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ÖNSÖZ 

Genel olarak sosyal politikayı; toplumsal eşitsizliklerin ve bu eşitsizliklerin 

yaratacağı olası gerilimlerin/risklerin devlet tarafından yönetilmesi olarak 

tanımlamak mümkün. Tarihsel süreç içerisinde sosyal politikaların en temel 

ögesini sosyal güvenlik sistemi oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemi esas olarak sanayi 

devrimi ile birlikte ortaya çıkan sosyal riskleri azaltmak için gündeme geldi.  Sosyal 

güvenlikte elde edilen kazanımlar, 19. yüz yıl boyunca işçi sınıfının verdiği 

mücadeleler sonucunda gerçekleşti. Başka bir ifadeyle, sermayenin kendiliğinden 

sosyal güvenlik gibi bir kaygısı olmadı.  

1945 sonrası dönemde başlayan ve 1970’li yılların ortasına kadar sürecek 

olan kapitalizmin “Altın Çağı” ında (kabaca 1950-1975 arasında) Batı’nın gelişmiş 

ülkelerinde “Refah Devleti”, Türkiye gibi çevre ülkelerde ise “Sosyal Devlet” modeli 

uygulandı. Böylelikle, gelişmiş (metropol) ülkelerde Keynes’in ekonomik görüşleri 

doğrultusunda tam istihdam başta olmak üzere bölüşüm ilişkilerine duyarlı iktisat 

politikaları hayata geçirildi. Türkiye gibi çevre ülkelerde ise uluslararası Keynesci 

politikaların bir yansıması olarak ithal ikameci sanayileşme stratejisi ve sosyal 

devlet modeli gündeme geldi… Sosyal Devlet modelinin uygulanması ile birlikte 

sendikal haklar ve sosyal güvenlikte önemli gelişmeler sağlandı.  Bu bağlamda 

1960’lı ve 70’li yılları birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sosyal devletin altın 

çağı olarak nitelendirmek mümkün. Türkiye’de bir yandan 1961 Anayasası’nın 

sağladığı görece özgürlük ortamında gelişen toplumsal mücadeleler, diğer taraftan 

kamu öncülüğünde sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerde sağlanan gelişmeler 

sosyal politika alanında önemli kazanımlar ile sonuçlandı.  

1961 yılında “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi” ni hedefleyen 224 

sayılı yasa ile Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin devletin görevi olduğu, herkesin 

sağlık hizmetlerinden eşit yararlandırılması hedeflendi. Anayasanın birinci 

maddesinde yasanın amacı şu şekilde ortaya konmuştu: “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal 
adalete uygun bir şekilde ifasını sağlamak maksadıyla tababet ve tababetle ilgili hizmetler 

bu kanun çerçevesinde hazırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecektir.” 

 Anayasasının 2. Maddesinde devletin niteliği; “ulusal, demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devleti” olarak belirlendi. Bu ilke doğrultusunda devlete önemli 

işlevler yüklendi. Sosyal güvenlik, sendikal haklar, toplu sözleşme, grev hakkı, 

çalışma hakkı, zorla çalıştırma yasağı, dinlenme hakkı, ücrette adalet sağlanması, 
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konut, öğretim hakkı, tarım ve çiftçinin korunması ile ilgili alanlarda önemli 

düzenlemelere gidildi. Bunlar anayasal güvence altına alındı.  

Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde sosyal politikalar alanında önemli 

kazanımlar sağlanmış olmasına karşın, elde edilen haklar gelişmiş ülkelerin 

gerisinde kaldı. Türkiye’de devletin ve sermayenin sosyal politika konusundaki 

direncinin temelinde geç kapitalistleşen bir ülkede daha uygun koşullarda sermaye 

birikim arayışı yatmaktadır. Örneğin, Türkiye 14 Ağustos 1951 yılında Resmi 

Gazete ’de yayımlanan örgütlenme özgürlüğü ile ilgili 98 sayılı ILO sözleşmesinin 

gereklerini yerine getirmediği için önemli eleştirellere maruz kalmıştır. ILO’nun 

