanmasında en etkili metotlardan biridir. Bununla birlikte söz konusu işbirliğinde temel 

görev yine hükümete düşmektedir. Aksi taktirde eski sistemin devamında kadınların ve 

işsizlerin durumu yine aynı olumsuzluklarla devam edecektir. Buradaki fark aslında karma 

ekonomilerde, sağ bir ideolojinin mi yoksa sol bir ideolojinin mi temel rolü üstleneceğidir. 

Hiçbir sosyalist ideoloji temelinde devlet dışındaki sektörlerin devreye girmemesi gibi bir 

amaç gütmemektedir. Bilindiği gibi sosyal ilişkilerde demokratik sosyalist stratejiler, temel 

prensiplere dayalıdır. Herkesin çok iyi bildiği gibi yatalak veya sürekli sakat bir kişinin tüm 

sorumluluğunu devletin tam olarak üzerine alması ve her zaman bu kişiler ile tam zamanlı 

ilgilenme gibi bir lüks, çoğunlukla söz konusu değildir . 

d. Ekonomi ve Sosyal Politikalar 

ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana uygulanan sosyal devlet politikalarına baktığımız 

zaman rahatlıkla ekonomik ve sosyal politikaların birbirine paralel yürümesi gerektiğini 

görürüz. Ekonomik gelişme tek başına toplumdaki ekonomik ve sosyal eşitsizliğin 

azalmasına neden olamayacağı gibi ekonomik gelişme olmadan toplumdaki eşitsizliğin 

ortadan kalkması imkansız denecek kadar zordur. Bu nedenden dolayı herhangi bir 

ekonomik stratejinin, mutlaka sosyal bir boyut içermesi gerekirken, sosyal stratejilerin de, 
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ekonomik boyutları dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Özellikle 1970'1i yıllardan 

sonra ekonomik politikalar, sosyal politikalarla desteklenmek yerine eşitsizliğin yaratılmasına 

yol açan kararları bünyesinde daha fazla taşımıştır. Toplumlardaki en önemli eşitsizlik 

günümüzde çalışanlarla çalışmayanlar arasında oluşmuştur. Şüphesiz ki, ekonomik 

politikalar, sosyal boyutu gözönünde bulundurmalı ve sosyal hizmetlerin g·enişletilmesini 

amaçlamalıdır. 1945 ile 1960'11 yıllarda tam istihdam sağlandığı için hükümetlerin istihdam 

politikaları ile uğraşmamaları anlaşılabilir. Ama günümüzde bunun dikkate alınmaması gibi 

bir durum söz konusu olamayacaktır. Unutmamak gerekir ki, bir politika yaratmak için bu 

alanda bir ihtiyacın duyulması gerekmektedir. Birçok insanın yaşamlarını sürdürebilmeleri 

için mutlaka ve mutlaka çalışmaya ihtiyaçları vardır. insanlara böylesine bir imkan 

yaratamamak, beraberinde insanların ve toplumun ciddi anlamda yara almasına neden 

olacaktır. 

21. yüzyıla girerken şunu kabul etmeliyiz ki, insanlara iş imkanı sağlamak, artık 

hükümetin temel sorumluluklarından biridir. Burada da hükümetlerin dolaylı ve dolaysız 

olarak müdahale etmesi gerekmektedir. insanlar günde ortalama normal çalışma saatleri 

dışında 3-4 saat daha fazla çalıştırılırken, milyonlarca insan işsiz kalmaktadır. Burada bir 

yandan ekonomik etkinlik gözönünde tutulurken, bir yandan da mutlaka işin sosyal boyutu 

da düşünmelidir. öncelikle böylesine politikaların maliyetlerinin yüksek olduğunu kabul 

etmeliyiz. Burada amaç belirli gruplar için kötü koşullar yaratmak değildir. özellikle 1980'1i 

yıllarla birlikte lngiltere'de 3 milyon işsizin bulunması ve toplumsal düzenin eskiyi aratır 

nitelik kazanmasından sonra lngiltere'de Jaissez-faire kapitalizminden, Fransa' daki 

Mitterand hükümetinin uyguladığı türden sosyalist politikalara doğru bir kayış söz 

konusudur. Tony Blair hükümeti bu gidişatın bir sonucudur. lngiltere'de 1996 yılında ulusal 

gelirin %20'si sosyal güvenlik harcamalarını finanse edebilmek için kullanılmıştır5n. 

