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ÖNSÖZ
Yoksulluk konusu insanlık tarihi kadar eski bir konudur, yani her dönem için ama az
ama çok bir şekilde var olmuş ve var olmaya devam eden bir sorundur. Her dönem de farklı
şekillerde yoksulluk ile mücadele edilmee çalışılmış; mücadelede başarılı olunduğu kadar
başarısız olunduğu zaman ve zeminler de söz konusu olmuştur.
Sosyal yardım, yoksullukla mücadele biçimlerinden biridir. Zira sosyal yardım, yoksul
durumda olanlara yönelik yapılan ayni ve nakdî yardımlar anlamına gelmektedir. Sosyal
yardım, öncelikle sosyal politikanın yöntemi olan sosyal güvenliğin primsiz uygulama
araçlarından biridir. Bu primsiz araç ile yoksullukla mücadele edilmeye çalışılmaktadır.
Yoksullukla mücadeledeki sosyal yardım uygulamaları Batı tarihinde ve Osmanlı
tarihinde farklı isim ve kurumlar yoluyla yapılmıştır. Modern dönemde de ağırlıklı olarak
devlet eliyle yürütülmekle birlikte, sosyal yardım uygulamalarında belediyelerin de etkinliği
görülmektedir. Bunların yanında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de sosyal yardım
işlevleri söz konusudur.
Türkiye için de durum bu minval üzeredir. Türkiye’de sosyal yardım konusunda
merkezi yönetim bağlamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Başbakanlık Vakıflar
Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt-Kur ön plana çıkmaktadır. Sonrasında
etkinlik sırasıyla belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gelmektedir. Her bir
aktörün, sosyal yardım alanındaki sorunları ve etkileri ise farklıdır.
İşte Yoksulluk ve Sosyal Hizmet kitabı, bu çerçevede kavramsal ve tarihsel birikim
sonrasında var olan sosyal yardım uygulamalarını ortaya koymaya çalışan “başangıç
düzeyinde”dir.
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VIII

1. SOSYAL POLİTİKA

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
•

Sosyal politika kavramını ne anlama geldiğini;

•

Sosyal politika kavramının anlam itibarıyla zaman içerisinde dönüştüğünü;

•

Sosyal politikanın farklı tanımlarının olduğunu;

•

Sosyal politikanın ilgili alanının (çevresinin) neler olduğunu öğreneceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sizce “sosyal
değerlendirmek gerekiyor?
2)

politika”

kavramının

farklı

anlamlar

taşımasını

nasıl

“Sosyal politika” ile “vatandaşlık” arasında nasıl bir ilişki bulunuyor olabilir?

3)
Sosyal politikanın dar anlamdan geniş anlama, oradan da ulusüstü anlama kayma
eğilimi nasıl açıklanabilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal
kavramı

Kazanım

Kazanımın yöntemi

politika Sosyal politika kavramının farklı Okuyarak
şekillerde tanımlandığını öğrenmek

Sosyal politikanın Sosyal politika kavramının zamanla Okuyarak ve analiz ederek
çerçevesi/çevresi
anlam değişimlerine /genişlemesine
uğradığını bilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal politika

•

Sosyal refah

•

Dar ve geniş anlamda sosyal politika

•

İşçi sınıfı

5

Giriş
Sosyal yardım, sosyal politikanın uygulanmasındaki en önemli araçlardan biridir. Bu
bakımdan, sosyal yardımı gerek teorik ve gerekse pratik anlamda kavrama noktasında sosyal
yardımla sıkı bir ilişkisi olan sosyal politikayı bilmek gerekmektedir. Bu açıdan, kitabın bu
kısmında sosyal yardımla ilintili bir kavram olan “sosyal politika”ya yer verilecektir.
Çağdaş toplumlar açısından bir yaşam biçimi hâline geldiği ifade edilen sosyal
politikayı (Talas, 1992:12) tanımlamak, konuların hızlı ve sürekli bir biçimde çoğalması
sebebiyle zorluk arz etmektedir. Bu yüzden olsa gerek, bazı sosyal politikacılar, sosyal
politika için tüm zamanlarda geçerli bir tanım yapabilmenin hemen hemen imkânsız olduğunu
ileri sürmektedirler (Altan, 2004:2).

6

1.1. Sosyal Politika Kavramı
“Sosyal politika”yı tanımlamadaki güçlük, kavramın tarihsel arkaplanını sunmada
kendisini göstermektedir. Çünkü “sosyal politika” terimi üzerinde mutabakatın sağlanması
henüz yeni bir durumdur. Mutabakattaki sıkıntı, iki noktadan ele alınmaktadır. Birincisi,
Türkçe’nin henüz istikrar bulmayışı ve bu sebeple de yeni teknik terimlere uygun bir karşılık
bulunmasında karşılaşılan güçlüktür. İkincisi de bizzat konunun dinamik bir gelişim içinde
oluşudur (Zaim, 2005:50).
Bu tür bir tanımlama zorluğuna sahip olan “sosyal politika” kavramı, ilk defa 19.
yüzyılın ikinci yarısında, Almanya’da Riehl tarafından “sozialpolitik” şeklinde kullanılmış
(Tuna ve Yalçıntaş, 1999:21), konunun bir bilim dalı hâline gelişi ise, 1911 yılında yine
Alman Otto v. Zwiedineck-Südenhorst’un yazdığı “Sosyal Politika” adlı eserle
gerçekleşmiştir (Özdemir, 2004a: 31).
Terim, Türkiye’de ise ilk defa Ziya Gökalp tarafından, “Yeni Mecmua”da, “Siyaset-i
İçtimaiye” şeklinde geçmiş (Tuna ve Yalçıntaş, 1999:25); Fransız kültüründen faydalanan
ilim adamları bu terimi “İçtimaî Basiret” veya “İçtimaî İktisat” olarak; Alman iktisatçılığının
etkisi altında olanlar da “İçtimaî Siyaset” başlığı (Fındıkoğlu, 2006:164) altında ele
almışlardır.
Diğer taraftan, son yıllarda ABD’de yoğun bir şekilde kullanılan ve bilhassa AB
bünyesinde teorik ve pratik alanda daha da yaygınlaşan ve ilmî literatürde de artık kabul
gören “sosyal politika” (social policy) kavramı, Almanya’da “sozialpolitik”, Fransa’da
“l’économie sociale” (sosyal iktisat) ve Anglo-Sakson ülkelerinde “economie du travaile”
(çalışma ekonomisi) şeklinde de kullanılagelmiştir. Türkiye’de özellikle İkinci Dünya Savaşı
sonrası etkili olan kullanış biçimi ise Amerikan kökenli olan “industrial relations” (endüstri
ilişkileri) şeklinde görülmektedir (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 26).
Terim ile ilgili yaşanan farklılıklar, AB’nin almış olduğu karar ile bir şekilde bertaraf
edilmeye çalışılmıştır. Gerçekten de AB’nin, resmi belgelerde “sosyal politika” (social policy,
la politique social) teriminin kullanımı yönündeki kararı, üye ülkeler arasındaki terminolojik
farklılıkların ortadan kalkmasına yol açmakla kalmamış, aynı zamanda bu terime uluslararası
bir geçerlilik de kazandırmıştır (Altan, 2004:17). Ancak, bu kararın varlığı, “sosyal politika”
ile eş anlamlı bir şekilde kullanılmaya devam eden “sosyal refah” (social welfare), “refah
politikaları” (welfare policies) (Taylor-Gooby, 1997:2) gibi kavramların varlığını tamamen
ortadan kaldırmamıştır. İşte tüm bu kavramsallaştırmalardan dolayı, bu terimlerin zeminini
kaygan olarak niteleyenler (Gough, 2001:165) de olmaktadır.
“Sosyal politika” terimi, kelimelerin ana kökenleri açısından da ele alınabilmektedir.
Kavramın temel öğesini, eski Yunanca bir kelime olan “polis”ten gelen “politika”
oluşturmaktadır. “Politika”, çeşitli dillerde kısmen farklı anlamlar ifade etmekle birlikte, genel
olarak toplumda belirli bir amaca yönelik önlemler bütünü olarak (Tokol, 2000:1)
anlaşılmaktadır. “Politika”, değişen durumları, sistemleri, uygulamaları ve davranışları belirli
7

araçlar ile yönetmek olarak (Titmuss, 1974:23) da düşünülmektedir. Yine, “politika” ile eş
anlamlı olan Arapça kökenli “siyaset” sözcüğü de belirtilen hedeflere ulaşabilmek için kamu
kurum ve kuruluşları tarafından izlenilen yolu/yolları ifade etmektedir (Altan, 2004: 1).
“Sosyal politika” terimini oluşturan diğer bir kelime olan “sosyal” kelimesinin de aslı
Latince’dir. Kelime, Latince “socius”ten gelmektedir. Sözlük anlamı ile “ortak arkadaş, dost”
demek olan kelime, genel olarak toplumla ilgili konularda, insanla ilgili sorunları ifade
etmektedir (Tokol, 2000:1).
“Sosyal politika”nın “politika” ile ilintili olan kısmı, mesela sosyal politikanın bizzat
“gıda”nın kendisini ele almamasına, fakat gıdanın düzenlenmesini ve dağılımını etkilediğine;
yine bizzat çocuk eğitimi ile ilgili olmamasına, fakat eğitim ve hizmet yoluyla çocuklara
yardım etmesine işaret etmektedir. “Sosyal politika”nın “sosyal” ile ilintili olan yönü de,
toplumda yaşanan problemlere karşı kolektif bir çözüm ve uygulamayı esas almasına denk
gelmektedir (Spicker, 1995:5).

1.2. Sosyal Politika Tanımları
Süregelen dönem içinde yaşanılan çeşitli olaylar, olgular ve oluşumlar, sosyal
politikanın ilgilendiği konunların kapsamını, araçlarını, finansman kaynaklarını geliştirerek
sosyal politikalara daha farklı boyutlar kazandırmıştır. Bunlar da doğal olarak sosyal
politikayı yeniden tanımlama ihtiyacını gerektirmiştir. Bu farkların ortaya çıkmasında, sosyal
politikanın amaçlarının genişlemesi etkili olmaktadır. Sosyal politikanın amaçları, yoksulluğu
azaltmayı, sosyal korumayı, sosyal içermeyi ve insan haklarında ilerlemeyi de içine alacak
şekilde genişlemiştir (Hall, 2004:1). Böylece, tanımların kendi aralarında çeşitli nüansları
ortaya çıkmıştır.
Sosyal politikayı tanımlamada, sosyal politikanın ekonomiyle olan ilintisinin etkisi
önem arz etmektedir. Hakikaten, sosyal politikanın ekonomiyi etkilemesi bir yana,
ekonominin hâli de sosyal politikanın ortaya çıkışı ve gelişimi üzerinde derin tesirlere sahiptir
(Dilik, 1971:IX). Mesela, dünyada yeni-liberal politikaların 1980’lerde yeniden sahneye
çıkmaya başlaması, sosyal politika üzerinde yeni etkilere neden olmuştur. Bir yaklaşıma göre,
bu yeni-liberal politikalar ile, artık devletin temel işlevleri, ulusal kalkınma ve sosyal gelişme
olmaktan çok, uluslararası ekonomiye uyum sağlamak olmuştur. Bu gelişmeler de, sosyal
sorunlara verilen önemi azaltmış ve sosyal politikaları tümüyle ortadan kaldırmasa da, bu
politikalarda önemli sayılabilecek değişikliklere yol açmıştır (Koray, 2000:13).
Ekonomik politikalarla ilintili olarak sosyal standartların yükseltilmesi ile sosyal
politikalar arasında da bir bağlantı söz konusudur. Bu yaklaşım sahiplerine göre, sosyal
politika, sosyal standartların yükseltilmesi amacına yönelik politikaları da içerir. Bu
sağlandığı sürece, sosyal politikanın amaçlarına hizmet edilmiş olunur (Şenkal, 2003:447).
Sosyal standartların sağlanması, eşitlik ve sosyal adaletin sağlanması açısından önemlidir. Bu
yönüyle, sosyal politika, piyasa ekonomisi yasalarının yarattığı ve derinleştirdiği sosyal
adaletsizlik ve eşitsizlikleri azaltmak amacına matuf olarak da ele alınabilmektedir (Gülmez,
2004: 61).
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Sosyal politika ile ilgili farklı yaklaşımların başka bir kaynağı da sosyal ve kültürel
yapı ekseninde cereyan etmektedir. Toplumların kendilerine has değerleri, normları,
anlayışları, daha geniş bir ifade ile kültürleri, yine o toplumların geliştirmiş olduğu sosyal
politika anlayışlarını etkileyebilmektedir (Oorschot, 2006). Benzer bir şekilde, sosyal
politikanın uygulanması sırasında, sosyal politikalara muhatap olanların farklı kültürel ve
sosyal arkaplanları, sosyal politikanın mahiyetini etkileyebilmektedir (Parrott, 2001:2-3).
Sosyal politikanın amacı olan insanların esenliğinin (well-being) sağlanması (Lewis, 2000:4)
ve esenlik hâli, insanların “sosyal” bir çerçeve içinde tanımladıkları ihtiyaçlarıyla da
ilintilidir. Mesela, yeme, giyinme ve barınma gibi unsurlar, insanların tartışılmaz ihtiyaçları
gibi dursalar da nihayetinde ihtiyaç sahibi insanlar tarafından manalandırıldıklarından onların
kültürel ve sosyal yapılarından bağımsız değildirler ve bu sebeple insanlar tarafından farklı
şekillerde telakki edilebilmektedir. Bu da başlı başına sosyal politika algısının kültür ve
toplum eksenli olarak farklılaşabileceğini göstermektedir.
Sosyal politikadaki farklı açılımlar ele alındığı zaman, dikkati çeken diğer bir nokta
da, sosyal politika ile “vatandaşlık” arasındaki ilişkidir. Fikir sahiplerine göre, büyük ölçüde
20. yüzyıla ait ve hatta daha çok, dünyanın gelişmiş ülkelerine özgü bir olgu olan sosyal
politika, özünde bir toplum üyesinin “vatandaşlık” hakkına dayalı bir gelişmedir (Koray,
2000:8). Bu anlamda, sosyal politikalar, geniş bir alanı kapsar. Dolayısıyla sosyal politikalar,
bir toplumun, salt en güçsüz üyelerini korumak için ortak çabasını yansıtmayı değil, aynı
zamanda tüm üyelerinin sosyal gereksinimlerini karşılamayı da içerir (Erdut, 2004:32). Buna
göre, tüm üyelerinin sosyal gereksinimleri de “vatandaşlık” bağı ile ilintili olarak işleyen bir
sosyal politikanın ürünü olmaktadır.
Sosyal politika tanımlarında oluşan farklılaşmaları, çok daha genel ve üst hatları ile
tasnif eden bir yaklaşıma göre, sosyal politika tanımlarında temel olarak dört yaklaşım söz
konusudur: Nedene bağlı, sonuca bağlı, koruyucu ve fıtri sosyal politika yaklaşımları (Seyyar,
2005: 309-310). Buna göre, nedene bağlı yaklaşımda, sosyal sorunlara çözüm, bunların ortaya
çıkması durumunda getirilir. Burada, sosyal sorunlara bir reaksiyon içeriğinde çözüm arayan
bir anlayış söz konusudur. Başka bir ifade ile, sosyal politikaların yaşama geçirilebilmesi için,
makul bir sosyal nedenin-kriterin bulunması gereklidir. Sonuca bağlı yaklaşımda, sosyal
politikaların yaşama geçirilebilmesi için sadece nedene bakılmamaktadır. Burada nedenin
(örneğin iş kazası), sonuç olarak meydana getirdiği maddi ve manevi zarara bakılarak, zararın
boyutuna göre kişiye sosyal gelir bağlanmaktadır ve ona göre bir sosyal politika
uygulanmaktadır. Koruyucu sosyal politika yaklaşımı ise olası sosyal sorunların gün ışığına
çıkmasına fırsat vermeden, önleyici içerikli uygulanan sosyal politikalardır. Mesela, olası
hastalıklara karşılık koruyucu sağlık hizmetleri; olası işsizliğe karşılık, aktif istihdam
politikaları; olası sosyal çatışmaları önlemek ve sosyal adaleti tesis etmek için adil gelir
dağılımı politikaları gibi. En nihayetinde, fıtri (doğal) yaklaşım ise toplumda yer alan her
sosyal kesimin sorunlarının çözümünde, bio-psiko-sosyal bir varlık olan insanların ontolojik
altyapısının, yani fıtrat, ruh, doğa ve biyoritm gibi temel özelliklerinin dikkate alınarak
çözüme kavuşturulmasını esas almaktadır. Bu açılardan bakılınca, sosyal politikanın güç ve
bir o kadar da karışık bir görev (Çubuk,1979: 29) yüklendiği görülebilmektedir.
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1.3. Sosyal Politikanın Çerçevesi
Sosyal politikayı tanımlama girişimleri, literatürde klasik olarak “dar” ve “geniş”
mana tasnifi etrafında yapılmaktadır. Sosyal politika, eğer yalnız devletin faaliyetleri yanı sıra
sınırlı kitlelere ya da bir sınıfa dönük çalışmaları kapsıyorsa (Talas, 1990:31), burada “dar
anlam” söz konusu olmaktadır. Bu açıdan, dar manada sosyal politika, bütün sınıf ve grupları
içine almamaktadır. Buna göre, Endüstri Devrimi’ni yaşayan Batı Avrupa ülkelerinde ve
özellikle de Almanya’da 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan ve işçi sorununu
çözmeye yönelik politikalar içeren sosyal politika anlayışı, dar kapsamlı sosyal politikayı
doğurmuştur (Güven, 2001:13). Dolayısıyla, 19. yüzyılın sonuna kadar olan dönemde sosyal
politika, işçileri sanayileşme ile meydana gelen tehlikelere karşı korumak amacı ile toplumun
çalışma ve ekonomik hayatında alınan tedbirlerin bütünü olarak (İzveren, 1968:4)
anlaşılmaktadır.
Bu açıdan, dar manada sosyal politikanın amacı, endüstrileşme ve kentleşme nedeniyle
ortaya çıkan tehlikelere (iş kazası gibi) ve sefalete (yaşlılık, hastalık veya işsizlik sonucu)
karşı işçileri korumak veya onlar için bazı önlemleri hayata geçirmektir. Bu nedenle de, bu
dönemin sosyal politikası, esasında, işçilerin bazı sorunlarının giderilerek işçi sınıfı ile
burjuvazi arasında yükselen çatışmayı önlemek amacını taşımaktadır (Koray, 2000:10). Yani,
sosyal politika, bu iki kutup arasında bir uzlaşma aracı olarak görülmektedir. Başka bir ifade
ile, dar manada sosyal politika, kapitalist ekonomi düzeninde işçi sınıfı ile burjuvazi
arasındaki zıtlıkları, karşıtlıkları ve mücadeleleri hafifletmeye, mümkün olduğu takdirde
bunları ortadan kaldırmaya, mevcut ve yürürlükteki düzeni devam ettirmeye ve
sağlamlaştırmaya yönelmiş bir politika olarak (Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 29) ortaya
çıkmaktadır. Bütün bunlardan yola çıkılarak 19. yüzyıl ile ilintili olarak ifade edilen dar
anlamlı sosyal politika tariflerini, “işçi sınıfı sosyal politikası” olarak ele almak yanlış
olmayacaktır.
Sosyal politikanın günümüze kadar gelen süreç içerisinde belirli gelişmelere/
dönüşümlere tabi olduğunu belirtmek gerekir. Gerçekten de sosyal politika, geleneklere
dayanan çalışma koşullarından yoksullara, yaşlı ve çocuk gibi güçsüzlere, sakatlara ve bir
mesleğin gereksinim içinde olanlarından başlayarak kişisel ve toplumsal dayanışmalara kadar
uzanmış, kapitalist çağın doğuşu ile birlikte sosyal sınıfların ilişkilerine ve devletin yeni
görevler yüklemesine dönük oluşumlara kadar gelmiştir (Talas, 1992:13). Sosyal politikanın
gelişmeye açık bu hâli, dar anlamdan geniş anlama doğru bir akışı da beraberinde getirmiştir.
Özellikle, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda gerek uygulamada ve gerekse
teoride sosyal politika kavramında bir anlam değişikliği görülmektedir. Bu dönem itibarıyla,
sosyal politikanın kapsamına -(işçi kitlesinin himayesi ve sınıf tezatlarının azaltılması gibi)
eski ana sorunlar temelde kalmakla beraber- çok daha geniş halk tabakaları alınmıştır
(İzveren, 1968: 5). Hakikaten, İngiltere’de Beveridge Planı, Kanada’da Marsh Raporu,
Hollanda’da Van Rhijn Komisyon Raporu ve Fransa’da Laroque tarafından ileri sürüldüğü
gibi, çok geniş ve çeşitli hizmet (Ersöz, 2004: 27) halkası içerisinde sosyal politikanın
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muhtevası ifade edilmeye başlanmıştır. Bu halka genişlemesi, “geniş manada sosyal politika”
tabiri ile belirtilmektedir.
Buna göre, geniş anlamlı sosyal politika, ekonomik olayların sonuçlarının, toplum
yaşamı üzerindeki bütün etkilerini kendisine konu almaktadır (Güven, 2001: 14). Çünkü
ekonomik alandaki uygulamalar, bütün toplumu etkileyebilmektedir ve bundan dolayıdır ki,
sosyal politika, geniş anlamda, kitleler üzerindeki ekonomik güvensizliği azaltmaya dönük bir
amaca bürünmüştür (OECD, 2000: 103).
Diğer taraftan, geniş anlamda sosyal politika, bir yandan geniş toplumsal kesimlere
yönelmekte, öte yandan bu kesimler içinde yer alan özel grupların sorunlarıyla da
ilgilenmektedir. Bu anlamda, kadın politikaları, özürlülere yönelik politikalar, gençlere ve
çocuklara yönelik politikalar gibi konular sosyal politikanın içinde kendisine yer bulmaktadır
(Koray, 2000: 11). Yine, geniş manada sosyal politika çerçevesinde, sosyal hizmetler, konut
politikası, sağlık politikası ve yoksullarla savaşım gibi konular, özellikle Batılı eserlerde en
geniş yeri tutmaktadır (Güven, 2001: 15). Ayrıca, yoksulluk eksenli sosyal dışlanma (Buğra
ve Keyder, 2006: 9) da geniş anlamda sosyal politikanın içinde görülebilmektedir. Bu
genişlemenin, sosyal politikayı bir karışıklığa götüreceği iddia edilmekteyse de (Talas, 1992:
16) esasında bu yaklaşım, topluma bir bütün olarak bakan, toplum içinde bütün sınıfları
ilgilendiren çok çeşitli konuları sınıf farkı gözetmeksizin ele alan bir politikanın varlığına
işaret etmektedir. Bütün bunlar, sosyal politikanın, işçi sınıfı eksenli yaklaşımlarına ek olarak
“kitlelerin sosyal politikası”na doğru yoğunlaştığını göstermektedir.
Bunlara ilave olarak son dönemlere bakılınca, sosyal politika aktörlerinin IMF, DB ve
UÇÖ (Uluslararası Çalışma Örgütü) ekseninde genişlemeye maruz kalması neticesinde, ulusal
sosyal politikalarda uluslararası genişlemeler kaydedilmekte; sosyal politikanın, ulus-ötesi
bazda yeniden dağıtım ve düzenlemelerle alanını genişlettiği gözlemlenmektedir (Deacon,
Hulse ve Stubbs, 1997: 57). Bu aktörlerin, sosyal politika alanındaki faaliyetleri, geniş
anlamdaki sosyal politikanın genişliğini daha da arttırmaktadır. Öyle ki bu genişlemeler
“uluslarüstü sosyal politika” (supranational social policy) (Kennett, 2001: 143) eksenli yeni
tartışmaların kapısını aralamıştır. İlk izleri altı kurucu ülke tarafından imzalanan Roma
Antlaşması’nda (1957) görülen “Avrupa Sosyal Politikası” (Aykaç, 2002: 479) da, ulus-üstü
genişlemenin başka bir ayağı konumunda durmaktadır.
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UYGULAMALAR
Örnek Metin: “Modern Zamanlar”
(…)Yirminci yüzyılın başlarında “modern” üretim tarzları, “modern” yaşama
biçimlerini doğurmuştur. Taylor, Fayol, Weber gibi bilimciler temel ilkeleri oluştururken
Whitney, North, Ford gibi sermaye sahipleri de ilkelerin pratik uygulamalarını
geliştirmişlerdir. Sonuçta gelişmiş ülkelerin sanayileşme hızını arttıran bir dönem yaşanmıştır.
Bu hız aynı zamanda toplumsal dönüşümde de yaşanmıştır. Kitle üretimi kitle tüketimi
yaygınlaşmış, bu durum emek üzerinde olumsuz etkiler doğurmuştur.
“Modern Zamanlar”, dönemindeki çalışma ilişkilerini Şarlo tiplemesi aracılığıyla
eleştiren önemli bir yapıttır. Chaplin’in Modern Zamanları bir bütün olarak ele alındığında
egemen ideolojileri sorgulamaktadır. Mülkiyet, itaat, uyma gibi sosyal etki ajanlarını
kavramsal tanımlanmalarından, akademik çalışmlarından önce insanlığa haber vermektedir.
Salt bir duyuru olarak değil aynı zamanda bir erken redci gibidir.
Pek çok sinema otoritesi ve kültür araştırmacısı tarafından başkaldırıcı bir Marksist
olarak tanımlanmasına karşın, Chaplin’in bu konuda açıkça bir yön ifadesi olmamıştır.
Birbiriyle çelişkili görüşler bulunmaktadır. Örneğin, Manwell filmde çok az sosyal yorum
bulunduğunu, hiçbir politik parti bulaşması bulunmadığını ifade etmektedir. Buna karşın
Kerr’e göre, en azından başlangıçtaki fabrika sahnesinde ve bu filmin özünde sert bir politik
eleştiri yatmaktadır (Stewart, 1976). Norwell-Smith’e (1996) göre, Chaplin, kendisinde doğal
bir komedi yeteneği olduğunu düşünmüştür. Filmin çekildiği yıllarda bu yeteneğini eleştirel
yorumlar yapmak için kullanma sorumluluğunu hissetmiştir. Mussolini ve Hitler hicivleriyle
ABD’de eleştiriler almayı göze almıştır. Chaplin, savunduğu fikirler, sol görüşlü
düşünürlerden gördüğü yakınlık ve Amerikan vatandaşlığına geçmeyi kabul etmediği için FBI
tarafından izlenmiş, hakkında bilgi toplamıştır. ABD’de karalama kampanyasına maruz
bırakılmıştır. Devamında ise, bir Avrupa turnesindeki Chaplin’in ABD ye giriş vizesi iptal
ettirilmiştir. Chaplin’in filmlerine dikkatle bakıldığında daha çok otoritenin “insan”ı yok eden
baskısına karşı olduğu anlaşılmaktadır.
Şarlo, film boyunca sakar, serseri, rastgele yaşayan bir gezgin konumundadır. Avare
gezgin görüntüsü açık biçimde dönemin hızla yükselen havasına isyandır. Bu dönemde
Darwinizm temelli, determinist, davranışçı ekol hızla yükselmektedir. Modernist bakışın
kuralcı, bilinebilir, ölçülebilir bir dünyayı savunan görüşü hâkimdir. Şarlo’nun tercihi bu
hâkim görüşe karşı duruş gibidir.
Filmin genelinde Chaplin’in modernizmin yükselen duvarları arasında hapsolacak
insan adına “insansı özellikler kontrolsüzlüğü de içerir” mesajını vermektedir. İnsan
bütünüyle determinist bakış açılarıyla ele alınıp tam ve eksiksiz modellenemez. Nietzsche
gibi, hep ileriye giden, birbiriyle bağlantılı olaylar ve olgular anlayışını eleştirmektedir.
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Bir genel değerlendirme olarak Chaplin’in tespitlerinin, (Fromm her ne kadar bakış
açısını eleştirse de) Mayo ve arkadaşlarının İnsancıl Yaklaşımını yaratan Hawthorne
deneylerinin kültürel tamamlayıcısı olarak görülebilmektedir. Bütün olarak bakıldığında
alınan ekonomik kararların sosyal sonuçları olduğunu vurgulamaktadır. Teorilerdeki örgütsel
düzenlemelerin insan hayatındaki pratik etkilerine bir pencere açmaktadır.
2009 yılında çalışma dünyası yine bir krizden, işsizlikteki oransal artıştan, ekonomik
adaletsizlikten söz etmektedir. O zamandan bu yana değişen makinelerin boyutları olmuş gibi
görünmektedir. O dönemin harika makineleri (gittikçe devleşen üretim makineleri) ile
günümüzün harika makineleri (gittikçe küçülen bilgisayarlar) yarattıkları etki bağlamında çok
da farklılaşmamaktadır.
İnsanlığın makineler aracılığıyla koştuğu “mutluluk yolunda” sorunlar, yine
makinelerden kaynaklanmakta gibidir. Bir yandan makinelerin yol açtığı refah, gelişme, iş
yapılış biçimindeki kolaylıklar terk edilemeyecek bir fayda alanı üretmektedir. Öte yandan
makineleşme yabancılaşma, otomasyon, stres, zaman baskısı gibi olumsuz etkileri
beraberinde getirmiştir. Çözüm makinelerin işin içine insanın mutluluğu ile birlikte dâhil
edildiği, insani değer taşıyan üretim modellerin geliştirilmesini işaret etmektedir.
Kaynak: Kamil Orhan (2010), “‘Modern Zamanlar’ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma
İlişkileri Yorumlaması,” Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 24, s. 148-149.
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Uygulama Soruları
1)
Modern Zamanlar filmi üzerinden Sanayi Devrimi ve sonuçlarını ve sonrasında
ortaya çıkan sosyal politikayı değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal yardımın ilgili olduğu üst kavramlardan biri sosyal politikadır; dolayısıyla
sosyal yardım, sosyal politika içinde bir yere sahiptir. Bu anlamda sosyal yardım, sosyal
politikanın sosyal güvenlik aygıtı içinde uygulanan primsiz yöntemlerinden biridir. Sosyal
yardım ile bu şekilde bir ilgisi olan sosyal politika, dar ve geniş anlam etrafında
tanımlanmaktadır ve sosyal yardım sosyal politikanın daha çok geniş anlamı içindedir.
Sosyal politika, dar anlamda Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan sorunlara çözüm
getirmek için işçi-işveren arasındaki sorunları devlet eliyle giderme çabasıdır; geniş anlamda
ise bu çaba da dâhil olmak üzere, ama bu çabanın ötesinde toplumdaki sosyal sorunları ve
özellikle dezavantajlı konumda olanların sorunlarını gidermeye yönelik çabalardır. Gelinen
noktada sosyal politikanın dar ve geniş anlamından da öte ulusüstü bir anlamı söz konusudur
ve burada devletüstü kuruluşların sosyal politikalardaki varlığı önem arz etmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal politikanın dar anlamının ortaya çıkmasını açıklayınız.
2) Sosyal politikanın dar anlamdan geniş anlama ve oradan da ulusüstü bir anlamda
evrilmesi nasıl olmuştur?
3) Sosyal politika hakkındaki farklı tanımlar nelerdir? Belirtiniz.
4) “Sosyal” ve “politika” kelimleri üzerinden sosyal politikayı tanımlayınız.
5) Yeni-liberal politikaların sosyal politikaya etkisini kısaca belirtiniz.
6) “Sosyal politika” kavramı ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır?
a) İngiltere
b) Almanya
c) Fransa
d) İsveç
e) ABD
7) Türkiye’de özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde etkili olan sosyal
politikanın kullanış biçimi hangisidir?
a) Sosyal refah
b) Sosyal devlet
c) Endüstri ilişkileri
d) Sosyal hukuk
e) Sosyal güvenlik
8) Sosyal politikanın dar anlamı hangi olay sonrası geliştirilen bir tanım olarak
çıkmıştır?
a) Fransız İhtilali
b) Amerikan Devrimi
c) Endüstri Devrimi
d) Bolşevik Devrimi
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e) Alman Devrimi
9) Sosyal politikanın geniş anlamını kazanmasında etkisi yadsınamayan olay/durum
hangisidir?
a) Yüzyıl Savaşları
b) Balkan Savaşları
c) Birinci Dünya Savaşı
d) İkinci Dünya Savaşı
e) Körfez Savaşı
10) 1980 sonrası devreye giren ve sosyal politikaları da etkileyen akım hangisidir?
a) Yeni-liberal
b) Marksist
c) Sosyal demokrat
d) Muhafazakârlık
e) Faşist

Cevaplar: 6) b, 7) c, 8) c, 9) d, 10) a
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2. SOSYAL GÜVENLİK

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sosyal güvenlik kavramını ne anlama geldiğini;

2)

Farklı uygulamalar açısından sosyal güvenliğin değişebililirliğini;

3)

Sosyal güvenliğin amaçlarını ve niteliklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal politika, sosyal güvenlik ve sosyal yardım arasında nasıl bir ilinti
bulunmaktadır?
2)

Sosyal güvenlik kavramının önem kazanmasında “kanunlar”ın etkisi nedir?

3)
Amaçlar ve nitelikleri açısından
farklılaşma/değişiklik ne anlama gelmektedir?

sosyal

güvenlik

anlayışındaki
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal güvenlik

•

UÇÖ/ILO

•

Beveridge Planı

•

Avrupa Sosyal Şartı

•

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal
Kavramı

Kazanım

Kazanımın Yöntemi

Güvenlik Sosyal güvenlik kavramının kaynağı Okuyarak
ve ne anlama geldiğini bilmek

Amaç ve Nitelikleri Sosyal güvenliğin farklı amaçları ve Okuyarak ve analiz ederek
Açısından
Sosyal nitelikleri bulunmaktadır. Buna göre
Güvenlik
de farklı anlam daireleri oluştuğunu
öğrenmek
Farklı Uygulamalar Sosyal güvenlik uygulamalarında Okuyarak ve analiz ederek
Açısından
Sosyal farklı değişkenlerin var olduğunu
Güvenlik
hatırlamak
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Giriş
Sosyal yardımla ilintili diğer bir kavram “sosyal güvenlik”tir. Sosyal yardım, sosyal
güvenliğin uygulanmasındaki “primsiz” yöntem olarak bilinmektedir. Bu açıdan, sosyal
yardımla sosyal güvenlik arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla, “sosyal
güvenlik” ile ilgili kitabın bu kısmı, sosyal yardımı daha da anlaşılır kılacaktır.
Sosyal politikanın hedefleri sıralanırken, başlıca hedef kategorisinde, sosyal
güvenliğin önemli bir yere sahip olduğu (Dilik, 1971: IX), sosyal politikanın anahtar bir
unsuru mahiyetini taşıdığı (Hall, 2004: 233) belirtilmektedir. Bu açıdan sosyal politikanın en
geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan, doğrudan Endüstri Devrimi’nden doğmamış olsa da, bu
devrimin bir neticesi olarak kendisini gösteren sosyal güvenlik (Talas, 1955: 85), diğer bütün
sosyal politika vasıtalarından farklı olarak bir toplumu oluşturan bütün fertleri, doğumlarından
ölümlerine kadar bütün hayatları süresince yakından ilgilendirdiği için geniş ve çok yönlü bir
ilginin odak noktasını teşkil etmektedir (ILO, 1994: VII; DPT, 1970: 3).
Odak noktasının diğer bir kaynağı da sosyal güvenliğin insanlık tarihi kadar eski
olmasıyla ilintilidir. Yaklaşıma göre (T.C. Başbakanlık, 2005:29), insanlık tarihinin her
döneminde bireyler kendilerini birtakım tehlikelere karşı koruma ihtiyacı duymaktadırlar.
Bundan dolayı, sosyal güvenlik kavramı insanlık tarihi kadar eski bir olgu ve tarih boyunca
toplumsal hayatın önemli bir parçası durumundadır. Böylece, topluluklar, bu ihtiyaçlarını
sosyal gelişmelere göre çeşitli şekiller alan farklı kurumlarla daima mümkün olduğu kadar
karşılamaya çalışmışlardır.
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2.1. Sosyal Güvenlik Kavramı
Sosyal güvenlik, “sosyal” ve “güvenlik” kelimelerinden oluşmuş bir kavramdır. Bu
sözcüklerin her biri kendi başlarına değişik manalarda kullanılabilmektedir. Bundan dolayıdır
ki gerek teori gerekse uygulamada sosyal güvenlik teriminin anlamının farklı biçimlerde
yorumlanmaktadır (Dilik, 1991:1).
Latince “socius” kelimesinden türeyen “sosyal” kelimesi, “içtimai, toplumsal, topluma
ait, topluma bağlı, toplumla ilgili” yani “insanların toplum içinde ve birlikte yaşamaları ile
ilgili” anlamlarına gelmektedir (Seyyar, 05.08.2008). Terim, ayrıca toplumdaki çeşitli
sınıfların ve grupların birbirleriyle entegre olmasını da ifade etmektedir (Sözer, 1998: 2).
“Güvenlik” sözcüğü ise “emniyet içinde olma” anlamındadır. Bu bağlamda, bir tehlike
karşısında korunmayı, tehlikenin gerçekleşmesi durumunda bundan kurtulmayı ifade
etmektedir (Demirbilek, 2005:18).
Cansız enerji kaynaklarının fabrika örgütlenmesi aracılığıyla üretime transferi olarak
tanımlanan endüstrileşme (Giddens, 1999:180) ile artmış olan sosyal güvenlik ihtiyacı,
insanın kendi çabası dışında, toplumsal nitelikteki tedbir ve uygulamalarla karşılanma
aşamasına ulaşmıştır. Böylece, düşünce, anlayış ve uygulamalar itibarıyla modern sosyal
güvenlik kavramının temellerinin, 19. yüzyılın sonlarında atılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak, sosyal güvenlik alanında geniş ve yaygın tedbirlerin alınması yeni bir gelişmedir.
1880’lerde Almanya’da ilk sosyal sigorta kurulmuş olmakla birlikte, sosyal sigortalar, 19.
yüzyıl boyunca “bırakınız yapsınlar” doktrininin etkisinden dolayı geniş bir uygulama alanı
bulamamıştır (Richardson, 1970:3).
“Sosyal güvenlik” teriminin kökeninin biraz daha eskilere gittiği yönünde bir iddia da
bulunmaktadır. Buna göre, Gide’nin ilk baskısı 1900 yılında yapılan Economie Sociale adlı
kitabında sosyal yardım ve sosyal sigortalar, “sécurité” (güvenlik) başlığı altında tetkik
edilmiştir. Burada “güvenlik” kelimesi, “sosyal” kelimesinden ayrı olarak kullanılmamakla
beraber, “sécurité” başlığı altında sosyal sigortaların çeşitli branşları (hastalık, ihtiyarlık,
malûliyet, ölüm, işsizlik ve iş kazaları) ele alınmış ve bu suretle sosyal güvenliğin dar
manasıyla zamanla ortaya çıkan terim manası, o zamanlarda Gide tarafından sadece
“güvenlik” kelimesi kullanılarak karşılanmıştır (Talas, 1953: 17).
Ancak esas itibarıyla ve genel geçer bir kabul olarak “sosyal güvenlik” terimi, 1930’lu
yıllarda ABD’de doğmuş ve kısa zamanda yayılma ve yerleşme eğilimi göstermiştir. Terimin
ABD’deki doğuşu, bu ülkede patlayan ve ülke ekonomisine olduğu kadar diğer ülke
ekonomilerine de beklenmedik şiddetli bir şok yaratan 1929 Krizi ile yakından ilintilidir.
ABD’nin o günlerde pek gelişmiş olmayan sosyal güvenlik düzeni, bu büyük krizin yarattığı
sosyal sarsıntıları, özellikle büyük çapta ortaya çıkan işsizliğin yol açtığı gelir kayıplarını
karşılamaktan uzaktır. Bunların etkisiyle, ABD’de Başkan Roosevelt zamanında, sosyal
risklere karşı yaşlıları, madencileri, malûlleri, körler ve işsizleri korumak amacıyla 1935
tarihli “Sosyal Güvenlik Kanunu” (Social Security Act) çıkarılmıştır. Böylece, bu kanunla,
“sosyal güvenlik” terimi sosyal bilimler literatürüne ilk kez girmiştir (Dilik, 1991:3). Kanun,
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hem yardımları prim ödemesine bağlı tutan (sakatlık ve yaşlılık sigortası gibi) klasik sosyal
sigortaların bir bölümünü ve hem de vergilerle karşılaşılan ve ihtiyaç esasına göre verilen
(yaşlılar, körler ve işsizler için yardım tedbirleri gibi) sosyal yardımları kapsamaktaydı
(Tunçomağ, 1982:6).
Takip eden yıllarda, Danimarka’da sosyal demokrat hükümet tarafından 1933’te
“Sosyal Reform Kanunu” çıkartılmıştır. Yeni Zelanda’da da İşçi Partisi hükümetince, o tarihte
dünyada mevcut en geniş sosyal güvenlik sistemi olduğu iddia edilen “Sosyal Güvenlik
Kanunu” (1938) tesis edilmiştir (Arıcı, 1986: 22). Yine, UÇÖ’nün 1936 Santiago ve 1939
Havana Konferansları’nın da “sosyal güvenlik” teriminin öneminin ortaya çıkmasında etkili
olduğu söylenmektedir (Tunçomağ, 1982: 6).
Kavram ABD Başkanı ile İngiltere Başbakanı tarafından açıklanmış olan 1941 tarihli
Atlantik Şartı’nda da yer almıştır. Atlantik Şartı’nda, uluslararası sıkı bir işbirliği yoluyla,
herkese sosyal güvenlik sağlanmasının ortak bir amaç olarak kabul edildiği belirtilmiştir.
Böylece, Atlantik Şartı ile “sosyal güvenlik” terimi, ilk kez uluslararası çerçevede
kullanılmaya ve dünya ölçeğinde yayılma ve yerleşmeye başlamıştır (Dilik, 1991: 3).
İkinci Dünya Savaşı sırasında, İngiltere’de Lord Beveridge’nin başkanlığında bir grup
tarafından sosyal güvenlikle ilgili olarak, sosyal risklerin garantisini teşkil eden mevcut tedbir
ve kuruluşların bir bilanço ve tenkidini yapan ve ikinci olarak da yürürlükteki rejimin ıslahı
için tavsiyelerde bulunan (Birkan, 1969: 51) “Beveridge Planı” (1942) adı altında bir rapor
hazırlanmıştır. Bu Plan’ın da, “sosyal güvenlik” teriminin yayılmasında, yerleşmesinde ve
kavramın bugünkü anlamını bulmasında etkisi bulunmaktadır (Dilik, 1991: 3).
Terim, UÇÖ’nün 1944 yılında Filedelfiya’da düzenlediği Çalışma Konferansı’nda da
kullanılarak uluslararası düzeyde daha hızlı yayılmaya başlamıştır. Bu Konferans’ta sosyal
güvenliğin karşıladığı risklerin kapsamı somut biçimde belirlenmiştir (Dilik, 1991: 3).
Terimin yayılmasında UÇÖ’nün diğer konferanslarının da önemli bir yeri bulunmaktadır.
1951 yılında Cenevre’de yapılmış olan 34. Konferans ve bunun bir devamı niteliğindeki 35.
Konferans, bu açıdan dikkate değerdir. Zaten, 35. Konferans’ın kabul ettiği 102 nolu
Sözleşme’de, sosyal güvenliğin risk kapsamı olarak dokuz sosyal risk sayılarak bunların
tanımları yapılmış, asgarî normları belirlenmiştir (ILO, 1952).
Sosyal güvenlik terim ve düşüncesinin dünya çapında yaygınlaşma ve yerleşmesinde
Birleşmiş Milletlerce 1948 yılında kabul olunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin de
rolü büyüktür. Beyanname’nin 22. maddesinde “Toplumun üyesi olarak herkesin sosyal
güvenlik hakkı vardır” hükmüne yer verilmiş; 25. maddesinde de, sosyal güvenliğin aşağı
yukarı bugün karşılamakta olduğu risklerin kapsamı çizilmiştir (Dilik, 1991: 4). Buna göre,
insan haklarından birisi de, insanların “işsizlik, malûliyet, dul ve yetimlik, yaşlılık ve insan
iradesi dışında meydana gelen diğer her türlü tehlikeye karşı” emniyet içinde olmasıdır ve
“ferdin ve ailesinin yeterli beslenme, giyinme, barınma, tıbbî bakım ve diğer gerekli sosyal
hizmetleri içine alan belirli bir hayat standardı”na sahip olması zarurîdir (Yazgan, 1969: 3-4).
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2.2. Amaçları ve Nitelikleri Yönünden Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik ihtiyacı, gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan, gerçekleştiği
zaman insanı, sağlığın bozulması, vücut bütünlüğünün zarar görmesi vb. şekilde etkileyen her
türlü olay ve durum şeklinde ifade edilen “tehlike” (risk) (Arıcı, 1999: 5) neticesinde ortaya
çıkmaktadır. Bu tehlikeler, hastalık, malûliyet, yaşlılık, analık, kazalar, ölüm gibi “fizikî”
olabileceği gibi, işsizlik ve aile gelirinin çocuk sayısına bağlı olarak yetersizliği gibi “iktisadî”
de olabilmektedir (Yazgan, 1975: 13). İşte bu tehlikelerin bertaraf edilmesi, sosyal güvenlik
şeklinde ifade bulmaktadır.
Amaç yönünden sosyal güvenlik için geniş tanım aralıkları söz konusudur. Amaçların
sayısına göre, tanım sayısı ve aralığı da çoğalabilmektedir. Tanım aralıklarındaki bu genişliğe
binaen, sosyal güvenlik, yoksulluğu önlemeyi amaçlaması bakımından tanımlanabildiği gibi,
ihtiyaçları karşılama, geliri muhafaza ve ikame (Sainsbury, 1999: 34-38), sosyal telafi ve
gelirin yeniden dağılımı (Dixon ve Scheurell, 1993: 86), sosyal uyum ve ekonomik etkinliğin
tesisi (Walker, 2005: 29-35), sosyal koruma, ilerleme (Sherraden, 2003: 97) gibi çok geniş
yelpazeli açılardan da tanımlanabilmektedir.
Sosyal güvenliğin amaçlarının çokluğu ve buna binaen tanımlarının da çok olabilmesi
yanında, belirtilmesi gereken diğer bir nokta, sosyal güvenliğin amaçlarının zamanla
değişebilirliği üzerinedir. Amaçlardaki bu değişim, yavaş bir şekilde, neredeyse sezilmesi ve
fark edilmesi güç bir halde olmaktadır (Sainsbury, 1999: 34). Bu amaç ve buna paralel olarak
kapsam genişlemesi çerçevesinde, eğitim gibi unsurlar da bu genişlemenin içerisine dâhil
olmuşlardır (Echevarria ve Iza, 2006). Bu anlamda, sosyal güvenliğin eğitimle olan olumlu
ilişkisi de ortaya çıkmıştır.
Amaç zincirinde sosyal güvenlik ile ilgili çerçeve çizilmeye çalışıldığında, dört
aşamadan oluşan sosyal güvenlik mantığının ortaya çıktığından bahsedilmektedir. İlk
aşamada, insanların eğitilerek vasıf sahibi yapılması; ikinci aşamada, bu insanların işgücü
hâline getirilmesi; üçüncüsünde bir gelir sahibi olunmasının sağlanması ve dördüncüsünde
ise, topluma katılımın güvence altına alınması söz konusudur. İkinci aşamanın uygunsuz ya
da mümkünsüz olduğu durumlarda, sosyal güvenliğin devreye girdiği ifade edilmektedir. Bu
durumda sosyal güvenlik, bir gelir sağlayarak, dördüncü aşamayı, yani topluma katılımı
gözetmiş ve amaçlamış olmaktadır (Berghman, 1998: 401).
Sosyal güvenliğin ne manaya geldiğini anlamanın yollarından biri de, sosyal
güvenliği, nitelikleri üzerinden tetkik etmekten geçmektedir. Sosyal güvenliğin kapsamının
geniş olması dolayısıyla, niteliklerinin hepsini ortaya koyabilmek mümkün gözükmese de
belli başlılarına göz atmak, işin özünü kavrama açısından yeterli olacaktır.
Sosyal güvenliğin toplumdaki muhtaç ve yoksul insanlara yönelik olarak yardım
yapma ve böylece onlara insanî onurlarına yaraşır bir hayat standardının en asgari ölçülerde
temin etme noktasındaki vazifesi tartışılmazdır. Sosyal güvenlik bu yanıyla, ülkede sosyal
adaletin ve sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesine hizmet eder (Tuncay, 1982: 5). Bu açıdan,
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fertlere tanınan sosyal güvenlik hakkının en önemli yanı, bu hakkın sosyal adalet ve eşitlik
ölçütleri ekseninde işlemesi olmaktadır (Maruflu, 1975: 24). Dolayısıyla, sosyal güvenlik,
teşkilatlı, rasyonel ve kurumlar bütünlüğü etrafında hareket etmesi kadar (Tunçomağ, 1982:5),
oluşan adaletsizlikleri de hafifletme (Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, t.y.:1) gibi nitelikleri
açısından önemli bir yerde durmaktadır.
Sosyal güvenliğin diğer önemli bir niteliği, evrensellik ilkesi etrafında şekillenen bir
insan hakkı olmasıdır. Hakikaten, güvenlik ihtiyacı, insanlık açısından hep varolagelmiştir.
Bu bakımdan, sosyal güvenliğin evrenselliği ve temel bir insan ihtiyacı olduğu
belirtilmektedir (Demirbilek, 2005: 21). Dolayısıyla, insanların bu ihtiyaçları, bir “insan
hakkı” telakkisi olarak anlaşılmıştır (Yazgan, 1972:206). Sosyal güvenliğin insan hakkı olarak
idraki, “Avrupa Sosyal Şartı” ve “Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” gibi sosyal politika
ile ilgili uluslararası belgelerle de tasdik olmuştur (Ekin, Alper ve Akgeyik, 1999:125).
Ayrıca, sosyal güvenliğin bir insan hakkı olarak bütün uluslararası insan hakları ile ilgili
belgelerde yer alması -özellikle BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde- ve ulusal
seviyede de anayasalarda kabul görmüş olması, sosyal güvenliğin hukukî açıdan da önemini
arttırmıştır (Arıcı, 1999:29).
Sosyal güvenliğin bir başka niteliği de “gelir” ile ilintilidir. Bir devlet görevi olarak
insan hakkı olan sosyal güvenliği yerine getirmeye çalışmak, kamu sosyal güvenlik
harcamalarını akla getirmektedir. Bununla birlikte akla gelen en önemli unsur da, kamunun
yeniden gelir dağıtıcı özelliği olmaktadır. Bundan dolayı, sosyal güvenlik, gerek sosyal
sigortalar ve kamu sosyal güvenlik harcamalarından oluşan bir sistem olarak gerekse
geleneksel ve sistemli kuruluşları da içine alan bir bütün olarak, yeniden gelir dağıtıcı kanallar
içinde önemli bir yer işgal etmektedir (Yazgan, 1975:185). 1960’da dünyanın en zengin %
20’sinin toplam gelirinin dünyanın en fakir % 20’sinden 30 kat fazla iken, 1998 yılında bu
oranın 82 kata çıkması (Lairson ve Skidmore, 2003:239) ve 2006 tarihli BM “Gelir Dağılımı
Eşitsizlik Raporu”na göre de dünya nüfusunun sadece % 10’nunun dünya servetinin % 85’ine
sahip olması (Özmenek, 04.08.2008), sosyal güvenliğin yeniden gelir dağılımı üzerindeki
öneminin anlaşılmasında net bir tablo çizmektedir.
Sosyal güvenliğin bütün bu niteliklerine ve bunlardan ortaya çıkan/çıkabilecek
sonuçlarına bakıldığında, başka bir nitelik ile de karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nitelik,
sosyal güvenliğin kişisel bir sorun olmayıp, toplumun sorunu olmasıdır (Güven, 2001:156).
Bu açıdan, sosyal güvenlik, toplumdaki tüm fertlerin, kendi aralarındaki muhtaçları kurtarmak
için birlikte hareket etmeyi kabul ettikleri ortak davranışı (Alper, 1998:1943)
simgelemektedir. Sosyal güvenliğin bu niteliği, toplumda dayanışmayı arttırıcı bir sonuca
işaret etmektedir (Maruflu ve Orhon, 1974:8).