1948 yılında kabul ettiği 87 Nolu “Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının 

Korunması Sözleşmesi” ni, Türkiye ancak 1992 yılında kabul etmiştir. Örnekleri 

çoğaltmak mümkün… Kısaca, bir çevre ekonomisi olarak Türkiye, ağırlıklı olarak 

geniş emek rezervlerinin kullanılmasına dayalı ekonomik kalkınmasını sosyal 

hakların olabildiğince geciktirmesinde aramış, sosyal politikalara karşı önemli bir 

direnç oluşmuştur…  

Dünyada 1970’li yılların ortalarında yaşanan kriz ile birlikte kapitalizmin 

“Altın Çağ” ı sona ererken, 1980’li yılların başlarından itibaren neoliberal yeniden 

yapılanma politikaları uygulanmaya kondu. Başka bir ifadeyle, Keynesyen refah 

devletinin sermaye birikiminin önünde engel olması ile birlikte neoliberal 

politikalar hayat geçirildi, bunun sonucunda sosyal politikalar dönüşüme uğradı. 

Temel hizmetler yeni sermaye birikim kanalları bağlamında piyasalaştırılıp 

metalaştırıldı.  

Bayraktarlığını Milton Friedman’nın yaptığı ve “Yeni Sağ”” olarak da 

tanımlanan neoklasik iktisatçılara göre 1970’li yılların ortasında yaşanan büyük 

bunalımın esas nedeni Keynesyen refah devleti modelinde aranmalıydı. Keynesci 

politikalar sonucunda sosyal harcamalar gereğinden fazla artmış, militan 

sendikacılık sonucunda ücretler hızla yükselmişti. Ekonominin karşı karşıya kaldığı 

krize karşı Friedman ve ardıllarının önerdiği çözüm basitti. Sosyal devlet ve onun 

araçları tasfiye edilmeliydi. Neoliberal politikalar temel olarak üç ana ögeye 

dayanıyordu: Bunlar; piyasalar ve şirketler üzerindeki denetimlerin kaldırılması, 

piyasaların liberalizasyonu ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi. Bunlarla 

birlikte, işgücü piyasasının esnekleştirilmesinin de katkısıyla sendikasızlaşma 

gerçekleştirilmeliydi. Yüksek sendikalaşma oranı yüksek ücret ve yüksek maliyet 

bu da düşük rekabet gücü demekti. Tüm hizmetlerde sosyal faydanın yerini, 
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etkinlik, verimlilik ve karlılık gibi kriterler almalıydı. Küresel ölçekte 1980’lerden 

günümüze kadar uygulana gelen neoliberal politikaların ana çizgilerini kısaca ifade 

edilen bu politikalar oluşturdu.  

Neoliberal politikaların hayata geçirilmesi ile sosyal devletin geçmiş 

yıllardaki kazanımları adım adım tasfiye edilerek özelleştirilip metalaştırıldı. Bu 

politikalar ile birlikte kapitalizm aslına rücu edip vahşileşti. Böylelikle Türkiye’de 

de diğer ülkelerde olduğu gibi, sosyal güvenliği oluşturan ögeler (işsizlik, hastalık, 

yaşlılık, iş kazası, sağlık vs.)1980 sonrası neoliberal yeniden yapılanma politikaları 

doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan en 

temel ihtiyaçları/hakları insandan koparılıp, piyasa dolayımından geçirilerek 

metalaştırıldı. Oysa emek açısından eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi 

hizmetlerin meta dışına çıkarılması halinde bir anlamı olabilir. Kamusal 

hizmetlerin adım adım piyasalaştırılması (metalaştırılması) emek açısından sosyal 

politikaların tasfiyesi anlamına gelir. 

Neoliberalizmin toplumsal alanı dışlayan, Türkiye’de Özal’ın politikalarında 

kristalize olan birinci kuşak neoliberal yeniden yapılanma politikaları 1990’lı yıllara 

gelindiğinde tıkandı ve toplumsal muhalefet yükselmeye başladı. Sosyal devlet ve 

ulusal kalkınmacı devlete karşı neoliberal politikaların saldırısı attıkça bu 

politikaların sürdürülebilir olması önünde önemli güçlükler oluşmaya başladı. 