Günümüz Avrupası için sürecin tamamen bu yönde olduğunu rahatlıkla görmekteyiz. 

e. Genel Değerlendirme 

Buraya kadar olan açıklamalarımda, sosyal beklentileri gelecekte hangi faktörlerin 

etkileyeceğine göz attım. Tüm bu faktörlerin yanında ~n önemli faktör, toplumlarda artan 

işsizlik oranıdır. Sosyal yapıyı değişik alt birimlerin bileşkesi şeklinde algılarsak, işsizliği bu 

sistemin ana çıkış noktası ya da kalbi olarak tanımlayabiliriz. Tam istihdamlı toplumlarda, 

çeşitli gruplar destek için tamamen devlete güvenmekle birlikte, böylesine bir toplumda 

insanların devlet desteğine çok fazla gereksinimleri olmayacaktır. işsizler, erken emekliler, 

tek ebeveynler gibi grupların sorunların sayı olarak azaltılmış ve kontrol edilebilir bir düzeye 

mcahit Talas, Ekonomik Sistemler, 5.B., Ankara, imge Yayınevi, 1999, s. 455 
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çekilmiş olacaktır. Aynı zamanda ulusal ekonomide bir büyüme eğilimi söz konusu 

olduğunda, devlete bağımlı grup sayısında her geçen gün azalma olmaktadır. Tüm bu 

nedenlerden dolayı devletin talepleri karşılayabilmesi ve aynı zamanda da ekonomik 

büyümeyi sürdürebilmesi ve işsizlik problemini bir an önce çözmesi gerekmektedir. 

ikinci önemli sonuç ise, birinci sonuca bağımlı olarak, sosyal refahın sağlanması ve 

anti-sosyal davranışların minimum düzeye indirilmesinde, hükümetlerin toplumsal 

dayanışmayı artıracak yeni politikalara ihtiyaç duymasıdır. Unutmamak gerekir ki, tüm 

sosyal olayların bir ekonomik boyutu vardır. özellikle gerek sosyal statü gerekse ekonomik 

güç anlamı ile yardıma muhtaç olan kesimlerin bu mağduriyetlerinin, oluşturulacak sosyal 

politikalarla giderilmesi gerekmektedir. Kişilerin ekonomik ihtiyaçları azalmaya başladığı 

andan itibaren devletten beklentilerinde de bir azalma meydana gelecektir. Aksi takdirde 

toplumda bir bölünmüşlük söz konusu olacak ve bunun sonucunda da toplumsal 

istikrarsızlık, toplumun her kesiminde kendini hissettirecektir. 

Sosyal hizmetlere demokratik katılımın sağlanması, beraberinde sosyal hizmetlere kamu 

kurumlarının yanında gönüllü kuruluşlar, aile ve diğer toplumsal yardımların sağlanmasını 

gerektirmektedir. Aynı zamanda sosyal nitelikteki hizmetlerin, sosyal hak niteliğini 

kazanması, gelişmiş kapitalist toplumlarda son derece rahatlıkla gerçekleşebilir. Bu sayede 

sınıf, cinsiyet veya ırk ayrımının yarattığı sakıncalar da ortadan kalkacaktır. Tüm bunların 

oluşumunda sosyal politikaların rolü son derece önemlidir. Bununla birlikte, tüm bunlar 

kapitalizmi tehdit edebileceği gibi, şu andaki kapitalist ekonomik sistemin yapısında da ister 

istemez bir değişimi beraberinde getirecektir. Bu tip politikalar demokratik hükümetler 

tarafından yerine getirilecek ve planlı bir ekonomiyi de araç olarak kullanacaktır. 

Savaş sonrası yıllarda, gelişmiş endüstriyel toplumlarda, sosyal hizmetlerin gelişimi 

açık bir şekilde görülmüştür ve aynı zamanda sosyalist bir eğilimi .de bünyelerinde 

barındırdıkları açıktır. Günümüzde hiçbir gelişmiş kapitalist toplum, 1950'1i yıllardaki kadar 

demokratik yapılanmaya yakın değildir. Kapitalizmin, sosyalleşme a~amasının henüz 

ulaşabildiğini söyleyemeyeceğim. Bununla birlikte günümüzde gelişmiş l<apitalist toplumlar 

sosyal, ekonomik ve siyasal problemlerle, karşı karşıyadır. Bu problemleri kapitalist 

toplumun yalnızca teknik alandaki gelişmelerle veya idari mahiyetteki kararlarla aşması 

oldukça güçtür. Ayrıca sağ görüşlü partiler de söz konusu problemlerin çözümünün artık 

/aissez-faire politikalarla da gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağının farkına 

varmışlardır. Bunun için demokratik sosyal politikalar gerekmekte ve bunu da ancak sosyal 

devlet uygulamaları ile gerçekleştirebilmesi olanağı vardır. 
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SONUÇ 

21. yüzyıla girerken toplum içerisinde var olan güç dengesizlikleri gittikçe daha fazla 

belirginleşmekte ve bu dengesizliğin yol açtığı kaos ortamı, adil ve güçlü bir düzenleme 

mekanizmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 

hem siyasal, hem ekonomik ve hem de toplumsal bir varlık olan insanın, tüm bu alanları 

düzenleme yeteneği diğer tüm devlet anlayışlarından çok daha gelişkin olarak kabul edilen 

"sosyal devlet" anlayışına olan ihtiyacı, geçmişe oranla çok daha belirginleştirmiştir. 