2.3. Farklı Uygulamalar Açısından Sosyal Güvenlik
Sosyal güvenlik tarifi yapmanın farklılık arz ettiği yukarıdaki açıklamalardan
rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Bu farklılıklar, ülke, ekonomik durum ve buna paralel olarak
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sosyal sorunlar ve bunlara çözüm getirme iddiasındaki ideolojiler, kültürel hal ve hatta
coğrafya temelli olabilmektedir.
Sosyal güvenlik tanımlarını farklı kılan en önemli unsur, ülkelerin başlı başına
birbirlerinden farklı olan yapıları gelmektedir. Birçok ülkede sosyal güvenlik sistemi
dağınıktır ve bir bütün olmaktan yoksundur. Birçok ülkede sosyal güvenlik sistemlerinde hâlâ
büyük boşluklar bulunmaktadır (Talas, 1976:4). Bu farklılık, açık bir şekilde ülkelerin sosyal,
ekonomik, kültürel ve diğer birçok yönden farklı yapılarda olmalarından ileri gelmektedir.
Çağdaş sosyal güvenlik sisteminin öncüleri olduğu belirtilen ABD, İngiltere ve Yeni
Zelanda (Güzel ve Okur, 1994:23) arasında da sosyal güvenliğe atfedilen tariflerde farklılık
olabilmektedir. ABD’de sosyal güvenlik kavramı, federal hükümetlerin yaşlılık aylığı ve
özürlü sigorta programlarına denk gelmektedir (Hall, 2004:235). ABD için, işsizlik sigortası
veya sosyal yardım şeması etrafında yoğunlaşan ve buna göre tarif edilen bir sosyal güvenlik
sisteminden bahsedilememektedir. ABD’de sosyal yardımlar, sosyal güvenliğin içinde bir
tamamlayıcı unsur olarak ve ihtiyaç sahiplerine belirli çerçeveler ile yardım edilmesi şeklinde,
muhtaçların hayatta kalması amacına tekabül etmektedir (Blau ve Abromovits, 2004:4).
İngiltere’de ise, sosyal güvenlik, ABD’den daha kapsamlı bir şekilde “gelir desteği ve
yaşlılık sigortası, düşük gelirli aileler için sosyal yardım ve evrensel çocuk yardımlarını içine
alan muhafaza programları” (Hall, 2004:235) üzerinden tariflere maruz kalmaktadır.
Kanada’da ise, sosyal güvenlik, “gelir programları ve sosyal hizmetler” (Graham, 2005:377)
eksenli tanımlanmaktadır. Fransa’da ise, sosyal güvenlik, genel olarak “sosyal ilerlemenin
içinde bir merhale” (George, 1998:8) şeklinde algılanmaktadır.
Yine, birbirine yakın sanayi seviyelerindeki Batı ülkeleri ile ABD’nin sosyal güvenlik
anlayış ve uygulamasında önemli farklar bulunmaktadır (Birkan, 1969:10). Bunların da
ötesinde, sosyal güvenlik sistemleri, AB üyesi ülkeler arasında da farklılık göstermektedir. Bu
sistemler, üye ülkelerin kendi tarihine, geleneklerine, ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarına
göre şekil almaktadır (Murat, 2000:59). Bu durum ise, AB ülkelerinde sosyal güvenlik
tariflerinin değişik olmasına yol açmaktadır. Zaten, AB’de tek ve genel kabul gören bir sosyal
güvenlikten bahsedilememektedir (Bozkurt, 1994:41).
Nihayetinde, sosyal güvenliğin her ülkede az veya çok farklılık arz etmesi ve buna
mukabil de farklı sosyal güvenlik tariflerinin yapılması, sosyal güvenliğin, ilmî tariflerden
çok, siyasi maksatlara (Fajth, 1999), ülkelerin tarihî ve kültürel durumuna ve ihtiyaçlarına
göre şekil aldığı yönündeki yaklaşımlarla (Yazgan, 1969:5) izah edilmektedir.
Sosyal güvenliği tarif etmede, “ekonomik durum” da önemli bir yere sahiptir. Sosyal
güvenlik sistemi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan geniş şekilde
etkilenmektedir. Ekonominin imkânı, dengesi ve gelişme şartları ile sosyal güvenlik
sisteminin istikrarlı ve gayesine uygun bir şekilde işlemesi arasında paralellik bulunmaktadır
(Birkan, 1969:11). Sosyal güvenliğin milli gelirin yeniden dağıtılması, istihdamı arttırma ve
ayarlama, mecburi tasarruf, sermaye biriktirme ve yatırım, üretim ve verimliliği
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kuvvetlendirme, genel ekonomi ve istikrarı geliştirme fonksiyonlarının varlığı (Birkan,
1969:193), sosyal güvenliğin tanımlanmasında farklı açılar yaratmaktadır. Sosyal güvenliğin
bu fonksiyonlarını yerine getirememesi neticesinde, ortaya çeşitli sıkıntılar çıkabilmektedir. İş
ilişkileri, istihdam koşul ve kuralları değişebilmekte, yüksek işsizlik ve aile yapısında
dönüşümler olabilmekte ve demografik etki ve küreselleşme ile sorunlar günyüzüne
çıkmaktadır (Maydell, 2002:15-30). Bu durumlar ise, sosyal güvenlik tanımlamalarını
etkilemekte ve farklılaştırmaktadır.
Bunlara ilave olarak, sosyal güvenlik ile coğrafya arasında da ilinti kurulabilmektedir
(Saunders, 1999:494). Buna göre, mesela, Yeni Zelanda ve Avustralya sosyal güvenlik
sistemi üzerine yapılan bir çalışmada, bu iki ülkenin sosyal güvenlik sistemini uluslararası
perspektif ekseninde birlikte almanın zor olduğundan bahsedilmektedir. İki ülke, kültürel ve
tarihsel arkaplan olarak Anglo-Sakson ve Batı kültürüne yakın olmasına rağmen, iki ülkenin
coğrafi durumu dolayısıyla, sosyal güvenlik yapıları kendi aralarında farklılaşmakla
kalmamakta, aynı kültür ve tarihten olmalarına rağmen İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden
de farklılık arz etmektedir. Bunun bir neticesi olarak da, sosyal güvenlik tarifleri, Batı ve
Anglo-Sakson anlayışında değil de coğrafi olarak daha yakın olunan Asya ile paralellik
göstermektedir.

31

UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Sosyal Güvenlik Açığı”

“Sosyal güvenlik açığı 2 milyar azalacak”
2015’te Türkiye’nin sosyal güvenlik açığı 2014’e göre 2 milyar lira azalarak yaklaşık
18 milyar lira olacak
Kalkınma Bakanlığı’nın planlamalarına göre 2015’te Türkiye’nin sosyal güvenlik
açığı 2014’e göre 2 milyar lira azalarak yaklaşık 18 milyar lira olacak.
Kalkınma Bakanlığı verilerinden derlenilen bilgilere göre, 2015’te sosyal güvenlik
kuruluşlarının gelirleri 198 milyar 886 milyon lira olarak hesaplandı.
Buna karşılık gelecek yıl giderlerin, 152 milyar 212 milyon lirası sigorta ödemeleri, 57
milyar 73 milyon lirası sağlık giderleri ve 264 milyon lirası yatırım harcamaları olmak üzere
toplam 217 milyar 5 milyon lira olacağı planlandı.
Bakanlık, söz konusu tablo karşısında sosyal güvenlik kuruluşlarının 2015’teki gelirgider farkını 18 milyar 119 milyon lira olarak programa aldı.
Sosyal güvenlik kuruluşlarının 2012’de 22 milyar 309 milyon, 2013’te 19 milyar 675
milyon lira olarak gerçekleşen açığının bu yıl ise 20 milyar 443 milyon lirayı bulması
bekleniyor.
Bakanlığın bu planlamaları gerçekleşirse 2015’te Türkiye’nin sosyal güvenlik açığı
2014’e kıyasla yaklaşık 2 milyar lira azalarak 18 milyar 119 milyon lira olarak.

Kaynak:Dünya Gazetesi, “Sosyal güvenlik açığı 2 milyar azalacak,” (Çevrimiçi)
http://www.dunya.com/ekonomi/ekonomi-diger/sosyal-guvenlik-acigi-2-milyar-azalacak242764h.htm, 23.12.2015.

32

Uygulama Sorusu
1) “Sosyal güvenlik açığı” ne anlama gelmektedir?

33

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal güvenlik, sosyal politikanın ana yöntemlerinden biridir. Bu yöntemin primsiz
uygulamalarından biri ise sosyal yardımdır. Bu açıdan sosyal güvenlik, sosyal yardım ile
ilgilidi bir kavramdır.
Sosyal güvenlik, Batı Avrupa ülkelerinde gelişmiş ve daha sonra hızlı bir şekilde
ekonomisi gelişmiş diğer ülkelere yayılmıştır. Bu noktada ABD’de Roosevelt zamanında,
İngilitere’de Bedevirge Raporu ile sosyal güvenlik etkin bir hâl almıştır. Daha sonraları ile
uluslararası metinlerde geçmesi hasebiyle tüm dünyaya yayılan bir yöntem olmuştur.
Sosyal güvenlik amaçları ve nitelikleri bakımından farklı çerçevelere sahiptir. Sosyal
güvenliğin amacı sosyal, ekonomik ve fiziki risklere/tehlikelere karşı telafi sunmak olduğu
için, bu yönüyle yapılan tanımlar bulunmaktadır. Bu yönlerin sonuçlarına göre de daha geniş
bir anlamda tanım da yapılmaktadır. Öte yandan sosyal güvenlik uygulamalarında farklı
değişkenlerin varlığı da söz konusudur ve bu değişkenlere göre de sosyal güvenlik
uygulamaları değişmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal güvenliği sosyal yardımlar bağlamında nasıl anlamak gerekir?
2) Sosyal güvenlik kavramı ve uygulamalarının çıkışı için neler söylenebilir?
3) Sosyal güvenlik kavramının ve uygulamalarının uluslararası karşılıkları nasıl bir
seyir takip etmiştir?
4) “Sosyal” ve “güvenlik” kelimleri üzerinden sosyal güvenliği tanımlayınız.
5) Sosyal güvenlik uygulamalarında değişkenlerin etkisini açıklayınız.
6) Modern sosyal güvenlik kavramının temelleri hangi ülkede atılmıştır?
a) İngiltere
b) Almanya
c) Fransa
d) İsveç
e) ABD
7) Sosyal güvenlik kavramının genel-geçer kabul görüp uygulamada etkinlik
kazanması hangi olay/durum sonrası ile ilgilidir?
a) Fransız İhtilali
b) Hitler Uygulamaları
c) Büyük Buhran/Kriz
d) Birinci Dünya Savaşı
e) İkinci Dünya Savaşı
8) Bedevidge Planı’nın hazırlandığı ülke hangisidir?
a) Almanya
b) Fransa
c) ABD
d) İngiltere
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e) İsveç
9) Sosyal güvenliğin günümüzdeki hâline neredeyse yakın bir şekilde tüm kolları için
hüküm beyan eden uluslararası belge hangisidir?
a) Avrupa Sosyal Şartı
b) Beveridge Raporu
c) Filedelfiya Bildirgesi
d) BM İnsan Hakları Evrensel beyannamesi
e) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
10) ÜÇO/ILO’nun hangis sözleşmesinde sosyal güvenliğin riskleri sayılmış ve asgari
normlar berlirlenmiştir?
a) 100 Sayılı Sözleşme
b) 101 Sayılı Sözleşme
c) 102 Sayılı Sözleşme
d) 103 Sayılı Sözleşme
e) 104 Sayılı Sözleşme

Cevaplar:6) b, 7) c, 8) d, 9) d, 10) c
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3. SOSYAL SİGORTA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sosyal sigorta kavramının ne anlama geldiğini;

2)

Sosyal sigortanın ortaya çıkışı ve dünyaya yayılışını;

3)

Sosyal sigortanın temel özelliklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal sigorta kavramının ilk tanımlama girişimleri ve sonrasında/mevcut
durumdaki tanımları hakkında neler söylenebilir?
2)
Sosyal sigortanın kökeni hakkındaki farklı görüşler dikkate alınarak modern
anlamda sosyal sigorta ile ilişkileri için nasıl bir çerçeve çizilebilir?
3)
Sosyal sigortanın temel özelliklerinin var olup olmamasının sonuçları hakkında
ne düşünülebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyal
Kavramı

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sigorta Sosyal sigorta kavramının farklı Okuyarak
şekillerde tanımlandığını öğrenmek

Sosyal
Sigortanın Sosyal sigortanın ortaya çıkışı ile Okuyarak ve analiz ederek
Ortaya Çıkışı ve ilgili farklı görüşlerin varlığı yanında
Yayılışı
modern
dönemde
yayılışının
farklılıklarını bilmek
Sosyal
Sigortanın Sosyal sigortayı sosyal sigorta yapan Okuyarak ve analiz ederek
Temel Özellikleri
özellikleri anlamak ve bunların
olmamasının sonuçlarını görmek
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Anahtar Kavramlar
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Sosyal sigorta

•
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•

Prim

•

Kayıt dışılık

•

Finansman
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Giriş
Sosyal sigorta, sosyal politikanın uygulama aracı olan sosyal güvenliğin “primli” bir
yöntemidir. Sosyal yardım ise sosyal güvenliğin “primsiz” yöntemidir. Bu iki yöntem,
birbirlerini tamamlar niteliktedirler. Bu bakımdan kitabın bu kısmında “sosyal sigorta”ya yer
verilecektir.
Sosyal sigortanın temeli, 19. yüzyıl kapitalist fabrika sanayisinin oluş ve kuruluş
devirlerine rastlamaktadır (Tuna ve Yalçıntaş, 1999:131). Tarihsel arkaplanla bakılınca,
sosyal sigorta, ilk zamanlarda güç sahiplerinin kölesi olan insanların, feodal düzenin yıkılması
sıralarında özgürleş(tiril)ip köylüleşmesi ve en nihayetinde de sanayileşme ile fabrikalarda
“işçi” hâline dönüşmesi ve bu işçilikleri sırasında da risklerin baş göstermesi sonrasında
ortaya çıkan bir durumdur. İlintili bir yaklaşım da, sosyal sigortanın sosyal yardımın yetersiz
kaldığı ve hızla etkinliğini kaybettiği (Yazgan, 1977b:37) 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir
sigorta anlayışı olduğunu beyan etmektedir.
Sosyal sigorta, bir sosyal güvenlik yöntemidir. Sosyal güvenlik yöntemi içerisinde en
etkin ve yaygın olan yöntemdir. Ekseri görüşe göre, günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin
temel yöntemini genelde sosyal sigorta sistemi oluşturmaktadır (Dilik, 2004). Sosyal güvenlik
sistemi, sosyal güvenlik yöntemleri ile tüm nüfusa hitap ederken, sosyal sigortalar, bu nüfusun
sadece -çalışanlar arasında bağımlılık (işçi, memur) veya bağımsız çalışma (serbest meslek
grupları) gibi ayrım yapmadan- çalışan kısmını bünyesine almaktadır (Seyyar, 2005:292).

45

3.1. Sosyal Sigorta Kavramı
Sosyal sigorta, bir işyerine bağlı olarak çalışanların işgücünü, belirli sosyal risklere
karşı korumak amacıyla oluşturulan ve devlet tarafından organize edilen bir sosyal güvenlik
yöntemidir (İzveren, 1968:161, 162). Bu anlamda, risklerin paylaştırılması ve dağıtılması
suretiyle, tehlikelere karşı emniyet sağlama, sosyal sigortanın amacı ve fonksiyonudur (Arıcı,
1999:88).
Zamanla, sosyal sigorta, sadece bir iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda ölen ya
da sakat kalan işçiler ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları aileleri koruma
ekseninden, hangi nedenle olursa olsun, ölümden sonra geride kalanların da sigorta tarafından
korunur hale gelen (Güven, 2001:144) bir çerçeve içerisinde tarif edilir olmuştur.
Genel olarak ifade edilecek olursa, sosyal sigorta, bir yandan bir işyerine bağlı olarak
çalışanları belirli sosyal risklere karşı korumak amacıyla kurulan bir sosyal güvenlik
kurumudur. Bir yandan belirli zamanda, belirli sosyal risklere karşı, sosyal sigortalılara fiilen
sağlanan ödeneklerin tümüdür. Bir yandan kamu tarafından düzenlenip uygulanan ve prim
esasına göre milli ölçekte bütün çalışanları kapsayan sosyal güvenlik ağıdır. Bir yandan sosyal
güvenliğin temini fonksiyonunu, karşılıklı yardım fikri esası üzerine dayandırılarak önceden
bir bütün halinde öngörülebilen tehlikelerin, teşkilatlı bir çoğunluğa dağıtılmak suretiyle
yerine getirilen bir sistemdir. En nihayetinde de bir yandan iktisadi yönden zayıf ve çalışan
halk gruplarının işgücünü korumak ve geleceklerini sosyal güvenlik açısından garanti etmek
amacıyla kurulan bir teşkilattır (Seyyar, 2005:289).

3.2. Sosyal Sigortanın Ortaya Çıkışı ve Yayılışı
Modern manadaki sosyal sigortaların kökeninin, Avrupa’da Ortaçağ’da görülen ve
işçilerin kolektif yardım esasına dayanarak maden işletmelerinde kurdukları “birlik kasaları”
olduğu söylenmektedir (İzveren, 1968:174). Bu yöntemin, Osmanlı “ahi sandıkları”
uygulamasında da olduğu beyan edilmektedir (Solak, 1997; Tabakoğlu, 1997).
Sosyal sigortalar kapsamındaki ilk uygulamalar bağlamında, işçinin işyerinde kazaya
maruz kalmasından işverenin sorumlu tutulması ve buna karşılık bir iş kazası kanunu ile
işçinin durumunun ele alınması, ilk önce demiryolları işçileri ile başlamış sonradan endüstri
işçilerine doğru uzanmıştır (Kuntbay, 1969:5).
Sosyal sigorta sisteminin ilk olarak, Fransız Ayan Meclisi üyelerinden Dr. Chauveau
tarafından 17. yüzyılda Fransa’da mevcut olduğu iddia edilmektedir. Buna göre, Colbert
tarafından çıkarılmış olan 23 Eylül 1673 tarihli bir nizamname bulunmaktadır. Bu
nizamnamede, denizcilerin hastalandıkları zaman tedavilerini sağlamak amacı ile mecburi
olarak maaş ve ücretlerinden bir miktar aidat kesilmesinden oluşan bir sigorta usulü vardır.
Bu usul, bilahâre 1709 tarihli bir kararname ile bütün sivil denizcileri kapsayacak şekilde
genişletilmiştir (Talas, 1953:14). Ancak, sosyal sigortalar konusunda genel ve geçerli görüş,
modern anlamda sosyal sigortaların Almanya’da Bismark döneminde kurulduğudur.
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Buna göre, sosyal sigorta sistemi Bismark Almanyası’nda üç merhalede kurulmuştur.
1883’te hastalık sigortası, 1884’te iş kazaları sigortası ve 1889’da da yaşlılık ve malûlluk
sigortası uygulanmıştır (Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, t.y.:9). Almanya’da ortaya çıkan
sosyal sigorta hareketliliği, kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine yayılmaya başlamıştır.
Sistem, ilk olarak Avusturya tarafından izlenmiş, daha sonra Norveç 1905’te hastalık
sigortasını kurmuştur. Süreç, İsveç’in 1913’te yaşlılık ve sakatlık sigortasını kabul etmesiyle
devam etmiş, akabinde İsviçre 1911’de iş kazalarına karşı zorunlu sigortayı oluşturmuştur.
İngiltere, 1908’de yaşlılık sigortasını, 1911’de bütün işçiler için hastalık ve sakatlık
sigortasını ve bazı kategori işçiler için dünyada ilk kez işsizlik sigortasını kabul etmiştir.
Fransa da, sınırlı bir uygulama alanı olan ilk zorunlu sigortayı 1910 yılında yaşlılık sigortası
ile gerçekleştirmiştir. 1929 Ekonomik Bunalımı’nı izleyen yıllarda sosyal sigortalar, Güney
Amerika ülkelerine, ABD ve Kanada’ya yayılmıştır (Talas, 1979:326-327).
Diğer taraftan, UÇÖ’nün 26. Filedelfiya Konferansı’nda (1944) kabul edilen 67 sayılı
Tavsiyeli Kararı ile sosyal sigortalar süratle dünyaya yayılmasına rağmen, sosyal sigortaların
doğu toplumlarına ulaşması geç olmuştur. 20. yüzyıl başlarında istihdam hakları ile ilgili bazı
yasal düzenlemeler olmasına rağmen, çağdaş formu içerisinde sosyal sigorta yasası, mesela,
1960’lara kadar Körfez ülkelerinde ortaya çıkmamıştır. Sosyal sigorta ile ilgili yasalar, Suudi
Arabistan’da 1969’da, Bahreyn ve Kuveyt’te 1976’da, Umman’da 1969’da görülebilmiştir.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yasanın tarihi çok daha yenidir (1999) (Mohammed,
2002:158).
Türkiye’de ise, Kurtuluş Savaşı sırasında Ereğli Havzası’nda çalışanların ekonomik ve
sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak kurulan “Amele Birliği”, ilk sosyal sigorta
kuruluşu olarak kabul edilmektedir (Tuncay ve Ekmekçi, 2005:108). Türkiye’de “sosyal
sigorta” teriminin yasalarda kullanılmasına ise 1965 yılından itibaren rastlanmaktadır
(Tunçomağ, 1982:179). O yıla kadar sosyal sigorta ile anlaşılan “işçi sigortaları” olmuştur.

3.3. Sosyal Sigortanın Temel Özellikleri
Sosyal sigorta sisteminde, katılım zorunludur, kurumsal özerklik mevcuttur, primli bir
sistem geçerlidir, yeniden gelir dağılımı söz konusudur, finansmana devlet ve işverenlerin de
katkılar bulunmaktadır; “kendi kendine yardım” esası geçerlidir ve sigortalı kapsamı sadece
çalışan kişiyle sınırlı değildir.
Bir hizmet sözleşmesi ile çalışanların, işe alınmaları ile birlikte sosyal sigorta
sistemine katılımları zorunludur (Clasen, 2001:641). Katılım zorunluluğu, sosyal sigorta için
önemli bir prensiptir. Bunun için bir irade açıklamasında bulunmaya ihtiyaç yoktur
(Tunçomağ, 1982:181). Ancak, zorunluluk, Türkiye örneğinde olduğu gibi 1 Mart 1966
tarihinde yürürlüğe giren 506 Sayılı Kanun’un 3. ve 85. maddelerindeki istisnai hallere göre
“isteğe bağlı” bir durumu da içinde barındırmaktadır (İzveren, 1968:162). Yine zorunlu bazı
sigortalar vardır ki, buna rağmen özel sigorta şirketlerinde yapılmaktadır (trafik sigortası
gibi). Buradan anlaşılan, zorunluluğun bir sigortayı sosyal sigorta hâline getirmeye
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yetmeyeceği, fakat sosyal sigortayı da sosyal sigorta yapan unsurların en önemlisi olduğudur
(Yazgan, 1977b:31).
Diğer taraftan, sosyal sigortalara “zorunluluk” ilkesinden dolayı, bazı eleştiriler de
yapılmaktadır. Eleştiri sahiplerine göre, zorunlu katılımdan dolayı, “sigorta” terimi, bu
kurumlar için yersiz durmaktadır. Buna göre, kişiler, kendi tehlike tahminlerine göre
katılımlarını ayarlamakta ve kaynaklarının müsaadesi ölçüsünde belirli bir miktarı ayırmakta
serbest değildirler. Bundan dolayı, yani katılım zorunluluğu olduğu için, ödedikleri prim,
“vergi”den başka birşey değildir (Richardson, 1970:50).
Sosyal sigorta sisteminde, zorunluluk iki bakımdan uygulanmaktadır. Yukarıda ifade
edilen “sisteme katılım”daki zorunluluk yanında, sistemin “kapsamı” ile ilgili bir zorunluluk
daha bulunmaktadır. Buna göre, sosyal sigorta kapsamına giren yerler ile kişiler, sigortanın
kuruluşu ile birlikte mecburi olarak ve doğrudan sigorta ile ilişkilendirilmiş sayılırlar (Arıcı,
1999:89). Böylece, kişiler, prensipte zorunlu olarak ödedikleri primler yoluyla kendileri ve
bakmakla yükümlü oldukları kişilere güvence sağlamaktadırlar (Sözer, 1991:11). Bu
noktalardan bakılınca, sosyal sigorta, sigortalının yakınlarına (ailesine) zararları geçici
olmayan, ömür boyu süren ve öldükten sonra da devam eden tehlikelerle ilgili sigorta olarak
güvence vermektedir (Yazgan, 1992:240).
Kurumsal özerklik, sosyal sigortanın başka bir ilkesidir. Buna göre, işverenlerden
toplanan primler, yine çalışanlara dönmek üzere bir fonda toplanır. Bu fon, idari ve mali
yönden bağımsız bir statüye sahip olan bir kurum tarafından işletilir (Seyyar, 2005:289-290).
Fonda toplanan meblağlar, her sigortalıya ayrı ayrı veya toplu hesap açılmasına göre şekil
alan “dağıtım” (pays as you go) ve “biriktirme” (capitalization) yöntemleri ile işlemektedir
(Tuncay ve Ekmekçi, 2005:163).
Sistem, işveren ve işçilerin eşit oranlarla her bir sigorta dalı için ayrı ayrı ödedikleri
primlerden müteşekkildir. Primler, memurlar için müktesebi olan kadrodaki aylıktan; işçi için
iş kanununda tanımlanan aylıktan alt ve üst sınırlar çerçevesinde; esnaf, sanatkâr ve diğer
bağımsız çalışanlar için de aylığa esas olan basamaklar üzerinden alınmaktadır (DPT,
1994:110). Bu anlamda, sosyal sigorta primi, yasa tarafından güvence sağlanan sosyal
risklerin birinin gerçekleşmesi halinde yapılan sigorta yardımlarına ve kurum yönetim
giderlerinin de karşılığı olarak sigortalıdan ve işverenden, kazancın belli bir yüzdesi alınan
paraya karşılık gelmektedir (Güzel ve Okur, 1994:139). Sosyal sigortanın primle finanse
edilen yönü dolayısıyla, prim ödemenin de kanunî zorunluluğu dikkate alınarak, sosyal
sigortaya zorunlu tasarruf kuruluşu olarak da bakılmaktadır (Yazgan, 1977b:220).
Sosyal sigortanın diğer bir özelliği, çalışan kesim arasında sağladığı yeniden gelir
dağılımı fonksiyonudur. Sistem içerisinde, gelirin yatay ve dikey olarak yeniden dağıtıldığı
(Arıcı, 1999:133) anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile, bir yandan dikey anlamda, üst
gruplardan alt gruplara doğru bir gelir dağılımı mevcuttur; diğer taraftan yatay olarak aynı
gruplar içerisinde yer alanlar arasında bir dağılım söz konusudur. Sisteme göre, yüksek gelirli
sigortalılardan, diğer sigortalılara oranla ve bunların yararına daha yüksek prim alınmaktadır
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(Dilik, 1980a:82). O açıdan, sistem içinde daha düşük geliri olanlar, sistemin faydalarından
daha çok istifade etmektedirler (Ferrarini ve Nelson, 2003:26). Böylece, yüksek ve düşük
gelir sahipleri arasında dengenin sağlanabilmesinin imkânları oluşabilmektedir. Sistemin bu
özelliği, “sosyal denkleştirme” (Tuncay ve Ekmekçi, 2005:138) tabiri ile de ifade
edilmektedir.
Bununla bağlantılı olarak, sigortacılık tekniğinden yararlanılarak sigortalılar arasında
olabilecek olan risklerin dağılımı sağlanmakta ya da başka deyişle eşitlenmesi de tesis
edilmektedir (Dilik, 1980a:82).
Sosyal sigortalar, devletçe ve/veya devlet teminatı altında kurulur ve faaliyet
gösterirler. Ancak, devletin sosyal sigorta sisteminin finansman ayağına doğrudan bir katkısı
söz konusu değildir. Devlet, sosyal sigortaların finansmanına, birtakım vergi kolaylık ve
bağışıklıkları ile sınırlı ve dolaylı bir katkıda bulunmaktadır (DPT, 1994:110).
Katılımcılardan toplanan gelirlerin riskleri karşılayacak miktara ulaşmaması durumunda,
ihtiyaç duyulan miktarı karşılama noktasında devlet sorumlu tutulmaktadır (Richardson,
1970:46). Bu anlamda, esas sorumluluk sosyal sigortanın katılımcılarına (iştirakçilere)
atfedilmekte, sıkıntı anında ise iştirak devlete vazife olmaktadır.
“Kendi kendine yardım” ilkesi, diğer bir sosyal sigorta özelliğidir. Buna göre,
çalışanlar, sosyal risklere karşı kendilerini korumak amacıyla bir araya gelerek sosyal
dayanışma içine girmektedirler (Seyyar, 2005:290). Bu anlamda, var olabilecek tehlikelerin,
sosyal sigorta üyeleri arasında peşinen paylaşımı söz konusudur. Prensipte yüksek prim
ödeyenlerle az prim ödeyenler, aynı primi ödüyor olsalar dahi bekâr ile evli, tek çocuklu ile
çok çocuklu arasında sunulan hizmetler bakımından bir ayırım yapılmadığına göre, sosyal
açıdan kuvvetli olan üyenin diğerlerine katkıda bulunması (Sözer, 1991:11) ve dolayısıyla
üyeler arasında “kendi kendine yardım”ın varlığı ortaya çıkmaktadır.
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Yargıtay Kararı”
T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ
Esas No. 2014/21234
Karar No. 2014/22918
Tarihi:06.11.2014
ÖZETİ:Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresini düzenleyen 5510
sayılı Yasanın 38’inci madde hükmü; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının
uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcını; sigortalının, 5417, 6900,
506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu
Kanuna tâbi olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama
girdiği tarih olarak kabul edileceğini; kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresinin, 18 yaşının ikmal edildiği
tarihte başlamış olacağını, bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primlerinin, prim ödeme gün sayısı hesabına dahil edileceğini öngörürken,
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinin saklı bulunduğu ifade edilmiştir. Öte
yandan, Anayasamızın 90/son maddesi uyarınca, yöntemince yürürlüğe konulmuş
Uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olduğu gibi, normlar hiyerarşisi yönünden
uluslararası sözleşme kurallarına uygulamada yasal güç tanınmakta ve bu kuralların
uygulanma önceliği de haiz bulunmaktadır. Uluslararası sözleşme hükmü ile, sözleşme
hükmünün düzenlendiği bölüm birlikte değerlendirildiğinde; bir kimsenin Türk sigortasına
girmeden önce, sözleşme hükmü kapsamında, malûllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından
Alman rant sigortasına girmiş bulunması halinde, rant sigortasına giriş tarihinin, Türk
sigortasına giriş tarihi olarak kabul edilmesi gerekecektir.
DAVA:Davacı, Alman rant sigortasına giriş olan 15.08.1982 tarihinin Türkiye’de
sigorta başlangıcı olarak belirlenmesini, bu belirleme uyarınca, tahsis şartlarının oluşumunda
506 sayılı Yasanın geçici 81.maddesi uyarınca 20 yıl sigortalılık süresi, 40 yaş ve 5.000 prim
gün sayısı şartlarına tabi olduğunun tespitini istemiştir.
Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davacı ile davalı Kurum avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine,
temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Şerafettin Özyürür
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve
aşağıdaki karar tespit edildi.

50

İnceleme konusu olayda, 15.08.1982-06.11.1987 arası 1.881 günlük Almanya’da
geçen ev kadınlığı süresini Bağ-Kur’a borçlanan, 12.09.2005-30.04.2010 /arası 1.669 gün
1479 sayılı Yasa kapsamında sigortalılığı, 04.05.2010-30.04.2012 arası 720 gün SSK
sigortalığı olmak üzere toplam 4.270 prim gün sayısı bulunan 15.08.1964 doğumlu davacının,
emeklilik için yeterli bulunması halinde emekliliğine karar verilmesi istemini içerir
18.04.2012 günlü talebinin reddi üzerine eldeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Mahkeme, sigorta başlangıcına ilişkin davacı isteminin kabulüne karar verirken;
yaşlılık aylığının bağlanabilmesi için 506 sayılı Yasanın geçici 81.maddesi uyarınca 20 yıllık
sigortalılık süresi, 40 yaşın ikmali ve en az 5.000 prim gün bulunması, ayrıca 2829 sayılı Yasa
uyarınca toplamda 1.261 SSK sigortalılık süresini tamamlaması gerektiğinin tespitine
hükmederek davayı kısmen kabul etmiştir.
1-Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresini düzenleyen 5510 sayılı
Yasanın 38’inci madde hükmü; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında
dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcını; sigortalının, 5417, 6900, 506, 1479, 2925,
2926 ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklara veya bu Kanuna tâbi
olarak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olarak
kabul edileceğini; kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresinin, 18 yaşının ikmal edildiği tarihte başlamış
olacağını, bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primlerinin, prim ödeme gün sayısı hesabına dahil edileceğini öngörürken, Uluslararası sosyal
güvenlik sözleşme hükümlerinin saklı bulunduğu ifade edilmiştir.
Öte yandan, Anayasamızın 90/son maddesi uyarınca, yöntemince yürürlüğe konulmuş
Uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olduğu gibi, normlar hiyerarşisi yönünden
uluslararası sözleşme kurallarına uygulamada yasal güç tanınmakta ve bu kuralların
uygulanma önceliği de haiz bulunmaktadır.
10.04.1965 tarihli resmi gazetede yayımlanarak 01.11.1965 tarihi itibarıyla yürürlüğe
giren Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal
Güvenlik Sözleşmesinin uzun vadeli sigorta kollarından olan “Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm
Sigortaları(aylıkları)” başlıklı beşinci bölümde düzenlenen konuya ilişkin Ek Sözleşmenin
29’uncu maddesi “Türk Sosyal Sigorta Mercii için aşağıdaki hususlar geçerlidir:
(4) Bir kimsenin Türk sigortasına girişinden önce bir Alman rant sigortasına girmiş
bulunması halinde, Alman Rant Sigortasına girişi, Türk Sigortasına giriş olarak kabul edilir.”
hükmünü öngörmüştür.
Anılan Uluslararası sözleşme hükmü ile, sözleşme hükmünün düzenlendiği bölüm
birlikte değerlendirildiğinde; bir kimsenin Türk sigortasına girmeden önce, sözleşme hükmü
kapsamında, malûllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına girmiş
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bulunması halinde, rant sigortasına giriş tarihinin, Türk sigortasına giriş tarihi olarak kabul
edilmesi gerekecektir.
Somut olayda, davaya konu yapılan ve rant sigortasına da giriş olarak öngörülen
15.08.1982 tarihini içeren 15.08.1982-06.11.1987 tarihleri arası borçlanma döneminin “Ev
kadınlığı süresi” olması karşısında; anılan ev kadınlığı süresinin, yukarıda bahsedilen
Uluslararası sözleşme hükmü kapsamında, uzun vadeli sigorta kollarından olan malûllük,
yaşlılık ve ölüm Sigortalarından Alman rant sigortasına giriş niteliğinde bir sigortalılık süresi
olup olmadığının usulünce araştırılması gerekir.
Şu halde yapılması gereken iş; yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ev kadınlığı
süresinin, uzun vadeli sigorta kollarından olan malûllük, yaşlılık ve ölüm Sigortalarından
Alman rant sigortasına giriş niteliğinde bir sigortalılık süresi olup olmadığı usulünce
araştırılmalı ve sonucuna göre sigorta başlangıcına ilişkin istem hakkında bir karar
verilmelidir.
2- Öte yandan, sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanmayacakları, aylığa
hak kazanmada hangi mevzuat hükümlerine ve şartlarına tabi olacakları hususu, yaşlılık aylığı
başvuru tarihinki koşullara göre saptanabilecektir. Diğer bir ifadeyle, tahsis talep tarihi
itibarıyla, sahip olunan yaş, prim gün sayısı, kabul edilen geçerli sigortalılık statüsü ve
süreleri gibi donelerin birlikte değerlendirilmesiyle sonuca ulaşılabilecektir. Bu anlamda,
başkaca bir sigortalılık süresi bulunmaksızın sadece sigorta başlangıç tarihine göre ve
geleceğe yönelik olarak sigortalının, belli bir mevzuat hükmüne göre tahsise hak kazacağını
belirlemek mümkün olamayacağından; tahsis talep tarihi itibarıyla tahsis koşullarının varlığı
usulünce araştırılmalı ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın, eksik inceleme ve
araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA,
temyiz harcının istem halinde davacıya iadesine, 06.11.2014 gününde oybirliğiyle karar
verildi.
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Uygulama Sorusu
Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sigortalılık durumunun Türkiye’deki yansımalarını
genel anlamda nasıl değerlendirebiliriz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal sigorta, sosyal politikaların uygulaması ile ilgilidir ve sosyal güvenliğin primli
yöntemidir. Bu bakımdan primsiz yöntemlerden biri olan sosyal yardımların “çalışma”
hayatında dönük yüzüdür.
Sosyal sigortanın modern dönemde ortaya çıkması geç zamanlara denk gelmektedir.
Bu nedenle, 19. yüzyıl sonları öncesinde Batı’da çalışma hayatında sosyal sigortanın
olmamasının olumsuz sonuçları açıkça görülmüştür. Buna rağmen, Batı’da sosyal sigortanın
daha önceki dönemlerde var olduğunu iddia eden görüşler bulunmaktadır. Ama yine de genel
geçer görüş 19. yüzyıl sonlarında oratay çıktığı ve sonrasında tüm dünyaya kademe kademe
yayıldığıdır.
Sosyal sigortayı sosyal sigorta yapan temel özellikler bulunmaktadır ve bunların var
olmaması durumunda, sosyal sigortanın kâğıt üstünde yani anlamsız bir yerde durduğu
bilinmektedir. Örneğin sosyal sigortanın bir temel özelliği sisteme zorunlu kayıtlılıktır, bunun
olmaması durumunda kişi çalışıyor olsa bile kayıtdışı olduğu için sosyal sigortadan
yararlanması mümkün olmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal sigorta ile sosyal yardım arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
2) Sosyal sigırtanın anlamı nedir, anlamda farklılıklar söz konusu mudur?
3) Sosyal sigortanın ilk ortaya çıkışı ile ilgili farklı görüşler neledir? Açıklayınız.
4) Sosyal sigortanın temel özelliklerini kısaca açıklayınız.
5) Çalışma hayatında bulunmasına rağmen, sosyal sigortadan faydalanamama
durumunu izah ediniz.
6) Sosyal sigortanın ilk defa ortaya çıkışı ile ilgili Batı kaynaklı iddialar hangi
döneme işaret etmektedir?
a) İlk Çağ
b) Orta Çağ
c) Yeni Çağ
d) Yakın Çağ
e) Uzay Çağı
7) Sosyal sigortanın modern öncesi dönemde var olduğuna dair Batılı iddiaların ülkesi
hangisidir?
a) Almanya
b) Frans
c) ABD
d) İngiltere
e) İsveç
8) Modern anlamda sosyal sigortaların kurulduğu ülke hangisidir?
a) Almanya
b) İngiltere
c) İsviçre
d) İtalya
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e) Fransa
9) İlk sosyal sigorta kolunun uygulamaya sokulması 1999 yılında olan ülke hangisidir?
a) Suudi Arabistan
b) Bahreyn
c) Türkiye
d) Kuveyt
e) Birleşik Arap Emirlikleri
10) Sosyal sigortaların finansmanında aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
a) Esnaf
b) Sendikalar
c) İşveren Örgütleri
d) İşçiler
e) Bürokratlar