Neoliberalizmin toplumsallığı dışlayan mekanik yaklaşımı dini ve kültürel 

topluluklar ile cemaatlere geniş bir alan sağlanarak aşılmaya çalışıldı. Küresel 

ölçekte neoliberalizmin sosyalizasyon girişimleri, Türkiye’ de dini referanslara 

dayalı politikalarla gerçekleştirildi. Sosyal yardım faaliyetleri ile neoliberal 

politikalardan ödün verilmeden neoliberalizmin yarattığı tepkiler yumuşatılmaya 

çalışıldı. Başka bir ifadeyle, neoliberal yaklaşım iktisat politikalarında ana eğilim 

olmaya devam ederken, neoliberal politikaların yarattığı toplumsal hoşnutsuzluklar 

devletin uyguladığı sosyal yardım programları ile giderilmeye çalışıldı.  

1950 ile 1970’li yılların ortasına kadar süren Keynesyen refah devlet modeli, 

kapitalizmin yarattığı eşitsizlikleri sosyal politikalar ile aşındırmayı hedefledi ve 

bunda da görece başarılı oldu. Oysa neoliberal politikalar sonucunda küresel 

ölçekte gelir dağılımı daha da bozuldu, yoksullaşma ve mülksüzleşme hızlandı. 

Gelir dağılımı ve mülksüzleşme özellikle 1980’li yıllarla birlikte gündeme gelen 

“yapısal uyum” programları sonucunda hızlandı, yoksullar bu politikalardan son 

derece olumsuz etkilendiler… Kapitalizm 19. yüzyıldaki vahşi özüne rücu etti. 
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Yoksulluğu, bireylerin kapasitesine indirgeyen liberal yaklaşım, yoksulluğun 

üretim ve mülkiyet ilişkilerinden kaynaklandığını gizleyerek sorunun özünü 

çarpıtır. Liberalizme eşitsizlik erişilmesi gereken bir ideal ya da kurucu bir unsur 

olarak değil, sistemin bekasını tehdit etme potansiyelinin ortaya çıkması 

durumunda ya da birlikte yaşamayı zorlaştırması ölçüsünde giderilmesi gereken bir 

sorun olarak görülür. Bu bağlamda neoliberal politikalar sonucunda giderek 

yoksullaşan ve muhtaç konumuna gelen bireylerin sistemi tehdit etme 

potansiyellerinin ortadan kaldırılması için yoksullukla mücadele stratejilerinin 

hayata geçirilmesi sistemin bekasını sağlamaya yönelik bir stratejidir… Başka bir 

ifadeyle, devletin sosyal yardım harcamaları Keynesyen refah devleti ya da sosyal 

devlet uygulamalarında olduğu gibi sosyal vatandaşlık hakları bağlamında değil, 

neoliberal politikaların yarattığı toplumsal gerilimleri sistemin bekasını tehdit 

etmeyecek sınırlar içerisinde tutmak için yapılmaktadır. 

1980’li yıllar ile birlikte sosyo-ekonomik sorunların ağırlaşmasında tarımda 

yaşanan sancılı dönüşümün de etkisini belirtmek gerekir. Bir yandan ithalatta 

yaşanan liberalizasyon ve diğer yandan tarıma yönelik desteklerin azaltılması 

sonucunda kentlere göç hızlandı. Finansal birikime dayalı rejim, göç edenlerin 

formel sektörlerde istihdamını zorlaştırdı, işsizlik önemli boyutlara ulaşırken 

kentin çeperlerini yoksullar kuşattı. Kısa erimli politik kaygılarla, hak temelli 

sosyal politikaların yerini, yoksullara yardım stratejileri aldı. 1986 yılında yürürlüğe 

giren bir yasa ile “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)” ya 

da diğer adıyla “fakir fukara fonu” kuruldu. Bunu sayıları onları bulan diğer yardım 

programları izledi… Sosyal yardımlar 2012 yılından itibaren ağırlıklı olarak ASPB 

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) gözetimi altında faaliyet gösteren bin 

civarındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından yapılmaya başlandı… 

2016 yılında sosyal yardım alan yurttaş sayısı 2,2 milyona yaklaşmış durumda. 