Günümüzde tüm gelişmiş endüstriyel toplumlarda hükümetlerin politika ve 

eylemlerinde, sosyal hizmetlerin tuttuğu büyük yeri rahatlıkla görebilmekteyiz. Devletler, 

gelirlerinin büyük bir bölümünü kamu ve sosyal hizmetlere ayırmaktadırlar. Ayrıca yarattıkları 

iş alanlarıyla da, gerek yerel gerekse merkezi hükümet yapısında birçok kişiyi istihdam 

etmektedirler. Bununla birlikte kurallar, düzenlemeler ve özel sektörün eylemlerinin onlara 

yansıması oldukça karmaşık bir yapı içindedir. Aslında tüm bunlar vatandaşlarının 

beklentilerinin yerine getirilmesini de beraberinde getirmektedir. Özellikle gelişmiş sanayi 

toplumları, sosyal devlete oldukça sıcak bakmaktadır. Hükümetin sosyal alanda yarattığı 

faaliyetler, özellikle gelirin oluşumu ve dağıtımına yöneliktir. Sosyal devlette topluma katkı 

kadar, bireye katkı da çok önemlidir. Ancak buradaki birey artık soyut bir birey değildir. 

Toplum içinde yaşayan, çeşitli toplumsal rolleri üstlenen, bir kişidir. Sosyal devlet ilkesi ile 

birlikte devletin söz konusu bireyin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekecektir. Bu temel 

ihtiyaçlar somut bir hizmet niteliğinde olabileceği gibi, kişinin entelektüel gelişimine fırsat 

tanınmasının sağlanmasına kadar geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Sosyal devlet 

aracılığıyla bir taraftan bireylerin bağımlılık süreçleri minimize edilirken, diğer taraftan da 

bireyler arasındaki ekonomik ve sosyal statülerden kaynaklanan büyük uçurumun ortadan 

kaldırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte böylesi toplumlarda belirtilen politikaları 

uygulayan siyasal sistemlerin, ekonomik sistemin yapısını değiştirmeye yönelik olduğu 

söylenemez. 

Gelişmiş sanayi toplumlarında, kapitalist yapı aslında hükümet faaliyetlerinin temel 

karakterini de bir şekilde ortaya koymaktadır. Özel girişim ulusal refahın temel kaynağı 

olmaya devam ederken, serbest piyasa ekonomisinde hala ulusal refahın temel dağıtıcı 

sistemi konumundadır. Hükümet faaliyetleri, beklendiği gibi özel girişime ve serbest 

piyasaya destek vermektedir. Kapitalist düzenin ekonomik sistemi gerek parasal kaynakları, 

gerek organizasyon yapıları, gerekse yönetim anlayışı açısından son yıllarda büyük bir 

değişim geçirmiştir. Bununla birlikte kapitalist sistemin temel dört özelliği hiçbir zaman 

değişmemiştir. Bunlar, üretim ve dağıtım kanallarında bireysel mülkiyet, özel mülkiyetin 
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temel önemde olması ve bundan yararlanma hakkı ve miras hakkına saygı gösterilmesidir. 

Bu sayede kapitalist sistemin devamı sağlanırken, son olarak da gerek ekonomik alanda, 

gerekse sosyal alanda bireysel rekabetin de devamı sağlanmaktadır. 

Refah kapitalizmi, bir çok noktada /aissez-faire kapitalizminden farklıdır. Fakat 

unutmamak gerekir ki, refah kapitalizmi, temel anlamıyla kapitalist bir sisteme ait olmaya 

devam etmektedir. Aslında bu kapitalizmin değişmesi değil, yeni koşullara uyum 

sağlamasıdır. Kapitalist sınıf kendilerine ait üretim ve dağıtım kanalları anlamında dünle 

bugün arasında çok büyük bir farklılık içinde değildir. Hala sanayi, ticaret, banka ve sigorta 

sektörleriyle doğrudan doğruya ilgilenmeye devam etmekte ve amaçları ortak iyiyi 

yakalamaktan ziyade, kendi bireysel çıkarlarını en üst noktaya taşımaktır. Kısacası kapitalist 

sınıf, hala üretim ve dağıtım kanallarını kontrolü altında tutmaktadır. Gerek ulusal, gerekse 

uluslararası girişimlerin artması, aynı zamanda kapitalist sınıfın hem siyasal hem de 

ekonomik alandaki gücünü büyük oranda artırmaktadır. 

Kısacası kapitalist sınıf az ya da çok, geçmişle aynı karakterini korumakta ve daha 

fazla uluslararasılaşmaktadır. Bununla birlikte kapitalist sınıfın faaliyetlerinin hükümetler 

tarafından geçmişe oranla daha fazla düzenlenmesine karşın, en az geçmişte olduğu kadar 

güçlüdürler. Bu güçlerini üretim ve dağıtım kanallarından aldıkları kadar, artık medyadan da 

almaktadırlar. Bu sayede kapitalistler gerek aile gerekse eğitim sistemiyle birlikte istedikleri 

ideolojiyi sürekli olarak empoze edebilmektedirler. Tüm ekonomik sistemlerde olduğu gibi 

kapitalist sistem de, kendine bir ideolojik sistem bulmak zorundadır. Bu sistemin ortaya 

koyduğu değerler bütünü; bireyselcilik, eşitsizlik, rekabet ve özel mülkiyettir. Tüm bunlar 

kapitalist ekonomik sistemin temelleridir ve toplumun tüm kurumları tarafından desteklenmeli 

ve kabul görmelidir. 