Cevaplar:6) b, 7) b, 8) a, 9) e, 10) d
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4. SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sosyal hizmet kavramı ile aynı bağlamda kullanılan kavramlar ve anlamlarını;

2)

Sosyal hizmetin tarihsel gelişim sürecini;

3)

Sosyal özelliklerini, amaçlarını ve çerçevesini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal hizmet ile neredeyse eş anlamlı kullanılan kavramlar ve anlamları
arasındaki az da olsa var olan farkları ortaya koyunuz.
2)
Sosyal hizmetin tarihçesini konuşurken, nasıl bir seyir takip etmek daha
doğrudur sizce; Batı tarihi üzerinden mi yoksa Doğu tarihi üzerinden mi ele alınmalıdır?
Niçin?
3)
Sosyal hizmet ile sosyal yardım arasındaki bağlantı nasıl kurulmaktadır,
kurulmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Sosyal hizmet
ilgili kavramlar

Kazanımın yöntemi

ve Sosyal hizmet ile aynı çerçevede Okuyarak
kullanılan kavramları ve anlam
farklılıklarını kavramak

Sosyal hizmet tarihi

Sosyal hizmetin Batı ve Doğu Okuyarak ve analiz ederek
üzerinden farklı tarihsel seyrinin
olduğunu bilmek

Sosyal
hizmetin Sosyal hizmetin özellikleri, amacı ve Okuyarak ve analiz ederek
özellikleri, amaçları çerçevesini mukayeseli bir zeminde
ve çerçevesi
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal hizmet

•

Sosyal yardım

•

Rehabilitasyon

•

Kamu yardımı/hizmeti

•

SHÇEK
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Giriş
Bu kitapta sosyal yardımla ilgili ele alınacak olan son kavram “sosyal hizmet”tir.
Sosyal hizmet, sosyal yardım gibi “primsiz” bir yöntemdir. Birçok yerde sosyal yardımla
karıştırılmakla birlikte, sosyal yardımdan ayrı bir yöntemdir. Bu bakımdan, bu bölüm “sosyal
hizmet”e ayrılmıştır.
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4.1. Sosyal Hizmet Kavramı
“Sosyal hizmet” kavramı, tam manasıyla literatürün üzerinde mutabık olduğu bir
kavram olarak görünmemektedir. “Sosyal hizmet” tabiri, yeri geldiğinde “sağlık hizmetleri”,
“ıslah hizmeti”, “rehabilitasyon hizmeti”, “çocuk koruma ve yetiştirme hizmeti”, “gençliğe
eğitsel destek hizmeti”, “doğal afetlere ekonomik destek hizmeti”, “yaşlı refahı hizmeti”,
“yoksulluktan kaynaklanan sorunları çözümleme hizmeti” gibi adlar ve kavramlarla ifade
edilebilmektedir (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 1995:45).
İngilizce literatürde ise, sosyal hizmet, bazı durumlarda sosyal refah hizmetleri (social
welfare services), bazen de sosyal hizmetler (social services) şeklinde kullanılmaktadır.
Türkiye’de “sosyal hizmet”ten anlaşılan mana, İngilizce kaynaklardaki “social work” (sosyal
çalışma) kavramı ile verilebilmektedir. Türkçe literatürde de sosyal hizmet ile sosyal çalışma
arasındaki eşdeğer kullanım bazı yazarlarca kabul edilmektedir (Kongar, 1978). Zaten, sosyal
hizmetlerin kimi araştırmacılar tarafından “sosyal çalışma” ile meşgul olan müesseseler
bağlamında ifade edildiği de bilinmektedir (Asker, 1997:1). Bu açılardan bakıldığında, sosyal
hizmetlerin içeriğinin, sosyal çalışma mesleğinin kurum ve çalışma alanıyla sınırlanması
(Dilik, 1980a:73) söz konusu olmaktadır.
Türkiye’de yayınlanan Kalkınma Planları’ndaki “sosyal hizmet” ile ilgili algıya
bakılınca, sosyal hizmet kavramının farklı isimlerle aynı manada veya benzer bir çerçeve
içerisinde kullanılabilirliği bir kez daha görülebilmektedir. Buna göre, günümüzde “sosyal
hizmet” ile anlaşılan manalara ve içeriklere paralel olarak, sosyal hizmet, I. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda “sosyal hizmetler” (DPT, 1963:423); ikincisinde “sosyal refah
hizmetleri” (DPT, 1967:229); üçüncüsünde “sosyal yardım ve sosyal refah hizmetleri” (DPT,
1973:807); beşincisinde “sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri” (DPT,
1985:155) gibi değişik çerçeve ve tabirlerle ele alınmaktadır.
“Sosyal hizmet” kavramının eşdeğer mana ile kullanıldığı diğer bir kavram da
“devletçe bakılma”dır. Federal Almanya’dan esinlenerek yapılan bir tasnif ile, sosyal
güvenliğin, sosyal yardımlar ve sosyal sigortadan sonraki unsuru olarak sosyal hizmetle
çoğunlukla aynı manaya gelen “devletçe bakılma” unsuru ilave edilmektedir (Sözer, 1991:7).
Ancak, “devletçe bakılma”, sosyal hizmetlerle ilintili olarak kullanılmasına rağmen, tam
anlamıyla sosyal hizmetin içerdiği anlama karşılık gelmemektedir. Devletçe bakılmada,
yoğunlaşmış bir vurgu olarak eğitim ve öğretim giderlerinin devletçe karşılanması söz
konusudur. Buna karşın sosyal hizmetlerde, nakdî bir katkıdan çok, hizmete dayalı ihtiyaç
giderme ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan, sosyal hizmet ile devletçe bakılmayı aynı çerçevede
ele almak yerine, sosyal hizmetin bir parçası olarak “sosyal bakım” (social care) tabiri tercih
edilmektedir (Timonen ve McMenamin, 2002:22).
“Sosyal hizmet” kavramı, “kamu hizmeti” tabiri ile de yan yana ve aynı çerçevede
görülebilmektedir. Ancak, yine de kamu hizmetinin muhtevası, birçok noktada sosyal
hizmetin muhtevasından ayrışmaktadır.
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Sosyal hizmetin tanımı ise, çok değişik çerçevelerden bakılarak yapılabilmektedir. Bir
tanıma göre, sosyal hizmetler, ekonomik imkânsızlıklar dolayısıyla geçinme olanağı
bulamayan yoksul kişilere, diğer taraftan ekonomik yönden yetersizlikleri bulunmayan fakat
şahsî sebeplerle değişik türlerde uzman hizmetlerine muhtaç olanlara yönelen karşılıklı veya
karşılıksız hizmetlerdir (Çengelci, 1996:5).
Diğer bir sosyal hizmet tanımı, eksenine sosyal riskleri almaktadır. Buna göre sosyal
hizmet, günlük bakımı, korumayı, suçtan dolayı gözaltına alınma sonrasındaki hizmetleri
içermektedir. Bu açıdan sosyal hizmetler, toplumdaki işsizlik, bağımlılık, özürlülük, yaşlılık,
ölüm ve yaralanma ile oluşabilecek sosyal risklere karşı koruma hamleleri olarak tarif
edilebilmektedir (Turner, 2005:377). Bu koruma hamlelerinin gerçekleştirilebilmesi için,
hamle yapmaya olanak tanıyan bir ekonomik rahatlığın da olması gerekmektedir. Bu açıdan,
sosyal hizmet tarifi, ekonomik faaliyetlerden bağımsız olarak yapılamamaktadır (Yalçıntaş,
1968:117).
Sosyal hizmet, insan onuru ve hayat standartları açılarından da tanımlanabilmektedir.
Buna göre, sosyal hizmet, insanların hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi
amacıyla gerçekleştirilen koruyucu-önleyici, iyileştirici-rehabilite edici, değiştirici-geliştirici
nitelikteki sistemli ve düzenli faaliyet ve programlar bütünüdür (Seyyar, 2005:272). İnsanların
sağlık ve esenliğinin gelişmesine paralel olarak onurlu bir hayat yaşamaları, beraberinde
kendilerine daha yeterli hale gelmelerine neden olmaktadır. Bu yönden, sosyal hizmet,
“başkalarına bağımlı olmanın önlenmesi” (DPT, 2001a:11) şeklinde de ifadelendirilmektedir.
Böylece, sosyal hizmet, toplumda var olan maddi ve maddi olmayan nimetlerden bir
kısmına erişemeyen, bunlara kendi başlarına ulaşamayan, dolayısıyla bunlara “bağımlılık”
içerisinde olanlara, sosyal refah faaliyetleri vasıtasıyla yardımcı olunması olarak
değerlendirilmiş olunmaktadır (Coşkun, 1968:9). “Bağımlılık”ın giderilmesi ile, muhtaç
olanla toplum arasında “uyumluluk” üzerine bir yapı tesis edilmiş olmaktadır. Bu yaklaşıma
bakarak, sosyal hizmetler, -BM Ekspresler Grubu’nun da kabul ettiği şekilde- kişinin sosyal
çevresine, sosyal çevresinin de kişinin ihtiyacına uyumunu sağlayan teşkilatlanmış faaliyetler
(Akar, 1981:12) anlamına da gelebilmektedir.
Diğer taraftan, sosyal hizmet, sosyal hizmet sağlayıcılar (aktörler) üzerinden de tanıma
tabi tutulabilmektedir. Sosyal hizmetlerin, genellikle yerel ve bölgesel otoriteler tarafından
organize edildiği kabul edilmektedir (Valtonen ve Laine, 2003:339). Bu aktörlere ilave olarak,
gönüllü kuruluşlar, sosyal hizmetlerin işlemesinde zikredilmektedir (DPT, 1963:423). Ayrıca,
Batı’da dini müesseselerin ve özellikle kilisenin sosyal hizmetlerdeki rolü ve işlevi dikkatlere
sunulmakta, benzer bir etkinin Doğu toplumları için de olduğu belirtilmektedir (Dole, 1915;
Levi, 1915).
Sosyal hizmet tarifi yapılırken, unutulmaması gereken diğer ve önemli bir aktör de,
sosyal hizmeti uygulayanlar, literatür tabiriyle “sosyal hizmet uzmanları”dır. Sosyal hizmet
tanımı esnasında, yapılan vurgulardan biri de, sosyal hizmet uzmanlarının “insanları seven ve
onlara yardım etme hevesi ile dolu, iyi niyetli” (Francel, 1968:12) vasıfları üzerinedir. Çünkü,
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sosyal hizmetin gelişiminde ana unsur, sosyal hizmet mesleğinde yetişmiş elemanlar, yani
sosyal hizmet uzmanlarıdır (Kut vd., 1968:375). Bu tarife uygun olarak, gittikçe daha fazla
sayıda sosyal hizmet uzmanının toplumların yeniden yapılanmasında görev üstlenmeye
başladıkları kaydedilmektedir.

4.2. Sosyal Hizmetin Tarihçesi
Bir yaklaşıma göre, sosyal hizmet, en üst çerçevede, sosyal politikanın oluşturulması
düzeyinde başlar; sosyal devlet anlayışı içinde sosyal güvenlik plan ve programlarının
tertiplenmesi ve uygulanması ile sürer ve bunların altında, en alt katmanda, birey, aile, grup,
topluluk ve yerel toplum düzeylerinde bireysel ve sosyal sorunların giderilmesi yönündeki
çalışmalarla devam eder (Tomanbay, 2002:33).
Ancak, zaman içerisinde insanın sorunları değişip farklılaşabilmektedir. Bu anlamda,
kimi zaman sosyal politika oluşturma ve uygulamada noksanlıklar olabilmekte, değişim ve
farklılaşmalar kaydedilebilmektedir. İşte bu değişime ve farklılaşmaya karşı sosyal refah alanı
içerisindeki bazı disiplin ve kurumların cevap vermekte zorlanması sonucunda, sosyal
hizmetin ortaya çıktığı beyan edilmektedir (F. Şahin, 04.08.2008a).
Diğer taraftan, İngiltere’de III. Elizabeth döneminde çıkarılan ve kimsesi bulunmayan
fakirlerin bakımı yükümlülüğünü, mahalli ve kamu bütçelerine veren 1601 tarihli Kanun (The
Poor Relief Act-Yoksulluk Kanunu) (Arıcı, 1986:18), dünyada sosyal hizmetlerin tarihsel
gelişimi ele alınırken, sosyal hizmetin yapıtaşı olarak ele alınmaktadır (N. Şahin, 04.08.2008).
Modern zamanlara bakıldığında, sosyal hizmetin geniş halk kitlelerinin hayatları
üzerinde artan bir etkinliğinin olduğu görülebilmektedir. Artan yaşlı nüfus yapısı ve değişen
aile yapıları, beraberinde sosyal hizmetlere olan gereksinimi arttırmaktadır (Bahle, 2003:5).
Bundan dolayı, tarihsel süreç içerisinde sosyal hizmet, etkinliği genişleyen bir alan olarak
görülmektedir. İlk etapta, ihtiyaç sahiplerine maddî unsurlarla da hizmet etme anlamına
gelebilen sosyal hizmet, 20. yüzyılda –Hollanda Ulusal Yardım Hareketi (1960)’nde olduğu
gibi- sosyal sıkıntıların maddi yönü üzerinde daha az durmaya başlamıştır (Van der Laan,
2002:103).
Türkiye ile ilgili konuşulacak olursa, Osmanlı döneminde Daru’l Eytam’ın kurulması
ile başlayan sosyal hizmet süreci, 1959 yılında 7355 sayılı Kanunu’yla alanda araştırma
yapmak üzere kurulan Sosyal Hizmet Enstitüsü’nün, sosyal hizmet eğitimi vermek üzere 1961
yılında Sosyal Hizmetler Akademisi ve 1963 yılında ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
(SSYb) bünyesinde uygulama amaçlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulması
ekseninde değerlendirilmektedir (Uğuroğlu, 04.08.2008).
Türkiye’de sosyal hizmetlerin tam manasıyla hukuken tanınması ise, 27.5.1983 tarihli
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı “Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ile olmuştur (Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği, 1995:47). Böylece, sosyal hizmetlerden sorumlu, sosyal ve ekonomik sebeplerle
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yoksunluk içinde düşmüş kişilere veya ailelere yönelik sosyal hizmetleri planlamak,
uygulamak ve denetlemekle yükümlü bir kamu kuruluşu olarak SHÇEK (Çengelci, 1998b:1)
tesis edilmiştir. 2011 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması
sonrasında Türkiye’de sosyal hizmetlerin uygulanmasında merkezi kurum olmuştur.

4.3. Sosyal Hizmet:Özellikler, Amaçlar ve Çerçeve
Sosyal hizmetlerin tipik özelliği, aileden topluluk ve devlete kadar uzanan bir grubun
mensupları olarak bireylerle ilgilenmesidir (Dilik, 1980a:74). Sosyal güvenlik, birim olarak
aileyi esas almasına rağmen, aile, topluluk ve en nihayetinde devlet içerisinde kendi
kendilerine geçindirme yeteneğinden yoksun–kimsesiz çocuklar ile kimsesiz ve bakıma
muhtaç yaşlılar ve engelliler gibi- bireyler de yapının içinde bulunabilmektedir (Yazgan,
1975:74). Bu bireyler için önemli olan, bunlara gelir garantisinin sağlanması değildir. Bunun
yerine, ihtiyaç duyulan şey, bunlara bir hizmetin verilmesidir. İşte burada bireye karşı
sorumluluk açısından sosyal hizmetler devreye girmektedir. Böylece, “herkese götürülen”
hizmetlerden faydalanamayan bireylere bu fayda sunulmuş olmaktadır (İnanç ve Doğan,
2004:339).
Sosyal hizmetlerin diğer bir özelliği, sosyal yardımda olduğu gibi, devlet bütçesinden
finanse edilmesidir. Diğer sosyal güvenlik yöntemlerinden farklı olarak, sosyal hizmetlerin
niteliği, maddi olmaktan çok, hizmet sunmaya yöneliktir (Seyyar, 2005:273). Bu çerçevede,
sağlık bakımı, beslenme, barınma, gelir, eğitim ve çalışma gibi temel sosyal yararlardan
yoksun gruplara hizmet götürülmesi (F.Şahin, 04.08.2008b:5), sosyal hizmetin hedefleri
arasındadır. Böylece, sosyal hizmetlerin kapsadığı alanlar, tıbbî sosyal hizmetler, psiko-sosyal
danışmanlık hizmetleri, kurumsal ıslah hizmetleri, kurumsal rehabilitasyon hizmetleri, çocuk
koruma ve kurumsal yetiştirme hizmetleri, gençliğe eğitsel destek hizmetleri, yaşlılara bakım
ve psiko-sosyal destek hizmetleri, doğal afetlerde ekonomik destek hizmetleri, aileye manevi
destek hizmetleri, özürlülere yönelik mesleki, bakıma yönelik ve psiko-sosyal hizmetler
(Seyyar, 2005:272) şeklinde geniş bir yelpazede görülmektedir.
Sosyal hizmetlerin bu alanlardaki faaliyetlerdeki amacı, sosyal ve psikolojik yönden
zararlı etkileri önleyebilmek veya hiç değilse hafifletmek ve kişi, grup ve toplumların sağlam
bir gelişme göstermesini engelleyen unsurları ortadan kaldırmak olarak nitelendirilmektedir
(Friedlander, 1965:1). Dolayısıyla, sosyal hizmetlerin, toplum içinde, toplumun ve insanın
gelişmesine yardımcı olma, toplumda sorunları çözme ve toplumu koruma, toplumsal refahın
gelişmesini ve adil dağılımını sağlama gibi işlevlerinin olduğu (Cılga, 2002:67)
anlaşılmaktadır.
Bu anlamda sosyal hizmetler ele alındığında, üç temel kriter (çerçeve) ile karşı karşıya
kalınabileceği görülmektedir (Bahle, 2003:7). Birincisi, sosyal hizmetler, malların üretimi
veya dağıtımından çok, kişisel hizmetlerdir. İkincisi, sosyal hizmetler, kişilere yönelik
olmasına rağmen, kişiyi, fiziki ve zihni açıdan tatmin etmekten öte, sosyal açıdan tatmin
etmektedir. Odaklanma noktası, fizik, zihin ve akıldan çok, sosyal rollerdir. Böyle
olduğundan dolayı, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim ve fiziksel yardımlardan ayrılmaktadır.
68

Üçüncü kriter sosyal hizmetlerin, sosyal hizmet sunucu ve sosyal hizmet alıcısı arasında
güvene dayalı olarak işleyen doğrudan bir sosyal etkileşim mekanizmasına sahip olmasıdır.
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UYGULAMALAR
Örnek Metin:“Sosyal İnceleme Raporu Örneği”
(YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVALARI İÇİN)
ÖRNEK
SOSYAL İNCELEME RAPORU
KURUMU:
RAPOR TARİHİ:
MÜRACAAT TARİHİ:
DÜZENLEYEN SHU:
İNCELEME NEDENİ:

İNCELEMEYE KONU ÇOCUĞUN KİMLİK BİLGİLERİ
TC. NO:
ADI SOYADI:
ANA BABA ADI:………………….. (ölü, sağ),……………………….(ölü, sağ)
DOĞUM YERİ VE YILI:
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL:İLÇE :KÖY-MAHALLE:

EĞİTİM DURUMU:
KORUNMA KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI:
TARİHİ:
KARA NO – ESAS NO:
KORUNMA ALTINA ALINMA NEDENİ:
KURULUŞA NEREDEN GELDİĞİ:
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KURULUŞA KABUL TARİHİ:
AİLESİNİN İKAMET ADRESİ:
TELEFON NO:

BİLGİ KAYNAKLARI:

ÇOCUĞUN PSİKO SOSYAL DURUMU, KİŞİLİK GELİŞİMİ ve DAVRANIŞ
ÖZELLİKLERİ:

AİLE DURUMU VE SAĞLIK DURUMU:

AİLENİN EKONOMİK DURUMU:

AİLENİN YAŞADIĞI KONUT DURUMU:

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLEN HİZMET:

(İncelemeyi yapan sosyal hizmet uzmanının adı soyadı ve imzası)
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmet uygulamalarında gerekli olan sosyal inceleme raporunun farklı
dezavantajlı gruplar için farklılık arz etmesini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmet, sosyal politikanın uygulama yöntemi olan sosyal güvenliğin primsiz
kısımlarından biridir. Bu yönüyle diğer primsiz kısım olan sosyal yardım ile benzer zeminlere
sahiptir, ancak yine de tamamen sosyal yardım ile aynı kefeye konulamamaktadır.
Sosyal hizmet kavramı üzerine literatürde tam olarak ittifak bulunmamaktadır, bu
nedenle sanki sosyal hizmet ile aynı anlama geliyormuş gibi farklı kavramlar
kullanılabilmektedir. Bunun sonucu olarak kavramlar arasında bazen karmaşıklık
olabilmektedir. Diğer taraftan sosyal hizmet ile sosyal çalışma kavramları esasında aynı
olmasına rağmen, çeviri farklılığından dolayı farklıymış gibi yer yer hatalı açıklamalara
rastlanabilmektedir.
Sosyal hizmet, Batı ve Doğu için farklı tarihsel serüvenlere sahiptir. Bu nedenle Batı
ve Doğu için farklı uygulamalar gözlenebilir. Hal böyle olunca sosyal hizmet konusunun,
tekil/tekel bir literatür üzerinden ele alınması hata olacaktır, farklı/alternatif yaklaşımlar
unutulmamalıdır.
Sosyal hizmetin özellikleri, amaçları ve çerçevesi geniştir. Bunun nedeni, sosyal
hizmetin hedef aldığı kitlenin geniş olmasıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal hizmet ve sosyal yardım arasındaki benzerlik ve farklılıklar neler
olabilir? Açıklayınız.
2)
Sosyal hizmet ile aynı zeminde kullanılan ama farklı olan kavramlar/terimler
hakkında kısaca bilgi veriniz.
3)

Sosyal hizmetin Batılı ve Doğulu tarihsel seyrine kısaca değininiz.

4)
Sosyal hizmetin özellikleri üzerinden, diğer sosyal güvenlik uygulamalarından
farklarını açıklayınız.
5)
Sosyal hizmetin çerçevesinden (kriterlerinden) biri olarak sıralanan “sosyal
etkileşim”den ne anlamak gerekir?
6)
“Devletçe
kullanılabilmiştir?

bakılma”

kavramı

hangi

ülkeden

esinlenerek

Türkiye’de

a) Fransa
b) İngiltere
c) Almanya
d) ABD
e) İspanya
7) Hangi kavramın muhtevası/içeriği sosyal hizmetten daha geniştir?
a) Rehabilitasyon
b) Islah
c) Tıbbi Bakım
d) Kamu hizmeti
e) Sosyal bakım
8) Sosyal hizmetin “sosyal hizmetler, yardımlar ve sosyal refah hizmetleri” şeklinde
geçtiği Kalkınma Planı hangisidir?
a) I. Kalkınma Planı
b) II. Kalkınma Planı
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c) III. Kalkınma Planı
d) IV. Kalkınma Planı
e) V. Kalkınma Planı
9) Sosyal hizmetin sosyal sigortadan temel farkı nedir?
a) Primli oluşu
b) Zorunlu Kayıt
c) Primsiz oluşu
d) Devletin varlığı
e) Yeniden gelir dağıtımı işlevi
10) Sosyal hzimet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?
a) Primsiz oluş
b) Ayni nitelik
c) Nakdi nitelik
d) Bakım niteliği
e) Rehabilitasyon işlevi

Cevaplar: 6) c, 7) d, 8) e, 9) c, 10) a
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5. SOSYAL YARDIMIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sosyal yardım ve benzer anlamda kullanılan kavramların anlamlarını;

2)

Yoksulluk kavramını ve türlerini;

3)

Sosyal yardım ile ilişkili olan kavramları ve ilişkilerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal yardım ile benzer anlamda kullanılan kavramlardan sosyal yardımı ayıran
özellikler nelerdir?
2)
Yoksulluk tanımı yaparken yoksulluk türlerinden hangilerine üzerinde
durulmaktadır? Bunlardan hangisi uluslararası anlamda karşılık bulmuştur?
3)

Sosyal yardımın diğer sosyal güvenlik yöntemleri ile ilişkisini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın Yöntemi

Sosyal Yardım ve
İlgili Kavramlar

Sosyal yardımın ne olduğu ve ilgili
kavramlardan farkını bilmek

Okuyarak

Yoksulluk
Türleri

ve

Yoksulluğun ne olduğunu türlerini
üzerinden kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

Sosyal Yardımın
Diğer
Sosyal
Güvenlik
Yöntemleri
İle
İlişkisi

Sosyal yardımın diğer sosyal
güvenlik sistemleri ile benzerlik ve
farklılıklarını anlamak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal yardım

•

Sosyal yardımlaşma
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Giriş
Sosyal politikanın sosyal güvenlik yönteminin primsiz kısmından biri olan sosyal
yardım, muhtaç durumda olanalara (yoksul) yönelik ayni ve nakdi yardımlar anlamına
gelmektedir. Ancak sosyal yardım ile benzer kavramlar bulunmaktadır. Diğer taraftan
yoksulluk türleri de söz konusudur. Bu bölüm, bu konular etrafında şekillenmektedir.
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5.1. Sosyal Yardım Kavramı ve Benzer Kullanımları
5.1.1. Sosyal Yardım Kavramı
Sosyal yardım, değişik isimler adı altında tarihin ilk devirlerinden beri varlığını
sürdürmektedir. Ancak, “sosyal yardım” isminin sahneye çıkışı -kesin çizgileriyle bilinmese
de- sanayileşme döneminin ürünüdür. Bu açıdan, modern anlamda sosyal yardımın,
sanayileşme sürecinde özellikle gelirin yeniden dağıtımı sürecinde işlevsellik kazanan bir
vasıta olarak varlığını yıllardır sürdürdüğü kaydedilmektedir (Karataş, 1999:42).
Ancak, zamanla sosyal yardım kavramının algılanmasında ve kavranmasında
dalgalanmalar ve çeşitlenmeler meydana gelmiştir. Bunda, sosyal yardımla eşdeğer olarak
kabul edilebilecek olan bazı diğer kavramların etkisi olmuş olabilir.
ABD’de “refah” (Arslanogullari, 26.02.2008:1) ve bazı kaynaklarda da “sosyal
güvenlik ağı” (safety net) (Lindert, 01.03.2008:2) terimi ile eş anlamlı olarak kullanılabilen
sosyal yardım, son çare anlamında yoksulluğa karşı olarak yapılan transferler şeklinde
yorumlanmaktadır. Bu anlamda, sosyal refah fonksiyonundan yararlanma ve politikaları
belirleme açısından temel gelir politikalarından belirgin olarak farklılık taşıyan sosyal
yardımların (Jewell, 2007:281) amacı, sosyal marjinalleşme ve dışlanmayı azaltmak suretiyle
hiçbir kaynağı (çaresi) olmayanlar arasındaki aşırı sefaleti engellemek (OECD, 1998b:9)
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

5.1.2. Sosyal Yardım ile Benzer Anlamda Kullanılan Kavramlar
Günümüzde kullanımına pek rastlanmayan, ancak manaları itibarıyla “sosyal yardım”ı
herhangi bir şekilde ifade edebilen kavramlar bulunmaktadır. Daha evvelki dönemlerde sosyal
yardım tabirinin yerine de kullanılmış olan (Talas, 1953:10; Richardson, 1970:37-42) “amme
yardımı”, bunlardan biridir. “Amme yardımı”, “iştirak esasına dayanmayan veya iştirakle ivaz
arasında hiçbir münasebet bulunmayan dolayısıyla daha çok genel devlet bütçesi veya
muayyen bir gayeye tahsis edilmiş özel vergilerle finanse edilen ve sosyal sigortanın
boşluklarını doldurmak ve ihtiyaçlarının esiri olanları bu esaretten kurtarmak gayesiyle
kurulmuş müessese” (Yazgan, 1969:5) olarak tarif edilmektedir ki, bu tarif, günümüz sosyal
yardım kavramını izah etmek için de kullanılmaktadır.
Önceki devirlerin sosyal yardımla ilintili bir kavramı da, “içtimaî muavenet”tir.
Kelime olarak aynı manaya gelen sosyal yardım ile içtimaî muavenet kavramları,
birbirlerinden farklı olarak nitelenmektedirler (Duru, 1939:5). Bu yaklaşıma göre, içtimai
muavenet, “hayır, sadaka, merhamet, şefkat” ekseninde gelişen bir yardım işi iken ve
sonuçları itibarıyla “sevap” elde etme niyeti söz konusu iken; sosyal yardım, bir kültür işi ve
bir fen bilgisidir; amaçladığı neticeler maddidir.
Sosyal yardımla birlikte mutâlaa edilebilecek ve geçmişte kullanılan bir diğer kavram
da “ivaz”dır. Sosyal güvenlik kurumlarınca, sosyal riske uğrayan veya maddî zarar görenlere
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yapılan sosyal transfer harcamaları olarak ifade edilen ivaz, nakdi ve ayni şekilde olabileceği
gibi, hizmet şeklinde de olabilmektedir (Seyyar, 2005:157).
Sosyal yardımla aynı veya benzer manaları verme noktasında hem geçmişte
kullanılmış olan ve hem de günümüzde kullanımına rastlanabilen kavramlar da
bulunmaktadır. Bunlar, “sosyal tazmin” ve “sosyal yardımlaşma”dır. Türkiye’de sosyal
yardım uygulamaları kapsamındaki ilk uygulamaların “sosyal tazmin” niteliğinde olduğu
iddia edilmektedir (Sözer, 1998:35-85). Buna göre, sosyal tazmin niteliğindeki ödemeler
kapsamında olmak üzere, er ve erbaşlar ile bunların dul ve yetimlerine, harp ve vazife
malulleri, şehitleri ile bunların dul ve yetimlerine, muhtaç asker ailelerine, Millî Mücadele,
Kore ve Kıbrıs Savaşları’na katılanlara aylık bağlanması söz konusu olmuştur.
Sosyal yardım ile çok yakın gibi duran “sosyal yardımlaşma” kavramı, ufak nüanslarla
sosyal yardımdan ayrılabilmektedir. Sosyal yardımlaşma, insanların kendi aralarındaki
yardımlaşmaları olarak ele alınmaktadır (Arıcı, 1999:137). Sosyal yardımda resmi bir seyir
içinde işleyen bir mekanizma varken, sosyal yardımlaşma -alan veren ilişkisi olsa bile- bireyin
ve halkın kendi aralarındaki yardımlaşmasını ve dolayısıyla dayanışmasını ifade etmektedir
(Abay, 2004a:78). Sosyal yardım ile sosyal yardımlaşma arasındaki başka bir fark, sosyal
yardımlaşmanın isteğe bağlı olmasına rağmen; sosyal yardımın, şartları önceden mevzuatla
çizilmiş bir çerçeve içerisinde yapılma özelliğinin olmasıdır (Arıcı, 1999:139).
Diğer taraftan, sosyal yardım, günümüzde farklı yan kavramlarla da ele
alınabilmektedir. Bu kavramlar, kimi zaman sosyal yardımı direkt tanımlayabilmekte iken
bazıları da sosyal yardımın bir alt unsuru şeklinde veya sosyal yardımı kapsayıcı bir nitelikte
olabilmektedir.
Sosyal yardımda, sosyal sigortadaki gibi primli bir sistemle kişilerin katkısının
alınması söz konusu değildir; direkt vergi gelirlerinden istifade edilmekte ve yardım
görenlerden de herhangi bir katkı veya prim beklenmemektedir. Bu özelliklerinden dolayı
(Seyyar, 2005:220) “primsiz ödemeler” şeklinde de ifade edilen sosyal yardım, “sosyal
koruma” kavramı ile ilintili bir şekilde kavramsallaştırılabilmektedir. Böylece, sosyal yardım,
sosyal hizmetlerle birlikte, sosyal korumanın içini doldurmaktadır (Seyyar, 2006:264). Bu,
sosyal yardımla sosyal koruma arasında, yardıma muhtaç olan kişilerin aynı zamanda
korunması anlamında bir ilişki zeminini ortaya koymaktadır. Bu ilişki zemininde, sosyal
korumanın sosyal yardımı kapsayıcı özelliği dikkat çekmektedir.
Günümüzde, özellikle AB kaynaklarında, sosyal yardımla ilintili olarak kullanılan bir
diğer kavram “sosyal dışlanma”dır. Sosyal yardım, sosyal dışlanmanın önlenmesinde en
önemli etkin araçlardan biri olarak görülmektedir (Arıcı, 2007:40). Sosyal yardımın en önemli
amaçlarından bir tanesi, “sosyal dışlanmanın önlenerek entegrasyonun devamının sağlanması”
(Aust ve Arriba, 2004:19) şeklinde ifade edilmektedir. Ayrıca, sosyal yardım tarifinde
“toplumdan dışlanma tehlikesi ile karşılaşan kişiler” (DPT, 2001a:51) ifadesinin yer alması,
sosyal yardım ile sosyal dışlanma ilişkisini göstermesi açısından başka bir noktadır.
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Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde sosyal dışlanma daha çok, temel
gereksinimlerden yoksun olma ve gelir yoksulluğu, mülkiyetten dışlanma ve enformel
istihdam ekseninde ele alınmaktadır. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde ve hassaten Avrupa’da
sosyal dışlanma, uzun süreli işsizlerin sayısındaki artış noktasında ifade edilen işgücü
piyasasından dışlanma, sürekli olmayan ve kısmi süreli istihdamı ifade eden sürekli ve düzenli
işlerden dışlanma ve “banliyö” (kenar mahalle) olgusunu yansıtan ve ayrıca etnik köken ve
göçmenleri içine alan, konut ve toplum hizmetlerinden dışlanma olarak üç farklı çerçevede
değerlendirilmektedir (Sapancalı, 2003:122).
“Kamu sosyal güvenlik harcamaları” da sosyal yardım ile aynı manada
kullanılabilmektedir. Emeklilik, sağlık, işsizlik, hastalık, sakatlık, aile, konut ve sosyal
yardıma ilişkin ayni ve nakdi kamusal harcamalar ve idari harcamaların tümü olarak
tanımlanan (S. Özdemir, 2004c:606) kamu sosyal güvenlik harcamaları, devletin kendi
personeline yapmış olduğu sosyal yardımı (Yazgan, 1975:18) ifade etmektedir. Ancak, sosyal
yardımların bir kısmının, kamu sosyal güvenlik harcamalarının dışında olduğu vurgulanmakta
ve sosyal güvenlik harcamalarının sosyal yardımı da içine alan daha geniş bir yelpazeyi temsil
ettiği belirtilmektedir (Tokol, 2000:153-154; Yazgan, 1992:200-204).
Sosyal yardım çerçevesinde ele alınabilecek bir diğer kavram “işsizlik yardımı”dır.
İşsizlik yardımı, temel niteliklerinden dolayı sosyal yardıma benzetilmektedir (Andaç,
1999:13-14). Buna göre, işsizlik yardımında, işsizlik sigortasından farklı olarak, işsizlik
sigortasından faydalanamayan kişilere (Pellizzari, 2006:777) işsizlik ödeneklerinin belli bir
zaman sonra kesilmesinin ardından (Ekin, 1994:53), finansmanın tamamen devlet tarafından
sağlanması söz konusudur; işçi ve işverenlerin katkısı yoktur. Ayrıca, tıpkı sosyal yardım
uygulamalarında olduğu gibi, işsiz kişi, ancak gelir testine tâbi tutularak (muhtaçlık/fakirlik
durumu araştırılarak) işsizlik yardımı almaya hak kazanabilmektedir. Yardımların karşılıksız
olması, işsizlik yardımını sosyal yardımın içinde görebilmenin başka bir noktası şeklinde
algılanmaktadır.
Tereddütler olmakla birlikte, “sosyal transferler”in de sosyal yardım kavramına
karşılık gelebileceği söylenmektedir (Çalışkan, 2001:226). Sosyal yardım ayrıca, “mali
yardım” veya “para yardımı” şeklinde de kullanılabilmektedir (Kuntbay, 1969:6).
İlk uygulaması, petrol fiyatlarının olağanüstü artışıyla düşen satın alma gücünü telafi
etmek amacıyla, “yakacak yardımı” şeklinde başlayan (Arın, 2004:1984) ve daha sonra mutad
bir ödeme şekli olarak devam eden “sosyal yardım zammı”, sosyal yardım
kavramsallaştırmasında dikkate alınabilir diğer bir kavramdır. 1977 yılında SSK ve Bağ-Kur
üyelerine yönelik olarak uygulanmaya başlayan SSK’nın ek 24. maddesine göre, “iş kazaları,
meslek hastalıkları, malûlluk ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık alanlara” sosyal yardım
zammı ödemesinin yapılması düşünülmüştür (Ergin, 1998:7). Ancak ödemelerin sigorta
fonlarından değil de bütçe transferlerinden yapılmasının öngörülmesine rağmen, bu şekilde
gerçekleşmemesi, bu ödemeleri, sosyal yardım kategorisinden olağan emeklilik maaşı
ödemelerinin bir parçasına indirgeyebilmektedir.
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“Güvenceli asgari gelir”, sosyal yardımla ilişkili biçimde değerlendirilebilecek diğer
bir kavramdır. AB ülkelerinde yakın zamanlarda kabul görmüş olan güvenceli asgari gelir,
hem yoksul olan hem de egemen hayat biçimlerinden dışlanmış olan gruplara, asgari düzeyde
geçim imkânlarının sağlanması ve daha da önemlisi toplum bağlarının kuvvetlendirilmesi
amacıyla, devlet eliyle yapılan bir çeşit sosyal yardım olarak tarif edilmektedir (Balcı,
2006:55). Güvenceli asgari gelir, “asgari ücret”ten farklı bir yerde durmaktadır. Asgari ücrette
(Kutal, 1969) esas unsur, “işçi”dir. Hâlbuki güvenceli asgari gelirde ana unsur, “yoksul” yani
muhtaç durumda olan kişidir; güvenceli asgari gelir, belirli bir neden aranmaksızın, muhtaç
durumda olan herkese verilir. Güvenceli asgari gelirde, “asgari”den kastedilen mana, yaşamak
için gerekli olan fiziki ihtiyaçlar değil, insan olmanın gereği olan manevi ve kültürel
ihtiyaçları da içine alan sosyal asgarîdir (Balcı, 2006:55).

5.2. Sosyal Yardım ve Yoksulluk
5.2.1. Yoksulluk Kavramı ve Türleri
“Yoksulluk” denilince genel olarak “fakirlik, yani sefalet, açlık, yokluk, muhtaçlık”
gibi hayatta kalabilme savaşı, temel ve zorunlu ihtiyaçları yerine getirme mücadelesi akla
gelmektedir (Seyyar, 2003:40). Bu anlamda, yoksulluk, tüm yardıma muhtaç olanların “ortak
paydası” olarak algılanabilir (Koşar, 2000:7).
Yoksulluğun farklı tezahürleri bulunmaktadır. Bunlar, aynı zamanda yoksulluk türleri
veya biçimleri olarak ifade edilebilirler. Buna göre, temel olarak yoksulluk, “mutlak”,
“göreli”, “insanî”, “çalışan”, “kır-kent”, “nöbetleşe”, “objektif-subjektif” ve “gelir”
yoksulluğu şeklinde farklı alt tanımlamalarla izaha maruz kalabilmektedir.
Yoksulluğun türleri içerisinde en önemli olanı ve en fazla üzerinde durulanı “mutlak
yoksulluk”tur. Hanehalkı ya da kişilerin biyolojik olarak kendilerini devam ettirebilmeleri için
gerekli olan asgari gelir ve harcama düzeyi olarak tanımlanan mutlak yoksullukta (Aktan ve
Vural, 08.05.2008), Dünya Bankası’na göre, bir insanın hayatta kalabilmesi için asgari 2400
k/cal miktarı (tıbben; normal bir erişkinin yeterli kalori alabilmesi için gereken kalori 28003000, ağır işlerde çalışanlar için ise işin niteliğine göre 3200-3800 k/cal ihtiyacı esas
alınmaktadır) gerekmektedir ve bu kalori miktarını içeren besini almaya güçleri yetmeyenler
“mutlak yoksul” olarak tanımlanmaktadır (DPT, 2001b:104). Ancak, mutlak yoksulluk
göstergeleri, fazla ama kötü beslenme ile yetersiz beslenme arasındaki farkı dikkate almaması
açısından eleştirilmektedir. Buna göre, açlık riskinin hemen hemen bütün toplum
katmanlarında kalktığı bir mutlak yoksullukla, açlık riskinin yüksek olduğu başka bir ülkenin
mutlak yoksullukları farklıdır (İnsel, 2001:65).
“Mutlak yoksulluk” türündeki sıkıntıya bir çözüm olarak, toplumsal farklılıkları da
dikkate alan bir tür olarak “göreli yoksulluk” kavramı bulunmaktadır. Göreli yoksulluk,
insanın toplumsal varlık olmasından hareket etmektedir (Aktan ve Vural, 08.05.2008). Bu
açıdan, göreli yoksullukta, sadece asgari kalori ihtiyacına bakılmamakta, kültürel ve
toplumsal açıdan tüketimi yoksul olanlar içinde zorunlu görülen malların kapsama alınması
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söz konusu olmaktadır (DPT, 2001b:104). Bundan dolayı, belli bir toplumda kabul edilebilir
tüketim seviyesinin altında olanlar, göreli yoksulluk kapsamına girmektedirler (Görün ve
Elagöz, 2007:148).
“İnsanî yoksulluk”, yoksulluk türleri/biçimleri ele alınırken ortaya konan diğer önemli
bir kavramdır. Bu kavramın temel çıkış noktası, yoksulluğun sadece bir mal ve mülk yokluğu
olmaması; bunun yanında yaşanabilir hayat imkânlarının mevcut olmamasıdır (Şenkal,
2005:395). Bu açıdan, yoksulluk tanımı, yalnızca gelirden yoksun olma anlamında değil,
hayatta kalmaktan, bilgiden, yaşama koşullarından olmak üzere çeşitli “mahrumiyet”
çerçevelerinden ele alınmaktadır (Koray, 2001:223). Dolayısıyla, eğitim ve öğretime
ulaşmada, sağlık hizmetlerine ulaşmada, cinsiyet eşitsizliğinde, insan hakları ve
uygulamalarındaki “yetersizlik”ler (Acı ve Sezgin, 2007:574) insanî yoksulluğun boyutları
olmaktadır.
Yoksulluğun bir diğer türü, “çalışan yoksulluk”tur. Çalışan yoksulluk, kalkınma hızı
sonucunda yoksulluğun kendiliğinden azalmasının söz konusu olmamasının bir göstergesi
olarak ortaya konmaktadır (İnsel, 2001:63). UNCHS tarafından ortaya konan çalışan
yoksulların genellenebilir özelliği; eğitim düzeyi düşüklüğü ve vasıfsız işgücü oluşu olarak
ifadelendirilebilmektedir (DPT, 2001b:105). ILO’ya göre çalışan yoksulluk, “çalışan ancak
çalışması karşılığında elde ettiği gelir, kendisini ve ailesini günlük 1 dolar ya da 2 dolar olarak
belirlenen yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaya yetecek düzeyde bulunmayan insanları”
kapsamaktadır (Aldemir, 2007:760). Ancak, burada çalışan yoksulluğun ülkelerdeki
anlamının farklı olduğuna da işaret etmek gerekmektedir. Bu farklılıklara rağmen, ABD’nin
“resmi” bir tanımı ile ifade edilecek olursa, çalışan yoksullar, “yılda en az 27 haftasını işgücü
piyasasında (gerek iş arama, gerekse çalışma faaliyetleri ile) geçiren, ancak yoksulluk sınırını
aşamayan bireyler”dir (Kanyılmaz, 2007:787).
Diğer bir yoksulluk çerçevesi, yaşanan yerlere göre yapılan bir değerlendirme olarak
“kır-kent yoksulluğu” kategorisinde ele alınmaktadır. Kır yoksulluğu özellikle gelişmekte
olan ülkelerde ekonomik dönüşümlerin bir ürünü olarak tarım sektöründeki çözülme sonucu
gizli işsizliğin açık işsizliğe dönüşümüne dayanmaktadır (DPT, 2001b:105). Kentsel
yoksulluk ise, kentleşmenin yaygınlaşması ve bireyselciliğin hâkim hale gelmesi ile tarif
edilen sanayi toplumlarının gelişimi ile ortaya çıktığı belirtilen yoksulluk sorununun
(Mingione, 2006:261) kent ayağı konumundadır. Buna göre kent yoksulluğu, sadece kent ve
bölgesinin belirli kaynaklarından yoksun olma olarak ifade edilmemekte, ayrıca kentin göreli
dengesizliği, düzensizliği ve bozulmuş işlevselliği olarak da anlaşılmaktadır (Özcan ve
Karakılçık, 2007:441).
Kır-kent denklemi çerçevesinde değerlendirilebilecek fakat kendine has bir yapısı olan
diğer bir yoksulluk yaklaşımı, “nöbetleşe yoksulluk” kavramsallaştırması ile ifade
edilmektedir. Nöbetleşe yoksulluk, “her türlü yerel kaynaktan beslenen ilişki ağları sayesinde,
kent yoksullarının yaşama stratejileri oluşturmaları, bu stratejilerin kendilerinden sonra
gelenlerin sırtında yürütülmesi ve yoksulluğun bir şekilde onlara devredilmesi” (Pınarcıoğlu
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ve Işık, 2001:32) olarak tarif edilmektedir. Başka bir ifade ile nöbetleşe yoksulluk, kente göç
edenlerin kendi aralarında kurmuş oldukları bir ortaklıktır (Pınarcıoğlu ve Işık, 2001:37).
Yoksulluğa bir diğer yaklaşım biçimi, kendisini “objektif-sübjektif yoksulluk”
şeklinde göstermektedir. Bu yaklaşımın objektiflik ayağında, yoksulluğun neyin ürünü olduğu
ve kişileri yoksulluktan kurtarmak için nelerin gerektiği konusu, önceden belirlenen
(normatif) değerlendirmeleri içermekteyken, sübjektiflik ayağında ise, yoksulluk tarifinde
kişilerin tercihleri önem taşımaktadır (Aktan ve Vural, 08.05.2008). Başka bir ifade ile, asgari
temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanamadığı konusunda, yoksulların kendi algılarının ön
plana çıkması gerektiğini ortaya koyma amacıyla geliştirilen bir yaklaşım olarak subjektif
yoksulluk ifade edilmektedir (Tutar ve Demiral, 2007:334).
Yoksulluk türlerini ifade ederken değinilmesi gereken son tür ise, “gelir
yoksulluğu”dur. Gelir yoksulluğu (income poverty), “yaşamı sürdürmek ya da asgari yaşam
standardını karşılamak için kişi veya hane halkının ihtiyaç duyduğu temel gereksinimlerin
karşılanabilmesi bakımından yeterli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak” (Aktan
ve Vural, 08.05.2008) tanımlanmaktadır.