Genel sağlık sigortası primi ödeme gücü olmayan yurttaş sayısı ise 6,6 milyon 

civarında. Bunların primleri ASPB tarafından ödeniyor…  

Neoliberal küreselleşme söylemi ile birlikte sosyal adalet kavramı 

gündemden düştü, sosyal adaletin yerini yönetişim kavramı aldı. Özellikle Dünya 

Bankası ve küresel sermaye tarafından dillendirilen yönetişim kavramı bölüşümde 

yaşanan derin yarılmaları görmeyerek uluslararası kapitalizmin çıkarlarına uygun 

bir içeriğe sahiptir. Oysa sosyal adalet ekonomik açıdan en altta bulunan toplumsal 

sınıf ve tabakaların çıkarlarını korumayı hedefler, insan onuruna yakışır bir yaşamı 

garanti altına almayı öngörür… Bu nedenle sosyal adalet yolu ile gelirin daha 
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adaletli dağılımı hedeflenir. Sosyal adalet, istihdam, yoksulluğun önlenmesi gibi bir 

dizi iktisadi ve sosyal hedefleri içerir ve bu nedenle sosyal devletin ayrılmaz bir 

parçasıdır. 

Türkiye uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, bir yandan önemli 

boyutlara varan işsiz sayısı, diğer yandan kırlardan kentlere süregelen göç 

sonucunda devasa boyutlara varan ekonomik ve sosyal sorunlarla yüzleşmek 

zorunda kaldı.  Bu olumsuz koşullara rağmen sosyal politikaların etkinliği daha da 

sınırlandırıldı. Anayasa’nın 2. Maddesinde devletin temel nitelikleri arasında 

sayılan “sosyal devlet” olma niteliğinden giderek uzaklaşıldı. Sosyal devletin 

yarattığı boşluğu hayırsever devletin yardımları aldı. Yoksullukla mücadele etmek 

değil, yoksulluğu yönetmek önem kazandı… Yüksek büyüme oranlarına rağmen, 

işsizlik, özellikle de genç işsizlik oranı hızla arttı… Güvencesiz çalışma, yoksulluk 

ve yoksunluk oranlarının arttığını devletin resmi istatistikleri açıklamak zorunda 

kaldı. 

Türkiye’de 1980’li yıllarda gündeme gelen neoliberal yeniden yapılanma 

politikaları sonucunda sosyal politikalar da önemli ölçüde dönüştü. Sosyal politika 

alanındaki dönüşümün en temel özelliklerinden birisini kamunun giderek sosyal 

hizmet sunumundan çekilmesi oluşturdu. Sosyal politikalar giderek sosyal 

transferlere dönüştü, sosyal hizmetlerin ağırlığı aşındı. Başka bir ifadeyle, sosyal 

politikaların ağırlığını; emeklilik, sosyal yardım gibi nakit transferler yanında özel 

kesimden hizmet satın alımı oluşturmaya başladı. Kamunun hizmet sunumundan 

giderek çekilmesini özel kesim doldurdu. Kamunun finansmanı ile özel kesimin 

hizmet sunumundaki (SGK’ nın özel kesimden hizmet alımı, Milli Eğitim Bakanlığı 

bütçesinde çocuklarını özel okullara göndermek isteyenlere ailelere yönelik devlet 

teşviki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın finansmanı yolu ile engellilere 

yönelik özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri vs.) hızlı artış sonucunda toplam 

sosyal koruma harcamaları yükseldi. Diğer yandan kamunun hizmet sunumundan 

tedricen çekilme planının yerini, kamu özel ortaklıklarına dayalı yeni bir yaklaşım 