Her toplumda öne çıkarılan belirli değerler bulunmaktadır. Bu değerler genel 

anlamıyla toplum tarafından, kabul edilmiş ve desteklenmişlerdir. Bireylere ait değerler 

sistemi, kimi zaman toplumun değerler sistemiyle çatışabilir. Kısacası bireylerin değerler 

sistemi ne toplumsal değerler sisteminin bir kopyası ne de ondan tamamen bağımsız bir 

yapıdır. Sosyal bilimler, toplumların değerler sisteminin yapısı üzerine tartışmalarını 

sürdürür. Toplumda çoğunlukla insanlar, ortalama toplumsal değerlerle motive olurken, 

değer yargılarının olmaması veya değer yargılarındaki farklılaşma, beraberinde çatışmayı da 

yaratabilmektedir. Tüm toplumlarda egemen bir değerler sistemi bulunmakta ve bu sistemler 

toplumsal düzenin oluşumunda ve devamında destekleyici konumdadırlar. Bu egemen 

değerler sistemi toplumda dolaylı ya da dolaysız şekilde bir yapının oluşmasında rol 

oynayacaktır. Söz konusu değerler sistemi kimi zaman toplumda bulunan eşitsizliğin 
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devamında da önemli rol oynamaktadır. Hemen hemen her toplumda farklı değerler 

sisteminin varlığı, toplum yaşamının düzenlenmesinde ve özellikle de sosyal alt kültürlerin 

toplum tarafından kabulleniş tarzında önemli roller üstlenmektedir. 

Günümüz kapitalist toplumlarında ilk olarak, insanlar arası eşitsizliğin önemli bir 

değer olduğu sürekli olarak er:rıpoze edilmektedir. Böylece insanların buna inanmaları 

sağlanmaktadır. Ayrıca ekonomik gelişim için bu eşitsizliğin son derece önemli olduğu 

konusu da sürekli olarak işlenmektedir. Bu değer yargılarına göre, eşitlikçi bir ortamda, 

insanların daha fazla çalışması için hiçbir neden bulunmayacaktır. insanları teşvik etmek 

amacıyla korunması gereken eşitsizlikçi yapıda, insanlar kısa ve orta dönemde sefalet 

çekebilirler. Fakat uzun dönemde istenilen refaha kavuşacaklardır. Tüm bu söylemlere 

rağmen, eşitsizliğin uzun dönemde refahı getirdiği yönünde hiçbir somut veri elimizde 

bulunmaktadır. 

Bir diğer toplumsal değer ise, anti kollektivistlerin ortaya koyduğu gibi, hükümetin 

eşitsizliği ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiği faaliyetlerin yalnızca ekonominin sağlıklı 

büyümesini engellememekle kalmadığı, aynı zamanda bireysel özgürlükleri de ortadan 

kaldırdığı yönündedir. Gelişmiş kapitalist toplumların tarihsel gelişimine şöyle bir 

baktığımızda, ortaya konulan durumun yukarıdakinden tamamen farklı olduğunu görürüz. Bu 

yüzyılın başında hükümet faaliyetleri, günümüze göre son derece sınırlıydı. Fakat hiç kimse 

o zamanki, bireysel özgürlüklerin günümüzdeki bireysel özgürlüklerden daha iyi olduğunu 

ileri süremez. Bunun en iyi örneği lskandinavya ülkeleridir. Hükümet politikalarının en 

ileri şekilde uygulandığı bu ülkelerde, bireysel özgürlüklerin sınırlandığını ileri sürmek 

herhalde gerçekçi olmayacaktır. Kısacası, toplumda eşitsizlik anlayışı, gerek ekonomik 

gelişimi, gerekse bireysel özgürlükleri korumak için egemen bir toplumsal değer durumunda 

sayılabilir. Fakat söz konusu yaklaşım, pratik yaşamla karşılaştırıldığı zaman, ileri sürülen 

tezlerin gerçeği çok fazla yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Aksine eşitlik anlayışında yaşanacak her türlü gelişme beraberinde bireysel 

özgürlükleri de getirmektedir. Eşitsizlik ekonomik ilişkilerde baskın karakter olmaya başladığı 

andan itibaren, söz konusu eşitsizlik durumu hem sosyal hem de siyasal alanda da kendini 

gösterecektir. Bu sayede tüm toplumda eşitsiz bir ilişkiler ağı oluşacaktır. Gerçek anlamda 