5.2.2. Sosyal Yardım ile Yoksulluk Arasındaki İlişki
Sosyal yardım denilince akla gelen ve en çok bilinen kavram olarak “yoksulluk”
karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de, sosyal yardım kavramı, genelde, yoksul kişilere ayni
veya nakdi yardım yapılması olmasından dolayı, yoksulluğu ve yoksul kişileri
çağrıştırmaktadır (İkizoğlu, 2000:1). Başka bir ifade ile sosyal yardım hizmetlerine ihtiyaç
duymanın temel belirleyicisi, yoksulluktur (Atalay, 2001:1). Bu anlamda, sosyal yardım,
modern devletin yoksul kesimleri koruyucu yöndeki sosyal sorumluluklarının bir gereği
olarak algılanmakta ve genellikle “yoksul programları” şeklinde nitelenmektedir (Demirbilek,
2005:287).
Diğer taraftan, yoksulluğun literatürdeki kullanışı, sosyal yardıma nazaran çok yenidir.
1960 öncesi dönemdeki sosyal sorunlarla ilgili kitaplarda, yoksulluk konusundan fazla söz
edilmediği; sosyal refahla ilgili bazı kitaplarda ve edebiyat dünyası dışında sosyoloji
literatüründe de yoksulluk olgusunun adeta mevcut olmadığı ifade edilmektedir (Koşar,
2000:19). Dolayısıyla, “yoksulluk” kavramının çok yeni olduğunu, günümüzde kullanılan
kavram olarak yoksullukla kastedilen mananın ise tarih içerisinde “(sosyal) yardım” kavramı
bağlamında karşılanmış olabileceği söylenebilir.

5.3. Sosyal Yardımın Diğer Sosyal Güvenlik Yöntemleri ile İlişkisi
Sosyal yardım, sosyal güvenlik sisteminin bir yöntemi olmakla birlikte sosyal hizmet
ve sosyal sigorta gibi diğer sosyal güvenlik yöntemlerinde belirli yerlerde ayrışmakta veya
benzeşmektedir.

90

5.3.1. Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler
Sosyal yardım, sosyal hizmetlerle belirli noktalarda benzerlikler göstermektedir.
Sosyal yardım ile sosyal hizmetler, bir sosyal güvenlik tekniğidir. En temelde, ikisinde de
muhtaçlık kontrolü esastır (Arıcı, 2004:583). İkisinin birleştikleri noktalardan birisi de,
bütçenin devletin finansörlüğü ile yapılmasının (Emiroğlu, 2004:516) daha yaygın olmasıdır.
Bu ve diğer benzer özelliklere bakılarak, sosyal yardım ile sosyal hizmet kavramları eş
anlamlı olarak düşünülebilmektedir.
Ancak, durum, bundan farklıdır. Bir görüşe göre, sosyal yardım, sosyal hizmetin
uygulama alanlarından sadece biridir (Koşar, 2000:5). Başka bir deyişle, sosyal yardım,
sosyal hizmet açısından bir tür uygulama alanı ve sosyal güvenliğin fiiliyata sokulma biçimi
olmaktadır (Çengelci, 1985:20). Bu durum, sosyal hizmetlerin sosyal yardımları kapsadığı
algısına işaret etmektedir.
Bunun yanında, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde ortak bir nokta olan “muhtaçlık”
kriteri de ikisinde ince bir farklılık ile uygulanmaktadır. Sosyal hizmetlerde, yeterli bir geçim
kaynağı olup olmadığına bakılmaksızın, kişilerin hepsine ihtiyaç duyduğu hizmeti sunmak söz
konusu iken (B.E. Yılmaz, 2006:78), sosyal yardımlarda esas olan, maddi muhtaçlıktır.
İki kavram arasında başka bir ayrım noktası, yardımın yapılma şekli ile ilgilidir.
Sosyal yardımlarda yardım daha çok nakdî veya aynî olarak yerine getirilirken (Sözer,
1998:32), sosyal hizmetlerde yardım, “hizmet” şeklinde yerine getirilmektedir (Gerek ve Oral,
2004:43). Diğer taraftan, sosyal hizmetlerin hizmet karakterinin, “kâr amacına dönük” bir
eksene kayma eğilimi gösterdiği anlaşılmaktadır. Buna göre, piyasa ekonomisine dayalı
sistemlerde, sosyal hizmetlerin ticari bir hedef ekseninde işlemesi söz konusu olabilmektedir
(Çengelci, 1985:18). Bu açıdan, sosyal yardımlar, sosyal hizmetlerden ayrışmaktadır.

5.3.2. Sosyal Yardım ve Sosyal Sigortalar
Sosyal yardımın sosyal sigortadan ayrışmasında en temel nokta, sosyal yardımın
amacının, muhtaç durumda olan kişileri en kısa süre içinde kendi kendilerine yeterli hale
getirecek bir hayat standardına sahip olmalarını sağlamak olmasıdır (Çengelci, 1985:31). Bu
anlamda, sosyal yardım alanlardan beklenen, kendilerinin üretici konumuna geçmeleridir.
Sosyal yardımda, vergilerle finanse edilme esastır ve sosyal yardım karşılıksızlık ilkesi
üzerine kuruludur. Oysa sosyal sigortada, sigortalının katkısı söz konusudur. Sigortalı bir
miktar para ödemek (prim) zorundadır. Bundan dolayı, sosyal sigortada, rizikoların
tehdidinin, sigortacılık ilkesi içerisinde hareket eden sigortalılar arasında eşit şekilde
dağıtılması söz konusudur (Çengelci, 1985:27).
Diğer taraftan, sosyal yardımın önleyici bir özelliği de bulunmamaktadır. Sosyal
yardım olması için, ancak “muhtaçlık” halinin oluşması gerekmektedir. Hâlbuki sosyal
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sigortada, öncesinden, mesleki ve sosyal risklerin oluşmasını engelleyici tedbirler
alınmaktadır (Talas, 1953:10).
Sosyal yardımı, sosyal sigortadan ayrıştıran bir fark da “psikolojik”tir. Buna göre,
sosyal sigortada, kişilerin katılımının esas olması dolayısıyla, katılımcılar kendilerini daha
güvenli hissetmektedir (Çengelci, 1985:29). Diğer taraftan, sosyal yardım, suçluları topluma
kazandırma noktasında sosyal sigortadan ayrışmaktadır. Çünkü sosyal sigorta, suçluları
korumayı reddederken sosyal yardımda, bu kişilere yönelik işlevler söz konusudur (Yazgan,
1975:19).
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“İnsani Gelişme Endeksi”
Türkiye, son yıllarda istikrarlı bir ekonomik büyüme ve insani gelişmede güçlü bir
ilerleme sağladı.
Türkiye’nin modern sanayi ve ticaret ile geleneksel tarım sektörünün birlikteliğinden
oluşan dinamik ekonomisi, büyüklük itibarıyla dünyada 17. sırada. Türkiye aynı zamanda en
hızlı büyüme oranına sahip ülkelerden biri.
Güçlükler
2014 İnsani Gelişme Raporu’na (İGR) göre, Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi
değeri 0,759 oldu. Türkiye, bu endeks değeri ile ‘Yüksek İnsani Gelişme’ kategorisine dâhil
oldu ve 187 ülke ve bölge arasında 69. sırada yer aldı.
Ancak insani gelişmede eşitsizlik farkı düşüldüğünde Türkiye’nin değeri boyut
endekslerinin dağılımındaki eşitsizliğe bağlı olarak yüzde 15,8’lik bir kayıpla 0,639’a iniyor.
2014 İGR’de kullanılan bir diğer endeks de toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri
yansıtan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE).
Türkiye, 2013 endeksinde 0,360’lık TCEE değeriyle 149 ülke arasında 69. sırada yer
aldı.
Türkiye’de parlamentodaki sandalyelerin %14,2’sinde kadın milletvekilleri oturuyor.
Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş olanların oranı yüzde 39 iken bu
oran erkeklerde yüzde 60 olarak göze çarpıyor. Her 100 bin canlı doğumda 20 kadın hayatını
kaybediyor ve ergenler arasındaki doğurganlık oranıysa 1000 canlı doğum başına yüzde 30,9
olarak dikkati çekiyor.
Kadınların iş gücü piyasasına katılımı % 29,4 iken, erkeklerin katılım oranı %70,8
oranında seyrediyor.
Türkiye’nin, İnsani Gelişme Endeksi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde
daha üst sıralarda yer almak için çalışmalarını, 2012 ve 2013 yılları için 7,6 yıl olan ortalama
okullaşma süresini yükseltmek ve kadının siyaset ve istihdamda temsilini artırmak üzerine
yoğunlaşması gerekiyor.
Elde edilen başarılar
2000 yılından bu yana Türkiye, Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde büyük bir ilerleme
kaydetti.
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Aşırı yoksulluk sınırı olarak belirlenen günlük 1 doların altında yaşayanların oranı
1994’te %1.1, 2002’de %0.2 iken 2006 yılında bu oran sıfırlandı.
Kişi başı günlük harcaması, cari satınalma gücü paritesine (SGP) göre 2,15 doların
altında kalan fert oranı 2011 yılında % 0,14 iken, bu oran 2012 yılında % 0,06 olarak tahmin
edildi.
Yoksulluk sınırı, cari SGP’ye göre 4,3 dolar olarak alındığında ise 2011 yılında %
2,79 olan yoksulluk oranı, 2012 yılında % 2,27 oldu.
Bunun yanında gıda yoksulluğu oranı da görece düşük bir seviyede seyrediyor.
Türkiye, aynı zamanda, ilköğretime kayıtta cinsiyet eşitliğini hemen hemen sağladı ve
çocuk ve anne ölümlerinin azaltılmasında önemli ilerlemeler kaydetti.
İlköğretime kayıt oranı %98.7 olan Türkiye, ‘Herkes için evrensel ilköğretimi
sağlamak’ hedefini 2015 yılından önce neredeyse tamamlamış olsa da, 15-24 yaş grubundaki
okuma yazma oranı hâlâ % 97.
Türkiye ile ilgili diğer istatistikler
Doğumda ortalama yaşam beklentisi

75,3

Ortalama eğitim görme süresi

7,6

Eğitim görme süresi beklentisi

14,4

Kişi başına düşen Gayrisafi milli gelir (2011 SGP$)

18391

Kadınların iş gücüne katılım oranı (% 15 yaş ve üstü)

29,4

Sağlığa yapılan kamu harcamaları (Gayri safi yurtiçi hasıla’nın yüzdesi, 6.7
2011)
Eğitime yapılan kamu harcamaları (Gayri safi yurtiçi hasıla’nın yüzdesi, 2,9
2005-2012)
Yetişkinler arasında okuma yazma oranı (%, 15 yaş ve üstü)

94,1

Nüfusun en az ortaöğretimi tamamlamış yüzdesi (%, 25 yaş ve üstü, 49,4
2005-2012)
Nüfusun istihdama oranı (%, 25 yaş ve üstü, 2012)

48,5

Genç işsizliği (%, 15-24 yaş arası, 2008-2012)

17,5
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Enerji tedariği:Fosil Yakıtlar (2012, toplamın yüzdesi)

89,5

Enerji tedariği: Yenilenebilir Enerjiler (2012, toplamın yüzdesi)

10,3

Kişi başına düşen karbondioksit salımı (2010, ton)

4,1

Doğal kaynakların tükenmesi (Gayrisafi milli hasılanın yüzdesi, 2010- 0,5
2012)
Ormanlık alan (2011, toplam alanın yüzdesi)

14,9

2030 yılındaki tahmini nüfus (milyon)

86.8

Yıllık nüfus artışı (%) (2010-2015)

1.2

Toplam doğurganlık oranı (bir kadın başına düşen doğum sayısı, 2010- 2.1
2015)
Kaynak: UNDP, “Türkiye Hakkında,” (Çevrimiçi)
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/countryinfo.html, 23.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1)

İGR’deki Türkiye’nin seyrini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal yardım, sosyal politikanın önemli uygulama biçimlerinden biridir. Bu
uygulama biçiminin yeri, sosyal güvenliğin primsiz kısmıdır. Bu anlamda sosyal sigortadan
ayrılırken, sosyal hizmetle aynı zeminde bulunmaktadır. Bu çerçevede sosyal yardım,
yoksullara yönelik ayni ve nakdi yardımlar anlamına gelmektedir.
Sosyal yardımın alıcısı konumundaki yoksullar ve bunların durumu olan yoksulluk
farklı türlere sahiptir. Bunlar içerisinde mutlak ve göreceli yoksulluk ile insani yoksulluk
hesaplamaları teknik olarak yapılmaktadır. Diğer türler ise literatürde yaygın olarak
tartışılmaktadır. Özellikle çalışan yoksulluk, son zamanlarda popüler hale gelmektedir. Bu, bir
bakıma çalışmasına rağmen yeterli geliri olamamanın yaygınlık kazanmasının uzantısıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal yardım ile sosyal yardıma benzer kavramları farklı yönlerini dikkate
alarak açıklayınız.
2)

Yoksulluk nedir, türlerinden insani yoksulluk ne anlama gelmektedir?

3)

Mutlak yoksulluk ile ilgili temel tartışma/sorun alanları nelerdir?

4)
Nöbetleşe yoksulluk ile Türkiye’deki içgöçler arasında nasıl bir bağlantı
kurulabilmektedir?
5)

Sosyal yardımın sosyal hizmet ve sosyal sigortadan ayrılan yönleri nelerdir?

6)

“Sosyal güvenlik ağı” neyi tanımlamak için kullanılmaktadır?

a) Sosyal koruma
b) Sosyal politika
c) Sosyal yardım
d) Sosyal hizmet
e) Sosyal sigorta
7) Gönüllü bırakılan bir alan olan, yani isteğe bağlı yapılan ve genelde “karşılıklı” bir
zeminde işleyen mekanizmanın adı nedir?
a) Sosyal yardım
b) Sosyal hizmet
c) Sosyal yardımlaşma
d) Kamu hizmeti
e) Sosyal bakım
8) “Yapabilirlik yaklaşımı” hangi yoksulluk türü ile ilgilidir?
a) Mutlak
b) Göreceli
c) Çalışan
d) İnsani
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e) Nöbetleşe
9) Kent yoksulluğunun özel bir türü olan ve Türkiye için belli bir dönemde olsa var
olduğu iddia edilen yoksulluk türü nedir?
a) Göreceli
b) İnsani
c) Çalışan
d) Nöbetleşe
e) Subjektif
10) Sosyal hizmet ile sosyal yardım arasındaki en temel benzerlik nedir?
a) Primsiz oluş
b) Ayni nitelik
c) Nakdi nitelik
d) Bakım niteliği
e) Rehabilitasyon işlevi

Cevaplar:6) c, 7) c, 8) d, 9) d, 10) a
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6. SOSYAL YARDIMIN GEREKÇELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sosyal yardıma yönelik farklı yaklaşımları;

2)

Sosyal yardım yapmanın pozitif yönlerini;

3)

Sosyal yardım uygulamalarındaki riskleri (negatiflikleri) öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sosyal yardım yapılmasına yönelik hangi tür yaklaşımlar bulunmaktadır ve
bunların genel özellikleri nelerdir?
2)

Sosyal yardım yapmanın olumlu/pozitif tarafları nasıl açıklanmaktadır?

3)
Sosyal yardım yapılmasına karşı olanların veya yapılmasında sakınca
bulanların gerekçeleri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sosyal Yardım ile
İlgili Yaklaşımlar

Sosyal yardım ile ilgili insani,
toplumsal ve devlet düzleminde
üç temel yaklaşımı kavramak

Okuyarak

Sosyal
Yardıma
Olumlu Yaklaşımlar

Sosyal yardım yapmanın pozitif
olduğunu bilmek

Okuyarak ve analiz ederek

Sosyal Yardımların
Negatif Yönleri

Sosyal yardım uygulamalarında
karşılaşılan riskleri analiz etmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal yardım

•

İnsan hakları

•

Toplumsal ahlak

•

Sosyal devlet

•

Kayırmacılık

•

İstismar

•

Bağımlılık
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Giriş
Sosyal yardım yapılmasının arkasında çeşitli gerekçeler bulunmaktadır. Bunlar insani,
toplumsal ve devlet endeksli yaklaşımlardır. Ayrıca uygulamada sosyal yardım yapmanın
olumlu yönleri söz konusudur. Ancak sosyal yardım uygulamalarında görülebilen bazı riskler
de unutulmamalıdır. Bu bölüm, bu konular üzerinedir.
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6.1. Sosyal Yardıma Yönelik Yaklaşımlar
6.1.1. İnsani Yaklaşım: İnsan Hakkı Olarak Sosyal Yardım
Sosyal yardım yapmanın meşruluğunu ve önemini ifade eden görüşlerin en başlıcası,
sosyal yardıma atfedilen “insanî” yön ile ilgilidir. En başta, insanın “insan” olmasından
kaynaklanan hakkı olarak sosyal yardımın algılamasının, henüz yeni sayılabilecek bir geçmişi
olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu anlamda, Sanayi Devrimi’nin ağır çalışma ve yaşam
koşullarının, kamuoyunu duygusal manada etkilemesi ve işçi sınıfının sosyal hayatına dönük
algıların oluşması (Altan, 2004:99), aynı zamanda sosyal yardımın insani yaklaşımına da etki
etmiştir.
Sosyal yardım, insanla ilgilidir. Öyleyse, basit bir bağlantı ile, sosyal yardım alanına
verilecek değerin insanın bizzat kendisine verilmesi anlamına geleceği anlaşılır (Beşer,
2004:21). Onun için, statü farkı veya ırk, dil, din ve cins ayrımı gözetilmeden (Akkaya,
1966:20), bizzat insanın insan olması, sosyal yardımda esas hareket noktasıdır. Gerçekten de,
“yüreği iyi hislerle çarpan” her insanın, sosyal yardımı “insaniyetperverlik” anlayışıyla ele
alması beklenmektedir (Lunberg, t.y.:6). Bu yaklaşımın bir yansıması, sosyal yardımı yapan
kişinin, muhtaç olan kişinin ekonomik ve psiko-sosyal hayatındaki esas değişmenin, ancak
ona kendi kendine yardım edebilmesine yardım etmekle mümkün olabileceğini bilmesinde
aranmaktadır (Friedlander, 1965:3).
Sosyal yardım alanındaki “insanî” yaklaşımın bir izdüşümü, “insanî müdahele” tabiri
etrafında ele alınabilmektedir. İlk defa 1967-1970 yılları arasında Fransa sömürgesi
durumundaki Nijerya’da cereyan eden ve kısa ömürlü olan Biafra Savaşı sırasında ortaya
çıkan bu kavram, savaş sırasında meydana gelen kıtlık ve sonrasındaki gereksinimler
neticesinde, devletlerin tarafsızlık ve egemenlik haklarının ötesinde, insan olmayı öne alan bir
yaklaşımın ürünü olmuştur (Aydoğmuş, 2006:500). Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de
de, insanî yaklaşımın bir ürünü olarak bireylerin %80’i ihtiyaç sahibi kimselere karşı
yardımsever bir çizgiye sahiptir (TÜSEV, 2006:13).
Bütün bunlardan dolayı, günümüzde var olan muhtaçlığın ve yoksulluğun durumunu
haklı kılabilecek “insani” bir dayanağın bulunmadığı belirtilmektedir (Karataş, 2003:92).
Buna göre, gelişen maddi imkânlar sonrasında, yine de yoksulluktan bahsedilebiliyorsa, bu bir
“insanlık ayıbı”dır.

6.1.2. Toplum Odaklı Yaklaşım
Sosyal yardım ele alınırken ortaya konan argümanların bir kısmı da “toplum odaklı”
olmaktadır. Burada temel tartışma alanı, sosyal yardıma muhtaç olanların, bu muhtaçlıklarının
“bizzat kendilerinin mi, yoksa toplumun bir ürünü mü” olduğu üzerine cereyan etmektedir.
Adam Smith merkezli neo-klasik iktisat ekolünün bir uzantısında “ekonomik insan”
tipi mevcuttur. Ona göre, insanların ekonomik hayattaki davranışları, süreklilik arz eden
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tercihler arasında faydasını maksimize etme ve bilgi ve farklı pazarlarla ilgili diğer getirilerini
optimum miktarda toplamasını sağlayacak hedefler ekseninde gelişmektedir. Burada,
“ekonomik insan”ın ana dürtüsü, kendi faydasıdır; başkası onun için çok da önemli değildir.
Bu yaklaşımı sert bir şekilde eleştirenler, “davranışçı yaklaşım” sergilemişlerdir. Buna göre,
“ekonomik insan”, tek boyutlu faydacılık fonksiyonu ile hareket eden, gelişmemiş sosyal bir
ilkel varlık (social moron) olarak ele alınmıştır. Daha öte bir eleştiri ise, ekonomik insanı
sadece mekanik, tek boyutlu, kendisini düşünen sosyal bir hayvan olarak algılayan ruhsuz
natüralist bir yaklaşım içerisinde olmasıyla ilgili olarak yapılmaktadır. Bunların alternatifi ise,
“davranışçı insan” modeli şeklinde ortaya konmuştur. Buna göre, kişi faydasını maksimize
etmek yerine, sınırlandırdığı hedefler içerisinde kendisini “tatmin” eden alternatif sonucu
tercih etme üzerinden hareket etmektedir. Böylece, kişi, ekonomisinde “tatmin” olmayı
merkeze almaktadır ve ona göre davranış sergilemektedir (Kurtulmuş, 1998:169-176). İşte,
insanın davranışçı yaklaşım etrafında geliştirdiği bu tatmin olma duygusunun “toplum”u göz
önünde bulundurmasıyla şekillenebilen bir sosyal yardım anlayışı söz konusu olabilmektedir.
Bunlardan dolayı, toplumların, kendi varlık sebeplerinden ötürü ortaya çıkan
yoksulluğa ve muhtaçlığa çözüm üretmekle görevli oldukları dile getirilmektedir. Aksi
durumda, yani toplumun, sosyal yardım görevini yerine getirmemesi halinde, ödenecek
maliyet daha büyük olabilmektedir. Örneğin, İngiltere’de maden işçilerinin sayıca çok olduğu
ve ancak ekonomik durumlarının oldukça düşük olduğu beş bölgede yapılan bir araştırmaya
göre, yetişkin nüfusun %63’ünün, genç nüfusun %70’inin suça yöneldiği yani suç olabilecek
eylemlere giriştiği saptanmıştır (Türkcan, 2003:18).
Aynı şekilde, hasta olan biri, hasta olmasından dolayı şefkate ve yardıma muhtaç
olacaktır. Kişinin hasta olması, sadece kendi kusuru olsaydı veya bu hastalığından topluma
zarar gelmesi söz konusu olmasaydı, kendisine yardım etmek sosyal yardımın çerçevesinde
girmeyen bir davranış olabilirdi. Ancak, kişinin hastalığa yakalanmasında toplumun da katkısı
bulunabilmektedir. O açıdan bu kişiye yardım etmek, toplumun esas vazifelerinden biri
olmaktadır (Duru, 1939:6-7). Toplumun bu sosyal yardım görevi, asgari gelir hakkı ilkesi
ekseninde “kamu vicdanı” (Aksu, 1993:36) terimi ile de belirtilmektedir.

6.1.3. Devlet Endeksli Yaklaşım: Asli Görev
Sosyal yardımın yapılmasının gerekliliği noktasında ortaya konan yaklaşımlardan bir
tanesi de, devlet endekslidir. Bu yaklaşım, kişinin kendisini ezen tüm koşullardan
kurtulmasının, ancak sosyal yardımların devlete bir “görev” olarak verilmesiyle mümkün
olduğunu beyan etmektedir (Kocaoğlu, 1998:1069). Sosyal yardıma muhtaç olan kişi, ezilen
bir koşulda olmanın yanında, tam manasıyla da özgür değildir, çünkü ekonomik anlamda bir
bağımlılığı söz konusudur. Bu açıdan, devletin sosyal yardıma muhtaç olana karşı
yaklaşımının, “koruyucu” ve “kurtarıcı” bir halde olması beklenmektedir. Hatta sosyal yardım
sağlamada devlet, en iyi araç olarak değerlendirilmektedir (Midgley ve Tang, 2002:59).
Dolayısıyla, devletin sosyal yardım alanından uzak duramayacağı görüşü
savunulmaktadır. Devletin sosyal yardım alanındaki görev ve sorumlulukları da anayasal,
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yasal ve kurumsal bazı tedbirlerle bireylere bazı imkânlar sağlaması şeklinde ortaya
çıkmaktadır (Aktan, 1998:1078).
Türkiye’de bu anlamda devlete yüklenen “ödev”, ilk etapta 1961 Anayasası ile
görülmüş, bununla paralel olarak -ufak farklılıklara rağmen- 1982 Anayasası ile devam
etmiştir. Ancak, devletin yüklenmiş olduğu bu görev, “sosyal” olma ile olamama arasında
ikili bir yapı arz etmektedir (Taşcı, 2006:218).
Batı’da, devletin ekonomik hayata müdahale etmeyerek, özellikle toplumdaki güçsüz
ve muhtaçları yalnız bırakmasına karşı, çeşitli eleştiriler ortaya atılmıştır. Bunlardan bir tanesi
olan “Toplumcu Hıristiyanlar”a göre, devletin birşeyler yapması gerekmektedir. R. Owen, S.
Simon, C. Frourler ve Marks gibi kişiler de işçi sınıfının ezilmişliği ile ilintili olarak eleştiriler
getirmişlerdir (S. Özdemir, 2004a:81). Bunların ortak özelliği, muhtaçlığın devlet tarafından
giderilebileceği üzerine yaklaşımlar geliştirmeleridir.

6.1.4. Birlik Yaklaşımı
Sosyal yardımın yapılmasında, insanî, toplumsal ve devlet eksenli yaklaşımlar, tek
başlarına ele alınabildiği gibi, birlikte de değerlendirilmektedir. Bazı durumlarda hem birey
hem toplum hem de devlet devrede olabilmektedir (Altan, 2004:278).
Bu yaklaşım itibarıyla, sosyal yardım işlerinde başarı, sadece devletin, sosyal yardıma
muhtaç olanlara imkân sağlamasıyla sağlanamayacaktır. Başarı, toplumda gerek sosyal
yardım alanların ve gerekse sosyal yardım verenlerin bilgi, beceri ve şuur yönünden gelişmiş
olmaları ile mümkün olabilecektir (Duru, 1939:9). Bazı durumlarda devletin sosyal yardım
alanında görülmemesi sonrasında dahi, toplumun bu boşluğu doldurarak muhtaç durumda
olanları elinden geldiği ölçüde koruması beklenmektedir (Yazgan, 1977a:73).

6.2. Sosyal Yardım Sisteminin Pozitif Yönleri
6.2.1. Sosyal
Fonksiyonu

Güvenlik

Sistemindeki

Gedikleri

Tamamlayıcı

Sosyal yardımın olumlu yönlerinden biri, sosyal güvenlik yöntemlerinin açıklarını
kapatıcı, daha başka bir ifade ile sosyal güvenliğin gediklerini tamamlayıcı bir yöntem
olmasıdır. Böylece, sosyal yardımın, sosyal sigorta içinde oluşabilecek olan problemlerden
kaynaklanan boşlukları tamamlaması ve doldurması söz konusu olmaktadır (Çengelci,
1985:34-40). Sosyal yardımın bu özelliği, yerleşik sosyal güvenlik sisteminin daha da
olgunlaşmasına imkân sağlamaktadır (Güven, 2001:148).
Diğer taraftan, bu olumlu yönden bahsedenlerin dikkat çektiği bir nokta, güçlü bir
sosyal sigorta olmadan gedikleri “tamamlayıcı” nitelikteki sosyal yardımın da çok fazla bir
etkinliğe sahip olamayacağıdır (Türkcan, 2003:64-65). Daha da önemli endişe ise,
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uygulamada sosyal yardımın, sosyal sigortayı tamamlaması hedeflenirken, aradaki boşlukların
daha da artmaya dönük bir eğilim sergileyebilme ihtimalinin olmasıdır (Türkcan, 2003:143).
Sosyal yardımın bu “tamamlayıcı” nitelikteki olumlu yönü (sosyal hizmet ile birlikte)
“ağ altında ağ” tabiri ile ifade edilmektedir (Sözer, 2004:476). Bu durum, başka bir koruyucu
sistem olmaması halinde, devletin devreye girmesi anlamına gelmektedir. Buna “son gelme
ilkesi” ya da “son merci” (Snyder, 2005:365) de denilmektedir. Başka bir ifade ile sosyal
yardım, sosyal güvenlik sisteminden sonra, varsa işsizlik sigortasından sonra, o da varsa
işsizlik yardımından sonra devreye girme özelliğine ve aynı zamanda bu sayılanları
tamamlayıcı niteliklere sahiptir.

6.2.2. Tasarruf Fonksiyonu
Sosyal yardımın diğer bir olumlu yönü, kaynakların kullanışında tasarrufu sağlamaya
imkân vermesidir (Dilik, 1980b:70). Böylece, yardımların ihtiyaç türü ve ehemmiyetine göre
bireysel olarak ayarlanabilmesinden dolayı, sosyal yardımın tasarruf sağlanabilme özelliği
ortaya çıkmaktadır (Gerek ve Oral, 2004:44).
Bu noktada örneğin, Türkiye’de SHÇEK tarafından yürütülen çocuklara bakım
hizmeti eksenindeki “nakdî sosyal yardım” uygulamalarında, daha uygun bir sosyal yardım
programı ile mevcut kaynakların tasarruflu kullanılmasına dönük işlemlerin yapıldığı
görülmektedir (Gerek ve Oral, 2004:42).
“Marjinal fayda teorisi”nin kavramlarını kullanarak hareket eden Zeuthen’in ileri
sürdüğü “tasarruf” ile ilgili görüşe göre, eldeki sınırlı durumda olan kaynakların ihtiyacın en
fazla olduğu yerde kullanılması söz konusu olacaktır ve harcanan kaynaklardan en büyük
sosyal fayda elde edilecektir. Ancak, diğer taraftan, yardımlar ve yardım görenlerin gelirleri
arttıkça, yardım olarak dağıtılan her yeni para miktarının, bu parayı alanlar ölçeğindeki
faydası azalacaktır (Dilik, 1980b:70). Fakat burada yapılan bir eleştiri, insanların makina gibi
birbirlerine tıpa tıp benzemedikleri üzerinedir; insanlar, sosyal yönü ve boyutları olan
varlıklardır. Bundan dolayı da aynı yardımı alanların aynı sosyal fayda elde ettiği de kesin
olarak söylenememektedir (Gerek ve Oral, 2004:44).

6.2.3. Psiko-Sosyal ve Diğer Olumlu Fonksiyonları
Sosyal yardımı ele alanlar, onun olumlu yönlerinden biri olarak, kişilerin özel
dünyasına yani ruh dünyasına sağlamış olduğu katkıya dikkat çekmektedirler. Bu yaklaşıma
göre, sosyal yardım alan kişilerin, kısa süreli de olsa “muhtaçlık” ve “yoksulluk”
psikolojisinden kurtulma imkânına sahip olmaları, ruh sağlığına katkı açısından önemli
görülmektedir (İkizoğlu, 2000:29).
Ayrıca, sosyal yardım alan kişinin, yaşama zorunluluğu olması dolayısıyla yapmaya
mecbur kalabildiği çalma, gasp, kapkaç gibi fiillerden sosyal yardım alması sonucunda uzak
kalma imkânı olabilmektedir. Aynı paralelde, sosyal yardımlar, muhtaç durumda olan kişilere,
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muhtaç durumdan kurtulana ve ihtiyaç duyabileceği mesleki eğitimleri sağlayana kadar,
zaman kazanma imkânı da verebilmektedir (İkizoğlu, 2000:25).

6.3. Sosyal Yardım Sisteminin Negatif Yönleri
6.3.1. Damgalanma ve Küçük Düşürülme Faktörü
Sosyal yardımların olumsuz yanları sıralanırken, yardımdan yararlanacak kişinin
muhtaç olduğunu kanıtlamak zorunda kalması ile ilintili olarak ortaya çıkabilen onur kırıcı
davranışlar ön plana çıkmaktadır (Gerek ve Oral, 2004:44). Sosyal yardım alırken, bireyin
“damgalanması” (S. Özdemir, 2004a:129) anlamına de gelen bu durum, birey üzerindeki
psikolojik olumsuz etkileri açısından tehlikeli bulunmaktadır. Bu bakımdan, sosyal yardım
alanların, muhtaç durumda olduklarını ıspatlamak zorunda kalmalarından doğan ve resmi
mercilerin takdirinde gelişen bir süreç söz konusu olmaktadır (Dilik, 1980b:71). Böylece,
muhtaç olanların resmi mercilere minnet etmesi gibi bir durum ile karşı karşıya
kalınabilmektedir.
Sosyal yardımın bu olumsuz yönünden olsa gerek, muhtaç potasında olanların,
kendilerinin içinde bulundukları olumsuz koşulların (muhtaçlığın) çok önemli olmadığını
belirtme ve dolayısıyla kendi bulundukları hallerini inkâr etme eğilimlerinin ortaya çıktığı
ifade edilmektedir (Buğra, 2003/2004:78). Başka bir ifade ile “damgalanma” korkusu,
muhtaçların, kendilerinin muhtaç olduklarını ortaya koymalarına mani olabilmektedir.
Muhtaçlık araştırmasının, kişilerin onurunu kırmasının ötesinde, insanları ayırıcı ve
bölücü olduğu yönünde de görüşlere rastlanabilmektedir. Ancak, Leifmann-Keil’e göre, bu
görüş devrini yitirmiş ve birtakım önyargıların ürünüdür. Çünkü geçmiş dönemlerde sosyal
yardımlardan yararlanan insanların, seçim ve evlenme gibi birtakım medeni haklarının
kısıtlanması ile karşı karşıya kalınabiliyordu. Ancak, bu durum şu anda geçerliliğini
yitirmiştir (Dilik, 1991:55).
Bu olumsuz yönü gidermek noktasında çeşitli çözümler sunulmaktadır. Bunlardan bir
tanesi, sosyal yardım uzmanlarının hâl ve davranışları ile sıkıntının üstesinden
gelinebileceğini savunmaktadır (Gerek ve Oral, 2004:44). Buna göre, konusuna hâkim sosyal
yardım uzmanlarının çabaları, sorunları önemli ölçüde çözecektir.
Çözümlerden bir diğeri de sosyal yardımların vakıflar (STK’lar) yolu ile yapılmasında
ele alınmaktadır (Öztürk, 1983:136). Bu yaklaşıma göre, vakıf yoluyla yapılan sosyal
yardımlar, ihtiyaç sahibinin kişisel yardımlarla zedelenebilecek olan kişiliğini ve şahsiyetini
aşağılık duygusundan kurtarır. Vakıftan faydalanacakların kişisel olarak isimleri belli
olmadığından, yani damgalanma söz konusu olmadığından, yardım alan kişinin onuru ve
şahsiyeti muhafaza edilmiş olur. Zira vakıflar, damgalayıcı ve aşağılayıcı etkileri azaltan bir
yaklaşıma sahip bulunmaktadırlar (Buğra, 2008:130.)
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6.3.2. Refah Bağımlılığı (Tembellik-Bağımlılık Endişesi)
Sosyal güvenlik yardımlarından uzun dönem yararlanma ya da yardım sistemine
dayanma ve istismar kültürü anlamında kullanılan sosyal yardım bağımlılığı (Walker,
2005:213), aynı zamanda “refah bağımlılığı” şeklinde de ifade edilmektedir. Bu durum,
sosyal yardımın olumsuz yönlerinden biri olarak belirtilmektedir. Bu eleştiri, sosyal yardımın,
yardım alanları tembelliğe itmesi ve yardım alanlarda yardım almayı bir bağımlılık hâline
getirmesi anlamına gelmektedir. Adam Smith’e göre, muhtaç durumda olanlara yönelik olarak
yapılan yardımların hiçbir yararı yoktur, çünkü yardım alanlar tembelliğe alışmaktadırlar
(Çakır ve Aldemir, 2001:179).
Bu çerçevede, 1795 İngiltere’sinde çıkartılan ve fakirlerin, evlerinde kaldıkları süre
içinde sosyal yardımdan faydalanmaları ve ailelerin, nüfuslarına göre ayarlanan bir ek katkı
sistemi ile kazançların normal ihtiyaç sınırlarına getirilmesine dayanan Kanun’a karşı duruşlar
sergilenmiştir. Çünkü bu tür yardımların tembelliği teşvik edici ve ahlak bozulmalarına yol
açıcı olduğu ileri sürülmüştür (Çengelci, 1985:48-49).
Sosyal yardımın tembelliğe ve bağımlılığa sevk ettiği yönündeki benzer bir yaklaşım
da ABD ile ilgili olarak dile getirilmiştir. Ducker’in aktardığına göre, ABD’deki muhtaç
insanlara, özellikle de siyahlara yapılan sosyal yardımların miktarı arttıkça, bu insanlar, daha
yoksul ve daha çaresiz duruma düşmektedirler. Bu durumun ABD’deki sosyal yardımlara güç
kazandırmak yerine, güç kaybettirdiği dile getirilmektedir (Çakır ve Aldemir, 2001:180).
Bulgaristan’daki Romanlar’ın sadece sosyal yardımlardan nemalanmaları/geçinmeleri
dolayısıyla “sosyal yardım tüketicileri” (Marinova, 05.08.2008) olarak adlandırılmaları,
sosyal yardıma yöneltilen tembellik ve bağımlılık çerçevesindeki eleştirileri daha da bir haklı
çıkarabilecek niteliktedir.
Bütün bunların yanında, sosyal yardımın tembelliğe itmesinin gerçekliği bütünüyle
yansıtmadığını belirten görüşler de bulunmaktadır. Buna göre, sosyal yardım alanların tembel
olmaları veya tembelliğe alışmaları ve çalışmak istememeleri algısı yanlıştır; doğru olan ise,
sosyal yardım alanların işlerini kaybetmelerinden veya başka olumsuz nedenlerden dolayı
sosyal yardıma muhtaç olmalarıdır (ISAC, 05.08.2008).
Bu çerçevede bir yaklaşım da, sosyal yardım alanların tembelleştiği yönündeki
eleştirilerin, esasında sosyal yardıma muhtaç olanların sürekli “zaten tembel” kişiler olarak
addedilmelerinin bir ürünü olduğunu ileri sürmektedir. Bu durum ise, sosyal yardıma muhtaç
olan yoksulların varlığından rahatsızlık duymanın getirmiş olduğu bir “suçlama eğilimi”dir.
Bu suçlama eğilimi, sosyal yardım almaya muhtaç olanları, sadece tembellikle itham
etmemekte, bunların yanında “hesabını bilmezlikle, kötü alışkanlıklara sahip olmakla, aile
hayatının düzensizliğiyle, bazen de çok çocuk yapmakla” suçlamaktadır (Buğra, 2008:11).
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6.3.3. Suistimal Edilme Endişesi
Sosyal yardımların olumsuz yanlarından bir tanesi de “istismar”a açık oluşuyla
ilintilidir. Sosyal yardımlarda suistimal iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Birincisi, haksız
sebeplerle yani ihtiyaç sahibi olunmamasına rağmen yardım talep etme veya alma ile ilgilidir.
İkinci istismar türü de yardımlardaki mükerrerlik ile ilgilidir. Bu durum, aynı kişinin farklı
kurumlardan ayrı ayrı yardım alması anlamına gelmektedir.
Sosyal yardım açısından tereddüt uyandıran bir konu olan istismar, küçük yerleşim
birimlerinde tespitinin kolay yapılabilmesine rağmen, büyük yerleşim yerlerindeki tespit
zorluğu (Çengelci, 1985:58) dolayısıyla, sosyal yardım açısından önemli bir sorun
olabilmektedir. Türkiye’de Dost Eli ve Deniz Feneri Derneği’nin Konya’da ortaklaşa
gerçekleştirdikleri tespit çalışmasına göre, ihtiyaç sahiplerinin %70’e varan oranda istismarcı
olması (Arı, 2003:166), sosyal yardımın istismara açık oluşunu ortaya koyması açısından
önemli bir örnektir. Bununla birlikte bu veriyi, istismarın çok yüksek boyutlarda olduğu gibi
bir genellemeye varmada kullanmak yerine; istismarın varlığını teyit eden bir veri olarak
anlamak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Diğer taraftan, sistemden kaynaklanan istismarı önleyici hamlelerin ve kuralların yine
sistemin özünde bulunduğu belirtilmektedir (Çengelci, 1985:60). Buna göre, insanlar,
gerçekten ihtiyaçları olmadığında, özellikle bürokrasinin yapısından dolayı buralardan geçici
ve cüzi miktarlar için yardım talep etmeyeceklerdir. Fakat bu yaklaşım, ihtiyacın şiddetini
dikkate almamaktadır. Hâlbuki ihtiyacın şiddeti, ihtiyaç sahibini bürokratik engelleri
aşabilecek düzeye getirebilir.

116

UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Sosyal Yardım İstismarı”
“Yardımı İstismar Edene Ceza Geliyor”
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ihtiyacı olan ailelere verilen sosyal yardımlarla ilgili
sıkı denetim yapılacağını açıkladı.
Bakan Yılmaz, konunun uzmanlarından oluşturulacak ekiplerin evleri tek tek
dolaşarak, sosyal yardımların istismar edilip edilmediğini kontrol edeceğini söyledi. Yılmaz,
“Uzman ekipler GPS özelliği bulunan araçlarla her haneyi ziyaret edecek. İnceleme sonucu
yardımı istismar eden tespit edilirse yaptırım uygulanacak. Engellilere yapılan yardımın,
ailenin diğer fertleri tarafından istismarına izin verilmeyecek” dedi.
“5 BİN GÖREVLİ ALACAĞIZ”
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) hakkında bilgi veren Bakan Yılmaz, şunları
söyledi: Beş bin civarında ilave sosyal hizmet görevlisi istihdam edeceğiz. Ellerine de GPS’i
olan elektronik cihazlar verilecek. Böylece uzmanlarımızın sağlıklı denetim yapı
yapmadıkları da izlenmiş olacak. Doğrudan ailelere gidecekler ve aileyi bir bütünlük
içerisinde görecekler. Ailedeki yaşlıyı, iş bulamayan genci, okula gidemeyen çocuğu,
engelliyi aile ortamında görmüş olacaklar.”

Kaynak:Haber7.com, “Yardımı istismar edene ceza geliyor,” (Çevrimiçi)
http://ekonomi.haber7.com/turkiye-ekonomisi/haber/1270164-yardimi-istismar-edene-cezageliyor, 23.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1)
Sosyal yardım uygulamalarında istismarı önlemek için ceza sistemi yeterli bir
tedbir midir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal yardım, yoksullara yöneliktir ve yoksullar insan olmaları hasebiyle sosyal
yardımı “doğal” olarak alma hakkına sahiptirler. Yani sadece insan hakkı nedeniyle
yoksullara sosyal yardım yapma söz konusu olabilir. Bunun yanında, gerek yoksulluğun
sebebi olabilmeleri gerekse yoksulların da topluma katkısı olabilmesi nedeniyle, yoksullara
yönelik toplumsal ahlak bağlamında toplumun desteği de önemlidir. En nihayetinde devlet,
sosyal devlet olması bakımından yoksula yardımı görev olarak almıştır. Bunların ötesinde
insani, toplumsal ve develt endeksli yaklaşımların “birlik” içinde işlemesi mühimdir.
Bunların yanında sosyal yardımların uygulaması, sosyal güvenlikte oluşan boşlukları
tamamlaması, nokta atışı yapılması durumunda tasarruf sağlayabilmesi ve sosyal
düzensizliğin önüne geçmedeki katkısı hasebiyle olumlu görülmektedir. Fakat sosyal yardım
alıcılarının damgalanma ve küçük düşürülmesi riski ile ayrımcılık/kayırmacılık girdabına
itilme riskleri söz konusu olabilir. Yine sosyal yardım alanların, yardımları ala ala tembellik
ve bağımlılık riski yanında istismar edebilme ihtimalleri de mümkün olabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal yardımın insan hakkı olarak ele alınması nasıl izah edilmektedir?

2)

Sosyal yardıma toplum endeksli yaklaşım ne anlama gelmektedir?

3)

Sosyal yardımda birlik yaklaşımı neyin-nasıl birliğidir? Açıklayınız.