almaya başladı. Kamu hastanelerinin yerine şehir hastaneleri ikame edildi. Bu 

yaklaşım ile birlikte, özel kesimin tek başına yatırıma girişmesi durumunda 

karşılaşacağı olası riskler kamu tarafından toplumsallaştırıldı. Kısaca, kamu özel 

kesim ortaklıklarına dayalı bir model ile özel kesim açısından risksiz yeni kar 

alanları oluşturulurken, olası risklerin kamu tarafından telafisi hedeflendi.  
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Türkiye’de sosyal politika alanındaki gerçekleşen diğer temel bir değişiklik 

de sosyal koruma harcamaları içerisinde en önemli ağırlığa sahip emeklilik ve 

sağlık sisteminde yapılan değişikliler sonunda gerçekleşti. SGK’nın özel 

hastanelerde hizmet satın almaya başlaması ve özel emeklilik sistemine yönelik 

teşvik ve düzenlemeler sonucunda sağlık ve emeklilik sisteminin özelleştirilmesi 

yönünde önemli adımlar atıldı. Kamu sağlık harcamalarında meydana gelen artış, 

neoliberal politikalarla çatışıyor gibi görünse de, artışın esas nedeni SGK’ nın özel 

hastanelerden hizmet satın alması ile yakından ilgilidir.  

Dünya da ve Türkiye’de neoliberal politikaların ürettiği eşitsizlikler son 

derece ürkütücü: Küresel ölçekte 190 milyon kişi işsiz, bunların 64,8 milyonu 

gençlerden oluşuyor. 2,78 milyon insan iş kazalarında hayatını kaybediyor. 

Dünyada 2 milyar insan kayıt dışı koşullarda istihdam ediliyor. Yoksulluk altında 

çalışan işçi sayısı (1.90 doların altında) 200 milyon kişi. Dünyada 152 milyon çocuk 

çalışıyor. Bunun 72,5 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor. 2016 yılı itibariyle dünyada 

yaratılan servetin %82’si en zengin %1’lik nüfusa ait. Diğer yandan dünyanın en 

zengin 8 kişisinin toplam serveti 426 milyar dolar… Bu servet dünyadaki en yoksul 

3,6 milyar insanın (yaklaşık dünyanın yarısının) sahip olduğu servete eşit. 2017 

yılında çeşitli nedenlerle 5,4 milyon çocuk 5 yaşını görmeden yaşamını yitirmiş. 

Bunun yaklaşık 2,8 milyonu (%51,6’sı) Sahra-Altı Afrika’da yaşanmış. Küresel 

ölçekteki eşitsizliklerin Türkiye’ye yansıması son derece dramatik: 2017 yılında her 

100 çalışandan 34’ü sosyal güvenlikten yoksun. Kayıt dışı istihdam oranı %34. 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan nüfus 11,9 milyon kişi. 

Nüfusun %15’i sosyal güvenlik sisteminin dışında bulunuyor. Devletin sosyal 

harcamaları OECD ortalamasının çok altında. Diğer taraftan 3 milyondan fazla 

hane sosyal yardım alıyor. Türkiye 2017 yılında küresel cinsiyet eşitsizlik 

sıralamasında 144 ülke arasında 131. Sırada…. Bu kitabın yazılmasının arkasındaki 

temel motivasyon yukarıda kısaca özetlenen sosyo-ekonomik sorunlar ve 

eşitsizlikler.  

Neoliberal küreselleşmenin ürettiği bu eşitsizliklerin çözümü ise sosyal 

devletin araçlarına yeniden işlerlik kazandırılmasından geçiyor… Yeniden insanın 

merkezinde olduğu, üretim ve büyümenin tek başına bir şey ifade etmediği, 

insanın refahına ve mutluluğuna katkı yapması ölçüsünde büyümenin bir anlam 

ifade edeceği gerçeğini asla unutmadan yola çıkmak gerekiyor. Aksi takdirde, 

insanlık; kapitalizmin en vahşi ve en çürümüş biçimi olan kumarhane kapitalizmi 

ve onun yarattığı sorunlarla  yaşamak zorunda kalacaktır…  
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Bu çalışmada yer alan makaleler birbiriyle ilintili beş ana grup altında 

incelenebilir. Birinci grupta yer alan makaleler, sosyal politikalar ve sosyal 

politikalardaki dönüşümle ilgili. İkinci grupta yer alan makaleler gelir dağılımı, 

bölüşüm ve yoksulluk gibi temalar etrafında yoğunlaşan makalelerden oluşuyor. 