özgürlük, var olan eşitsizliğin azaltılmasına bağlıdır. Hükümet faaliyetleri ve meşruluk 

kavramıyla birlikte, özgürlük kavramında bir gelişim yaşanacaktır. Büyük çoğunluğun 

haklarının artmasıyla birlikte, bazılarına tanınan ayrıcalıklı haklarda doğal olarak bir azalma 

meydana gelecektir. Burada toplumun bütünü için bir özgürlük ortamı yaratılmaya 

çalışılmaktadır. Yoksa bireylerin neleri kazanıp neleri kaybettikleri çok önemli değildir. 
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Hükümetin toplumda eşitlik yaratmaya çalıştığı yasama faaliyetleri aslında toplumda 

özgürlüğün genişlemesine ve artmasına neden olacaktır. Böylesi bir toplum, beraberinde 

vatandaşlarına daha eşitlikçi ve özgür bir ortam sağlayacaktır. Burada temel yaklaşım biçimi 

bireyselcilikten çıkarak kollektivist bir algılamaya yönelmektir. Bunun içinde günümüz değer 

yargılarının köklü değişikliklerin olması şarttır ve burada toplumun tüm kademelerine, 

özellikle de sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşmektedir. 

Kısacası, sosyal devlet ilkesiyle birlikte ekonomik ve toplumsal yapı somut olarak ele 

alınmakta ve bu yapıdaki eşitsizlikler asgari düzeye indirilmeye çalışılmalıdır. Eşitlik ilkesi, 

sosyal devletin en önemli ilkesidir ve burada bahsedilen eşitlik, şekli veya soyut bir eşitlik 

olmayıp, tamamen kişinin yaşadığı toplumla birebir ilintilidir. Kısacası burada maddi anlamda 

bir eşitlik söz konusudur. Sosyal devlette eşitliğin var olup olmamasında dikkat etmemiz 

gereken temel kriter, devletin, uyguladığı politikaların ve uygulamalarının altında, toplumda 

bir sosyal eşitlik yaratmak amacı taşıyıp taşımadığı olmalıdır. Toplum içerisinde eşitlik 

ilkesinin pratikte etkinliğinde başlıca iki destekleyici faktör karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi sosyal adalet, ikincisi ise sosyal güvenliktir. Sosyal devlet ilkesinin bir toplumda 

yerleşebilmesi için bu iki faktörün bir arada bulunması ve hükümetlerin eylem ve 

faaliyetlerinde bunların rahatlıkla görülebilmesi gerekmektedir. Sosyal adaletle amaçlanan, 

tüm kişi, grup ya da sınıfların yaşamlarının, ekonomik ve entelektüel düzeyde garanti altına 

alınmasıdır. Burada amaç kişinin, kişisel bütünlük seviyesine ulaşabilmesi için ona gerekli 

tüm imkanların sağlanmasıdır. Sosyal güvenlikte ise, kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için 

gerekli faaliyetlerin kurumsal bazda yürütülmesi ve güvence altına alınması gerekmektedir. 

Tüm bunların gerçekleştirilebilmesinin, yani bir toplumda sosyal devletin yaşayabilmesinin 

tek koşulu, toplumun demokratik bir şekilde yapılandırılmasıdır. 

Bununla birlikte daha önceki bölümlerde ortaya koymaya çalıştığım gibi sosyal 

devlete yönelik değişik bakış açıları farklılıklar arz etmektedir. Anti kollektivistler, sosyal 

devlete karşıdırlar, ama bu karşı çıkış rasyonel bir gerekçeden çok çeşitli dogmalara 

dayanmaktadır. Gerçekten de bu kişilerin iddialarının aksine, sosyal hizmetlerdeki 

harcamaların ne bireysel özgürlükleri, ne de ekonomik büyümeyi engellediği konusunda 

elimizde herhangi tutarlı bir veri bulunmamaktadır. Bunun tam aksine eldeki veriler, artan 

sosyal hizmetlerin gerçek anlamda bireysel özgürlüklerin kullanımının ve ekonomik gelişimin 

destekleyicisi olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal devlet uygulamaları sayesinde 

işgücünün daha nitelikli hale getirilmesi, sosyal mobilitenin kuwetlenmesi ve kaliteli ürünün 

sağlanmasında da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Liberallerin ileri sürdüğü bir başka görüş 

ise, sosyal hizmetlerin nitelik ve niceliğinin artmasıyla, aile ve toplumsal bağların 
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zayıflayacağı yönündedir. Fakat böylesine bir sonuca varabilmek için de elde somut veriler 

bulunmamaktadır. Aileler zor durumda kalan üyelerine karşı maddi ve manevi destek 

sağlamaktadır. Fakat bunun her ailede ve her durum ve koşulda olması gerektiğini ileri 

sürmek gerçekle pek bağdaşmamaktadır. Benzer şekilde bir çok aile ve örgüt yaşlılara 

gönüllü olarak bakmakta ve onlarla ilgilenmektedir. Fakat bunun devlet yardımı olmaksızın 

bütün nüfusu kapsar şekilde devamlı ve düzenli olarak yerine getirilmesi imkansız denecek 

kadar zordur. Tüm bu zorluklar aslında ekonominin gelişiminin karşısında önemli bir engel 

olmakta, yerine getirilmemeleri halinde de bireysel özgürlüklerin kullanılmamasına neden 

olmaktadır. 