4)

Sosyal yardımın olumlu yönleri nelerdir? Değerlendiriniz

5)

Sosyal yardım uygulamalarındaki riskleri tek tek analiz ediniz.

6)
İnsan hakları kapsamında
kullanılmasının zemini olan ülke hangisidir?

kullanılan

“insani

müdahale”

tabirinin,

a) Nijer
b) Somali
c) Nijerya
d) Sudan
e) Etiyopya
7) Sosyal yardımın toplumsal odaklı yaklaşımına ters bir yerde duran “ekonomik
insan” tipi hangi kişinin söylemidir?
a) Karl Marks
b) Max Weber
c) Emile Durkheim
d) Adam Smith
e) İbn Haldun
8) Muhtaçlığın giderilmesinin devletin görevi olduğuna dair yaklaşımlardan biri kime
aittir?
a) R. Owen
b) M. Weber
c) A.Smith
d) F. Hayek
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e) E. Durkheim
9) Yapılan bir çalışmaya göre Bulgaristan’da “sosyal yardım tüketicileri” kimler için
kullanılmaktadır?
a) Türkler
b) Macarlar
c) Yunanlar
d) Romanlar
e) Suriyeliler
10) Sosyal yardım uygulamalarında istismarın %70 gibi yüksek oranda olduğu ile
ilgili çalışmanın yapıldığı vilayet hangisidir?
a) Ankara
b) İzmir
c) Dıyarbakır
d) İstanbul
e) Konya

Cevaplar: 6) c, 7) d, 8) a, 9) d, 10) e
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7. SOSYAL YARDIMIN ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sosyal yardımın muhtaçlık esasına göre yapıldığını ve muhtaçlık kriterini;

2)

Sosyal yardım karşılıksız ya da şartlı olabileceğini;

3)

Sosyal yardımın ayni ve nakdi niteliklerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal yardımdaki muhtaçlık kriteri ile ilgili Türkiye’deki sorunlar nelerdir?

2)
Sosyal yardımın şartsızdan şartlıya geçişi ne anlama gelmektedir? Bu konudaki
örnekleri açıklayınız.
3)

Sosyal yardımın ayni ve nakdi yönleri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sosyal yardımların Sosyal yardım yapabilmek için Okuyarak
muhtaçlık
esasına muhtaçık kriterinin belirlenmesi ve
göre yapılması
buna göre yardımların yapılması
gerektiğini öğrenmek
Sosyal
şartsız
yönleri

yardımın Sosyal
yardımın
sadece Okuyarak ve analiz ederek
ve şartlı şartsız(karşılıksız)
yapılmadığını,
şartlı da yapılabildiğini kavramar

Sosyal
yardımın Sosyal yardımın, muhtaçlara yönelik Okuyarak ve analiz ederek
ayni
ve
nakdi nakdi
destekler
yanında
ayni
niteliği
destekleri de kapsamakta olduğunu
bilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal yardım

•

Muhtaçlık kriteri

•

Mikrokredi

•

Şartlı nakit transferi

•

Ayni yardımlar

•

Nakdi yardımlar
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Giriş
Sosyal yardım yapılabilmesi için kişinin muhtaç olması gerekir. Bu nedenle muhtaç
kişinin kim olduğunun tespiti gerekmektedir ki buna muhtaçlık kriteri denilmektedir. Bunun
yanında sosyal yardım şartlı ve şartsız, ayni veya nakdi bir biçimde yapılmaktadır. Bölüm, bu
konuları içine almaktadır.
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7.1. Sosyal Yardımın Muhtaçlık Esasına Göre Yapılması
7.1.1. “Muhtaçlık”ın Tanımı ve Tespiti
Muhtaçlık, kişinin çalışma imkânı bulamaması veya imkân olmasına rağmen
çalışamayacak derecede özürlü olması; bunun neticesinde gelir temininin sağlanamamasından
kaynaklanan bir durum olarak ifade edilmektedir (Seyyar, 2003:51).
Buna göre, muhtaç, kendisinin ve bakmak zorunda olduğu kişilerin, bulunduğu çevre
ve fiziki koşullar içinde geçimini kendi imkânlarıyla ya hiç ya da gerekli ölçüde
sağlayamayan ve bu imkânsızlıkları yakın çevresinden de gideremeyen kişi (Dilik, 1980b:69)
olarak tarif edilmektedir.
Sosyal yardım faaliyetlerinde muhtaçlığın tespiti ve inceleme esaslı çalışmaların bir
yöntem hâline gelmesinin geçmişi, 1814 yılı İngiltere’sinde Glasgow şehrinin bir
mahallesinde fakirlere yönelik hizmet sunumuna kadar uzanmaktadır (Çengelci, 1985:33).
Ele alınan olgunun, uzman kişiler tarafından tüm boyutlarıyla (ekonomik, sosyal,
ruhsal, kültürel, ailevi vb.) incelenerek bir araya getirilmesiyle oluşan bilgi/veri (Tomanbay,
1999:247) anlamına gelen “muhtaçlık tespiti”, hem yardıma hak kazanma hem de yardıma
devam etmenin koşulu durumundadır (Gerek ve Oral, 2004:42).

7.1.2. Muhtaçlık Tespitinde Dünyadaki Durum
Sosyal yardım alanların tespiti denilince, dünya ölçeğinde akla gelen kavram, “meanstest/income test” (gelir testi) olmaktadır. “Gelir testi”, sosyal yardım talep edenin, herhangi
bir servete veya gelir getirici alternatif kaynaklara sahip olup olmadığını ve bunların bu kişiye
katkısının olup olmadığını belirlemektedir (Hall, 2004:238). Burada geliştirilen kriterler,
belirli bir gelir seviyesinin altında olan kişilere dönük olarak şekillendirilmektedir (OECD,
1998b:9). Bu anlamda, gelir tespitine dayalı yardımlar, nüfusun düşük gelirli kesiminin
yoksulluğuna karşı bir teminat olarak dizayn edilmektedir (Behrendt, 2000:23).
Diğer taraftan, bazı insanların sosyal yardımdan faydalanmasının diğerlerine göre daha
mümkün olmasının nedenini ortaya koymak açısından “gelir testi”, kolay bir uygulama olarak
telakki edilmemektedir. Çünkü sosyo-ekonomik bağlam, kendine has iş imkânları ve işsizlik
riskleri, her bir inceleme yapılan yer için farklılık gösterebilmektedir. Bu durum ise en
nihayetinde sosyal yardımlardan faydalanma aşamasında “şansa kalma”nın da olabilmesi
anlamına gelmektedir (Garcia ve Kazepov, 2002:168-169).
Tam da bu eksende, “gelir testi” çerçevesindeki sosyal yardımların, OECD ülkeleri
arasında farklılık gösterebildiği görülmektedir (Adema, 2006:13). Buna göre, İskandinav
ülkeleri, Belçika, Fransa, Almanya gibi evrensel ve sosyal refah modelinin gelişmiş olduğu
ülkelerde, sosyal yardım programları göreceli olarak kısıtlı durumdadır. Fransa ve Almanya
gibi bazı ülkelerde işsizlik sigortasından düşen kişiler, işsizlik yardımı kapsamında
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“muhtaçlık” kategorisine alınmakta ve ona göre sosyal yardımlardan faydalanabilmektedir ve
Kanada, Çek Cumhuriyeti ve İngiltere gibi bazılarında da sosyal yardım geniş bir yer işgal
etmektedir.
Sovyet etkisinden yeni çıkmış sayılan Baltık ülkelerinde ise, “gelir testi” ile ilgili yasa
ise yakın bir geçmişte devreye girmiştir (OECD, 2003:124). Sovyet sonrası ülkelerden biri
olan Özbekistan’da ise, “gelir testi”nin muadili olarak “mahallas” adı altında bir sistem
uygulanmaktadır. Mahallas, geleneksel ölçekte olan ve var olan problemlerin, çatışmaların ve
ihtiyaçların yaşlılarca çözümlendiği bir “akraba topluluğu” olarak bilinmektedir
(Micklewright ve Marnie, 2005:432). Buna göre, yardım talep edenin yazılı başvurusundan
sonra, yerel bilgilere başvurularak, kişinin sosyal yardımı almaya hakkının olup olmadığı
ortaya konmakta ve bu durum rapor olarak “en saygın kişiler”den, Çalışma ve Maliye
Bakanlığı temsilcilerinden oluşan komiteye iletilerek, en son bu komitede karar verilmektedir.

7.1.3. Türkiye’de Muhtaçlık Tespiti ve Karşılaşılan Güçlükler
“Muhtaçlık” tanımının ilk kullanımının, SHÇEK Aynî ve Nakdî Yönetmeliği ile
sosyal yardım mevzuatı içerisine girdiği (Çengelci, 1998a:227) Türkiye’de, “muhtaçlığın
belirlenmesi”, genelde ya doğrudan doğruya (re’sen) ya da yardım talep edenlerin başvurusu
üzerine yapılmaktadır (Saran, 1997:436).
Muhtaçların belirlenmesinde, sivil alanda “yoksul hikâyeleri” adı altında bir sistem de
kullanılabilmektedir. Deniz Feneri Derneği tarafından uygulanmakta olan “yoksul hikâyeleri”
sistemine göre, posta yoluyla gönderilen mektuplar gönüllüler aracılığıyla değerlendirilmekte;
okuma işlemi sonucunda yoksul aile ile ilgili bilgiler, söz konusu ailenin hikâyesinin özetini
de içeren bir tahkik formuna doldurulmaktadır. Daha sonra bu bilgilerin doğruluğunun
sınanmasına (sosyal incelemeye) hane ziyaretleri ile geçilmektedir. En nihayetinde buna göre
muhtaçlık durumunun olup olmadığına ve yardım yapılıp yapılmayacağına karar
verilmektedir (Çakır, 2003:95).
Bunlara ek olarak, Türkiye’de uygulanmakta olmayan; fakat teklif edilen bir yöntem
bulunmaktadır. AB’nin sosyal yardım çerçevesinde asgari hayat standardı (muhtaçlık tespiti)
ile ilgili önerdiği “ortalama net gelirin eşdeğerliği” adı verilen bu yönteme göre, muhtaçlık
esasları, “ülkenin genel refah seviyesine göre” belirlenmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde,
bu modelin Türkiye uyarlamasında yapılacak olan şey, ilk önce kişi başına düşen GSMH’yi
esas almaktır (Seyyar, 2003:54). Buna göre, 2003 yılı rakamlarına göre, Türkiye açısından
toplam miktar 129 dolar olmaktadır. Aile fertleri de dikkate alındığında, bu miktarın asgari
ücrete bile tekabül etmediği anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan Türkiye’de muhtaçlık tespitinde çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir.
Bunların en önemlisi olarak nitelenebilecek sıkıntı, muhtaçlık ölçümündeki zorluktan
kaynaklanmaktadır. Yoksulluğun çok boyutlu olması (mutlak, göreli, insani vb.) (Bilgili ve
Altan, 2003:63) ve Türkiye örneğindeki gibi resmî olarak tanımlanmış bir yoksulluk sınırının
olmaması (Seyyar, 2006:278), muhtaçlık tespitindeki zorluğun kaynakları olmaktadır. Bu
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sıkıntıya bir çözüm olarak, yeni düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformu, başlangıçta kişi başına
harcama tutarına göre belirlenecek olan ve net asgari ücretin belirli bir oranı olarak kabul
edilecek olan “asgari yaşam düzeyi” kriterine göre sosyal yardıma hak kazanımını esas alan
bir yaklaşım sunmaktadır (T.C. Başbakanlık, 2005:57).
Bununla paralel olarak oluşabilecek bir sıkıntı da, “geçim” kavramının algılanmasında
yatmaktadır. Sosyal yardım alanların, bu yardımları alabilmeleri için ifade edilen “geçim”
tabiri görecelidir (Şenocak, 2005:40). Bundan dolayı “geçim”, yerel ölçülere göre
belirlenmelidir. Çünkü fakir bir ülkede ve bölgede yüksek refah durumunda olan bir geçim
düzeyi, zengin bir ülkede asgari ve daha aşağı bir geçim düzeyinde olabilmektedir.
“Damgalanma”, muhtaçlık tespitindeki diğer bir sıkıntıdır. Bu sıkıntının temelinde,
fakirlik algısı yatmaktadır. Bu durum sadece Türkiye ile ilgili bir olgu değildir. Örneğin,
ABD’de fakir olmak, kişisel bir olay ve ahlaki bir noksanlık sayılmaktadır. Bundan dolayıdır
ki, sosyal yardım alanlar, toplum nezdinde “küçük düşürülme” ile karşı karşıya kalmaktadırlar
(M. Özdemir, 1989:47). Damgalanmanın bir de teknik kısmı bulunmaktadır. Bu, muhtaçlık
tespiti yapılırken, muhtaç olan kişinin kendisi veya ailesi ile ilgili bilgilerin gizli kalması ve
hiçbir şekilde alânîleştirilmemesi anlamına gelmektedir (Duru, 1939:18). Aksi durumda, yani
“mahrem” olanın dışarı vurulması durumunda damgalanma sıkıntısı ile karşılaşılacaktır.
Muhtaçlık tespitinde, başka bir tehlike de “ayrımcılık” üzerinedir. Buna göre, sosyal
yardım uygulamalarında, particilik, hemşehricilik, bölgecilik, mezhepçilik, arkadaşlık gibi
kriterlerle (Seyyar, 2006:295) hareket edilmesinden kaynaklanan sıkıntılar olabilmektedir.
Böyle durumlardan kaynaklanan sosyal yardımlardaki ayrımcılık, “sosyal sermayesi çok
olanın sosyal yardım almada daha çok şanslı olduğu” şeklinde bir yaklaşıma da yol
açmaktadır (Hyggen, 2006:494). Hatta ABD ile ilgili yapılan bir çalışmada, sosyal yardımın
kişilere dağıtımında uygulanan kriterler arasında, cinsiyetin ve ırkın etkisinin olduğu
görülmüştür (Meyer, 1994:8-28). Türkiye’de de sosyal yardımlardan yararlanma kriterleri
kanunlarda belirtilmesine rağmen, uygulamada özellikle Doğu illerinde bu tür “ayrımcılık”
söz konusu olabilmektedir (Seyyar, 2006:253).
Diğer bir sıkıntı, muhtaç durumda olup olmadığı tespit edilecek olan kişi hakkındaki
“bilgi kaynağı” ile ilgilidir. Yardım edilecek olanın vaziyeti, şikâyet ve ıstırabının ne olduğu
ve acil olan ihtiyacının tespiti gibi sorunlara, sadece yardım görecek olan kişiden alınan
bilgiden yola çıkılarak cevap bulunması imkân dâhilinde değildir. Kişinin ailesinden,
etrafından, iş yerinden, resmi kaynaklardan da tetkik ve araştırma gerekir (Duru, 1939:18).
Sıkıntı tam da burada oluşmaktadır. Kişiler hakkında bilgi elde etmek için başvurulan
kaynakların, çekişme ve düşmanlık gibi nedenlerle, kişi hakkında yanlış bilgi verme
ihtimalleri olabilmektedir. Benzer şekilde, yardıma muhtaç olana yakınlık ve sevgi
neticesinde, kişi, yardıma muhtaç olmasa bile, “yardıma muhtaçtır” ifadesine yer
verilebilmektedir (Saran, 1997:436).
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7.2. Şartsız (Karşılıksız) ve Şartlı Olabilmesi
7.2.1. Şartsız Sosyal Yardımlar
Esas olarak sosyal güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi açısından değerlendirilen
sosyal yardımın önemli bir özelliği, ihtiyaç sahibi olanların herhangi bir katkı sağlamadan
sosyal yardımdan faydalanabilmesidir. Bu anlamda, ihtiyaçların karşılanması primsiz,
karşılıksız ve şartsız olmaktadır.
Karşılıksız yapılan sosyal yardımlardaki amaç, genel olarak ekonomik sıkıntıların
giderilmesi ve kişinin kendi başına ayakta durabilmesidir (Lundberg, t.y.:6). Ancak sosyal
yardımın bu “karşılıksız” ilkesine dayalı amacının başka yönünün de olduğu iddia
edilmektedir. Bu yaklaşım sahiplerine göre, sosyal yardım resmî bir hamle olduğu kadar
siyasal bir hamledir de. Buna göre, sosyal yardımda, siyasi kuruluşların kendi menfaatlerini
korumak amacı bulunmaktadır. Örneğin, bu anlamda geçmişte, eski Yunan devlet şehirlerinde
olduğu gibi, Batı Avrupa’nın feodal devletleri fakirleri avutmak ve seslerinin fazla
çıkmamasını sağlamak için “fukara yardımları”nı organize etmişlerdir (Kuntbay, 1969:5).

7.2.2. Şartlı Sosyal Yardımlar
Sosyal yardımların şartsız (karşılıksız) olabilmesinin yanında, son zamanlarda şartlı ve
belirli kayıtlara bağlı olarak yapılan sosyal yardımların artmakta olduğu söylenebilmektedir.
Bu çerçevede, birçok Batı ülkesinde sosyal yardımdan faydalanma noktasında, “sınırlayıcı”
mahiyette reformların yapıldığı anlaşılmaktadır (Ayala ve Rodríguez, 2006:1). Şartlı sosyal
yardımlar kapsamında, en çok yaygın olarak “mikrokredi” uygulaması ve “şartlı nakit
transferi” (conditional cash transfer) ele alınmaktadır.

7.2.2.1. Mikrokredi Örneği
Ticari bankalara başvurmasından bir netice alamayan (hatta kendisinin ifadesi ile
“delilik” yakıştırması ile muhatap olan) Muhammed Yunus’un, kendi cebindeki 27 dolar ile
42 kişiye kredi vererek başlattığı proje ile ortaya çıkan mikrokredi (Yunus, 2003), “esas
itibarıyla aşırı yoksul insanlara öncelik vermek üzere, onlara kendi kendilerine gelir getirici
bir faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla verilen küçük bir sermayeyi ifade ediyor”
(Akgül, 2006:108).
Bu anlamda, mikrokredi, çeşitli sebeplerle muhtaç durumda bulunanlara yönelik direkt
yardım vermek yerine, onlara, bankalar, STK’lar ve resmi kurumlar aracılığıyla karşılıklı
(kredi ile) yardım etmek anlamına gelmektedir (Korkmaz et.al., 2004:17).
“Grameen Modeli” olarak da ifade edilen ve ilk olarak 1976 yılında Bangladeş’te
uygulanmasına rağmen, en iyi uygulaması -bilinenin aksine- esas olarak gelişmekte olan
ülkelerde değil de ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde olan (Tosun, 2006:12) ve
dünyada 111 ülkede yaklaşık 80 milyon insanın kullandığı ve yaklaşık 400 milyon kişinin
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faydalandığı (Tosun, 2006:13) mikrokredi uygulamasında, gelirin kötü durumda olması ile
mikrokredi alma arasında doğru orantı bulunmaktadır (Akgül, 2006:110). Kişi ne kadar
ihtiyaç sahibi ise, o kadar mikrokredi almaya yakın sayılmaktadır.
Uygulamadaki öncelik, aşırı yoksul kadınlardır; bunlardan teminat ve kefalet istenmez
(Tosun, 2006:12). Bu tip bir sosyal yardımla, muhtaç durumdaki kadınların, “işkadınları”na
dönüştürüldüğü söylenmektedir. Bu anlamda, (Muhammed Yunus’un) mikrokredi(si)nin
çözümünün, bir meslek eğitiminden veya yeni bir meslek oluşturmaktan ziyade, yoksul
kadınlara “kendi kendilerine istihdam” alanı yaratma üzerine yoğunlaştığı ifade edilmektedir
(Neff, 2006:66).
Ancak mikrokredi, borç alanların kredi alanlara uygulanan programlara bağlı kalması,
kâr amaçlı olarak borç verme güdüsünün ortaya çıkma eğiliminde olması ve kadınlara yetki
verilmesinin aksine kadınlar üzerinden erkeklerin yetkisinin daha da perçinlenmesi
açılarından eleştirilere maruz kalmaktadır (Neff, 2006:66-67).

7.2.2.2. Şartlı Nakit Transferi (ŞNT)
Şartlı sosyal yardım uygulamalarında bir diğer örnek, “şartlı nakit transferi”dir. ŞNT,
sosyal yardım uygulamalarında Dünya Bankası’nın Sosyal Riski Azaltma Projesi
kapsamındaki yeni bir uygulama modeli olarak göze çarpmaktadır. Bu modelde, fakir ailelere,
çocuklarını okula gönderme veya onların sağlık ihtiyaçlarını giderme gibi insan sermayesine
yatırım yapmaları şartıyla, para yardımının yapılması esastır (Rawlings, 2005:134). Başka bir
ifade ile sosyal yardım kapsamındaki ŞNT, imkânsızlıklar (yoksulluk) sebebiyle çocuklarını
okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalmış olan veya düzenli sağlık
kontrollerine gidemeyen ailelerin ekonomik yönden desteklenmesi anlamına gelmektedir
(SYDGM, 2005:10). Bundan dolayı, sosyal yardım kapsamındaki ŞNT politikaları, bütün
dünyada çocuk çalıştırılmasının engellenmesinde (Buğra ve Keyder, 2008:17), insan
kaynağının geliştirilmesinde, çocukların korunmasında, çocuklara dönük geleceğin geniş
imkânlarla donatılmasında ve en önemlisi yoksulluğun diğer nesillere geçmesinin ve
oluşabilecek olan bir yoksulluk kültürünün önüne geçilmesinin sağlanmasında önemli rol
oynamaktadır (Seyyar, 2006:197).

7.3. Sosyal Yardımların Aynî veya Nakdi Niteliği
Sosyal yardımların temel özelliklerinden bir diğeri de, ayni veya nakdi olarak
yapılabilmesidir. Genel olarak yardımın para (nakit) değil de, diğer şekillerde verilmesi
anlamına gelen ayni yardımların, muhtaç durumda olanların, nakdi durumda olabilecek olan
parayı başka yerlere harcamasının önüne geçilmesinde önemli işlevleri olabilmektedir (S.
Özdemir, 2004c:607).
Genelde, temel ihtiyaç maddelerinin aynî yardımlar şeklinde verildiği görülmektedir.
Ancak, toplu ulaşımlarda indirim veya ücretsiz hakkın sağlanması, elektrik ve sudan ücret
alınmaması gibi ayni yardımlar da olabilmektedir (Arıcı, 1999:143). Bunlara ek olarak ilaç ve
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tedavi giderlerinin bir kısmının karşılanması veya ücretsiz tedavi edilme de aynî yardım
türlerinden sayılmaktadır (Gerek ve Oral, 2004:43). Nakdi yardımların temel niteliği ise
(adından da anlaşılabileceği üzere) para (nakit) ile yardımların yapılmasıdır.
Ayni ve nakdi yardımlar, ekonomik güçlükler içerisinde olan insanların ihtiyaçlarını
tamamen gideresemese de asgari düzeyde bir katkı tahsisi noktasında işlevsel bir özelliğe
sahiptirler (DPT, 1991:131). Ayrıca, 1986 yılında yürürlüğe giren SHÇEK Aynî ve Nakdî
Yardımlar Yönetmeliği ile Türkiye’de sosyal yardımlarda bir hareket alanının oluşmasının
sağlandığı kaydedilmektedir (Toker, 1990:70).
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UYGULAMALAR
Örnek Olay: “Mikrokredi”
“Hayalleri gerçek oldu”
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir anne ile kızının işyeri açma hayali, mikro
kredi sayesinde gerçek oldu. Yaptıkları el işlerini satmaya başlayan anne ve kızının yüzü
güldü.
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, anne ile kızının iş yeri açma hayali
mikrokrediden çektikleri 2 bin lira ile gerçek oldu. Şimdi hayatlarından mutlu olan anne ve
kızı, hayallerine mikro kredi ile kavuştu. Yaptıkları el işlerini satacak bir işyeri açmanın
mutluluğu içinde olan anne ile kızı, “Allah devletimizden razı olsun. Aldığımız kredi
sayesinde hem yaptığımız el işlerini satma imkânı bulduk hem de para kazanarak aile
bütçesine katkı sağlıyoruz” dedi.
İŞLERİ ÇOK BEĞENİLDİ
Yeni Mahalle’de oturan anne Ayşe ile kızı Vildan Karslı, evlerinde yaptıkları el
işlerini pazarlamakta zorlanınca iş yeri açmaya karar verdi. Andırın Kaymakamlığı
Mikrofinans Şubesi’ne başvuran anne ve kızı, buradan aldıkları 2 bin lira ile aynı mahallede
yaptıkları işleri satabilecekleri bir iş yeri açtı. Aldıkları toplam 2 bin lira kredi ile açtıkları
işyerinde el işi iğne ve oyaları sattıklarını belirten anne Ayşe Karslı, “Kızımla beraber biner
lira kredi kullandık. Aldığımız destekle iş yeri açma hayalimiz gerçek oldu. Yaptığımız işleri
burada satıyoruz. İşlerimiz çok beğenildi” diye konuştu.
KADIN GİRİŞİMCİLER
Andırın Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Baki Tezcan mikro kredi
uygulamasından yararlanarak iş yeri sahibi anne ve kızına “hayırlı olsun” ziyaretinde
bulundu. Kaymakam Maslak, kadınların ekonomiye katkı sağlamaları ve kendi paralarını
kazanmaları için başlatılan mikro kredi uygulamasıyla girişimci kadınların hayatın her
alanında olmaları gerektiğini ifade ederek, “Kurulduğu günden bu yana 379 kişiye 1 milyon
190 bin lira kredi veren mikro finans birimimiz 30 girişimci kadını iş yeri sahibi yaptı.
Kadınlarımızın girişimciliğini kutluyorum” diye konuştu.
Kaynak:Türkiye Grameen Finansman Programı (22.12.2015), “Hayalleri Gerçek
Oldu,” (Çevrimiçi) http://www.tgmp.net/tr/haber/hayalleri-gercek-oldu/214, 23.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1) Mikrokredinin gerçekten yoksulluğu giderme gücü var mıdır? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal yardım, yoksul/muhtaçlara dönük bir uygulamadır. Bu uygulamanın pratik
bulabilmesi için muhtacın kim olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için
muhtaçlık kriterine ihtiyaç bulunmaktadır. Ki bazı kaynaklarda gelir testi bu çerçeve
kullanılmaktadır.
Sosyal yardımlara muhtaç olanların tespitinden sonra ise durum iki yönlüdür.
Bunlardan birincisi, genel geçer uygulama olan ve yaygın bir alana sahip olan,
karşılıksız/şartsız yardım yapılmasıdır. İkincisi ise, son dönemlerde gittikçe artmakta olan
karşılıklı/şartlı yardımlardır. Ki mikrokredi ve şartlı nakit transferleri bunlardan ikisidir.
Öte yandan ister şartsız olsun ister şartlı olsun, tüm sosyal yardımlar ya nakdi bir
biçimde yani parasal olarak ya da ayni bir biçimde parasal olmayan yöntemlerle
yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Muhtaçlık kriterinden ne anlaşılmaktadır?
2) Türkiye’de muhtaçlık kriteri ile ilgili sorun nedir?
3) Şartlı sosyal yardımların biri olan mikrokredi ne demektir
4) Şartlı nakit transferinin hedef kitlesi hakkında bilgi veriniz.
5) Sosyal yardımın ayni yönü neleri kapsayabilir? Değerlendiriniz.
6) Şartlı Nakit Transferi uygulaması, Türkiye’ye hangi kurumun Projesi olarak
girmiştir?
a) Birleşmiş Milletler
b) IMF
c) Dünya Bankası
d) Dünya Sağlık Örgütü
e) Dünya Ticaret Örgütü
7) Muhtaçlık tespitindeki sıkıntılardan biri hangisidir?
a) Damgalanma
b) İstismar
c) Bağımlılık
d) Tembellik
e) Fakirlik
8) Mikrokreri uygulamasını kim başlatmıştır?
a) R. Owen
b) M. Yunus
c) S. Zaim
d) F. Hayek
e) E. Durkheim
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9) Mikrokredide Grameen Modeli hangi ülkede uygulanmıştır?
a) Hindistan
b) Türkiye
c) Bangladeş
d) Pakistan
e) Endonezya
10) Sosyal yardımlarda verilen desteklerin istenmeyen yerlere harcanmasını
engellemek için kullanılan biçim hangisidir?
a) Ayni yardım
b) Nakdi yardım
c) Şartlı yardım
d) Mikrokredi
e) Şartlı Nakit Transferi

Cevaplar: 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) a
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8. 20. YÜZYILA KADAR SOSYAL YARDIM SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sanayi Devrimi öncesinde Batı’da sosyal yardımların durumunu;

2)

Sanayi Devrimi öncesine denk süreçte Osmanlıda sosyal yardımların durumunu;

3)
Sanayi Devrimi’nden 20. yüzyıla kadar Batı’da ve Osmanlıda sosyal yardımların
durumunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sanayi Devrimi öncesinde sosyal yardımların Batı ve Osmanlı için genel
özelliklerin nasıldı?
2)
Sanayi Devrimi sonrasında Batı’daki sosyal yardımları hangi çerçevede
değerlendirmek gerekir?
3)
Osmanlı’nın son dönemindeki sosyal yardımların sınıflandırması nasıl
yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın yöntemi

Sanayi
Devrimi Sosyal yardımların Sanayi Devrimi Okuyarak
Öncesi
Sosyal öncesinde Batı’da ve Osmanlıdaki
Yardımlar
ahvalini öğrenmek
Sanayi
Devrimi Sanayi Devrimi’nden 20. Yüzyıla Okuyarak ve analiz ederek
Sonrasında Sosyal kadarki sosyal yardımların mahiyetini
Yardımlar
kavramak
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal yardım

•

Sanayi Devrimi

•

Osmanlı

•

Tanzimat Dönemi

•

Himaye-i Etfal Cemiyeti
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Giriş
Sosyal yardımlar, ilk insandan bu yana bir şekilde bulunmaktadır. Ancak her devir için
sosyal yardımların yapılış biçimleri ve yapılan yardımlar değişebilmektedir. Sanayi Devrimi
öncesinde ve sonrasında da durum bu şekildedir. Ve bu değişik hâl, Batı için ve Osmanlı için
farklılık arz etmektedir. Bu bölümün konusu bu kapsamdadır.
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8.1. Sanayi Devrimi Öncesinde Sosyal Yardımlar
İnsanın, insan olması hasebiyle muhtaç olması da beraberinde gelmektedir. Bundan
dolayı, sosyal yardımın tarihçesini ele almak, insanlığın ilk çağlarına bakmak anlamına
gelmektedir. Bu anlamda, “ilkçağ” olarak nitelenen dönemde sosyal yardımlar, aile-içi,
akrabalık sistemi etrafında ve komşuluk eksenine dayalı bir şekilde işlemiştir (İkizoğlu,
2000:29). Ancak, ilkçağlardaki Mısır, Yunan, Roma ve diğer topluluklarda sosyal yardımın
her şeyden önce dini güdülere dayandığı ve bu güdülerin dışında -örneğin- Yunan toplumunda
esnaf birliklerinin yardımlaşma teşkilatı etrafında devam eden bir sosyal yardım ağının da
olduğu (Dilik, 1991:14) belirtilmelidir.
Diğer taraftan, 7. yüzyılda İslam’ın ortaya çıkması ile birlikte, sosyal yardımlarda bir
dönüm noktasının yaşandığı da ifade edilmektedir. Buna göre, İslam dini sosyal yardıma,
ibadet esasları arasında yer vermektedir (Demir, 2001:5).

8.1.1. Batılı Ülkelerdeki Durum
İlkçağlarda aile, akraba, komşuluk ve dini hassasiyetler çerçevesinde gelişen sosyal
yardımlar, daha sonraki dönemlerde de etkisini sürdürmüştür. “Ortaçağ” diye bilinen
dönemde Batı’da, ekonomik zorluklar karşısında, sorumluluğun daha çok aileye düştüğü;
bunun yanında en yakın çevre olarak halkanın komşularla genişlediği ve sonuçta da dîni
duygu ve hayırseverlik algısıyla sosyal yardımların yürütüldüğü (Koşar, 2000:8)
anlaşılmaktadır. Zaten, bu dönemdeki hayat koşulları, ihtiyaç ve beklentiler çok yüksek
değildir. Aynı şekilde, toplumun alt ve üst katmanları arasındaki gelir ve yaşam farkları da
çok büyük değildir (Ersöz, 2003:124). Sosyal yardımların bu dönemdeki bahsedilen karakteri,
sosyal yardımların “keyfilik” esasına dayalı kısa süreli yardımlar olarak yapıldığı görüşü
(Türkcan, 2003:29) ile ifade edilmektedir.
Batı’da “keyfilik”ten kurtulma olarak nitelenebilecek uygulamanın ise, 1520 yılından
sonra şehirlere ait “fakirler tüzüğü”nün kabul edilmesi ile ortaya çıktığı söylenebilir. Örneğin,
1530 yılında Almanya’da çıkartılmış olan “Devlet Polis Tüzüğü”ne göre, artık fakirler, şehir
idarelerince ve belediyelerce bakılmaya mecbur bırakılmışlardır (Dilik, 1991:23).
17. yüzyılda, kanunî düzenlemeleri içinde barındıran ve devlet sorumluluğunu ortaya
koyan, daha da önemlisi modern anlamda sosyal yardımın kökeni olarak ifade edilen ve
özellikle ulusal kapsayıcılık ve merkezi yönetim ilkeleri ile bilinen (Şenocak, 2005:37) 1601
tarihli İngiliz Yoksulluk Kanunu (Poverty Act) devreye girmiştir. Yoksulluğun
sınıflandırılması, yoksullara yardım yapmaya ilişkin maddeler ve yardım için parasal
kaynağın sağlanması ile ilgili konuların (M. Özdemir, 1989:44) ele alındığı Kanun, fakirleri,
“çalışabilecek durumda olan fakirler”, “çalışma imkânından yoksun fakirler” ve “bakıma
muhtaç çocuklar” şeklinde kategorize etmiş (Çengelci, 1985:55), ailesi ve akrabaları
tarafından bakılabilecek durumda olan kişilerin sosyal yardımdan faydalanmalarını
yasaklamıştır (Çengelci, 1985:54). Kanun’a yöneltilen önemli bir eleştiri ise, Kanun’un temel
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olarak yoksulluğu hafifletmekten öte, hâkim sınıfın dilencilik konusundaki şikâyetlerini
gidermeyi amaç edinmesi üzerine olmuştur (Ersöz, 2003:123’ten Zastrow, 1993:14).

8.1.2. Osmanlı Devleti’ndeki Durum
Osmanlı Devleti’nde sosyal yardım denilince akla gelen unsurlar, merkezî bir kurum
olarak vakıflar ve ahilik teşkilatı bünyesinde işlevini devam ettiren “ahi sandıkları” (esnaf
sandıkları) olmaktadır.
Uzun yüzyıllardan beri bütün İslam topraklarında çok önemli bir yer kazanmış, sosyal
ve ekonomik hayat üzerinde derin etkiler bırakmış, dini-hukuki bir kurum olduğu belirtilen
vakıf (Köprülü, 2005:295), “bir malın, geliri ile birlikte hayrî bir hizmete tahsis etmek üzere,
mülk sahibinin mülkiyetinden çıkarak, sosyal mülkiyet kategorisine aktarılması” (Zaim,
1992:2) şeklinde tarif edilmektedir. Vakıf, bu yönüyle sosyal bir kurum olmaktadır.
Özellikle Osmanlı söz konusu olduğunda, vakıflar, devletin resmi bütçesinden
bağımsız, halkın bir sivil sosyal politika olarak kendi başına uyguladığı bir sosyal
yardımlaşma ve dayanışma kurumu şeklinde değerlendirilmektedir (Abay, 2004a:84).
Gerçekten de vakıflar, Osmanlı’da sosyal yardım fonksiyonu açısından önemli bir yere sahip
olmuştur. Örneğin, vakfın kurulması aşamasında, gayrimenkul veya menkul servetin,
vakfeden kişinin elinden çıkması zorunluluğu (ve böylece bunun sonucunda da mülkün, bir
yaklaşıma göre, “Allah’ın mülkü hâline getirilmesi” (Kazıcı, 1985:28)), otomatik olarak
servetin dağılımını etkilemektedir (Şahin, 1990:58). Bu açıdan, vakıflar, sosyal adaletin temin
edilmesi veya (varsa) sınıf farklarının ortadan kalkması noktasında (Öztürk, 1983:136) etkili
bir sosyal yardım işlevine sahip olmuşlardır.
1546 yılında, sadece İstanbul’da 2517 vakıf kaydı olması (Koyunoğlu, 2006:35) ve 17.
yüzyıl Osmanlısı’nda, ekonominin %15.97’sinin, 18. yüzyılda %26.80’inin, 19. yüzyılda ise
%15.77’sinin vakıfların elinde bulunması; çeşitli hizmetlerin yanında vakıfların, sahip
oldukları bu gelirin 17. yüzyılda %6.3’ünü, 18. yüzyılda %10.15’ini ve 19. yüzyılda ise
%17.16’sını sosyal yardım faaliyetlerine harcamış olmaları (Öztürk, 2003:18), vakıfların
sosyal yardım alanındaki etkinliğini göstermesi açısından dikkate değer bir ölçüttür.
Ayrıca, vakfın, vakıf şartnamesine uyulmasının imkânsız hâle gelmesi durumunda,
vakıf gelirlerinin fakirlere aktarılması hususu da, vakıfların sosyal alandaki işlevlerinden bir
diğeridir (Öztürk, 1995b:44).
Osmanlı’da vakfın “mebani-i medeniyye” ve “müesesat-ı hayriye” diye adlandırılan
medreseler, kütüphaneler, ibadethaneler, köprüler ve benzerlerini içine alan faaliyetlerin
(Öztürk, 1995a:31) dışında, sosyal yardım anlamında aşevi, ihtiyaçlı olanlara elbise yardımı,
dükkân açmak isteyenlere yardım edilmesi gibi alanlarda faaliyet yaptıkları bilinmektedir
(Kozak, 1985:28). Bunların en bilinen tipi, “avarız vakıfları”dır. Bu vakıflar, hem ferdi
niteliktedirler hem de dini bir hüviyete sahiptirler (Çiftçioğlu, 1998:15). Burada, vakıflar
bünyesinde oluşturulan ve mahallenin halkı tarafından biriktirilme usulü sonrasında imama
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teslim edilen “avarız akçası” diye bilinen bir nevi yardımlaşma sandığı vasıtasıyla, mahallenin
hasta ve fakirlerine yardım edilmesi söz konusu olmaktadır (Kazıcı, 1995:94).
Osmanlı’da vakıf anlayışlı sosyal yardım uygulamalarının dışında, “ahilik” kurumu
eksenli sosyal yardım uygulamaları da söz konusudur. Buna göre, çalışanlar arasında (yani
esnaflar arasında) olup da muhtaç durumda olanlara yönelik olarak sosyal yardımda bulunmak
amacıyla kurulmuş olan “ahi sandıkları” devreye girmektedir (Kal’a, 1994:1).
Böylece, her ahi birliğine bağlı olanlar, akşamüzeri işlerini bitirdikten sonra
kazançlarından bir bölümünü birliğin başkanına getirmekte, bu para ile yemek, meyve ve
zaviyelerde kullanılan başka gerekli şeyler satın alınmakta; bunlar ihtiyaç sahiplerine
verilmektedir (Çağatay, 1981:103). Sandıklarla, ayrıca mensuplarının iş hayatı dışındaki
sıkıntılarıyla ilgilenilmekte; böylece, ihtiyacı olan ahiye, hastalara, bir felakate uğrayanlara,
ölenlerin yakınlarına yardımda bulunulup, isteyenlere borç para sağlanmaktadır (Solak,
1997:74). Bu vesileyle, ahilik kurumunun sosyal yardım fonksiyonu sağlanmış olmaktadır.

8.2. Sanayi Devrimi’nden 20. Yüzyıla Kadar Sosyal Yardımlar
8.2.1. Sanayi Devrimi Sürecinde Sosyal Yardımlar
Bu dönemin Batı açısından en önemli niteliği, sosyal yardımların dini güdülere
dayanmayan ve daha çok devlet ve birtakım yerel kuruluşlarca yapılmış olmasıdır (Dilik,
1991:52). Hakikaten de bu dönemde toplumsal yapının modern sanayinin gereklerine göre
şekil almakta ve değişmekte olduğu görülmektedir. Bunun neticesinde geleneksel anlamdaki
sosyal dayanışma kurumlarının ya tamamen ortadan kalkmasının ya da önemlerinin büyük
oranda yitirilmesinin söz konusu olduğuna dikkat çekilmektedir (Kutal, 1977:201). Bu
dönem, bireyselliği ön plana alan, insanın yardımseverlik duygularını arkaplana iten veya
sınırlandıran “Protestan Ahlakı”nın öne çıktığı dönem (Ersöz, 2003:125) olarak da
değerlendirilmektedir. Buna göre, bireyler için önemli olan maddi refahlarıdır; sosyal yardıma
muhtaç durumda olma (yoksulluk) ise kişinin kendi hatasıdır.
Batı’da 19. yüzyıl sosyal yardım algısı, Fakirlik/Yoksulluk Kanunu’nun ışığında
ortaya çıkan gelişmeler ve tecrübelerin ürünü olan 20. yüzyıldaki sosyal güvenlik
sistemlerinin bir labaratuarı niteliğinde algılanabilmektedir (Çengelci, 1985:3). 19. yüzyıl ile
çalışan kesimler ve aileleri, gönüllü geleneksel sosyal yardım hizmetleri yerine, zorunlu
sosyal sigorta sistemi içerisinde ele alınmışlar; ancak iş yaşamı dışında kalan ve
çalışamayacak durumda olup ihtiyaç sahibi olanlara dönük kamuyu yükümlü kılan sosyal
yardım hizmetleri de verilmeye başlanmıştır. Örneğin, dönemin Prusya Devleti’nin
(Almanya) 1794 tarihli Allgemeines Landsrecht Yasası ile fakirlerin bakımına ilişkin
yükümlülükler getirilmiştir (Türkcan, 2003:32-33).
19. yüzyıl sonunda, ABD’nin, 1898 yılında açmış olduğu “Sosyal Yardım Okulu” ile
sosyal yardım alanında profesyoneller yetiştirme çabaları bulunmaktadır. Yine 1891 yılında
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Danimarka’da 60 yaş ve üstü yaştaki kişilere aylık bağlanmasının kabulü, 1898 yılında Yeni
Zelanda’da yaşlılara aylık bağlanmasının düzenlenmesi söz konusudur (Çengelci, 1985:3).
20. yüzyılda ise, İngiltere’de sosyal yardım alanında bir hareketlenme yaşanmıştır.
1901 yılında savaşlarda ölenlerin geride bıraktığı dulların ve yetimlerin bakılmasının devletin
sorumluluğunda olduğu fikrine dayalı bir sosyal yardım programının başlaması; 1908 yılında
“Yaşlı Sosyal Yardımları Kanunu” ile 70 yaş üstü kişilere ihtiyaç tespitine dayalı olarak
sosyal yardımların sunulması ve 1939 yılında da sosyal yardım alanının biraz daha
genişletilerek 40 yaş üstü görme özürlülerin de ihtiyaç tespitine göre sosyal yardımdan
faydalanması, uygulamaya konmuştur (Çengelci, 1985:3, 4).
Genel olarak ifade edilecek olursa, sanayi toplumuna geçiş süreci ile başlayan ve
günümüze kadar gelen dönemde, devletin sosyal yardım alanındaki algısı “zorunluluk” ilkesi
etrafında şekillenmeye başlamış ve sosyal yardım “kamu”ya bir yükümlülük olarak verilmiştir
(Türkcan, 2003:29).