Üçüncü grupta yer alan makaleler ise (küresel eşitsizlikler, Afrika, kölelik, terör) 

uluslararası  sorunlar bağlamında değerlendirilebilecek yazıları içeriyor. Sağlıkta ve 

sosyal sigortalarda dönüşüm, devletin sosyal niteliği gibi yakın dönemde 

gerçekleşen reformlar dördüncü grupta yer alıyor. Beşinci grupta yer alan 

makaleler ise insani gelişme ve mutluluk üzerine… 

B. Ali Eşiyok 

Ankara, Şubat 2019. 
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“Keynesyen Refah Devleti”nden, “Neoliberal 
Orta Çağ Devleti”ne 

II. Paylaşım Savaşı sonrasında başlayan ve 1970’li yılların ortasına kadar 

sürecek olan dönem kalkınmanın “altın çağı-golden age” olarak adlandırılır*. Bu 

dönemde, Batı’da Refah Devleti, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde ise 

uluslararası keynesci politikaların bir yansıması olarak Sosyal Devlet modeli 

gündemdedir. Başka bir ifadeyle, John Maynard Keynes’in 1936 yılında yayınlanan 

İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The General Theory of Employment, 

Interest and Money) isimli çalışması 1929 büyük bunalımının bir ürünüdür. 

Keynes, Genel Teori’de esas olarak milli gelir ve istihdamı belirleyen ögeler 

üzerinde durmuş ve günümüz makro iktisat teorisinin temellerini atmıştır. Keynes, 

kapitalist ekonomilerin kronik olarak istikrarsızlık içinde olduğunu ve iktisadi 

dalgalanmalara maruz kalacağını vurgular. Kitapta sunulan iktisat politikası 

çözümlemeleri ve öneriler kapitalizmin “Altın Çağı”na damgasını vuracaktır.  

Keynes’in makro ekonomik yaklaşımında merkezi kavram istihdamdır. 

Keynes, neoklasik okulun sürekli tam istihdam varsayımına eleştirel yaklaşır, bu 

nedenle genel bir teori oluşturmayacağını savunur. Keynes, klasik iktisatçıların 

iddia ettiği gibi, arz ve talep arasındaki uyumun tam istihdam düzeyini sağlaması 

gerektirmediğini, uyumun eksik istihdam dengesinde de sağlanabileceğini ileri 

sürer. Klasik ve neoklasik yaklaşımlar tasarrufu ana değişkenlerden biri olarak 

değerlendirirken, Keynes tasarrufu yatırımcının kötü alışkanlığı olarak eleştirir. 

Faiz oranının sıfıra doğru çekilmesinin, rantiyerin ötenaziyi seçmesine neden 

olacağını belirterek, faizin tasarrufun bir ödülü olacağını ileri süren yaklaşımlardan 

ayrışır. Tasarrufun boyutunu yatırımlar belirler, yatırımlar ise düşük faizle artar.  

Keynes’in aksine, neoklasik yaklaşımda yatırım kararları gelir ve faiz 

oranlarına bağlı olarak belirleneceği varsayılır. Tasarrufların yatırımların bir 

belirleyicisi mi olduğu, ya da ilişkinin pasif bir bileşeni mi olduğu tartışması 

günümüzde de sürmektedir. Neo-klasik yaklaşımın ileri sürdüğü gibi, büyümenin 

anahtarı tasarruf oranları değil yatırım oranlarıdır. Zira tasarruf bağımsız değil, 

bağımlı değişkendir. Yüksek sabit yatırım oranları büyüyen ekonomi nedeniyle 

                                                

 

 