Marksistlerin sosyal dev.lete yaklaşımının ise güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. 

Marksistlerin güçlü yönü, sosyal devleti izole bir yapı olarak düşünmeyip, ekonomik ve 

sosyal sistemle ilişkilendirebilmeleridir. Zayıf yönleriyse, sosyal politikaların olumlu yanlarını 

tam anlamıyla reddetmeleridir. Bilindiği gibi onlar sosyal devletin, yalnızca kapitalist sistemin 

çıkarlarına hizmet ettiğini söylemektedirler. Halbuki detaylı bir şekilde incelendiğinde aslında 

sosyal politikaların gerek ekonomik gerekse siyasal sistemde, geniş insan kitleleri lehine 

birçok fayda sağladığını rahatlıkla görebiliriz. Güçsüz yönlerinden bir diğeriyse, sosyal 

politikaları, ekonomik ve siyasal etkileri olarak ikiye ayırmalarıdır. Ekonomik ve siyasal 

boyutuyla, sosyal yasama faaliyetlerini çok kesin çizgilerle ayırmak da oldukça zordur. Son 

olarak, Marksistler sosyal politikaların bireyler üzerindeki etkileri konusunu fazla 

incelememişlerdir. özellikle sosyal hizmetlerin bireylere sağlanan eğitim, sağlık, barınma ve 

genel yaşam standartlarının yükseltilmesiyle ilgili niteliğini dikkate almamaktadırlar. 

Fabianların sosyal devletle ilgili yaklaşımlarını inceleyecek olursak, sosyal ve kamu 

hizmetlerinin insanlara sağladığı faydalar onların kuwetli yönlerini bize vermektedir. 

Bununla birlikte en güçsüz oldukları noktaların başında, sosyal hizmetlerin sosyalizmin 

doğasında olduğu varsayımı ve yine sosyal hizmetlerin sosyalizmin bir basamağı olduğu 

düşünc:esidir. Sosyal hizmetler bireylere birçok fayda sağlamakta ve toplumdaki sınıf ve 

cinsiy~t ayrımını azaltmaktadırlar. Ancak Fabianlar yaptıkları analizde şunu göz ardı 

etmektedirler: Kapitalist bir düzendeki sosyal devlette, devlet kapitalist niteliğinden birey 

kaybetmemekte ve reformist hükümetler değişim konusunda oldukça zorlanmaktadırlar. 

Fabianlar merkezi yönetime, sosyal hizmetlerin sunulmasında önemli görevler 

yüklemektedirler. Bununla birlikte kimi zaman merkezi hükümetlerin ihtiyacı doğru tespit 

edememe gibi, çözümü doğru kişiye de aktaramama olasılığı oldukça fazladır. 

Peki sosyal devletin bize kazandırdıkları nelerdir? Her şeyden önce sosyal devlet 

anlayışı insanlara hiç olmazsa belirli bir asgari yaşam standardı temin etmeyi 
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amaçlamaktadır. Kısacası sosyal devletin sağlamak istediği, toplumda sosyal farklılıklardan 

kaynaklanan, adaletsizlikleri azaltmak ve böylesine adaletsizliklerde mağdur lehine 

düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunabilmektir. 

Eskiden iddia edildiği gibi sosyal devletten yararlanacaklar artık yalnızca işçi sınıfı 

değildir. Sosyal devletin sujesi aynı zamanda, sivil toplumlar' şeklinde örgütlenemeyen, 

çocuklar, yaşlılar, mağdur durumda bulunan anneler, sokaklarda yaşayanlar ve kendinin 

hakkını arayacak bir örgüte üye olamayan insanlar olmalarıdır. Bunların hepsinin ortak 

paydası, sosyal rolleri gereği mağdur durumda bulunan ve bulunduğu durumda kendi 

başlarına düzlüğe· çıkma imkanı olmayan insanlardır. Kısacası devletin yardımına ihtiyaç 

duyan kişilerdir. Özellikle bireylerin veya azınlıkların, evsizler, sağlık veya eğitime ihtiyaç 

duyanlar gibi bazı kesimlerin, ulusal yaşam standardının altında kalması durumunda, sosyal 

hizmetlere son derece önemli rol düşmektedir. Bununla birlikte birçok insan için sağlanacak 

asgari yaşam standardı, sınıflar arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. 