8.2.2. 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı’da Sosyal Yardımlar
Modern anlamda sosyal yardımın Osmanlı’daki ilk adımının “Sened-i İttifak”la
başladığını iddia eden görüşe göre (Saran, 1990:22), Padişah ile ayanlar/eşraflar arasındaki
ilişkiyi düzenleyen ittifak, Padişah’ın bu gruplar üzerindeki iktidarını sınırlaması yanında,
aynı zamanda yoksullar ile Müslüman olmayan azınlıkların korunmasının devletin temel
görevleri arasında olduğunu belirtmesi açısından sosyal yardım mahiyetindedir. Ancak, böyle
bir yaklaşım, henüz litaretürde kabul edilmiş görünmemektedir.
Özbek’e göre, Tanzimat’la başlayan ve Birinci Dünya Savaşı bitimine kadar süren
süreçte (1839–1918) Osmanlı’da sosyal yardım, üç ana karakter taşımaktadır (Özbek,
1999/2000). Buna göre, ilk aşamada, sosyal yardım uygulamaları, özellikle Tanzimat
sonrasında şekillenmeye başlayan merkezi devlet hazinesinden yoksullara dönük maaş
ödemeleri biçimindedir. İkinci aşamada, II. Abdülhamid’in, kişisel ihsanları ve sadakaları
vasıtasıyla yoksullara yardım alanındaki uygulamaları bulunmaktadır. Son aşama ise, sosyal
yardım, II. Abdülhamid iktidarını deviren meşrutiyet rejimi hükümetinin, sosyal yardım
alanında II. Abdülhamid’in izlerini silme gayretleri ve modern-bürokratik bir sosyal yardım
sistemi kurma çerçevesindeki girişimleri etrafındadır.
Tanzimat dönemi boyunca sosyal yardım açısından görülen en önemli özellik,
vakıfların 19. yüzyıl boyunca sosyal yardım işlevlerini önemli ölçüde yitirmeleri (Özbek,
2004:25) ve diğer geleneksel sistemle işleyen sosyal yardım sistemindeki çözülmedir.
Böylece, merkezileşme süreci içinde vakıf gelirlerinin maliye hazinesi içerisinde eritilmesi ve
bu kurumların kaynaklarının budanması söz konusu olmuştur (Özbek, 1999/2000:115). Bu
çerçevede, merkezileşme ile beraber gelişen yoksullarla ilgili faaliyet alanlarının şekillenmesi
üzerine yapılan hukuki düzenlemeler, Osmanlı’nın “modern” anlamda bir sosyal devlet
olması olarak ifade edilmektedir (Özbek, 2006:36). Bunun bir örneğini, 25 Temmuz 1867’de
“Vilayatta Deair-i Belediye Meclislerinin Vezaif-i Umumiyesi Hakkında” başlığı ile çıkartılan
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ve belediye meclislerine klasik mânâdaki belediye hizmetlerinin yanısıra “fakirlere yardımı”
da emreden kanun oluşturmaktadır (Kazıcı, 1995:99).
Modern anlamda düzenlemenin başka bir örneği “muhtacîn maaşı” olarak
zikredilebilir. 18 Haziran 1910 tarihli Kanun’a göre, “Osmanlı Devleti tebaasından olan,
kendisinin hiçbir geçim kaynağı olmadığı gibi, şer’an kendisine bakmakla yükümlü kimsesi
de bulunmayan, çalışamayacak derecede yaşlı ve malûl veya yetim olanlar” (Kal’a, 1994:31)
bu yardımdan faydalanabilmektedirler. Ancak, bu uygulamanın kapsamlı ve yaygın olmadığı
da kaydedilmektedir (Özbek, 2002:19).
Tanzimat döneminde, Batı’yı ilham alarak 1910’da (sadece İstanbul’u kapsayan) bir
Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhıye İdaresi kurulmuş; ancak gerekli bilgi ve gelirden yoksun
olunması nedeniyle, bu idare iki-üç sene içinde ortadan kalkmıştır (Duru, 1939:15).
Ancak, etkisi günümüze kadar gelebilmiş veya o dönemde önemli fonksiyonlar icra
etmiş olan Darülaceze, Darüleytamlar, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Himaye-i Etfal Cemiyeti,
Darüşşafaka gibi modern anlamda sosyal yardım mahiyetindeki kuruluşlardan
bahsedilebilmektedir.
Bu kuruluşlardan biri Darülaceze’dir. 29 Ocak 1895 tarihli Darülaceze Nizamname-i
Dâhilîsi’ne göre kurulan kuruluş, “sokaklarda dilencilik yapan erkek ve kadınlarla, İstanbul
ahalisinden veya sonradan göçenlerden olup, yeri yurdu ve kimsesi olmamasından dolayı
sokaklarda yatıp kalkan sakat veya kendisine bakamayacak derecede kudretsiz bulunanlar”
(Kal’a, 1994:29) ile ilgilidir. Buna göre, Darülaceze kapsamına alınan kişiler, “kendilerini
geçindirmeye mâni illet ve sakatlıklara sahip ve aynı zamanda kendilerine şer’an bakmakla
mükellef kimsesi bulunmayan, yahut bulunup da onların da kendilerini geçindirmekten aciz
oldukları, belediye dairesince tasdikli mahalle ilmuhaberiyle tespit edilmiş” (Çengelci,
1985:68) kişiler olarak nitelenmektedir. Bir önemli nokta ise, Darülaceze’nin, sosyal yardım
mantığına dayalı karşılıksız nitelikteki faaliyetlerini, sosyal hizmet prensiplerini de kullanarak
gerçekleştirmiş olmasıdır (Çengelci, 1985:70).
Modern anlamda diğer bir sosyal yardım kuruluşu, “eytam sandıkları” veya
“Darüleytamlar”dır. 1915 yılında Osmanlı Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilen Evlad-ı
Şuheda (Şehit Çocukları) Vergisi ile finanse edilecek şekilde kurulan Darüleytamlar,
Trablusgarb ve Balkan Savaşları ardından artan şehit çocuklarının (yetimlerin) korunmasına
dönük bir sosyal yardım kuruluşudur (Çengelci, 1985:71). Yetimler, 13 yaşına kadar
buralarda barınmışlar, himaye edilmişler ve onların her türlü ihtiyaçları karşılanmıştır (Özbek,
2006:76).
Paralel bir kuruluş da Himaye-i Etfal Cemiyeti’dir. Kuruluşun ortaya çıkma nedeni,
tıpkı Darüleytamlar gibi savaş sonrası (Birinci Dünya Savaşı) hızla artan şehit çocuklarının
(yetimlerin) sayısıdır. Buna göre, Cemiyet, “yatılı okulların geliştirilmesi, hastane ve
sanatoryum inşa edilmesi, fakir ve hasta çocukların tedavi ettirilmesi, özürlü çocukların
bakımının sağlanması, çalışan kadınların çocukları için gündüz bakımevlerinin kurulması,
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fakir çocuklar için belirli okullarda öğle yemeği verilmesi” (Acar, 2005:11) gibi amaçlara
sahiptir.
Eytam Sandıkları’na bağlı olarak çıkarılan bir kanun da “İnfak-ı Muhtacin-i Eytam ve
Eramil-i İlmiye Nizamnamesi”dir. Buna göre, yardım talep edenlerin talepleri incelenmekte
ve üzerlerinde herhangi bir emlak veya diğer gelir getirici bir şey olmadığında maaş
bağlanmaya yetecek durum varsa, bu kişilere maaş tahsis edilmektedir (Kal’a, 1994:32).
Bunlara benzer bir adım da, 1868 yılında “kimsesiz çocukların korunması ve
yetiştirilmesi” amacıyla Tuna Valisi Mithat Paşa tarafından açtırılan Islahhaneler’dir.
Buralara kabul edilebilmek için, esas olarak annesiz ve babasız olmak gerekmekteyse de,
çocuğun bakımının sağlanamayacak kadar fakir olunması halinde annesiz ve babasız olma
kriteri rafa kaldırılabilmektedir (Çengelci, 1985:67).
Sosyal yardımın Osmanlı’daki modern manadaki diğer bir kuruluşu da Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’dir. Cemiyet, 11 Haziran 1868’de “Mecruhin ve Marday-ı Askeriye-i İmdat ve
Muavenet Cemiyeti” adıyla kurulmuş olup (Çengelci, 1985:66) daha sonra Hilal-i Ahmer
Cemiyeti ismini almış ve günümüzde de Kızılay olarak bilinmektedir. Başlangıçta, savaş
yaralılarına bakmak için ve ordunun sıhhî teşkilatını tamamlayan bir yarı resmî kuruluş olarak
kurulmuştur. Ancak, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının netisinde ortaya çıkan büyük göç
hareketleri, salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluk gibi problemler, Cemiyet’in sosyal yardım
karakteri almasına yol açmıştır (Özbek, 2006:79).
Modern anlamda Osmanlı’yı ifade edebilecek diğer bir sosyal yardım kuruluşu
Darüşşafaka’dır. Darüşşafaka, babası olmayan ve aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan
zor durumda olan başarılı çocukları okutmak ve topluma kazandırmak amacını güden ve
karşılıksız eğitim-öğretim hizmeti sunma niyetiyle kurulan, aynî bir sosyal yardım programı
uygulayan gönüllü bir uygulama olarak ifade edilmektedir (Çengelci, 1985:67).
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Osmanlı Vakıfları”
“Herkese Meyve Vakfı”
Vakfiyesinden:
Vakfedilen bahçedeki armut ve elma ağaçlarından fakirler yiyecek, birer destemal
miktarı götürmelerine müsaade edilecektir.
Doğancıyeri bahçesinin mahsulünden ise zengin fakir herkes faydalanacaktır.

Vakfın adı:Mehmed Ağa Bin Hüseyin Nasrullah
Kurulduğu yer:Bursa / İznik
Kuruluş tarihi:1003 H. (1594 M.)
Akar ve hayratın bulunduğu yer:İznik
Bursa ve İznik’te bağ ve bahçeleri bulunan Mehmet Ağa, hayatı boyunca bakıp
yetiştirdiği ağaçlarının meyvelerini zengin fakir demeden dağıtmış, ikram etmiş, yedirmiş.
Hatta insanların birer destemal (başörtüsü olarak kullanılan büyükçe bez ölçüsü)
miktarı istedikleri meyvelerden ailelerine ve evlerine de götürmelerine müsaade edilmiştir.
Hüseyin Nasrullah oğlu Mehmed Ağa 1594 yılında kendi adına bir vakıf kurarak
İznik’te bulunan bağ ve bahçeleri bu vakfa akar (gelir getiren mülk) olarak bırakmıştır.
Böylece kendi elleriyle dağıttığı meyvelerin, kendi vefatından sonra, yok olmasının önüne
geçmek istemiştir. İstemiş ki, yine meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerde bahçeleri şenlensin,
mahsul devam ettiği müddetçe zengin fakir herkese dağıtılsın, yedirilsin. Çünkü bu ağaçlar
ürün verdikçe onu diken, yetiştiren insana sevap yazılır.
Hz. Muhammed (sav) “Eğer Müslüman bir kimse ağaç diker de, ondan bir insan veya
hayvan yahut kuş yerse, bu mutlaka onun için kıyamet gününe kadar bir sadaka olur?” diye
müjde vermiştir. “Biriniz elinizde bir fidan bulunduğu halde kıyamet kopar da, henüz
kopmadan o fidanı dikebilirse hemen diksin?” diye buyuran Peygamber Efendimiz (sav)
İslam’ın ağaçlandırmaya verdiği önemi göstermiştir. Büyüklerimiz sevap niyetiyle ağaçlar
dikmiş bizlere yemyeşil diyarlar, topraklar bırakmıştır.

Kaynak:http://www.sosyalsorumluluk.org/tarihimizdeki-ilginc-vakiflar/, 23.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1)
Osmanlıda
gerekmektedir?

vakıf

sisteminin

çok

geniş

olmasını

nasıl

yorumlamak
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlığın ilk dönemlerinden beri yardımlaşma söz konusudur. İlk dönemlerde (sosyal)
yardım meselesi daha çok aile ve yakın akraba çevresinde görülen bir faaliyet alanıdır; buna
dönemin din anlayışları da etkindir.
Daha sonraki dönemlerde, bu temel aktörler yok olmasa da farklılık kendisini
göstermiştir. Sanayi Devrimi sonrasında sosyal yardımların yapısı, aktör olarak gönüllü
zemini değil de zorunlu (kamu) zeminini merkeze alan bir şekle bürünmüştür. Böylece
devletin sosyal yardımlardaki varlığı görülmüştür. Durum Batı için böyledir.
Osmanlı için durum Tanzimat öncesi ve sonrası şeklinde ayrışmaktadır. Osmanlıda
Tanzimat öncesinde bir yandan aile, bir yandan vakıflar ve ahilik teşkilatı üzerinden bir
yandan tekkeler etrafında işleyen bir sosyal yardım mekanizması söz konusudur. Tanzimat ile
birlikte durum değişmiştir. Devletin merkezi bütçesinin yapılması sonucunda, bütçeden
ayrılan paylarla sosyal yardım kurumları devreye sokulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Batı’da Sanayi Devrimi öncesi sosyal yardımların gelişimi ve özellikleri nasıldı?
2) Osmanlı’da Tanzimat öncesi sosyal yardımların genel özellikleri nelerdi?
3) Osmanlı vakıflar sistemini sosyal yardım bağlamında değerlendiriniz.
4) Sanayi Devrimi sonrası Batı sosyal yardım sistemi nasıl bir şekle bürünmüştür?
5) Tanzimat sonrası Osmanlı sosyal yardım mekanizması nasıl bir hâl almıştır?
6) 1530 tarihli Devlet Polis/Şehir Tüzüğü hangi ülkede/devlette çıkarılmıştır?
a) İngiltere
b) İtalya
c) Almanya
d) Osmanlı
e) Avusturya
7) 1601 tarihli Yoksulluk Kanunu hangi ülkeye aittir?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Osmanlı
d) Avusturya
e) İtalya
8) Osmanlıda esnafların kurdukları ve içinde birbirlerine ve topluma yardım işlevinin
de olduğu birimin adı nedir?
a) Tekke
b) Dergâh
c) Camii
d) Ahilik
e) Vakıflar
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9) Mahallenin halkı tarafından bir fon etrafında biriktirilen ve “akça” sıfatı ile de ifade
edilen, ihtiyaç halinde mahallenin hasta ve fakirlerine yardım edilmesi mümkün olan vakıf
türü nedir?
a) Mebani-i medeniyye
b) Müessesat-ı hayriyye
c) Avarız
d) Miskinler tekkesi
e) Köprü Vakıfları
10) Sosyal Yardım Okulu’nun açıldığı ülke hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) Almanya
d) ABD
e) İsveç

Cevaplar: 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) d
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9. SOSYAL YARDIM TARİHİNDE ORİJİNAL BİR UYGULAMA:
SADAKA TAŞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)
2)
geldiğini;
3)

Sadaka anlayışını;
Sadaka anlayışının uzantısı olarak Osmanlıdaki sadaka taşlarının ne anlama
Sadaka taşlarının işlevlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sadaka taşlarının temel mantığını teşkil eden sadaka anlayışını nasıl anlamak
gerekir?
2) Sadaka taşlarının özellikleri ve temel işlevleri nelerdir?
3) Sadaka taşlarının günümüzde uygulanma/pratik bulma imkânı var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
taşının kaynağı olarak
anlayışının
mahiyetini

Kazanımın yöntemi

Sadaka Anlayışı

Sadaka
sadaka
bilmek

Sadaka Taşlarının
Manası ve İşlevleri

Sadaka taşlarının ne anlama geldiği
ve nasıl bir fonksiyon icra ettiğini
kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

Sadaka Taşlarının
Günümüzle İrtibatı

Sadaka
taşları
uygulamasının
günümüzde
mümkün
olup
olmadığını değerlendirmek

Okuyarak, fikir yürüterek
ve analiz ederek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sadaka

•

Sadaka taşları

•

Miskinler tekkesi

•

Osmanlı
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Giriş
Modern dönemin (Batılı) bir kavramı ve uygulama biçimi olan sosyal yardımlarda,
alıcılar ile ilgili var olduğu görülen bu sorunlar, başlangıcı Selçukluya kadar uzandığı
belirtilen ama en iyi uygulamalarının Osmanlı dönemine has olduğu görülen “sadaka taşları”
üzerinden nasıl bir çözüme sahip olabileceği, dikkate değer bir meselesidir.
Bu bölüm, bu çerçevede öncelikli olarak sadaka taşlarının arka planı olan sadaka
anlayışının ortaya konması, daha sonra sadaka taşları uygulamasının nasıl olduğunu ele
almaktadır. Bölüm sonunda, sadaka taşları üzerinden günümüz sosyal yardım
uygulamalarında alıcılar ile ilgili görülen sorunlara çözümün olup olmadığı tartışılabilir.
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9.1. “Sadaka Anlayışı”nın Uzantısı Olarak “Sadaka Taşları”
9.1.1. Sadaka Anlayışı
“(Gerçek) olmak; doğruluk” gibi anlamlara gelen sıdk kökünden türeyen (Duman,
2008:383) ve karşılık beklemeden, gönüllü olarak fakire veya muhtaçlara yardım etme, iyilik,
ikram ve ihsanda bulunma anlamında kullanılan sadaka kelimesi (Karaman vd., 2009:496),
Kur’an’da değişik anlamlarda olmak üzere beş yerde tekil, sekiz yerde çoğul şekilde
geçmektedir; hadislerde de sadaka kelimesi yanında sadaka veren ve sadaka verme
anlamındaki isim ve fiillerin çeşitli manalarda ve yaygın biçimde geçtiği görülmektedir
(Duman, 2008:383). Burada kastedilen sadaka ise, zekât, fitre, adak, kefaret/fidye gibi diğer
zorunlu sadaka türlerinden ayrı olarak, “tatavvu sadakası” diye isimlendirilen ve “gönüllü
bağış” anlamına gelen türdür (Duman, 2008:384).
Bu bağlamda “sadaka anlayışı”nda üç özellik hemen dikkat çekmektedir. Bunların
birincisi, sadaka vermenin sadece zengin işi olmadığıdır. Esasında Hz. Peygamber’in “Bir
ülkede bir kimse açlıktan ölürse, bütün ülke onun katili sayılır.” sözü ile varlıklı/zengin olan
insanların (Müslümanların) sosyal sorumlulukları, çok ağır bir şekilde hatırlatılmaktadır
(Zaim, 1992:84). Ama sadaka anlayışında, muhtaçların “dahi” imkânları nispetinde
“kendilerinden daha muhtaç olanları gözetmesi” beklenmektedir (Duman, 2008:384). Bu
anlamda sadaka anlayışı, “bir kimsenin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu
imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere kullanması, başkalarının yararı için
fedakârlıkta bulunması” (Yaşaroğlu, 2003:373) demek olan îsârı da kapsamaktadır.
Sadaka anlayışında diğer iki özellik, sadakanın verilme şekli ve sadaka verilen şeyin
niteliği ile ilgilidir. Bu anlamda sadaka veren kişiden, niyetinde samimi olması, gösterişten
kaçınması, sadakayı başa kakmaması ve sadakayı alanı rencide etmekten uzak durması gibi
davranışlar sergilemesi beklenmektedir (El-Mübarek, 1978:207). Sadaka verilecek olan şey de
sadaka verilen için en faydalı olacak olanından seçilmelidir. Zira yardım edilecek kişinin
ihtiyacını gidermeyecek şeylerin sadaka olarak verilmesi hoş karşılanmamaktadır (Duman,
2008:384).

9.1.2. Sadaka Taşları
Kesin olarak teyit edilmemekte ise de ilk uygulamasına Selçuklu dönemlerinde
rastlandığı ifade edilen ve “zekât taşı”, “zekât kuyusu”, “dilenci mihrabı”, “hacet taşı”,
“ihtiyaçgâh”, “fukara taşı”, “hayrat deliği” gibi farklı isimlerle de anılan “sadaka taşı” (Sevim,
2009:87), rahatlıkla sadaka anlayışının uygulamadaki bir yansıması olarak zikredilebilir.
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Osmanlı Dönemi’nde zirve bir uygulama olan sadaka taşları ile ilgili çalışmalar, yok
denecek kadar azdır. 1 Bu azlığa rağmen, sadaka taşlarının bazı temel özellikleri, yapısı ve
işleyişi ortaya konabilmektedir.
•
Sadaka taşları, üç-beş semtte bir adet bulunmaktaydı (Sevim, 2009:88).
İstanbul’daki toplam sadaka taşı sayısının 173 kadar olduğu kaydedilmektedir (Kazıcı,
17.04.2010).
•
Sadaka taşları farklı şekilleri olmasına rağmen, genelde iki metre bir sütün ve
üstünde bir çukur bulunan yapılar olarak bilinmektedir (Ünver, 26.05.2010). Genellikle beyaz
renkli, silindirik, çoğu antik mermer sütunlar olup yere dikine gömülmüşlerdir
(http://www.tulipandrose.net/turkce/dinfeneri/sadaka_taslari. htm, 17.04.2010).
•
Başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı’nın egemen olduğu hemen her yerde
sadaka taşları uygulamasına rastlanılmaktadır. Özellikle eldeki verilerle de teyit edilmek üzere
Edirne, Bursa, Konya, Sivas, Kayseri, Bilecik, Kastamonu ve Antakya gibi beldelerde sadaka
taşlarının varlığı kesindir (Sevim, 2009:83, 101).
•

Sadaka taşları;

i- Üç-beş semtin birleştiği noktaya,
ii- Fakir, muhtaç, hasta insanların barındığı yapıların önünde,
iii-Yardım, adak niyetiyle gidilen bazı tekke, dergâh, zaviye, mezarlık, türbe gibi
yerlerin yakın çevresine,
iv- Bulaşıcı hastalıklara duçar olanların bulundukları yerlerde,
v- Mescit, camii gibi mâbetlerin yakın çevresinde
vi- İnsanların gelip geçtiği köprü başlarında,
vii- Çeşmelerin yanı başında ve viii- Kimsesiz ve bakıma muhtaç kimselerin barındığı
mekânların yakınına yapılmıştır (Sevim, 2009:106-108).
•
Yardımlar özellikle madenî para olarak nakdî şekilde olduğu gibi giyim-kuşam
eşyaları ve çeşitli besinler hatta sıcak aş şeklinde aynî olarak da yapılmaktaydı (Demir,
17.04.2010).

1

Ahmet Süheyl Ünver’in 1967 yılında Hayat Tarih Mecmuası’dan yayınladığı “Sadaka Taşları” adında bir yazısı bilinmektedir. Ayrıca
1977’de Abdülkerim Abdulkadiroğulları’nın “Taşların Dili: Sadaka Taşı” adlı yazısı Diyanet Gazetesi’nde neşredilmiştir. Bir de 1997
yılında ise Hasan Özönder tarafından “Türk Mahallelerinde Sadaka Taşları’nın Yeri ve Önemi” adlı bir tebliği IV. Türk Kültürü
Kongresi’nde takdim edilmiştir. Bunun dışında, sadaka taşlarına, yazılarında “değinen” yazarlara da rastlanmaktadır. Bkz. Nidayi
Sevim, Medeniyetimizde Toplumsal Dayanışma ve Sadaka Taşları, İstanbul, Kitapdostu Yayınları, 2009, s. 113-114.
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•
Sadaka taşının bir farklı uygulaması ise Yavuz Sultan Selim tarafından 1514
yılında hacıların ve payitahttan çıkan ordunun geçtiği Bağdat Menzil Yolu üzerinde inşa
edilen (Sarı ve Kurt, 2006:365) “Miskinler Tekkesi”ndeki gibidir. Bu Tekke, esasında
bilinegelen bir tekke çeşidi olmayıp, Mısır Seferi dönüşünde bazı askerlere bulaşmış olan
cüzam hastalığına tedavi ve cüzamları topluma entegre etmek için kurulmuştur. Cüzamlıların
incinmemesi için “miskinler” (Özemre, 2007:106), toplumla entegre olmaları için de “tekke”
tabirleri kullanılmıştır. Tekke’de 7-8 adet sadaka taşı bulunmaktaydı. Caddeden geçenler
sadaka vermek istediklerinde bu taşlara para bırakırlardı. Tekke’de bulunan “gözcü dede”
para bırakıldığı haberini verdiğinde, miskinler hep birlikte para verenlere dua ederlerdi (Sarı
ve Kurt, 2006:376).

9.2. “Sadaka Taşları”nın Fonksiyonları
Sadaka taşı uygulamasının görülebilen bazı temel fonksiyonları söz konusudur.
Bunlar, özellikle en başta “damgalanma ve küçük düşürülmeden kurtulmak”, “sosyal
dayanışma”, “düzen fonksiyonu” ve “zenginler” ile ilgili fonksiyonudur.
Sadaka taşının damgalanmama fonksiyonunda püf noktası, sadaka verenin sadaka
verdiği kişiyi tanımaması ve sadaka alanın sadaka veren tarafından tanınmamasıdır. Bu
anlamda sadaka taşı uygulamasının en önemli özelliği, verenle alanı birbiriyle muhatap
etmeden yardımlaşmanın içine girilmesidir. Öyle ki sadaka taşı, bir kişinin ona para mı
koyduğu yoksa ondan para mı aldığı hususunu aşikâr etmeyen bir fizikî yapıya sahiptir
(Demir, 17.04.2010).
Damgalanmama fonksiyonunda diğer önemli nokta, yardımın “gece karanlığı”ndan
sadaka taşına bırakılıyor olmasıdır. Özellikle yatsı namazına gidenler, gece karanlığında o gün
verilmek istenen sadakayı o sadaka taşının oyuğuna bırakmaktaydılar. Etrafın karanlık
olmasından dolayı parayı bırakan belli olmaz, aynı şekilde parayı alan muhtaç da aşikâr hâle
gelmezdi (Kazıcı, 17.04.2010).
Diğer mahallelerden gelen fakirlerin de mahalledeki sadaka taşından istifade
edebilmeleri, damgalanmama fonksiyonunun diğer bir yansımasıdır (Sevim, 2009:112).
Böylece fakirlerin tanınmaması ve damgalanmaması daha da garanti altına alınmış
olmaktaydı. Zira başka mahalleden gelen fakiri, velev ki gündüz olsa bile, o mahallenin
sakinlerinin tanıması daha zor olmaktaydı.
Sadaka taşının diğer bir fonksiyonu sosyal dayanışma şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Buna göre sadaka taşları, diğer yardımlaşma şekillerinden biraz daha farklıdır. Diğer
yardımlaşmalarda özellikle zenginlerin fakirlere yardım etmesi söz konusudur. Ama sadaka
taşı uygulamasında zenginlerin yanında özellikle zengin olmayan mahalle sakinlerinin de
katkısı görülmekteydi. Böylece birbirine yakın duran, komşuluk ilişkileri içerisinde olan
insanlar arasında yardım düzenlenmesinin bir sonucu olarak sosyal dayanışma gün yüzüne
çıkmış olmaktadır (Demir, 17.04.2010). Bu anlamda sadaka taşlarında “fakirin de fakiri
gözettiği” bir durum belirmektedir. Bu durum, özellikle muhtaç olan fakirin sadaka taşından
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ihtiyacı kadar alıp geri kalanı “diğer muhtaçları” düşünmekten dolayı almaması anlamına
gelmektedir (Özemre, 2007:106-107). Böyle bir durumun varlığı, 17. yüzyıl İstanbul’unu
anlatan bir Fransız gezginin, üzerinde para bulunan bir sadaka taşını tam bir hafta gözetleyip
oradan sadaka almaya gelen kimseyi görmemesi ile teyit edilebilmektedir (Sevim, 2009:113).
Sadaka taşlarının diğer bir fonksiyonu düzen sağlayıcı oluşudur. Bu anlamda sadaka
taşları uygulaması ile, insanların kötü yollara düşmeleri, hırsızlık, ahlâkın bozulması gibi kötü
durumların önüne geçilmekteydi (Sevim, 2009:40). Sadaka taşı, özellikle dilenciğin
önlenmesi veya asgarîye indirilmesi için önemli bir tedbir vazifesi de görmüştür (Duman,
2008:384). Zira varlıklı insan, eldeki imkânlarını (gizli veya aşikâr) muhtaç olanlara sarf
edince, fakirin gözünde itibarı artmaktadır. Böylece sınıf kavgası ve nefreti yerine, insanlar
arası ahenk ve düzen oluşmaktadır (Zaim, 1992:88).
Sadaka taşı uygulamasının bir de zenginle ilgili fonksiyonelliği söz konusudur. Sadaka
taşı uygulamasında zenginin, yardım ettiği kişiyi tanımamasının sonucu olarak, gururun
devreye girmediği, rencide olmanın oluşmadığı, iyiliğin başa kakılma imkânının olmadığı bir
ortam ile karşı karşıya kalması söz konusu olmaktadır. Böylece sadaka taşına katkı sağlayan
zengin için, bu yardım “bir reklâm aracı” olmaktan uzak kalmış olmaktadır (Kazıcı,
17.04.2010).

9.3. “Sadaka Taşları” Uygulamasından Bir Model Çıkarılabilir mi?
Özellikle Osmanlı toplumunda sadaka taşı uygulamasının önemli işlevler gördüğünü
bir kere daha vurgulamak gerekmektedir. Örneğin, zengin ve varlıklı insanların, borcunu
ödeyemediği için hapishanelere düşmüş olan kişileri, borçlarını ödemek suretiyle
hapishaneden kurtardığı; yine varlıklı insanların özellikle Ramazan aylarında bakkalları
dolaşıp borç defterinden herhangi bir yaprağı açıp borçluyu bilmeksizin hesabı ödediği
(Sevim, 2009:67) bir Osmanlı toplumunda “sadaka taşı” gibi bir uygulamanın da hayatın
normal akışı içerisinde cereyan eden pratiklerden olduğunu görmek gerekmektedir.
Öte yandan Osmanlı sosyal hayatında normal bir seyir içinde devam eden böyle bir
uygulamanın günümüz modern dünyasının zihinlerinde, “garip”, “akla sığmayan”, “imkânsız”
olarak algılanması söz konusu olabilmektedir. Acaba gerçekten “sadaka taşları” uygulaması,
günümüzdeki sosyal yardımlarda “akla sığmayan” bir yapıya ve dolayısıyla uygulanması
“imkânsız” olan bir çerçeveye mi sahiptir? Sadaka taşı uygulamasından yola çıkılmak
suretiyle günümüzdeki sosyal yardımlarda bir “model” geliştirmek mümkün müdür, değil
midir? Bu mümkünâtın veya imkânsızlığın çerçeveleri neler olabilir?

9.3.1. Model Çıkarabilmek İçin Zihnî Arka Plan
Sadaka taşı uygulamasının günümüzde olabilirliği veya günümüz koşullarına
uyarlanabilip uyarlanamamasının en önemli parametresi “zihniyet” ile ilgilidir. Çünkü
günümüzde sosyal yardımlardaki en önemli sorunların başında, sosyal yardımla ilgili zihniyet
(yaklaşım) sorunu gelmektedir. Bu sorunun iki yönü bulunmaktadır. Birinci yön, sosyal
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yardımları uygulayanlar (aktörler) açısındandır, ikinci yön ise sosyal yardım alanlarla ilgilidir
(Taşcı, 2009:1745-1746).
Buna göre günümüz modern toplumlarında sosyal yardımları yapanlar tarafından,
sosyal yardımların bir “hak” olarak görülmesi hususunda (aşırı liberal yaklaşımlar gibi zıt
yaklaşımlar da olsa) neredeyse bir mutabakat vardır. Ancak bu “hak”kın neye göre olduğu,
“hak”kın dayanağının ne olması gerektiği konularında farklı yaklaşımlar ortaya konmaktadır.
T. H. Marshall’ın kavramsallaştırması ile hareket edenler, sosyal yardımlara “hak”
kazanmanın “vatandaşlık” temelinde olması gerektiği hususunda fikir beyan etmektedirler.
Buna göre vatandaşlık, “bir toplumun tam üyelerine tanınan bir statüdür. Bu statüye sahip
herkes, statünün içerdiği tüm haklar ve görevler bakımından eşittir.” (Marshall, 2006:26).
Dolayısıyla nihayetinde, sosyal yardımlardan yararlanmanın temel koşulu, sadece bir ülkede
ikamet etmek veya bulunmakla olmamakta, o ülkenin bizzat “vatandaşı” olmak olarak ortaya
konmaktadır. Başka bir ifade ile, o ülkenin vatandaşı olmadan, sosyal yardımlardan
yararlanmanın mümkünâtı olmamaktadır (Taşcı, 2009:1745-1746).
Fakat burada sosyal yardımları alanlar tarafından bakıldığında, “insanî” bir sorun ile
karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Sosyal yardım, insanla ilgilidir. Bundan dolayı, basit bir
bağlantı ile sosyal yardıma atfedilecek değerin, insanın bizzat kendisine verilmesi anlamına
geleceği açıktır. Onun için, statü farkı veya ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı gözetilmeden
(Akkaya, 1966:20), bizzat insanın insan olması, sosyal yardımda esas çıkış noktasıdır.
Meseleye bu açıdan bakıldığında, sosyal yardıma “hak kazanma”da “vatandaşlık”
temelli yaklaşım yerine, bizzat “insan olma”nın sosyal yardımı almada “doğal hak” olarak ele
alınması gerektiği hususu söz konusu olmaktadır. Başka bir ifadeyle, meseleye “vatandaşlık”
temelinde bakıldığında, bir “hak kazanma”, dolayısıyla kaybolan bir hakkın elde edilmesi
yaklaşımı söz konusu iken, “insan olma” temelinden yaklaşılınca, başka hiçbir değişkene
gerek kalmadan “doğal hak”kın bizzat varlığı göze çarpmaktadır. Bu durumda, bir ülkede
ikamet edenlerin veya bir şekilde bulunmuş olanların, sosyal yardıma muhtaç olmaları
durumunda, o ülkenin vatandaşı olma şartı aranmaksızın, sadece insan olmaları, sosyal
yardımlardan yararlanabilmeleri için yeterli ve “evrensel” bir dayanak olmaktadır (Taşcı,
2009:1746).
Sadaka taşları uygulaması da “sadece insan olmayı” yeterli bir şart olarak gören bir
zihnî arka plana sahiptir. Bundan dolayı ancak bu zihnî arka planın varlığı ile sadaka taşları
uygulaması günümüzdeki sosyal yardım uygulamalarında bir model teşkil edebilecektir.

9.3.2. Model Çıkarabilmek İçin Psiko-Sosyal Arka Plan: Bireysel ve
Toplumsal Ahlak
Sadaka taşları uygulamasında dikkat çeken önemli bir nokta da “ahlak” ile ilgilidir.
Özellikle sadaka taşlarına ayni veya nakdî yardım bırakan varlıklı insanların ve bu ayni veya
nakdî yardımı “ihtiyacı” kadar alan muhtaçların “bireysel ahlak” sahibi oldukları aşikârdır.
Çünkü hiçbir müdahale ve zorlama olmaksızın “gönüllü” şekilde sadaka taşına katkı
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sağlamaları ve bu katkıları alanların “aç gözlülük” vb. kötü hasletler ile bu yardımları
“istismar etmemeleri” bireysel ahlakın göstergelerindendir. Böyle bir uygulamanın toplum
içinde devam edebilmesi de içselleşmiş bir “toplumsal ahlak”ın varlığına işaret olarak
görülebilir.
Günümüz sosyal yardım uygulamalarında, sosyal yardım yapanların “küçük düşürme”
veya “başa-kakma”, kendilerine yönelik “reklam yapma” gibi tavırlarının yanında sosyal
yardım alanların da yardımları “istismar etme” ve bu yardımların “bağımlısı” olup “tembellik
yapma” gibi hâlleri, sosyal yardım veren ve alan taraflardaki “bireysel ahlak” şuurunun
seviyesini göstermesi açısından dikkate değerdir.
Günümüzdeki sosyal yardımlarda var olan böyle bir durumun, “veren ile alan”ın
kimler olduğunun anlaşılmasının neredeyse güç olduğu ve yardım alanların da “ihtiyaçları
kadar” yardım aldıkları bir sadaka taşı uygulaması ile örtüşmesinin hâlihazırda çok zor
olduğunu söylemek gerekmektedir.

9.3.3. Model Çıkarabilmek İçin Pratik Zeminin Durumu
Sadaka taşları uygulamasından günümüzdeki sosyal yardım uygulamalarına model
çıkarabilmenin zihinsel ve ahlaki zeminleri yanında, “pratik”te nasıl tezahür edeceği de diğer
önemli bir husustur.
Geleneksel aile-akrabalık ve dinî bağlamdaki yardımlar bir kenara konduğunda,
günümüz modern anlamdaki sosyal yardım uygulamalarında devletlerin merkezî ve yerel
yönetimlerince yapılan yardımlar, işletmelerin yaptıkları yardımlar ve sivil toplum kuruluşları
eksenli yapılan yardımlar söz konusudur. Kurumsal anlamda yapılagelen “merkezî”, “yerel”,
“özel” ve “sivil” sosyal yardımlarda farklı şekillerde de olsa “muhtaçlık” kriteri ve “tespiti”
uygulamasının varlığı söz konusudur.
Bu anlamda günümüz sosyal yardım uygulamalarında, uzman kişiler tarafından tüm
boyutların (ekonomik, sosyal, ruhsal, kültürel, ailevi vb.) incelenerek bir araya getirilmesiyle
oluşan bilgi/veri (Tomanbay, 1999:247) anlamına gelen “muhtaçlık tespiti” hem yardıma hak
kazanma hem yardıma devam etmenin koşulu durumundadır (Gerek ve Oral, 2004:42).
Görülebildiği üzere günümüz sosyal yardım uygulamalarında yardım almak ve devam
etmek, “incelenmeyi” gerektirmektedir. Oysaki sadaka taşları uygulamasında herhangi bir
inceleme, sorgulama, tespit çalışması vb. söz konusu değildir. Bundan dolayıdır ki yardım
yapacak “aktör”ün de kim olduğu mühim değildir. Mühim olan, sadaka taşına isteyenin
istediği zaman istediği miktarda yardım bırakması ve isteyenin istediği zaman istediği
miktarda yardım alabilmesidir.
Böyle bir durumda “Acaba sadaka taşları uygulaması, günümüzdeki herhangi bir
kurum eli ile gerçekleştirilebilecek bir hâle getirilemez mi?” gibi bir soru akla gelebilir. Bu
sorunun cevabı, sadaka taşları uygulamasından günümüze model çıkarmanın gereklerinden
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olan “zihnî” ve “ahlaki” arka planlar tamamlanmış olsa dahi, tam manasıyla “evet” şeklinde
olamamaktadır. Çünkü “veren ile alan” arasına “herhangi bir üçüncü el”i sokmak, temelde
sadaka taşları uygulamasına aykırı olmaktadır. Fakat özellikle “gönüllü kuruluşlar” (STK)
eliyle “veren ile alan” arası köprü vazifesinin de görülebilmekte olduğu bilinmektedir. Bu
anlamda STK’ların “modern sadaka taşları” olarak adlandırılmasına kapı aralanabilir.
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Sadaka Taşları”
“Osmanlıda sadaka taşları”
Kelime anlamı içten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk olan “sadaka”; yardıma muhtaç
kimselere karşılıksız olarak yapılan yardımlardır. Yapılan herhangi bir yardım veya iyiliğin
sadaka sayılabilmesi için şu üç özelliğin birlikte bulunması gerekmektedir. 1- Allah rızası için
yapılmalıdır, 2- Özellikle fakir ve ihtiyacı olan kişilere yapılmalıdır, 3- Karşılıksız olarak
yapılmalıdır.
Ben Osmanlıcı değilim hatta Osmanlı yönetimini de fazlası ile Türk olarak
algılamıyorum, varlığını ganimet ve saldırı üzerine oturtmuş, Osmanlıyı, edindiği arazileri
üzerinde oturanlara vererek onlardan vergi alınması sistemiyle yaşamını idame ettiren göçebe
ve çadır kültüründen gelen bir devletti diye düşünüyorum.
Ama bütün bu dar anlamdaki üst yapı düşüncem Osmanlı devletinin yönetim
uygulamaları ile sosyal projeler konusunda kendine özgü karakteri ve genlerin varlığını inkâr
etmiyor. Osmanlı’nın özellikle genişleme ve gelişme döneminde gerçek anlamda hayır ve
yardımlaşma konusunda çok ince olduğunu ve çok duyarlı olduğunu yapılan bazı
uygulamalarda görmekteyiz. Ramazanlarda misafire verilen diş kirası bu uygulamalardan bir
tanesi. Ama günümüze kadar gelen sadaka taşları ise sosyal yardımlaşmanın en güzel
örneklerinden biridir.
Osmanlıda camilerin önünde, büyük meydan ve alanlarda, kütüphane gibi sosyal
kurumların önlerinde veya yan kısımlarında 1,5 veya 2 metre yüksekliğinde genelde granitten
ve üst tarafı oyuk bir taş bulunurdu. Bu taşın toplumsal yapıdaki adı sadaka taşıydı. Genel
alışkanlık itibarıyla akşam karanlığında camiye giden insanlardan o gün hayır ve yardım
vermek isteyen ve buna durumu uygun olan insanlar yardımlarını bu taşın oyuk kısmına
bırakırdı. Paraya ihtiyacı olan insanlarda sadaka taşlarının oyuklarında ihtiyacı olduğu kadar
parayı oradan alırdı. 17. yüzyıl İstanbul‘unu anlatan bir Fransız gezgin, üzerinde para bulunan
bir taşa tam bir hafta boyunca kimsenin gelmediğini yazmıştı.
Konya, Erzurum, İstanbul gibi şehirlerde bu taşların olduğu rivayet ediliyor.
İstanbul’un dört yerinde sadaka taşı vardı:Üsküdar’da Gülfem Hatun Camii‘nin avlusunda,
yine Üsküdar Doğancılar‘ da,Karacaahmet‘ te ve Kocamustafapaşa‘ daydı. Bugün bu
taşlardan sadece bir tanesi, Doğancılar’ da dikili olanı, ama o da yarısından fazlası toprağa
gömülü vaziyette duruyor.
Günümüz koşullarında kardeşin kardeşe borç vermediği bir dönemde bu uygulama
garip gelip yadırganabilir. Ama Osmanlı Avrupalıların bahsettiği gibi dışarıya karşı barbar
görünse de iç yapısında söylenilenlerin aksine dönemindeki yönetimlerin içinde yeryüzündeki
yardım sever ve en alçak gönüllü uygulamaların temsilcisiydi. Paraya ihtiyacı olan utanmasın
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darda kalmasın diye ve sadaka taşına parayı koyan kişiye karşı boynu bükük kalmasın diye
bırakan gece bırakır ve alanda gece alırdı. Hadi ihtiyacı olmayan alırsa o da artık Allah’a
havale edilirdi ama toplumda o terbiye ve saygınlık adına ahlaki bir norm oluşmuştu.
Kimse, sadaka taşından ihtiyacından fazla para almazdı. Bu durum toplumdaki
dilencilik sisteminin de önüne geçmekte ve İslam dininin emrettiği en temel kuramlarında biri
olan “sağ elin verdiğini sol el görmemeli” cümlesinin gereği de yerine getirilmekteydi. Bu
uygulama zengin-fakir arasındaki sosyal dayanışmayı da sağlanmaktaydı.
Günümüzde, yaşadığımız yerleri hatta evlerimizdeki güvenlik korumaları dikkate
alındığında ve yaşamın tüm vahşi rekabet koşulları göz önündeyken, sosyal devleti sadaka
kültürü ile yönetme emarelerini izlerken, yardımlaşmayı ve fakire yardım bir şov halindeyken,
yazılı kanunlar ya da toplumsal meşruiyet düzeyinde mülkiyeti kendine ait olmayan bir taşınır
malı, izinsizce alıkoyma, kullanma, nesneden menfaat temin etme had safhadayken,
Osmanlıda sadaka taşı uygulamasının sosyal olarak ne kadar sağlam bir norm ve nezaket
taşıdığını itiraf etmek, söylemek gerekir, diye düşünüyorum.

Kaynak:Nizamattin Biber (09.12.2013), “Osmanlı’da Sadaka Taşları,” (Çevrimiçi)
http://blog.milliyet.com.tr/osmanli-da-sadaka-taslari/Blog/?BlogNo=439809, 23.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1)

Sadaka taşlarının günümüzde uygulanabilirliğini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sadaka, İslam inancından gelen bir kavram ve uygulamadır. Sadaka iki yönlüdür;
birinci yön zorunludur, zekât, fitre gibi. İkinci yönse gönüllüdür, kişilerin kendi rızalarına
bırakılmıştır, ihtiyaridir. Sadaka Taşları uygulaması, sadakanın gönüllü kısmı (tatavvu
sadakası) ile ilgilidir.
Sadaka Taşları temel olarak Selçuklu’da ilk olarak görülse de Osmanlıda zirve yapan
bir yardım biçimidir. Adı üstünde bir taştır ama mevcut sosyal yardım uygulamalarında
görülebilen damgalanma, küçük düşürme, ayrımcılık, kayırmacılık vb. birçok sorunu/riski
gidren bir taştır. Bu yönüyle ilginçtir ve incelenmeye değerdir.
Ancak günümüzde böyle bir uygulamanın aynı mantıkla ve farklı formlarla olabilmesi
için birçok değişkene/zemine ihtiyaç bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Sadaka anlayışı nasıl bir çerçeveye sahiptir?
2) Sadaka taşlarının genel özellikleri nelerdir?
3) Sadaka taşlarının temeli işlevleri hakkında bilgi veriniz.
4) Saaka taşlarının Osmanlı’da genel geçer bir uygulama olup olmadığını
değerlendiriniz?
5) Sadaka Taşları uygulaması günümüz için mümkün müdür? Tartışınız.
6) Sadaka taşının ilk uygulamaları hangi dönemlerde görülmüştür?
a) Bizans
b) Mezopotamya
c) Selçuklu
d) Osmanlı
e) Karahanlılar
7) Bilinen kayıtlara göre en çok sadaka taşının olduğu Osmanlı şehri aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kastamonu
b) Edirne
c) Bilecik
d) İstanbul
e) Kayseri
8) Sadaka taşları mantığıyla kurulan ama farklı bir kesime hitap eden kurumun adı
nedir?
a) Miskinler Tekkesi
b) Erenler Dergâhı
c) Medrese
d) Ahi Teşkilatı
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e) Vakıflar
9) Sadaka taşlarına kimler para bırakamazdı?
a) Zenginler
b) Fakirler
c) Esnaflar
d) Dervişler
e) Hiçbiri
10) Sadaka taşına verilen isimlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Zekât taşı
b) Hacet taşı
c) Biley taşı
d) İhtiyaçgâh
e) Fukara taşı

Cevaplar:6) c, 7) d, 8) a, 9) e, 10) c
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10. REFAH DEVLETLERİNDE SOSYAL YARDIMLAR

186

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Refah devleti sınıflandırma çabalarını;

2)

Refah devleti sınıflarının genel özelliklerini;

3)
Refah devleti sınıflandırmalarında ayrı ayrı sosyal yardımların varlığını
öğreneceğiz.

187

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Refah devleti sınıflandırmaları hakkında bilgi veriniz.