Daha önceki bölümlerde belirttiğim gibi, gelirin ve refahın dağıtılmasında olumlu yönde çok 

büyük bir değişim gerçekleşmemiştir. Yetişkinler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların 

azalmasına, çocuklarda yaşanan ölüm oranının düşmesine, üniversiteye girenlerin sayıca 

artmasına, barınma imkanlarında eskiye oranla büyük bir ilerleme sağlanmasına rağmen, 

1920'1i yıllarda olduğu gibi günümüzde de hala ailenin sosyal ve ekonomik durumu önemini 

korumakta ve sınıf farklılığının yarattığı büyük eşitsizlik oldukça yoğun bir şekilde devam 

etmektedir. iş hayatından elde edilen faydalar devletin teşvikiyle dolaylı ve dolaysız olarak 

artmaktaysa da, çoğunlukla bundan faydalanan kapitalist sınıfın temsilcileridir. Kısacası 

çalışan sınıfın elde ettiği faydalarda ve yaşam standartlarında görece bir artış söz konusu 

iken, toplumdaki eşitsizlik hiçbir azalma olmadan aynen devam etmektedir. Sosyal 

politikanın, yoksulluk ve eşitsizlik üzerindeki etkisi açık olmakla beraber, ekonomik gelişme 

üzerindeki etkisi konusunda aynı şeyler söylenemez. Zira bu konuda elimizde konuyu 

aydınlatabilecek yeteri kadar çalış!11a da bulunmamaktadır. 

Bugün gelişmiş ülkelerin t'lükümetlerinin, büyük oranda kabul ettikleri anlayışa göre, 

çalışan sınıfın geçimini sağlayabilecek asgari bir düzen onlara sağlanmalıdır. Bu düzen, 

çalışan sınıfın yaşam standartları düzeyindeki artışı veya kamu hizmetlerin önemini 

küçümseyen bir anlayış biçimi değildir. Fakat insanların yaşam standartlarının artması, gelir 

dağılımındaki eşitsizliğin ve sosyal refahtaki büyük farklılığın azaltılması anlamına 

gelmemektedir. Halkın yalnızca yüzde onu, tüm ülkenin refahını ve dağıtım kanallarını 

elinde bulundurarak, gücüne güç katmaktadır. Bu durumda kısa vadede bir değişimin 

yaşanma olasılığı görülmemektedir. 
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Sınıflar arasında ekonomik çıkarların çatışması, gelişmiş kapitalist toplumlarda 

yıllara göre farklı yoğunlukta olmakla birlikte kaçınılmaz bir olgudur. Ekonomik farklılaşma 

beraberinde toplumu çok büyük bir şiddetle karşı karşıya bırakmaktadır. Gelişmiş endüstriyel 

toplumlarda sınıf çatışması devam etmektedir. Radikal gruplar, dinsel gruplar ve toplumsal 

cinsiyet esaslı gruplar arasındaki çatışmalar her toplumda farklı yoğunlukta yaşanmaktadır. 

Radikal gruplar aslında sanayi ülkelerinde toplumsal düzeni en fazla tehdit eden kesimlerdir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, toplumdaki tüm çatışmaların mutlaka sınıf temelli olması 

gerekmemektedir. örnek olarak ev sahibiyle kiracının yaşadığı çatışmada, ev sahibi işçi 

sınıfından biriyse, kiracısıyla yaşadığı çatışmanın sınıf çatışması olduğundan kabul 

edilemez. Bununla birlikte sınıflar arası çatışmayla, farklı grupların çatışmaları arasındaki 

temel fark, grup çatışmalarının ortadan kaldırılması veya azaltılması durumunda kapitalist 

yapıda herhangi bir azalma yaşanmayacak olmasıdır. Ancak kapitalizmin kendisi günün 

birinde ortadan kalkarsa sınıf çatışması da kendiliğinden yok olacaktır. 

Çağdaş kapitalist toplumların yapılarını analiz ettiğimizde, anti kollektivist bakış 

açısından çok daha farklı bir tablonun olduğunu görürüz. Bilindiği gibi anti kollektivistler, 

toplumda bir sınıflaşma veya sınıflar arasında herhangi bir çatışmanın var olduğuna 

inanmazlar. Onlar sendikaları büyük bir baskı grubu olarak görmekte ve aslında rekabetin 

toplum içindeki bireyler arasında yaşandığını dile getirmektedirler. 1950 ile 1960 yılları 

arasında ekonomik gelişme ve tam istihdam tüm gelişmiş ülkelerde yaşanmaktaydı. Fakat 

günümüzde iş gücünde yaşanan fazlalık, sendikaların gücünü kırarken, sermaye kesiminin 

daha da güçlenmesini sağlamaktadır. 

Geleneksel Marksist görüş, gelişmiş endüstriyel toplumları hala iki temel sınıfa 

ayırmakta, bu iki sınıfın tamamen birbirleriyle zıt kutuplarda bulunduğunu iddia etmektedir. 

Söz konusu iki sınıf birbirleriyle tam anlamıyla bir çatışma durumundadır. Marksistler, tüm 

çatışmaların altında sınıf farklılaşmasının olduğunu ileri sürmektedirler. Fakat çağdaş 

toplumların gerçeğiyle yukarıda aktarmaya çalıştığımız Ma_rksist bakış açısı arasında bir 

çelişki bulunmaktadır. Günümüzde sınıf çatışması yerine gruplar arası çatışma daha önde 

olduğu gibi, işçi sınıfı dediğimiz sınıfın kendisi de içinde homojen bir nitelik arz 

etmemektedir. Birçok Marksist yazar, devleti kapitalist sınıfın devamı ve istikrarı için önemli 

bir araç olarak görmektedir. Buna paralel olarak da hükümetin politikalarını ve eylemlerini 

analiz ederken, bunlara ciddi şüphelerle yaklaşmaktadırlar. Bununla birlikte aile planlaması, 

boşanma, çocuk aldırma, idam cezası, madde bağımlılığı gibi ahlaki konuları da kapsayan 

kimi politikaların kapitalist toplumun devamında herhangi bir rolünün olduğu söylenemez. 