2)

Refah devletlerinin genel özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

3)
Liberal ve sosyal demokrat refah modellerindeki sosyal yardım uygulamalarını
karşılaştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Yöntemi

Refah
Devleti
Sınıflandırmaları

Refah devleti hakkında farklı
sınıflandırma çabalarının varlığını
bilmek

Okuyarak

Liberal, İskandinav,
Muhafazakâr,
Güney Avrupa ve
Güney Doğu Asya
Refah Devletlerinde
Sosyal Yardımlar

Liberal, İskandinav, muhafazakâr,
Güney Avrupa ve Güney Doğu
Asya refah modeline dâhil edilen
ülkelerdeki sosyal yardımların
mahiyetini kavramak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Refah devleti

•

Liberal refah devleti

•

İskandinav refah devleti

•

Muhafazakâr refah devleti

•

Güney Avrupa refah devleti

•

Güney Doğu Asya refah devleti
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Giriş
19. yüzyılın sonlarında ilk defa Bismark Almanyasında gündeme gelen ve İkinci
Dünya Savaşı ile 1970’lerin petrol krizine kadarki dönemde “altın çağı”nı yaşayan “refah
devleti” uygulaması, dönemin gelişmiş ülkelerinin hemen hepsini kapsayacak düzeyde ortaya
çıkmıştır.
Diğer taraftan, refah devleti uygulamaları, çeşitli yönlerden farklılıklar arz etmiştir. Bu
çerçevede refah devletleri sınıflandırma çalışmaları söz konusu olmuştur. Bu sınıflandırma
çalışmaları, gelişmiş ülkeleri, “sosyal harcamalar” ve “sosyal refah hizmetleri” açısından ele
almakta; belirli nitelik ve kriterlere göre bu devletlere farklı kategoriler altında yer
vermektedir. Diğer taraftan, devletler, farklı sosyo-ekonomik yapıları nedeniyle, farklı
zamanlarda farklı sınıflandırmalara dâhil olabileceğinden, realitede hiçbir ülkenin tam olarak
bir kategoriye sokulmasının da zor olduğu ileri sürülmektedir (Özdemir, 2004a:97, 98).
Sınıflandırma konusunda ilk çalışmaları Wilensky ve Lebeaux 1958’de, refah devletini
“kalıntı” (residual) ve “kurumsal” (institutional) olarak ikiye ayırarak yapmış; daha sonra da
Richard Titmuss, “kalıntı”, “endüstriyel” ve “kurumsal” olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya
gitmiştir (Özdemir, 2004a:99). Bu sınıflandırmalar birbiriyle kelime itibarıyla farklılık arz
etseler de, işaret ettikleri manalar bakımından benzerlikler göstermektedir. Ancak
sınıflandırma konusunda en çok üzerinde durulan yaklaşım Esping-Andersen’in modelidir.
Esping-Andersen, refah rejimlerini, ABD ve İngiltere örnekliğindeki liberal refah modeli;
Almanya, Fransa ve Belçika örnekliğindeki muhafazakâr veya Kıta Avrupası refah modeli ve
İsveç ve Danimarka’nın başını çektiği sosyal demokratik veya İskandinav refah modeli
şeklinde üçe ayırmaktadır (Esping-Andersen, 1990). Buna göre, liberal görüş sahipleri,
“devletin bireysel tercihi sınırlayarak ‘özgür’ piyasalara müdahale etmemesi”ne dayanan
refah devleti anlayışını; muhafazakâr ve Hristiyan görüştekiler, “para yardımıyla destekleme”
(subsidiarity) anlayışıyla şekillenmiş bir refah devletini ve sosyal demokrat görüş sahipleri
ise, “evrensel” ve “yeniden dağıtıcı” refah devletini ön plana almaktadırlar (Ebbinghaus ve
Manow, 2001:8).
Esping-Andersen’in modellemesinde “piyasa, devlet ve cemaat-aile” karmasından
hangisinin baskın olarak ön plana çıktığına bakılarak üç farklı model ortaya konulmuştur.
Buna göre, piyasanın baskınlığı liberal model, cemaat-aile baskınlığı muhafazakâr model ve
devletin baskınlığı da sosyal-demokrat/iskandinav modelin ortaya çıkmasına yol açmıştır
(Mingione, 2006:267).
Öte yandan, Esping-Andersen’in sınıflandırması birçok açıdan eleştiriye tabi
tutulmuştur. Bu eleştirilerin bir kısmı, refah sınıflandırması içerisine yerleştirilen ülkelerin
tam olarak belirtilen sınıflandırmaya uygun olmadıkları yönünde olmuştur (Castles ve
Mitchell, 1991; Korpi ve Palme, 1998). Bir kısım eleştiri ise, sınıflandırmada “cinsiyet”
unsurunun dikkate alınmamasına dönük feminist eleştiriler olarak ortaya çıkmıştır (Siaroff,
1994). Diğer bir kısım eleştiride ise (Ferrera, 1996; Gough, 2001), (Güney Avrupa ve Doğu
Asya gibi) refah tipolojileri geliştirilmiş ve refah sınıflandırması, gelişmekte olan ülkelere
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doğru genişleme şeklinde görülmüştür. Böylece Esping-Andersen’in üçlü tipoloji yanında
yeni tipolojilerin ortaya çıkması söz konusu olmuştur.
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10.1. Liberal Refah Devletlerinde Sosyal Yardımlar
“Liberal refah rejimleri”, “kalıntı refah rejimleri” ve “Anglo-sakson model” şeklinde
farklı isimlerle de bilinen liberal model, çok genel bir ifade ile belirtilecek olursa piyasa
mantığıyla şekillenmektedir (Özdemir, 2004a:106). Sosyal refah programlarının geliri telafi
edici özelliğinin oldukça sınırlı olduğu, yalnızca minimum gelir garantisinin sağlandığı ve
genel anlamda çok sınırlı müdahalede bulunulduğu için bu modele, zaman zaman “gece
bekçisi devleti” de denilmektedir (Marangoz, 2001:104).
Bu ülkelerde devlet, İskandinav ülkelerinde olduğu gibi ne tam istihdam amacına
sahiptir, ne de muhafazakâr ülkelerde olduğu gibi, sosyal sorunlarla karşılaşıldığında tazmin
etme/gidermeyi öngörmektedir. Devlet, her yol tüketildikten sonra hâlâ sosyal sorunu
gideremeyenlerin başvuracağı bir “son çare”, bir telafî merciidir (Özdemir, 2004a:107).
Liberal refah devletlerinin merkezi doğrudan müdahaleye az eğilimli olduğu, bu
sistemde piyasaya asgari düzeyde müdahale edilmeye çalışıldığı ve müdahaleyle piyasa
güçlerinin ve özel sektör faaliyetlerinin olumsuz sonuçlarının telafi edilmesinin amaçlandığı
belirtilmektedir (Kara, 2004:174). Bundan dolayı, liberal refah devleti modelinde, mütevazı
ve yoklamalı sosyal yardım programları yer almaktadır. Programların amacı ise, piyasayı ve
piyasaya girişi güçlendirmektir. Bu da ya herkese düşük bir asgari gelir güvencesi verilerek ya
da aktif olarak özel refah programlarına katkıda bulunularak yapılmaktadır. Sonuç olarak, iki
tabakaya veya sınıfa ayrılan bir toplum yapısı ortaya çıkmakta ve bir yanda refah devletinin
alıcıları arasında minimum düzeyde eşitlik sağlanmakta ve öte yanda piyasanın sağladığı
olanaklarla da zenginlikte farklılıklar yaşanmaktadır (Koray, 2002:181).
Bu modeli temsil eden iki temel ülke ABD ve İngiltere’dir. ABD’de sosyal yardımlar,
“aile sosyal yardım programı”, “tamamlayıcı sosyal yardım programları”, “genel sosyal
yardım programları” ve “acil yardımlar programı” etrafında nakdî şekilde ve “tıbbî bakım” ve
“yiyecek programları” olarak da aynî yardımlar şeklinde iki temel eksende ele alınmaktadır
(Çengelci, 1998b:94-95). Sosyal yardım programlarının en önemli özelliği ise, sosyal
güvenlik sisteminin bir “tamamlayıcı” unsuru olarak işlemesidir. Örneğin, tamamlayıcı bir
unsur olarak, 1990’larda ABD’de sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarının genel
kamu harcamalarının tamamı içindeki oranı % 61 olarak tespit edilmiştir (Türkcan, 2003:53).
İngiltere’de ise, sosyal yardım nitelikli uygulamalar, çocuklara ilişkin ödemeler ve
yaşlılık aylığı, özürlülükle ilgili aylıklar, özel ihtiyaç parası ve yoksullar için aylık olarak
işlemektedir (DPT, 2001a:52). Diğer taraftan, İngiltere’de yoksulluk ve sosyal dışlanmanın
temel bir sorun şeklinde tanımlanması dolayısıyla, sosyal yardım anlayışının ciddi bir etkisi
de söz konusudur. Bu sebeple, sosyal yardımlar tamamlayıcı olarak görülmesine rağmen,
sosyal sigortaların sahip olduğu yüzdeye yakın bir orana sahiptirler (Türkcan, 2003:56).
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10.2. Muhafazakâr Refah Devletlerinde Sosyal Yardımlar
“Muhafazakâr-korporatist refah rejimleri”, “sosyal sigorta modeli”, “Kıta Avrupası
modeli”, “kurumsal refah rejimleri”, “Bismark ülkeleri modeli”, “Alman Modeli” ve daha
yakın zamanlarda ise “Hıristiyan Demokratik Rejimleri” şeklinde farklı isimlerle
adlandırılmakta olan muhafazakâr modelde (Özdemir, 2004a:108), tipik çıkar grubu işbirliği
temeline dayalı bir sistemin varlığı söz konusudur. Bundan dolayı, model, “korporatist”
model şeklinde ifade edilmektedir (Şenkal, 2005:277).
Bu refah devleti modelinde, muhafazakâr ve güçlü devlet, zayıf liberal gelenek, statü
bilinçli orta ve esnaf sınıfı ve Katolik kilisenin güçlü varlığı söz konusudur. Ayrıca, bu refah
modelinin uygulanmakta olduğu devletlerde, yüksek bir kamusal destek kendini
göstermektedir. Özellikle, sosyal yardımlardan yararlananların gelir seviyelerini korumaları
için hak tanınmaktadır (PU, 11.03.2008).
Bu rejim, tipik olarak (Katolik) kilise tarafından şekillendirilmiştir ve bu yüzden de
geleneksel ailenin sürekliliğine önem verilmektedir. Birçok durumda, kilise ile kurulmuş olan
bu yakınlık sebebiyle, kilisenin aileye ve cinsiyete karşı muhafazakâr tutumları, sosyal
politikaya bakış açılarını derinden etkilemektedir (Pierson, 1998:778). Özetle, EspingAndersen’in yaklaşımına göre, korporatist algı, statü üyeliğine göre gruplandırılmaktadır.
Mesleki farklılaşma, birincisi profesyonel statünün çoğunlukla benzer risk profillerini
kapsaması ve ikincisi de mesleklerin dışa kapalı bir sosyal grup oluşturma ve kolektif eylem
olanaklarının temel kaynağı olması nedenleriyle korporatizmin en tipik ifadesidir (EspingAndersen, 2006:45).
Bu modelin en tipik temsilcisi Almanya olarak ifade edilmektedir. Almanya sosyal
yardım yasasına (Bundes Sozial Hilfe Gesetzs) göre, sosyal yardım bir “hak”tır (Balcı,
2006:56). Bu sayede, kapsamlı refah sistemi içinde anahtar bir yere sahip olduğu belirtilen
sosyal yardımlar, Almanya’da, Alman milletinden olmayanlar da dâhil olmak üzere, gelirden
yoksun olan tüm kişilerin hizmetine sunulmaktadır (Thimann, 1996:40). Başka bir ifade ile,
Almanya’da sosyal yardımlardan yararlanmak, evrensel bir çerçeve içinde sadece “zor
durumda bulunmak”, “kendi kendine yetmemek” ve “başkasından yardım almamak” (DPT,
2001a:52) koşullarının yerine gelmesi neticesinde gerçekleşebilmektedir. Daha yakından bir
bakışla ele alındığında, Almanya’da ilk etapta güçlü bir sosyal sigorta sisteminin varlığı, bunu
tamamlayan bir unsur olarak işsizlik sigortasının devreye girmesi ve en nihayetinde de kalan
kısmının etkili sosyal yardım uygulamaları ile kapatılması; bunları uygulayıcı kurum olarak
da “Sosyal Yardım İdaresi”nin varlığı ve yerel yönetimlerce işleyen bir mekanizma söz
konusu olduğu görülmektedir (Türkcan, 2003:56).

10.3. İskandinav Refah Devletlerinde Sosyal Yardımlar
“İskandinav ülkeleri” diye isimlendirilen Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç’e
Finlandiya’nın da eklenmesiyle ortaya çıkan “Kuzey Avrupa (Nordic)” ülkeleri (Norlund,
2000:31), “sosyal demokratik refah rejimleri”, “evrensel refah rejimleri”, “modern refah
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rejimleri” (Özdemir, 2004a:111), “kurumsal”, “kapsamlı”, “kapsayıcı” refah rejimleri olarak
da adlandırılmaktadır. Bu model içinde yer alan ülkelerde, genel olarak istihdam düzeyinin
yüksek olması; istihdam içinde de kamu istihdamının yüksek olması (OECD ülkelerinin
ortalamasının iki katıdır) ve bunların arasında da kadınların işgücüne katılım oranlarının
yüksek olması sebebiyle, Model,”istihdam genişletici refah devleti modeli” ya da “tam
istihdam sağlayıcı refah devleti modeli” olarak da nitelendirilmektedir (Özdemir, 2004a:112).
İskandinav Modeli’nin temel anlayış paradigmaları “evrensellik”, “dayanışma” ve
“refahın piyasadan bağımsız kılınması” (dekomüdifikasyon) üzerine kuruludur (Cox,
2004:206). Bu üç temel nitelik yanında, İskandinav Model’de refah harcamalarının ve
eşitliğin yüksek seviyede olması ve geniş kamu sektörünün varlığı söz konusudur (Nygard,
2006:357).
Model’in en önemli ayırt edici özelliği, evrenselliktir. Evrensellik ise, iki argüman
üzerine şekillenmektedir. Birinci argüman, toplumun gelişmesiyle bireylerin daha fazla
yardıma ihtiyaç duyacağı ve muhtaç durumdaki bu kişilere yardım etmenin, kolektif bir
sorumluluk olacağını söylemektedir. İkincisi ise, insanoğlunun temel haklara sahip
olmasından yola çıkmaktadır (Özdemir, 2004a:126, 130). Bu çerçevede, evrensellik, refah
programlarının tüm vatandaşları kapsaması durumunda var olmaktadır (Cox, 2004:208). Bu
anlamda sosyal yardım hizmetleri ve yararlarından faydalanma hakkının olabilmesi için,
ülkenin “vatandaşı” olmak yeterlidir. Marshall’ın kelimeleriyle “Vatandaşlık, bir toplumun
üyelerine verilen bir statüdür. Bu statüyü elinde tutan herkes, bu konumun içerdiği tüm haklar
ve görevler açısından eşittir.” (Koray, 2002:178). Bundan dolayı, gelir, meslek, sınıf gibi
farklara bakılmaksızın sosyal yardım ve hizmetler, herkese yönelik eşit ve evrensel
mahiyettedir (Özdemir, 2004a:102).
Model’in ikinci özelliği, dayanışmadır. Dayanışma, sınıf ayrışmasının veya bölgesel
eşitsizliklerin önüne geçen programların oluşmasını kuvvetlendirmekte ve teşvik etmektedir.
Dayanışmanın bu özelliği, evrensellik üzerine kurulu olmasından ileri gelmektedir. Başka bir
ifadeyle, tüm vatandaşların benzer haklara sahip olması ile, dayanışmada maksimum alana
ulaşılmış olunmaktadır (Cox, 2004:209-210).
Vatandaşların refah gereksinimlerinin mümkün olduğunca piyasadan bağımsız
kılınmaya (dekomüdifikasyon) çalışılması, Model’in diğer önemli bir özelliğidir. EspingAndersen’e ait bu tanımlamaya göre, sosyal gereksinimler, devlet gibi piyasa dışı
mekanizmalar tarafından sağlanmalıdır ya da ailelerin piyasadan bağımsız olarak belirli bir
yaşam düzeyine ulaşmasını öngören bir göstergeyi ifade etmektedir (Özdemir, 2004a:113).
Diğer bir ifade ile vatandaşların piyasadan bağımsız bir şekilde yaşama yeteneği ve gücü söz
konusudur. Çünkü, vatandaşların kişisel seçimleri, piyasa telakkileri tarafından
yönetilmemektedir (Cox, 2004:210). Bu açıdan, birçokları tarafından da belirtildiği gibi,
İskandinav ülkelerindeki devlet-piyasa ilişkisi, “en iyi dengeye” sahip olarak görülmekte ve
bu da refah modelinin gelişiminde önemli bir etken olarak ifade edilmektedir (Greve,
2004:115).
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Piyasa ve devlet arasındaki ilişkide, ikili bir yapı söz konusu değildir. İşçi sınıfı ve orta
sınıf arasında ikili bir yapıyı kabul etmek yerine; refah mantığı, yüksek standartta bir eşitliğin
sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, sosyal yardımlar yüksek tutulduğu gibi, hakların
kullanılmasında da geniş bir eşitlik sağlanmaktadır (Koray, 2002:181).
Böyle bir temel anlayış, beraberinde sosyal harcamaların da yüksek olmasını
getirmiştir. Modelin büyüme ve yayılma gösterdiği dönemlerde sosyal harcamalara ayrılan
paylar sürekli artmış; 1980 sonrasında ise durmasına rağmen, bu dönem sonrasında önemli bir
gerileme de yaşanmamıştır. Fakat 1993 sonrası yavaş da olsa bir daralma göstermiş ve
1998’de sosyal harcamaların payı GSMH içinde % 27,7 olarak ortaya çıkmıştır (Koray,
2002:189-190).
Model’in diğer bir yansıması, 1950’lerde ve 1960’larda kurulduğu gibi, erkek ve kadın
arasında eşitlik üretmesidir. Bu eşitlik, emek-piyasa katılımı ile gerçekleşmektedir (Lungberg
ve Amark, 2001:170). Bu çerçevede, kadınlara (erkeklerle aynı şartlar içerecek şekilde)
eğitim sisteminin açılması, ücretlerin kadın ve erkekler için aynı işe aynı ücret şeklinde
düzenlenmesi, artan kamu sektörü emek talebine kadınların iştirakinin görülmesi ve
kadınların daha rahat çalışabilmeleri için kamu çocuk bakımı ve diğer bakım şekillerinin
genişletilmesi ile karşılaşılmıştır (Lungberg ve Amark, 2001:170-171).
Bu modelin en önemli ve tipik temsilcisi İsveç’tir. İsveç sosyal yardım sisteminden
faydalanmanın en önemli karakteri, evrensellik ilkesi üzerine kurulu olan bir “kabul”
mekanizmasına sahip olunmasıdır. Bu ilke gereğince, diğer ülkelerdeki uygulamalardan farklı
olarak, İsveç’te on sekiz yaş ve daha farklı yaş gruplarına dönük çeşitli kategorilerde sosyal
yardım yapılmaktadır. Dolayısıyla, sosyal yardım almak için gerekli olan şey, herhangi başka
birşey ile yaşama şansı olmamak veya düşük bir gelire sahip olmaktır (Andren ve Gustafsson,
2004:57).
İsveç’te sosyal yardım alma hususunda gerekli olan diğer bir süreç, ihtiyaç tespitine
(means-test) tabi olmaktır. Sosyal yardımla ilintili ihtiyaç tespiti yardımları, nüfusun düşük
gelirli kesimine, yoksulluğa karşı bir teminat olması şeklinde dizayn edilmektedir (Behrendt,
2000:23). Buna göre, aileye, standart sosyal sigorta sisteminin ve de istihdamın yeterli desteği
sağlayamadığı durumlarda, ihtiyaç tespitine dayalı sosyal yardımlar devreye girmektedir
(Gunnarsson, 2002:722).
Sosyal harcamalara en çok pay ayıran ülkelerin başında gelen İsveç’te, sosyal
yardımların işleyişi ise, yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir. Burada, merkezi
yönetimin yerel yönetimleri bütçe yardımları ile desteklemesi ve bunun sonucunda da sosyal
yardımların sıkı bir denetimi göze çarpmaktadır (Türkcan, 2003:61).
Buna göre, belediyeler, her bir birey için “makul hayat standardı”nı güvence altına
almaktan sorumludurlar. Ancak, “makul hayat standardı” kanunda tarif edilmek yerine,
belediyelerin yorumuna bırakılmıştır (Arslanogullari, 26.02.2008:6). Fakat bu yorum, yine de
Sosyal Hizmet Kanunu’nun “ihtiyacın hiçbir şekilde karşılanamaması” ilkesini göz önünde
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bulundurmaktan uzak bir şekilde yapılamamaktadır (OECD, 1998a:175). Zaten, Kanun genel
manada, kişinin “ihtiyaçlarını giderebilecek başka bir yol olmadıkça” hizmetlerin belediyeler
tarafından yapılmasını emrederek (Bergmark vd., 2000:243), yorumun ihtiyaç sahibi kişi
lehine yapılması konusuna dikkat çekmektedir.

10.4. Güney Avrupa Refah Devletlerinde Sosyal Yardımlar
Esping-Andersen’in yukarıda açıklanan modelleri, zamanla farklı modellemeler ilave
edilmek suretiyle genişletilmiştir. Bu yeni modellerin en önemlisi “Güney Avrupa Refah
Modeli”dir. Kıta Avrupası modelinden daha az gelişmiş ve daha geride olduğu belirtilen
(Moreno, 2003:275) ve Ferrara (1996) tarafından ortaya konulan modele göre, “ikili gelir
desteği sistemi,” sağlık sistemlerindeki “evrensellik”, refah hizmetlerinin planlanması ve
sağlanmasında tikelcilik-klientalizm ve hatta yolsuzluk; kamu harcamalarındaki yüksek oran
(Gough, 2006:232) ve ailenin sosyal denge sağlamadaki rolü, en tipik refah özellikleri olarak
görülmektedir.
Buna göre, bir yandan emeklilik sistemi gibi hamlelerle formel sektördeki işgücünün
cömertçe korunması (hiper koruma), diğer yandan ise kurumsal olmayan ve düzensiz olarak
ifade edilebilecek olan mesleki sektördekilerin çok az desteğe sahip olmasına dayalı ikili hatta
“kutuplaşmış” bir yapı söz konusudur (Ferrera, 2006:198-199). İkinci temel özellik ise,
modelin sağlık sisteminin evrensel bir yapıya sahip olmasıdır. Sağlık hizmeti, tüm vatandaşlar
için bir hak olarak belirtilmekle birlikte, (amaç olarak zikredilse de) “vergi” ile finanse edilme
prensibine dayalı olarak da işlememektedir (Ferrera, 2006:206-208).
“Zayıf devletçilik” (Mingione, 2006:268) yapısı ile nitelendirilen Güney Avrupa
Refah Modeli’nde, diğer bir özellik, kamu kurumlarının partizan dayatmalara ve
yönlendirmelere son derece açık olmasıdır (Ferrera, 2006:209). Öyle ki, belirli kamu
hizmetlerinin planlanma ve dağıtım aşamalarında tikelcilik, klientalizm ve daha da ötesi
yolsuzluk sıkça görülmekte; Weberci bürokrasi anlayışının aksine, politik destek için çıkar
alış-verişinde bulunan siyasi partilerin ağırlığı söz konusu olmaktadır (Gough, 2006:232).
Güney Avrupa Modeli’nin diğer farklı bir özelliği, “güneyli aile” tipi ile izah
edilmektedir. Buna göre, “sosyal denge mekanizması işlevi gören, karmaşık emek piyasası ile
aynı derecede karmaşık gelir desteği sistemleri arasındaki zor ilişkide dengeyi bulmayı
sağlayan ‘güneyli aile’”nin (Ferrera, 2006:204) varlığı söz konusudur. Dolayısıyla, sosyal
refahın sağlamış olduğu hemen tüm riskler aile ve akraba ağı üzerine kurulmuştur ve devlet
ancak sistematik olmayan bir tarzda müdahale etmektedir (Mingione, 2006:274).
Bu modelin bir temsilcisi İtalya’dır. İtalya’da sosyal yardımlar, Güney Avrupa
Modeli’nin temel karakteristikleri çerçevesinde algılanmakta ve işlemektedir. Resmi bir
güvence ağı yerine, yerel yönetimler, kilise ve gönüllü kuruluşlar ekseninde işleyen İtalyan
sosyal yardımları (Gough, 2006:237), temelde ailesel ilişkilere dayalıdır. Diğer taraftan
klientalist yapı, sosyal yardım işleyişinde önemli rol oynamaktadır.
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İtalya’da sosyal yardımların sorumluluğu büyük ölçüde ailesel ilişkilere
dayanmaktadır. Dolayısıyla, yoksulluk riski gibi durumlara karşı korunma, aile ve akrabalık
temelinde yürütülmektedir. Bu temelin sonrasında ise, formel korumalar söz konusu
olmaktadır. Başka bir ifade ile sosyal yardım anlamında ilk sorumluluk, öncelikle çekirdek
ailenin, sonrasında akrabaların olmakta; devlet ise ağırlıklı bir şekilde aile reislerine para
yardımı yapmak suretiyle sosyal yardım alanına girmektedir (Benassi ve Mingione, 2007:128129).
İtalyan sosyal yardım sisteminin işleyişinde diğer önemli bir özellik, sistemin
klientalist (kayırmacı/patronaj) esasa göre şekil almasıdır. İtalya’da belgelerle de ortaya konan
bu işleyiş biçimi, “oy kazanabilmek için seçmenlerine kamu sektöründe iş olanağı temin
etmek”, “refah bürokrasinden teşvik almada yardımcı olmak”, “sosyal güvenlik fonları vd.
yollarla verilen çeşitli menfaatler”, “sosyal yardım ve destekler” şeklinde görülmektedir
(Ferrera, 2006:211). Dolayısıyla, gelir desteğine ihtiyaç duyan birinin sosyal yardımdan
istifade etmesi, patronaj sistemine dâhil olmasıyla kolaylıkla çözülmüş olmaktadır (Ferrera,
2006:214).

10.5. Doğu Asya Refah Devletlerinde Sosyal Yardımlar
Esping-Andersen’in refah devleti sınıflandırmasına son dönemlerde yapılan bir katkı
da özellikle “Doğu Asya” ülkelerine dönük yaklaşımlardır. Esasında Doğu ve Güney Asya
ülkelerinin refah sistemlerinin karşılaştırmalı çalışmalarının çok ileri düzeyde olmadığı
belirtilmelidir; zira bölge ile ilgili refah sistemleri hususundaki bilgilerde hâlâ eksiklikler söz
konusudur (Croissant, 2004:504).
Öte yandan Doğu Asya Refah Modeli’nin temelleri konusunda farklı yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar temelde dört ana noktada toplanmaktadır. Bunlar, kültürel
yaklaşım; prodüktivist yaklaşım; ilerlemeci yaklaşım ve (Esping-Andersen’den esinlenen)
refah karması (welfare mix) yaklaşımıdır. Bu yaklaşımların temel dürtüsü ise, siyasi
oryantasyon, sistem karakteristiği ve rejim yorumlaması üzerinde gelişmektedir (Ku ve Finer,
2007:122).
Bu yaklaşımların birincisi “kültürel yaklaşım”dır. Refah sistemlerinin Güney Asya
bölgesinde ortaya çıkışı ile ilgili ilk sistematik araştırma, sosyal politikanın çerçevesini
Konfüçyüsçü refah kültürü temeline dayandıran bir kültürel (oriantalistik) arkaplanda
gerçekleşmiştir. Bu yaklaşıma göre (Jones, 1990, 1993), Konfüçyünizm farklı bir ilerlemeci
ideoloji olmanın yanında aynı zamanda refah devleti kalkınmasını ta başlardan şekillendiren
ve gelecekte de bunu devam ettirecek olan bir refah ideolojisidir (Aspalter, 2006:290).
Kültürel temele dayalı yaklaşımın ürünü olan bu refah sistemi, Konfüçyüsçü Refah Devleti ve
yer yer Oikonomic Refah Devleti şeklinde ifade edilmektedir. Diğer taraftan bu yaklaşım,
Güney Asya ülkelerinin farklı kültürel yapılarını göz önünde bulundurmağı için
eleştirilmektedir. Bu eleştiriye göre, Malezya ve Endonezya Müslüman kültüre; Tayland
Budist kültüre; Filipinler Katolik kültüre sahipken, sadece Kore, Tayvan ve Singapur’un
Konfüçyüsçü kültürü bulunmaktadır. Dolayısıyla, bütünüyle Güney Asya ülkelerini
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Konfüçyüsçü kültürel yaklaşım içinde refah sınıflandırmasına tabi tutmak noksan olmaktadır
(Croissant, 2004:505).
Doğu Asya Refah Devleti yaklaşımlarının ikincisi “ilerlemeci yaklaşım” çizgisindedir.
Bu yaklaşım büyük ölçüde Doğu Asya politik ekonomi çalışmalarından etkilenmiş ve bunlara
paralellik arz etmektedir. Bu yaklaşımın öncüsü olan James Midgley’e göre (1986), Güney
Asya’da “ağır işleyen refah” (reluctant welfarism) sistemi mevcuttur. Buna göre, sosyal refah
kalkınmacılığı, topyekün ekonomik kalkınmanın yanında ikincil planda kalmaktadır; ağır
işlemektedir. Bunun sonucu olarak da (düşük vergi ve ücretler, esnek ve uzun çalışma saatleri
çerçevesinde) ucuz ürün maliyeti ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, uzun-kademeli sosyal refah
harcamaları, tabu olarak görülmektedir (Aspalter, 2006:290). Bu yaklaşıma yöneltilen eleştiri,
kültürel yaklaşıma yöneltilen eleştirinin biçimine benzemektedir. Buna göre, her bir Güney
Asya Refah Devleti kendilerine has refah ilerlemesi parametrelerine sahiptirler. Bundan
dolayı, tek ve homojen bir refah devleti sisteminden bahsetmek yanlış olmaktadır (Ku ve
Finer, 2007:119-120).
Üçüncü yaklaşım, “prodüktivist yaklaşım”dır. Bu yaklaşım temelde ilerlemeci
yaklaşımla aynı eksikliği gündeme getirmektedir. Bunlara göre, neredeyse tüm devlet
politikaları, ekonomik/sanayi politikaları karşısında ikincil pozisyondadırlar (Holliday,
2000:709; Lee ve Ku, 2007:199). Prodüktivist yaklaşımı ilk defa dile getiren Holliday,
böylece aynı zamanda ilk defa tam manasıyla ciddi ve ikna edici bir şekilde Doğu Asya Refah
Modeli’nin varlığını ortaya koymaya çalışmıştır. Onun yeni modelinde, kurumsal algı
öncelenmemekte; daha çok, amaç ve bu amacın ulusal ve ekonomik kalkınma göz önünde
bulundurularak, sosyal politika açısından olumlu sonuçlarına bakılmaktadır (Aspalter,
2006:291). Bu yaklaşıma Gough’un da katkısı söz konusudur. Gough’a göre, Güney Asya
refah Modeli’nde, sosyal harcamalar düşük, fakat göreceli bir şekilde temel eğitim ve sağlık
alanlarında, ulus-inşası, meşruiyet ve prodüktif yatırımlar stratejisinin bir parçası olarak, iyi
bir çerçeve bulunmaktadır (Gough, 2001:181). Bu yaklaşım temelinde Holliday tarafından
geliştirilen Model, prodüktivist refah kapitalizmi adı altında Esping-Andersen’in refah
sınırlandırmasına eklemlenme isteğini de belirtmektedir (Holliday, 2000:720).
Güney Asya Refah Devleti yaklaşımlarının sonuncusu “refah karması” yaklaşımıdır.
Buna göre, Güney Asya Refah Modeli, temelde, piyasa ve aileye göre dizayn edilmiştir; fakat
piyasa ve aile genel refah tedarikinde önemli roller oynamakta iken hükümet de refah
düzenlemesi ve tedarikini bir devlet görevi olarak görmeye devam etmektedir (Aspalter,
2006:298). Dolayısıyla refah karması, (harcamalar, refah tedariki ve düzenlemeleri açısından)
göreceli düşük kamu sorumluluğu, refahta geniş aile katkısı ve büyüyen özel piyasa ve
cemiyet-merkezli kuruluşlar şeklinde ortaya çıkmaktadır (Gough, 2001:175). Bu anlamda
devletin refah algısı, “refahı düzenlemek” olarak görülmektedir (Aspalter, 2006:298).
Bu Model’in bir üyesi olan Güney Kore’de sosyal yardımlar “güvenlik ağı” tabiri ile
eşdeğer kullanılmaktadır. Bu manada sosyal yardımlar, yoksulların hayat standartlarını belirli
bir sosyal asgarîye getirmeye yönelik kamu programları olarak tanımlanmaktadır. Bu
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programlar, nakit transferleri veya yiyecek ve barınak ihtiyaçlarının giderilmesi şeklinde
yapılabilmektedir. Fakat bu programlar, ölçek, kapsam ve harcama bakımlarından sınırlıdırlar.
Ancak, 1997 Krizi’ne bir tedbir ve çıkış olması için, bu sınırlamaların yavaş yavaş genişlediği
gözlenmektedir (Gough, 2001:173).
Güney Kore’de refah sistemi Bismark Modeli üzerine kuruludur. Bundan dolayı,
sistemde sosyal sigortaların ağırlığı belirgindir (Holliday, 2000:713). Bunun bir etkisi olarak,
sosyal yardımlar, hâlâ cılız kalmakta ve özellikle ciddi bir şekilde damgalayıcı bir yapıda
işlemektedir (Aspalter, 2006:293).
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Almanya Sosyal Yardım”
“Almanya, sosyal yardım yapmayı reddedebilir.”
Avrupa Adalet Divanı, salı günü göçmenlerin Almanya’da Hartz IV yardımı alması ile
ilgili önemli bir karar verdi. Bundan böyle sırf sosyal sisteminden yararlanmak için
Almanya’ya göç edenlere sosyal yardım yapılmayacak.
Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği‘nin (Ab) dışından Almanya‘ya göç edenlerin
sosyal yardım alma hakkı ile ilgili karar aldı. Sırf sosyal sisteminden yararlanmak için
Almanya’ya gelen işsiz göçmenlere bundan böyle Hartz IV yardımı yapılmayacak.
Karara göre göç alan ülke, yani Almanya, göçmenlere ilk üç ay boyunca yardım parası
ödemek zorunda değil. Alman Devleti, ilk 5 yıl boyunca sırf kendi hayatlarını idame edebilen
göçmenlere yardım yapmakla hükümlü. Almanya, bu yöntemle sosyal siseminin suistimal
edilmesini önlemeyi amaçlıyor.
AVRUPA DİVANI’NDAN RET
Leipzig’de ablasının yanında kalan ve 2010 yılından beri Almanya’da yaşayan
Romanyalı bir kadın, 10 yaşındaki oğlu için yıllarca çocuk ve bakım parası aldı. Ancak
herhangi bir iş yapmadığı için Hartz IV talebi reddedilen ve bu nedenle İş Kurumu’na dava
açan kadın Avrupa Adalet Divanı tarafından haksız bulundu.
TARTIŞMALAR BİTMEK BİLMEDİ
Bu yaz Almanya’da, Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenler ile ilgili uzun uzun
tartışmalar birbirini izlemişti. Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU), göçmenlerin sosyal
sisteminden yararlanmasının zorlaştırılması gerektiğini savunurken; Avrupa Komisyonu da
destek olarak, AB ülkelerinden gelen göçmenlerin yeteri kadar yardım almadığını eleştirmişti.

Kaynak:Hürriyet Gazetesi, “Almanya Sosyal Yapmayı Reddedebilir,” (Çevrimiçi)
http://www.hurriyet.com.tr/almanya-sosyal-yardim-yapmayi-reddedebilir-27556939,
23.12.2015.

201

Uygulama Sorusu
1)
Avrupa ülkelerinde Suriyeli göçmenlere yönelik sosyal yardımlara bakış
hakkında neler söylenebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Refah devleti sınıflandırma çabaları farklıdır. Ancak bu çabalar içinde EspinAndersen’in çabası karşılık bulmuş ve literatürde derin etkiler bırakmıştır. Onun
sınıflandırması çerçevesinde Liberal, Sosyal Demokrat (İskandinav) ve Muhafazakâr Refah
Devletleri/Rejimleri adı altında üçlü bir tasnife gidilmiştir. Daha sonra bu tasnife yapılan
eleştirilerin uzantısı olarak önce Güney Avrupa Modeli ve daha sonra Güney Doğu Asya
Modelleri litaratüre dâhil olmuştur.
Liberal model piyasanın, İskandinav model devletin ve Muhafazakâr model de ailenin
etkin/merkezî olduğu bir tipolojidir. Daha sonra devreye giren Güney Avrupa modeli ise zayıf
devletçililik, kayırmacı yapı ve ailenin kuvvetli olması ile ün salmıştır. Nihayetinde Güney
Doğu Asya Modeli kültürel, ilerlemeci, prodüktivist ve karma şeklinde dört yaklaşım
üzerinden ele alınmaktadır.
Her bir modelde, modelin özelliklerine göre sosyal yardımların az çok farklı
uygulandığı görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Refah devletleri sınıflandırma çabalarını değerlendiriniz.

2)

Liberal refah devletinde sosyal yardımlar nasıl şekil almaktadır?

3)
İskandinav modelin genel özelliklerini ve sosyal yardımdaki temel aktörleri
değerlendiriniz.
4)
Muhafazakâr model ile Güney Avrupa modelini karşılaştırınız ve sosyal yardım
açısından ele alınız.
5)

Güney Doğu Asya modelindeki kültürel yaklaşımı tartışınız.

6)
Refah devletini “kalıntı”, “endüstriyel” ve “kurumsal” olmak üzere üçlü bir
sınıflandırmaya tabi tutan kişi kimdir?
a) T. H. Marshall
b) G.Esping-Andersen
c) R. Titmuss
d) M. Ferrera
e) I. Holliday
7) Piyasa mantığını merkeze alan refah devleti tipolojisi hangisidir?
a) Liberal
b) İskandinav
c) Muhafazakâr
d) Gney Avrupa
e) Güney Doğru Asya
8) Sosyal yardımlardan “son çare” ilkesi hangi refah modeli için geçerlidir?
a) Liberal
b) İskandinav
c) Muhafazakâr
d) Gney Avrupa
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e) Güney Doğru Asya
9) “Kurumsal refah rejimleri” ismi hangi refah modeli için kullanılmaktadır?
a) Liberal
b) İskandinav
c) Muhafazakâr
d) Gney Avrupa
e) Güney Doğru Asya
10) “Evrensel refah rejimleri” ismi hangi refah devleti için kullanılmaktadır?
a) Liberal
b) İskandinav
c) Muhafazakâr
d) Gney Avrupa
e) Güney Doğru Asya

Cevaplar: 6) c, 7) a, 8) a, 9) c, 10) b
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11. TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM AKTÖRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Türkiye’deki kamu sosyal yardım kuruluşlarını;

2)

Türkiye’deki yerel sosyal yardımları;

3)

Türkiye’deki özel ve sivil sosyal yardımları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kavram olarak “kamu, yerel, özel ve sivil” sosyal yardımlardan ne
anlaşılmaktadır?
2)

Türkiye’deki kamu sosyal yardım kurumları hangileridir?

3)

Türkiye’de yerel sosyal yardım alanında yaşanan temel sıkıntılar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın Yöntemi

Kamusal
Yardım

Sosyal

Kamu
sosyal
yardımın
ve
Türkiye’deki kamu sosyal yardım
kurumlarının
neler
olduğunu
öğrenmek

Okuyarak

Yerel
Yardım

Sosyal

Yerel sosyal yardım ve Türkiye’deki
yerel sosyal yardımlardaki temel
sıkıntıları kavramak

Okuyarak ve analiz ederek

Özel
ve
Sivil
Sosyal Yardım

Özel ve sivil sosyal yardımın ne
olduğunu bilmek ve Türkiye’deki
gelişim seyrini anlamak

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Kamusal sosyal yardım

•

Yerel sosyal yardım

•

Özel sosyal yardım

•

Sivil sosyal yardım

•

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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Giriş
Sosyal yardım denilince sosyal yardım alıcıları (muhtaçlar) kadar, sosyal yardım
sağlayıcıları yani sosyal yardım aktörleri de önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu aktörler,
Türkiye’de genel olarak dört kısımda toplanabilirler. Merkezi yönetim eliyle yapılan sosyal
yardımlar ki bunlara “kamusal sosyal yardım” denilebilir. Yine kamusal sayılmakla birlikte,
belediyeler eliyle yapıldığı için farklı bir isimle ele alınan “yerel sosyal yardım”
bulunmaktadır. İşletmeler tarafından yapılan sosyal yardımlar da söz konusudur. Bu da “özel
sosyal yardım” adı altında değerlendirilecektir. Aktörlerine göre sosyal yardım tasnifinde son
kategori ise “sivil sosyal yardım”dır.
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11.1. Kamusal (Merkezî) Sosyal Yardım
11.1.1. Kavram
Sosyal yardıma muhtaçlık denilince akla gelen en önemli özellik, kişinin kendi
imkânlarıyla ihtiyacını yerine getirmekten yoksun olmasıdır. İşte kendi şahsi teşebbüsü ile
ihtiyacını telafi gücünden mahrum olanlara “devlet” kurumlarınca yardım yapılmaktadır
(Duru, 1939:10). Bu yardımların devletin “merkezi” kurumlarınca yapılması, “kamusal sosyal
yardım” olarak nitelenmektedir.
“Kamusal sosyal yardım”da en önemli çerçeve, yardımların “bütünüyle” devlet eliyle
finanse ediliyor olmasıdır (Arıcı, 2004:584). Ancak, Türkiye örneğindeki gibi, 5. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’ndan yola çıkılarak, hükümetlerin kamusal sosyal yardımları gönüllü
kaynaklara dayandırma eğilimi söz konusu olabilmektedir (Çengelci, 1985:30).
Türkiye’de kamusal sosyal yardım denilince ele alınan belli başlı kuruluşlar veya yasal
düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bünyesindeki
kuruluşlar; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt-Kur Genel Müdürlüğüdür.

11.1.2. Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım Kuruluşları
10.1.2.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile kurulmuş olan bir bakanlık olarak Türkiye’deki kamusal sosyal hizmetler ve
yardımların merkezi/kilit kurumu konumundadır. Birçok görevi içinde en temel görevi olarak
“sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek,
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek” (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2011:14) bulunmaktadır.
Bu temel görev ve temel görev ile ilgili birçok irtibatlı görev ve sorumluluklar
çerçevesinde ASPB kapsamında sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri yürütülmekte olan beş
genel müdürlük, bir daire başkanlığı ve bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar, Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı yanında 2022 sayılı Kanun
kapsamındaki verilen haklardır.

10.1.2.2. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Türkiye’deki sosyal hizmet ve yardımlar sistemi açısından ASPB’den sonra önemli bir
kurum olarak Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bulunmaktadır. VGM’nin
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sosyal yardım ve hizmet faaliyetleri daha çok, “Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı” ve “Sağlık
Daire Başkanlığı” üzerinden yürütülmektedir.
Hayır İşleri Daire Başkanlığının birçok görevi arasında;
•

Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek üzere yurtlar ve aşevleri

•

Yurtta barınan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,

açmak,

• Bağış et ve diğer gıda maddelerinin öğrenci yurtları ve aşevlerine dağıtımını
sağlamak,
• Muhtaç aylığı, eğitim yardımı ve aşevi hizmetinden yararlananların kayıt altına
alınmasında uygulama birliğini sağlamak,
• Mazbut vakıfların vakfiyelerdeki hayır şartlarını yerine getirmek üzere, muhtaç
aylığı verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
• Mazbut vakıfların vakfiyelerdeki hayır şartlarını yerine getirmek üzere, kabiliyetli
veya maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini sürdürmek üzere çeşitli şekillerde
destek olmak, Sosyal yardım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak (VGM,
2012:13) şeklinde sıralanan görevleri, daha çok sosyal yardım ve hizmetle ilgili olanlarıdır.
Sağlık Daire Başkanlığının da sosyal yardım ve hizmetle irtibatlı olan görevleri
bulunmaktadır. Bunlar;
•
Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan sağlıkla ilgili hayır şartlarının
gerçekleştirilmesi amacıyla; ayakta, yataklı, gezici sağlık hizmeti vermek ve bu konuyla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
•
Ücretsiz tedavi edilecek fakir ve garip hastalara her türlü ilaç ile diğer tıbbi araç
ve malzemelerin temini ile hastane imkânlarıyla sınırlı ve diğer hastalarla aynı kalitede olmak
üzere hizmet verilmesini sağlamak (VGM, 2012:15) olarak ifade edilebilir.
Bu kapsamda yürütülen aynî yardım hizmetlerinde sıcak yemek ve kuru gıda
yardımları gerçekleştirilmektedir. Herhangi geliri olmayan muhtaçlara illerdeki 108
imarethanede günlük sıcak yemek verilmekte iken, 794 ilçede de bir ailenin geçimini
karşılamaya yetecek kadar aylık düzenli kuru gıda yardımı yapılmaktadır. Buna paralel bir
şekilde ilk ve orta öğretim öğrencilerine aylık burs verilmektedir ve işletmesi MEB’e
devredilen öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma gereksinimleri de karşılanmaktadır
(VGM, 2009:15). Bunların yanında kimsesiz bakım hizmetleri kapsamında, kimsesiz
korunmaya muhtaç engelli ve yaşlılara bakım hizmeti sunulmaktadır (VGM, 2009:19).
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10.1.2.3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt-Kur Genel Müdürlüğü
Türkiye’deki sosyal hizmet ve yardımlar sisteminde az da olsa yeri olan bir kurum
daha vardır. O da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki “Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar
Kurumu”dur (Yurt-Kur). Yurt-Kur’un hizmetleri ve ürünlerinden; i) Ücretsiz Barınma ii)
Destek Hizmetleri (Ders çalışma salonu, kütüphane vb.) iii) Beslenme Yardımı iv) Ücretsiz
Beslenme v) Psikososyal Servis Hizmetleri vi) Sosyal-Kültürel-Sportif Faaliyetler vii) Burs
ve viii) Öğrenim ve Katkı Kredisi sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamında ele
alınabilmektedir (Yurt-Kur, 2008:22).
Yurt-Kur çerçevesinde özellikle en fazla dikkat çeken faaliyet türü “burslar”
olmaktadır. 1989 yılından beri yükseköğrenim öğrencilerine 9 ay süreyle karşılıksız
verilmekte olan burslar, tek elden işlem yürütmek maksadıyla 5102 sayılı Kanun’da yapılan
düzenleme ile 2003-2004 eğitim-öğretim senesinden beridir Yurt-Kur’a devredilmiştir. Ancak
SYDTF’den geçmiş yıllarda burs almaya hak kazanan öğrencilerden başarılı olanlar burs
almaya devam etmektedirler (SYGM, 2011:48).