Aynı şekilde, parklar, spor tesisleri, kanalizasyon gibi kimi sosyal hizmetlerin kapitalist 
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sistemin devamına ne kadar katkısı olduğunun tespit edilmesi de oldukça güçtür. Buna 

karşılık özel sektörün kuwetlendirilmesi; vergi ve ücretlendirme politikaları, iş yaşamını 

düzenleyen yasama faaliyetleri, yatırımlar ve sanayiinin eğitilmesi gibi devletin bazı eylem ve 

faaliyetleri tamamen kapitalizm hayatta kalabilmesine yöneliktir. Devletin, eğitim, yol ve 

sosyal güvenlik gibi konulara dair karar ve eylemleri ise kısmen de olsa kapitalist politikalara 

hizmet etmektedir. Bir hükümet politikası, sanayi sektöründe belirli bir ürünü tehdit ederken, 

kapitalist sistemi hiçbir şekilde tehdit etmemektedir. örneğin hükümetin sigara piyasasıyla 

ilgili aldığı kararlar ve sigara içilen yerlerin sınırlandırılması, sigara endüstrisini ciddi bir 

şekilde tehdit ederken, tek başına kapitalist sistemin herhangi bır unsurunu tehdit 

etmemektedir. 

Özet olarak, kapitalist toplumlarda devlet sosyal hizmetler vasıtasıyla, çalışanların 

çıkarlarına hizmet etmekten daha ziyade kapitalizmin çıkarlarına hizmet etmektedir. Bunun 

ilk nedeni ekonomik ilişkiler içindeki kapitalist sınıfın gücüdür. ikinci olarak parlamenter 

demokrasideki siyasal kurumların yapısının sosyalist değişimden daha çok muhafazakar 

yapı tercih etmesidir. Son olarak da liberal bakış açısının kendine daha rahatlıkla taraftar 

bulabilmesidir. Fakat tüm bunlara bakarak sosyal hizmetlere olumsuz bir anlam yüklemek, 

söz konusu hizmetlerin içeriğini tam anlamıyla açıklamaya yetmeyecektir. Tüm bunları ele 

alacak olursak, parlamenter demokratik sistem en iyi haliyle sosyal eşitlik yolunda kademeli 

ve yavaş ilerleyen bir yoldur. 

Sosyal devlet ilkesi sayesinde, başkalarının ezilmesi veya onların haklarının ihlal edilmesi 

suretiyle kazanılan gücün sınırlandırılması gayesi güdülmektedir. Bu sayede özgürlük adına, 

azınlığın çoğunluğa tahakkümü önlenmiş olacaktır. Sosyal devletteki özgürlüklerin, liberal 

sistemdeki özgürlüklerden farklı bir şekilde algılanması gerekmektedir. Sosyal devletteki 

özgürlük kavramı, var olan kaynaklardan ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmak 

isteyenlere talep ettikleri fırsatları sağlamayı ilkesel olarak içermekte ve birey, özgürlük adı 

altında makus talihi ile baş başa bırakılmamaktadır. 

Sosyal devlet ilkesinde göz önüne alınması gerekenler yalnızca toplumda qugün 

yaşayan insanlar olmamalıdır. Sosyal devletin bugünkü anlamı, aynı zamanda gelecek 

kuşakların da düşünülerek, devletlerin politika ve eylemlerini onlara daha güzel bir dünya 

bırakabilmek kaygısıyla düzenlenmek olmalıdır. Böylesi bir tarihsel misyonun 

gerçekleştirilebilmesi açısından da temel araç merkezi bir planlama ile düzenlenebilecek bir 

sürdürülebilir kalkınma modeli tasarlamaktır. 

Sosyal devletin başarısı ya da başarısızlığı uygulama alanının mekansal ve 

zamansal özelliklerine göre değişebileceğinden tek bir kritere göre değerlendirmek doğru 
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olmayacaktır. Toplumun genelini yansıtan ekonomik göstergeler yerine bireylerin yaşam 

kalitesindeki artışı temel alan kriterler kuşkusuz daha sağlam değerlendirmeler yapmamızı 

sağlayabilecektir. Ancak her koşulda ve sonuçta 21. yüzyılda insanoğlunun sosyal devlete 

olan gereksiniminin tüm zamanlardan çok daha fazla olacağı ve küresel bir düzensizlikler 

ortamına sahne olmaya aday olan bu yeni ortamda sosyal devletin alternatiflerinin de 

oldukça kıt olduğu kanımca açıktır. 
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