11.2. Yerel Sosyal Yardım
11.2.1. Kavram ve Çerçeve
Yerinden yönetim olarak bilinen ve yerel halkın kendi eliyle seçtiği organı ifade eden
yerel yönetimler (Keleş, 1994:16), Türkiye’deki sosyal yardım aktörlerinden bir diğeridir.
Burada, belirtilmesi gereken bir husus bulunmaktadır. Yerel yönetimler ve sosyal yardım
kapsamında “yerel sosyal yardım” denildiğinde, bu çalışmada anlaşılan, belediyelerin sosyal
yardım faaliyetleri olacaktır. Diğer taraftan, yerel birimlerden olan İl Özel İdareleri’nin yasal
görevleri arasında sosyal yardım yapmak da bulunmaktadır. Fakat bu görevlerini kuruluş
yasasında belirtilen diğer görevler gibi yerine getirememesinden ve bunların tamamına
yakınının merkezi idare tarafından ele alınmasından dolayı (Türkcan, 2003:98-99) ve yakın
zamanda ilga edilmesi nedeniyle İl Özel İdareler, “yerel sosyal yardım” kapsamında ele
alınmayacaktır.
Özellikle yaşlılar, acizler ve korunmaya muhtaç diğer kitleler ile ilgili sosyal alanlarda
koordinasyon sağlama noktasındaki rolü artan yerel yönetimlerin (Ersöz, 2004:106),
belediyeler mevzu bahis olduğunda en önemli özelliği olarak halka yakınlıkları ortaya
çıkmaktadır (Keleş, 1994:16). Buna göre, belediyeler, kendi sınırları dâhilindeki bireylere
kendi sorunlarını çözmede çeşitli imkânlar sunmaktadırlar. Yapılan çalışmalar da, kişilerin,
yaşadıkları çevreyle ilgili sorunlarını çözmede, belediye başkanlarının, çıkarlarını en fazla
temsil ettiklerine (koruduklarına) inandıklarını göstermektedir (Adaman, Çarkoğlu ve
Şenatalar, 2005:41).
Kırtasiyeciliğin daza az olması, eşgüdüm sağlamanın daha kolay olması, denetim ve
koordinasyon kolaylığı, plan ve programların uygulama başarısının yüksekliği ve yapılanlarla
yapılamayanların hemen görülebililirliği gibi avantajlara sahip olan belediyeler, sosyal yardım
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alanında olumlu bir merhaleyi temsil edebilirken; diğer taraftan kaynak israfının fazlalığı,
politik baskılara fazla direnilememesi, bürokrasi yerine personel yığılmasının olabilmesi,
kayırmacılığın varlığı, denetimin subjektif nedenlerle işleyemeyebilmesi gibi noktalardan da
dezavantajlı olarak görülmektedir (Kadıoğlu, 1997:78).

11.2.2. Türkiye’deki Durum ve Karşılaşılan Sıkıntılar
1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Kanun, belediyelere, kent işlerinde önemli yetki ve
görevler vermekle kalmamış, bunun yanında sosyal yardım hizmet yükümlülükleri de
getirmiştir (Türkcan, 2003:100).
4109 sayılı “Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun” ile de
belediye sınırları içerisinde yaşayan muhtaç asker ailelerine yardım yapma vazifesi, yine
kanunda gösterilen esas ve usuller çerçevesinde belediyelere verilmiştir (Asker, 1996:50).
Böylece, belediyeler sosyal yardım anlamında, askerlik süresiyle sınırlı ve mahalli geçim
seviyesiyle orantılı bir şekilde nakdi sosyal gelir sağlama görevini yerine getirmektedir
(Atalay, 2001:4). Anayasa’ya göre de belediyelerin sosyal yardım faaliyetleri, “mahalli
müşretek ihtiyaçlar” çerçevesinde (M.A. Yılmaz, 1999:109) işlemesi gerekmektedir.
Bunlara ilave olarak, belediyelerin, yasal olarak, sosyal görevler için bütçelerinden
ayırmak zorunda oldukları paylar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, SYD Vakıfları’na
ayrılan paylardır. Belediyeler üzerindeki bir diğer yasal görev, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu hükmünce sosyal amaçlı kurumlara yardım yapılması zorunluluğudur. Ayrıca, 2828
sayılı SHÇEK Kanunu ekseninde de belediyelerin yapması gereken sosyal yardımlar
bulunmaktadır. Bütçe ile ilintili olmayan; fakat yasal olarak yine zorunlu tutulan belli başlı
sosyal yardım alanları da bulunmaktadır. Bunlar, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre
belediyelerin muhtaçlara yönelik sosyal yardım faaliyetleri, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’na göre muhtaçlara yönelik sosyal yardım yükümlülükleri ve 3030 sayılı Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun’a göre muhtaçlara yönelik sosyal yardım
faaliyetleri şeklinde mütalaa edilmektedir (Asker, 1996:54-64).
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması çalışmalarının Mahalli İdareler Kanun
Tasarıları ayağında da, belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, 14. maddede
“sosyal yardım” görevi yerini korumaktadır (Komisyon, 2004:38).
Türkiye’deki sosyal yardım anlamındaki bu yasal çerçeve ve belediyelere yüklenmiş
olan sorumluluklara rağmen, çeşitli konularda sıkıntıların varlığı söz konusudur.
Bu sıkıntılardan bir tanesi, belediyelerin bütçeleri ile ilgilidir. 2464 sayılı Belediye
Gelirler Kanunu’na göre, “belediyece sağlanan gelirlerin % 1’i kanunlarda tayin edilen veya
belediyelerce tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara veya hizmetlere tahsis” edilmelidir
(Sözer, 2004:480). Sıkıntı ve buna mukabil olarak yöneltilen eleştiri de, belediyelerin kendi
ihtiyaçlarını karşılamaya yetişmeyen bütçeleriyle bu konuda yararlı olabilmelerinin zor
olduğu şeklindedir (Tunçomağ, 1988:161-165). Bundan dolayı, belediyeler, kendilerine
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merkezi yönetim tarafından ayrılan bütçelerin düşük olması nedeniyle, hukuki müeyyide
olarak sunulan sosyal yardımları yerine getirmekten uzak durmaktadırlar. Bütçenin düşük
olması, doğal olarak, belediyelerce bütçeden sosyal yardıma ayrılan payların da “komik”
oranlarda seyretmesi anlamına gelmektedir. Bütün bu sıkıntılara rağmen, sosyal yardım
faaliyeti yapmak, belediyelerin veya belediye başkanlarının sosyal yardım olgusuna
bakışlarındaki “ciddiyetle” ilintili olarak şekillenmektedir (Türkcan, 2003:131).
Belediyelerin sosyal yardım faaliyetlerinde oluşabilen diğer bir sıkıntı, siyasi
kapsamda ele alınabilir. Bu sıkıntının iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi, her seçim sonrası
değişebilen siyasi yapının, beraberinde sosyal yardım uygulamalarına da etki yapabilmesi
üzerinedir (Türkcan, 2003:136). Sıkıntı yaratabilen ikinci boyut, sosyal yardım alanının,
siyasete alet edilmesi ile ilgilidir (Balcı, 2004:126). Buna göre, yoksulluk gibi istismara açık
bir sosyal problemin belediyelere bırakılması, beraberinde siyasete alet olma tehlikesini
getirecektir.

11.3. Özel Sosyal Yardım
Sosyal yardım aktörlerinden bir tanesi de “işletmeler” yani “özel sektör”dür.
İşletmeler tarafından gerçekleştirilen sosyal yardımlar, burada “özel sosyal yardım” adı
altında birleştirilecektir.

11.3.1. Kavram
Genel olarak, işletmelerin yapmış oldukları faaliyetlerin, sosyal yardım olarak ele
alınıp alınamayacağı, bu faaliyetlerin işletme içi veya işletme dışında olmasıyla ilintili olarak
değerlendirilmektedir.
Buna göre, işletme içi sosyal politika, işletmede çalışanlara, yasalar ve toplu iş
sözleşmeleri uyarınca ya da işverence gönüllü olarak, kararlaştırılmış olan ücret dışında
maddi ve manevi türden yararlar sağlamayı amaçlayan önlemler bütününü kapsar. Bu
yararlara da sosyal yardım denilmektedir (Dilik, 1980b:55). Ancak, bunlar, sosyal yardım
tabiri ile ifade edilmekle beraber, bu tabirin tam anlamıyla muhtevayla örtüşmediği ve bunun
yerine “sosyal ücret”, “ücret yan ödemeleri”, “sosyal ödemeler” gibi terimlerden birinin
kullanılmasının daha isabetli olacağı kaydedilmektedir (Dilik, 1980b:72).
Bununla birlikte, “özel sosyal yardımlar” kategorisine, kanuni mecburiyetler
çerçevesinde sosyal sigorta primlerini, ücretli yıllık izinleri, hafta ve genel tatil ücretlerini,
giyim eşyası tazminatını, kreş ve emzirme odalarını ve spor yardımını koyan görüşlere de
rastlanılmıştır (Oba, 1964:135). Paralel bir yaklaşım ile sürekli çalışma dolayısıyla çalışma
kabiliyetini yitiren ve bundan dolayı hayatını kendi başına idame ettirme gücüne sahip
olmaktan mahrum düşen işçinin, hayatını kendi kendine devam ettirmesini sağlama
noktasındaki işveren yardımı anlamındaki sosyal sigortalar da birer sosyal yardım işi olarak
ifade edilmiştir (Duru, 1939:7).
219

Bütün bu görüşler içerisinde günümüz sosyal yardım algısını yansıtması açısından
tercih edilebilir olan, ekonomik bakımdan zayıf bir grup olarak işçilere, ekonomik ve hukukî
yönden hakkı olan ücret dışında ek yararların sağlanmasını “özel sosyal yardım” tarifi
içerisine alan yaklaşımdır. Bu açıdan bakıldığında, iş yaşamı bağlamında kullanılan sosyal
yardım terimi, maaş ve ücretlere destek amacıyla işverenin işçilerine yaptığı maddi ve manevi
destekler anlamında ele alınmaktadır (Seyyar, 2005:316).
Ancak, son dönemlerde, işletmelerin sosyal yardım faaliyetleri, sadece işçileri
muhatap almakla kalmamakta; işçilerin dışında diğer ihtiyaç sahiplerine dönük
“hayırseverlik” hamleleri ile yapılabilmektedir.

11.3.2. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve Sosyal Yardım
İşverenlerin sosyal yardımlarından bahsedilince, ele alınması gereken önemli bir
kavram, “kurumsal sosyal sorumluluk”tur. Sadece kâr sağlama amacından öte, toplumdaki
tüm kesimlerin menfaatlerinin dikkate alınması noktasında gelişen sorumlu işletme
anlayışının (Ersöz, 2007b:13) bir uzantısı konumundaki kurumsal sosyal sorumluluk algısı,
Türkiye’de işletmeler tarafından yapılan sosyal yardımlarla örtüşebilecek mahiyetlere sahiptir.
Başka bir ifade ile, işletmenin kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini tasdik eden bir işverenin,
yasal olan müeyyideler dışında, işçilerinin işletme içi ve dışı hayatlarında verimlilik ve
refahın sağlanması için, işçileri lehine yapmış olduğu hamleler, sosyal yardım olarak
nitelenebilmektedir (Seyyar, 2005:53).
Öte yandan işletmeler ve sosyal sorumluluk ilişkisine dair temelde iki yaklaşım
sergilenmektedir: Birincisi ve önemi kaybeden görüş, işletmeyi daha çok teknik ve ekonomik
bağlamda değerlendiren görüş iken; ikincisi ve halihâzır daha çok kabul gören görüş ise
işletmeyi sosyal bir kurum olarak ele alan görüştür.
İşletmeyi sadece teknik ve ekonomik anlamda değerlendiren görüşün temelinde,
işletmenin sadece mal ve hizmet üreten ve bunun karşılığında da kâr elde eden kurum olduğu
algısı yatmaktadır (Torlak, 2003:26). Bu görüşün ana fikri A. Smith’in “kâr maksimizasyonu”
ve “görünmez eli”ne dayanmakta ve daha sonra Milton Friedman tarafından 1970 yılındaki
yazılan “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu Kârı Arttırmaktadır” adlı makalesinde ortaya
konmaktadır. Buna göre, işletme sorumluluğundan bahsedilemez; söz konusu olabilecek olan
“insanların sorumluluğu”dur (Torlak, 2003:33). Çünkü işletme yapay bir varlıktır ve
işletmeye sorumluluk yüklemek de yapay olmaktadır (Ay, 2003:24).
Bu yaklaşıma göre, işletmelerin hissedarlarının ve ortaklarının her zaman kâr peşinde
koştuğu söylenmemektedir. Bazı işletme hissedar ve ortakları, topluma ve muhtaç olanlara
olan hizmeti ön planda tutabilirler. Fakat yönetici ise, hissedar ve ortakların memurudur.
Bundan dolayı yönetici, topluma karşı değil, hissedar ve ortaklara karşı sorumludur.
Yöneticinin topluma karşı sorumluluk bilinci olması ve bunu yerine getirme isteği, işletme
kaynakları ile değil de ancak kendi şahsî kaynakları ile olabilir (Ay, 2003:24). Çünkü bu
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anlayışa göre, işletmenin kaynaklarını kullanmak demek, işletme ortakların, çalışanlarının ve
müşterilerinin haksızca vergilendirilmesi demektir (Demir ve Songür, 1999:154).
Dolayısıyla sosyal sorumluluk ile ilgili bu klasik yaklaşıma göre yöneticilerin sosyal
sorumluluğu, topluma değil de işletmenin bütününe dönüktür; daha açık bir ifade ile
işletmenin pazar değerinin maksimizasyonudur. Yöneticilerin bu şekilde hareket etmek
suretiyle işletmenin pazar değerini yükselttikleri, rekabeti geliştirdikleri ve böylece bu yollu
toplumsal refahı arttırmaya katkıda bulundukları belirtilir. Sonuçta pazar değerinin
geliştirilmesiyle aslında işletme, mikro ölçekte çalışanlarına karşı sosyal sorumluluklarını
yerine getirmiş olmaktadır. Diğer bir ifade ile, yaklaşımın öncüsü olan Friedman’a göre, eğer
işletme gelirlerini kâr maksimizasyonu için harcamaz da, bazı sosyal projelere yatırırsa, iş
yaratan projelerde azalmalar veya tüketici fiyatlarında artmalar olabilecektir. Böylece
işletmeler gelirlerini önemli ölçüde kaybettikleri için, işletmelerin ekonomiye katkıları
olumsuz olacak ve sonuçta toplum zarar görecektir (Torlak, 2003:34). Bu sebepten dolayı
işletmenin yalnızca bir sosyal sorumluluğu vardır. O da serbest rekabet ortamı içinde oyunun
kurallarına göre oynanıp tüm kaynakların işletme kârına yönelik olarak kullanılmasıdır
(Demir ve Songür, 1999:153). İşletmeye atfedilen bu “tek” sorumluluğun temelinde,
işletmelerin toplumun bütün problemlerini çözebilecek donanıma sahip olmadıkları iddiası
yatmaktadır (Kağnıcıoğlu, 2007:6-7).
Friedman merkezli gelişen ve işletmeye sadece teknik ve ekonomik görev yükleyen bu
klasik görüşler, artık günümüzde önemi yitirmiş ve yerine “sosyal” boyutu ön plana alan
görüş ehemmiyet kazanmıştır (Kolasa, 1972:1). İşletmeyi sosyal bir kurum olarak gören bu
ikinci görüşe göre, işletmenin, toplumun sosyal, ekonomik ve politik ihtiyaçlarına cevap
verme ve sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak gibi geniş bir işlev ve görevi söz
konusudur (Torlak, 2003:26).
Buna göre işletmeler, örgütsel amaçlarının ötesinde daha fazla toplumsal amaçlar da
edinilmesi gereken kurumlar olarak algılanmaktadır. Bundan dolayı örneğin, zehirli atıkların
boşaltıldığı gölün ilgili işletme tarafından temizlenmesi veya eğitimsiz işgörenlerin eğitime
tabi tutulup uzmanlıklarının arttırılması ya da onların ekonomik ve sosyal durumların
iyileştirilmesi gibi hususlar işletmeler için önem kazanır hale gelmiştir (Torlak, 2003:36).
İşletmelerin bu tür sosyal boyut içerisinde olmalarının işletmenin ekonomik boyutu ile
de alakalı olduğu belirtilmelidir. Çünkü gelinen noktada işletmelerin sosyal sorumluluk
“imajı”, satış hacmini arttırma, müşteri bağlarını güçlendirme, verimlilik ve kaliteye olumlu
etki yapma ve kaliteli insan kaynağını cezb etme fonksiyonu görmektedir (Ay, 2003:41).
Yapılan bir araştırmada, özellikle hem borsa hem de risk ve kredi piyasasında yatırımcıların
sosyal sorumluluk kriterine göre işletmelere meylettikleri tespit edilmiştir (Ay, 2003:36).
Sosyal sorumluluk, bazı işletmelerin ahlâkî ve dini itici güç tesiriyle, işçilerine yönelik
sorumluluklarını yazılı olmasa da sosyal antlaşmalara dayalı olarak zımnen benimsedikleri bir
bağlamda 18. yüzyılın ilk endüstriyel toplumu dönemine kadar götürülebilmektedir
(Kağnıcıoğlu, 2007:13). Fakat tam manasıyla sosyal sorumluluk 19. Yüzyılda yaşanan bazı
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gelişmeler sonrasında ancak 20. Yüzyılın ortalarına doğru ortaya çıkan bir kavram hüviyetine
sahiptir. 19. Yüzyılın başlarında başta ABD olmak üzere ilk defa toplumun bütününü
etkileyebilecek büyük işletmeler oluşmuş, bunların rekabet dışı faaliyetleri ve çalışmaları
sonucu devlet ve toplum bazında harekete geçilmiştir. Özellikle devletin yapmış olduğu
reformlar sayesinde işletmeler ahlaki bir çerçevede faaliyet göstermeye zorlanmışlar
(Kağnıcıoğlu, 2007:15); anti-tröst yasaları, bankacılık düzenlemeleri ve tüketiciyi koruyan
yasalar çıkartılmıştır. Böylece işletmelerin ahlaki çerçeveden uzak bir şekilde sadece güç
oluşturmalarının önüne geçilmek istenmiştir (Dalyan ve Gökbel, 2005:6). Ancak yine de
sosyal sorumluluk çerçevesi 1929 Büyük Bunalımı’na kadar yavaş bir seyir takip etmiş, İkinci
Dünya Savaşı’na kadar tam manasıyla gelişememiştir.
Günümüz dünyasında 500 milyar dolardan daha fazla paranın yönetiminde kriter
olarak ele alınan sosyal sorumluluk (Ay, 2003:36), özellikle 1950’li yıllarda işletme
literatüründe yoğun olarak gündeme gelmiş ve tartışılmıştır (Torlak, 2003:26). 1980’li
yıllarda birçok alanda olduğu gibi iş hayatında da değişmeler ve dönüşümler söz konusu
olmuştur. Bu yıllarla birlikte “ticaretin amacının sadece para kazanmak değil topluma hizmet
olduğu, kârın topluma yapılan iyi hizmetin bir ödülü olduğu ve kârın kendi başına bir hedef
olmadığı, verilen hizmetin aracı ve ölçüsü olduğu” (Demir ve Songür, 1999:152).
1990’lı yıllar ise, sosyal sorumluluk kavramının günümüz şeklinin ortaya çıktığı
yıllardır. Fakat bu yıllar, her ne kadar sosyal sorumluluk kavramının günümüz şeklini ortaya
çıkarsa da öte yandan sosyal sorumluluk kavramını kullanmanın ne derece doğru olup
olmadığının tartışılmaya başlandığı yıllar olarak zikredilmektedir. Öyle ki, bazılarınca sosyal
sorumluluk yerine “ortak sorumluluk”, “örgütsel sorumluluk”, “ortak vatandaşlık” gibi
kavramsallaştırmalar tercih edilir olmuştur (Kağnıcıoğlu, 2007:15-16). Ancak yine de bu
terimlerin hemen hemen aynı manayı verecek şekilde birbirlerinin yerini kullanabilecek
şekilde değişebilir olduklarını da ifade etmek gerekmektedir (Kolasa, 1972:4).
Kısaca böyle bir ortaya çıkış sürecine sahip olan sosyal sorumluluk (kavramı), temelde
işletmenin ekonomik faaliyetlerinin “tüm toplum”un menfaatlerine zarar verilmeden
yönetilmesini esas almaktadır (Demir ve Songür, 1999:151). Sosyal sorumluluk anlayışında
“toplum”un önemi açıktır, çünkü toplum işletmelerin paydaşlarından en önemlilerinden
biridir ve diğer paydaşların da zeminidir. Zira diğer paydaşlar, tüm faaliyetlerini bu toplum
zemininde yerine getirirler. Hal böyle olunca toplumun, şu veya bu şekilde korunması ve
geliştirilmesi gibi bir sorumluluk devreye girmiş olmaktadır (Şahin ve Yıldırım, 2008:63-64).
Diğer taraftan sosyal sorumluluk, Avrupa Komisyonu’nun tanımlamasına
bakıldığında, sadece resmi ve zorunlu bir çerçevede cereyan eden faaliyetler olmaktan öte,
işletmelerin “gönüllülük esasına dayalı” olarak sosyal ve çevresel sorunları, kurumsal ve
sosyal paydaşlarla bütünleştirebildikleri bir anlama işaret etmektedir (Aktan ve Börü,
2007:12). Dolayısıyla sosyal sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin ifadesine
göre, işletmelerin “yasal kriter ve standartları aşan” iş ve faaliyetleri olarak tanımlanır (Ersöz,
2009:134). Bu anlamda sosyal sorumluluk, Avrupa Birliği Yeşil Dosyası’nın (2001) işaret
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ettiğine göre, yasal düzenlemelerin ötesinde, “insana ve çevreye yatırım” yapmak
(Kağnıcıoğlu, 2007:10) olarak algılanmaktadır.
Sonuçta sosyal sorumluluk denilince iki farklı husus ön plana çıkmış olmaktadır.
Bunlardan birincisi, sosyal sorumlukta işletmelerin “ekonomik bir varlık” olarak kabul
edilmeleridir. Doğal olarak ise, işletmenin varlığını sürdürebilmesi için de kâr elde etmesi
gerekmektedir. İkinci husus, işletmelerin önemleri arttıkça topluma yönelik bazı
sorumluluklar almaları gereğidir (Çelik, 2007:63). Dolayısıyla bu iki unsur bir araya
getirildiğinde, sosyal sorumluluk, işletmelerin kâr elde etmek ile bu kârı elde etmek için
katlandığı maliyetler arasındaki “denge kurma”yı gerektiren (Dalyan, 2007:45) bir bağlama
atıf yapmış olmaktadır.

11.4. Sivil Sosyal Yardım
Türkiye’de sosyal yardım aktörlerden bir tanesi de “sivil” kesimdir. “Sivil” denilince
burada anlaşılması gereken, bireylerin kendisi, STK’lar ve dini müesseseler (hassasiyetler)
olacaktır. “Sivil sosyal yardım” da bireylerin STK’lar eksenli veya dinî çerçevede yapmış
oldukları sosyal yardım faaliyetleri olarak değerlendirilecektir.
Batı toplumlarının gelişim sürecinin ve Batı siyasal geleneğinin içinde doğup gelişen
ve aynı gelenek içinde siyasal-yönetsel sistem, demokrasi ve demokratikleşme arayışlarının
birçok ana temasını kuşatan, onlara rehberlik eden bir kavram olarak bilinen “sivil toplum”
(G.E. Tosun, 2001:29) denilince buna paralel olarak kâr gütmeyen kuruluşlar, gönüllü
kuruluşlar, üçüncü sektör, bağımsız sektör, hayırsever yardım kuruluşları, vergiden muaf
kuruluşlar gibi kavramlar sıralanabilmektedir (Uslu, 1999:24).
Gönüllü kuruluşların sayısı ve fonksiyonlarının arttığı (Zaim, 1997:297) günümüz
dünyası göz önüne alınarak, burada “sivil sosyal yardım” kavramı, iki ana eksen üzerinden
anlamlandırılacaktır. Bunlardan birincisi, STK’ların yapmış oldukları sosyal yardım
faaliyetleri üzerine olacaktır. Sivil sosyal yardım kapsamında ele alınacak olan ikinci eksen,
genel olarak dinlerin sosyal yardım üzerindeki algısı ve bunların pratikteki anlamları üzerinde
olacaktır. Türkiye ölçeğinde ise, çok az bir kesim dışında nüfusunun tamamına yakını
Müslüman olan bir ülke olması dolayısıyla, İslam dininin sosyal yardım çerçevesi ve
pratikleri üzerine belirtilen görüşlere yer verilecektir.

11.4.1. STK Merkezli Sosyal Yardım
Modern dünyada NGOs (non-governmental organizations) olarak anlam kazanan;
hükümet dışı olmaları ve bir örgüt yapısına sahip bulunmaları açısından iki boyutu üzerinde
taşıyan STK’lar (Çaha, 2005:13), sosyal yardıma muhtaç olanlarla sosyal yardım aktörleri
arasında köprü vazifesi görmektedirler (Uğur, 2006:287). Daha da önemlisi, devletin çeşitli
sebeplerle ulaşamadığı, farkına varamadığı sosyal yardım alanlarına, STK’ların, alana yakın
olmaları ve karar almadaki hızlarından dolayı, bir çözüm olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir
(Sunar, 2003:135).
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Diğer taraftan, STK’ların sosyal yardım alanındaki faaliyetleri açısından sıkıntılı
hususlar da bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, Türkiye’deki “yasal” çerçeve ile ilgilidir.
Buna göre, sosyal yardım faaliyetleri ile yoksulluğun giderilmesinde önemli bir yere sahip
olan STK’ların önünde yasal engeller bulunmaktadır. Bunların kaldırılması ve objektif
kriterler içerisinde geliştirilen bir akredite anlayışının tesis edilmesi gerekmektedir (Bilgili ve
Altan, 2003:66).
Diğer bir sıkıntı, sosyal yardımların STK’lar söz konusu olduğunda “keyfilik” esasına
binaen yapılabilmesiyle bağlantılıdır. Buna göre, STK eksenli sivil sosyal yardımda sıkıntı,
yardım yapacak olanların gönüllülük esası üzerine yardım yapmasından dolayı, yardımın,
yardım yapacak olanların keyfine bağlı olmasıdır. Sosyal yardıma muhtaç olanların hem
ihtiyaç miktarları hem de zaman aciliyeti göz önüne alınınca (Arıcı, 1999:62), bu sıkıntının
boyutu daha da artabilmektedir.
Bu sıkıntılara rağmen, STK’ların yardım etme saiklerinin varlığı ortadan
kalkmamaktadır. Ancak, yardım etme saiklerinde farklılık olabilmektedir. Bu anlamda çoğu
STK tarafından, sosyal yardım, kamusal bir sorumluluk olarak algılanabilmekle beraber
STK’lar, daha öznel nedenlerle (acıma, vicdani, dinî, ahlaki vb.) sosyal yardım faaliyetlerinde
bulunmaktadır (Karataş, 2003:100).

11.4.2. Dinî Sosyal Yardım
Tehlikelerin verdiği zarara karşı sosyal yardımın ilk şekli olduğu ifade edilen dîni
sosyal yardımlar (Yazgan, 1977a:9-10) günümüzde de muhtaçların ihtiyaçlarının
giderilmesinde önemli fonksiyonlara sahip görünmektedir.
Beşeri kaynaklı dinlerde (Brahmanizm hariç) ve ilahi kaynaklı dinlerin hepsinde
sosyal yardımın bir emir olarak zikredildiğine işaret edilmektedir. Ancak, diğer taraftan, yine
tüm dinlerin kitaplarında, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde servetin ve nimetin
doğada mevcut olduğu, fakat insanların, nankörlük ve hırsızlıklarından dolayı hem bu
nimetleri elde etme ve hem de bu nimetlerin adil dağıtımı hususlarında kusurlu oldukları
belirtilerek, sosyo-ekonomik bozulmanın insanların kendi elleriyle meydana geldiği
belirtilmektedir (Yaman, 2003:215).
Hıristiyanlık örneğine bakılınca, sosyal yardım müessesesinin, kilise aidatları yoluyla
işlerlik kazanmış olduğu görülmektedir. Kilise çevresinde bulunan ve muhtaç durumda olan
kişilere yönelik olarak kilise adına toplanan paralar söz konusu olmaktadır (Yazgan,
1977a:10). Bu davranışların kaynağı olarak, bazı İncil pasajlarında geçen “İki gömleği olan,
hiç olmayana versin” şeklindeki ifadeler gösterilebilir. Yahudilikte de, herkesin sahip olduğu
servetinin onda birini vermesi zorunluluğu bulunmaktadır (Yazgan, 1977a:217).
İki dinin sosyal yardım anlayışındaki bu yaklaşımlarını destekleyen bir araştırmada,
sosyal yardımlar ile dini inançlar arasında bir bağ olduğu tespit edilmiştir (Uslu, 1999:49).
1865 yılında metodist bir papaz olan William Boot ve eşi tarafından bir evanjelik hareket
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olarak başlatılan “The Salvation Army” (Kurtuluş Ordusu), yoksul insanların maddi ve
manevi ihtiyaçlarını karşılaması açısından (Güloğlu ve Murat, 2006:281) bu tespiti doğrular
niteliktedir. Ayrıca, ABD örneğinde, 2004 yılı rakamlarına göre, yapılan bağışlarda, bağış
yapılan yerlerin en başında dini organizasyonaların gelmesi (Tablo 1), dinî unsurların sosyal
yardım anlamındaki etkisinin boyutlarını ortaya koymaktadır. Buna göre, 2004 yılında
ABD’de yapılan bağışların 248,5 milyar dolarından 88,3 milyar doları (% 35.5’i) dinî
organizasyonlara gitmiştir.
Tablo 1: ABD’deki Bağışların Bağış Yapılan Yerlere Göre Dağılımı (2004)
Bağış Yapılan Yerler

Miktar (Milyar $)

Dinî Organizasyonlar

88,3

Eğitim Örgütleri

33,8

Vakıflar

24,0

Sağlık Örgütleri

21,9

İnsani Hizmet Örgütleri

19,2

Sanat ve Kültür Kurumları

14,0

Kent Örgütleri

12,9

Çevre Örgütleri

7,6

Uluslararası Örgütler

5,3

Diğerleri

21,4

Toplam

248,5

Kaynak: Tuncay Güloğlu ve Sedat Murat (2006), “Amerika Birleşik Devletleri’nde Üçüncü Sektör
Organizasyonlarının Yoksullukla Mücadeledeki Rolü:The Salvation Army Örneği,” III. Uluslararası STK’lar
Kongresi:STK-Özel Sektör-Devlet Etkileşimi (Bildiriler Kitabı), Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi Yay., s.
279.

Dinî sosyal yardımlar, Türkiye ölçeğinde İslam’ın sosyal yardım algısına, sosyal
yardım konusundaki hükümlerine ve uygulamalarına bakmak suretiyle ele alınacaktır.
İslam’da sosyal yardımın temel prensiplerini ifade etmeden evvel belirtilmesi gereken
önemli bir yaklaşım, İslam’ın, insanların sahip olduğu malı “emanet” olarak görmesi ile
ilgilidir. Buna göre, İslam’da zenginlik, Allah’tan bir “emanet”tir ve İslam’ın ahlakî ve sosyal
değerlerine göre elde edilmeli ve dağıtılmalıdır (G. Richardson, 2004:156). Kişiye malın
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Allah’ın bir emaneti olması yanında, İslami anlayışta, kişinin mallarında, yoksul ve yoksun
olanlar için belirli haklar bulunmaktadır (Beşer, 2004:26-27).
İslam’ın sosyal yardım çerçevesini çizerken ortaya konması gereken diğer bir temel
yaklaşım, sosyal yardım ile devlet arasındaki ilişki üzerinedir. Buna göre, İslam’da devlet,
adaletin tesisi için gerekli önlemleri almak durumundadır. Kendi çabalarıyla ayakta
duramayan muhtaçlara el atmak, adaletin tesisinde önemli bir parça olmaktadır. İşte bu görev,
İslam’da bizzat devlete aittir. Bu meyanda, İslam’da devletin yeri, “destekçisi olmayanın
destekçisi” olarak belirtilmektedir (Çapra, 1988:163).
İslam’ın sosyal yardım prensiplerinden diğer bir tanesi, sosyal yardım işlerinin “cebrî
yerine gönüllü” olabilmesidir. Buna göre, sadaka, karz-ı hasen (ihtiyaç sahibine faizsiz güzel
borç), hediyeleşme, infak, iyilikte yardımlaşma gibi konu ve kurumların, İslam’da sosyal
yardım işlerinde bugunkü manada cebrilik (zorunluluk) içeren kurumlara pek iş bırakmadığı
ifade edilmektedir. Burada, İslam’ın “bütün inananları kardeş sayması” temel prensibinin
etkisi göz ardı edilmemektedir (Beşer, 2004:181). Bu prensibin en ileri noktası, bir kimsenin
kendisi ihtiyaç içinde olsa bile, sahip olduğu imkânları, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kullanması, başkalarının yararı için fedakârlıkta bulunması anlamındaki isâr (Yaşaroğlu,
2003:375) ile ifade edilmektedir.
İslam’ın kardeşlik prensibinden ileri gelen sosyal yardım algısına paralel ve
tamamlayıcı bir prensip de, “cemaat” prensibidir. İslam’ın, cemaatin içindeki bireyleri “bir
cesedin uzuvları” gibi birbirine bağlı olarak veya “kurşundan kaynatılmış binalar” kadar
sağlam bir yapı şeklinde görmesi (Beşer, 2004:17), muhtaç durumdaki bir cemaat bireyine
karşı nasıl bir sosyal yardım algısının olabileceği hakkında geniş ipuçları vermektedir.
İslam’ın sosyal yardım algısının uygulanmasında en önemli yöntem, zekâttır. İslam’ın
iktisadî sisteminin birincil unsuru olduğu ifade edilen zekât (Kalif, 1998:57), sosyal bir
mahiyet de taşımaktadır. Aynı zamanda zekât, zorunlu bir sosyal yardım kurumu olarak
görülebilmektedir. Örneğin, Pakistan’da zekât, anayasada yer bulan ve devlet eliyle toplanan
zorunlu bir müessese olarak işlemektedir (G.Richardson, 2004:157).
İslam’ın sosyal yardım algısının zekât dışındaki uygulama yöntemlerinden biri,
“sadaka”dır. Sadaka veya daha genel manada sadaka-ı fıtır (fitre), zengin olsun veya olmasın
her Müslümanın vermesi gereken nakdi bir ödemedir. Başka bir ifade ile fitre, servetin belirli
bir seviyede olması sonucunda uygulanan zekâttan farklı olarak, bir “baş vergisi” olarak
değerlendirilmektedir (Beşer, 2004:17). Buna göre, büyük-küçük, kadın-erkek, hür-köle
ayırmaksızın, fitre, hekes için baş sayısına göre ödenir. İlk etapta basit gibi algılanabilen fitre
miktarları, bir buçuk milyarlık İslam dünyasında aynı anda fakirlere verildiği
düşünüldüğünde, yüksek meblağların fakirlere sarf edilmesi ile karşı karşıya kalınacağı
görülebilmektedir (Yavuz, 1972:191).
İslam’ın sosyal yardım uygulamalarında başka bir yöntem, “kefaret” sisteminde
aranabilir. İslam’daki kefaret sistemine göre, örneğin, yemin edip, yeminini bozan veya yerine
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getirmeyen kimse, bunun karşılığında, “Allah tarafından af olabilmesinin bir koşulu olarak”,
bir fakiri bir gün doyurmak veya bunun karşılığı olacak parayı vermekle yükümlü
tutulabilmektedir (Katar, 2002:177-179).
Buna benzer bir yöntem, İslam öncesinde de pratiği bulunan “akile” uygulamasıdır.
İslam’ın ıslah ederek uygulamaya koyduğu bu yönteme göre, yaralama ve hataen
öldürmelerdeki kan ve can bedeli olan ağır borcun, aralarında yardımlaşma yönü olan birçok
kişi tarafından ödenmesi ile telafi edilmesi söz konusudur (İkizoğlu, 2000:29).
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Sosyal Market ve Sosyal Yardım Kartları”
“Sosyal Market ve Sosyal Yardım Kartları”
Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ya da
Belediyelerin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet
etmek amacıyla açılmış olan marketler ve bu marketlerde geçerli olan kart sistemidir.
SOSYAL MARKET açılmasındaki temel amaç;
Vatandaşa yardım ederken onları utandırmamak, ihtiyacına göre özgürce hareket
edebilmesini sağlamak ve kimsenin onuru zedelenmeden, yardım yapılan malzemeyi
kullanmaya dayatmadan ihtiyacını gidermek,
•

Tüm bunları bir otomasyon üzerinden P.O.S. cihazları ve yazılımlar ile takibini
yapabilmek. Bunun sonucunda vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek ve markette ürün
çeşitliliği arttırabilmek,
•

Para kavramı geçmeyen marketlerde SOSYAL YARDIM KARTLARI ile
ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapmaları sağlanmaktır.
•

İhtiyaç sahibi vatandaş bu markete geldiğinde elindeki SOSYAL YARDIM
KARTI ile alışveriş yaparken ihtiyacı ne ise alabilmekte kişisel bağış olmadığı için olumsuz
bir duygu yaşamamaktadır.
•

Sosyal kartlarla vatandaşın ihtiyacına yönelik özgürce hareket edebilmesi
sağlanır, yardım yapılan malzemenin kullanımı dayatılmadan vatandaşın ihtiyacı giderilir.
•

Sistem P.O.S. cihazları ve yazılımlar ile takip edilir, vatandaşa daha iyi hizmet
sunulur ve markette ürün çeşitliliği arttırılabilir.
•

SOSYAL YARDIM KARTLARI İdarenin sosyal marketi dışında Anlaşmalı Üye
İşyerlerinde de kullanılabilmektedir.
Vatandaşın hassasiyeti hiçbir zaman göz ardı etmeden, gerek yapısal gerekse
teknolojik anlamda en son yenilikler göz önünde bulundurularak ihtiyaç sahiplerine yardımın
ulaştırılmasında en kolay yola ulaşılmaya çalışılması, AÇIK KART SOSYAL YARDIM
KART projelerinin temel yapısını oluşturmaktadır.
Kaynak: Açıkkart, “Sosyal Market ve Sosyal Yardım Kartları,” (Çevrimiçi)
http://www.acikkartkamu.com/Hizmetlerimiz-11Sosyal_Market_ve_Sosyal_Yardim_Karti.html, 25.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1)
Açık kart sisteminin sosyal yardım uygulamalarındaki sorunlardan hangisi ile bir
çözüm olabileceğini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de sosyal yardım ile ilgili temel aktörler dört türlüdür: Kamu, yerel
yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları. Kamusal sosyal yardım denildiğinde başta
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı akla gelmektedir. Bu Bakanlık bünyesinde Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ile Gazi ve Şehit Yakınları Daire Başkanlığı bulunmaktadır ve bunlarla sosyal
yardımlar işlemektedir. Kamusal sosyal yardımlarda, bunların yanında Vakıflar Genel
Müdürlüğü bünyesinde iki daire başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki YurtKur Genel Müdürlüğü bulunmaktadır.
Yerel sosyal yardım dendiğinde Türkiye’de akla belediyeler gelmektedir. Dolayısıyla
yerel sosyal yardım demek, esasında sosyal belediyecilik demektir. Türkiye’de sosyal
belediyecilik yeni sayılır, 1990’lı yıllara kadar pratikte çok görünmemiştir. Öte yandan sosyal
belediyecilikte mevcuat dağınıklığı ve bütçe kısıtı gibi temel sıkıntılar bulunmaktadır.
Türkiye’de özel sektör ve sivil toplum sosyal yardımları da yeni ve cılız sayılır. Özel
sektör daha çok sosyal sorumluluk üzerinden faaliyet göstermektedir. Sivil toplumun varlığı
ise 1999 Marmara Depremleri sonrasında görülmüştür ve zayıftır.
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Bölüm Soruları
1)
2)
nelerdir?

Türkiye’de “kamu sosyal yardım” denilince ne anlaşılmaktadır?
Türkiye’deki yerel sosyal yardımların yeterince iyi olamamasının nedenleri

3)
Türkiye’de özel sosyal yardım dar ve geniş anlamda nasıl bir çerçevede seyir
etmektedir?
4)

Türkiye’deki sivil sosyal yardımın varlığı nasıl bir tarihsel süreç izlemiştir?

5)
Türkiye’deki sosyal yardım aktörlerini bir ve bütün olarak düşünmek ne kadar
mümkündür? Değerlendiriniz.
6)

Aşağıdakilerden hangisi kamu sosyal yardım aktörlerinden biri değildir?

a) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
b) Hayır İşleri Dair Başkanlığı
c) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
d) Kamu İktisadi Teşekkülleri
e) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde
bulunmamaktadır?
a) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
b) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
c) Hayır İşleri Dair Başkanlığı
d) Gaziler ve Şehit Yakınları Daire Başkanlığı
e) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8) Hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin sosyal yardım ile ilgili sorumlu oldukları
kanunlardan biri değildir?
a) 1530 Sayılı Kanun
b) 4109 Sayılı Kanun
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c) 2464 Sayılı Kanun
d) 1593 Sayılı Kanun
e) 2022 Sayılı Kanun
9) “İşletmeyi sadece teknik ve ekonomik anlamda değerlendiren görüşün temelinde,
işletmenin sadece mal ve hizmet üreten ve bunun karşılığında da kâr elde eden kurum olduğu
algısı” etrafından sosyal sorumluluk reddini dillendiren kişi kimdir?
a) M. Friedman
b) R. Owen
c) M. Weber
d) E. Durkheim
e) İ. Haldun
10) Türkiye’deki dini sosyal yardımlar dendiğinde en düşük seviyede olması beklenen
hangisidir?
a) İslami vakıflar
b) Hristiyan vakıflar
c) Musevi vakıflar
d) Ermeni Vakıflar
e) Hindu Vakıflar

Cevaplar:6) d, 7) c, 8) a, 9) a, 10) e
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12. TÜRKİYE’DE 1923-1980 DÖNEMİ SOSYAL YARDIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Türkiye’de tek partili dönemdeki sosyal yardımları;

2)

Türkiye’de çok partili dönemdeki sosyal yardımları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tek partili dönemdeki sosyal yardım kuruluşları hakkında bilgi veriniz.
2) Tek partili dönemdeki sosyal yardımın genel özellikleri nelerdir? Değerlendiriniz.
3) Çok partili dönemde sosyal yardım alanındaki yasal düzenlemeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Yöntemi

Tek Partili Dönemde
Sosyal Yardımlar

Türkiye’de tek partili dönemdeki
sosyal yardımların kronolojisini,
kurumları ve genel özelliklerini
bilmek

Okuyarak

Çok Partli Dönemde
Sosyal Yardımlar

Türkiye’de çok partili dönemde
sosyal yardım ile ilgili yasal
düzenlemeleri, kurumları bilmek
ve bu alandaki gelişmeleri takip
etmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

TMBB Hükümeti

•

SHÇEK

•

Devlet Baba

•

Devletçilik

•

1961 Anayasası
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Giriş
Türkiye’de sosyal yardımların kamusal anlamdaki işleyişi iki temel dönem üzerinden
ele alınabilir: Tek partili dönem ve çok partili dönem. Bu bölüm, bu iki dönem üzerinden
Türkiye’deki kamusal sosyal yardımların seyrini incelemektedir. Bu yapılırken yasal
düzenlemeler, kurumsal yapılar ve genel değerlendirmeler şeklinde yapılmaktadır.
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12.1. Tek Partili Dönemde Sosyal Yardımlar
12.1.1. Sosyal Yardım Kronolojisi ve Kuruluşları
Birinci Dünya Savaşı öncesi ile 1924 arasında geçen dönemde Anadolu nüfusunun
dörtte birinin azaldığı; bunun yanında tarım üretiminin de yarıya düştüğü belirtilerek, var olan
sefaletin boyutlarına işaret edilmektedir (Buğra, 2003/2004:90). Bu açıdan, Türkiye
Cumhuriyeti kuruluşu aşamasında, yani savaş döneminde sosyal yardımların önemli bir yeri
bulunmaktadır. Özellikle, savaşta şehit olanların arkalarında bıraktıkları aç, yetim, kimsesiz,
muhtaç duruma düşen binlerce insan söz konusudur.
Ancak yine de bu dönemde, sosyal yardım anlamında bir resmi adım olarak, 1920
yılında TBMM Hükümeti tarafından Vekiller Heyeti içinde Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’na yer verilmiştir (Atalay, 1996:6). Aynı hükümet döneminde Meclis bünyesinde
Sosyal Yardım Komisyonu kurulmuş; bu Komisyon sosyal yardım karakterli bir kuruluş olan
Darüleytamlar’ın denetimi ile ilgilenmiştir (Çengelci, 1996:6).
1921 yılı, vatan savunmasında görev yapıp şehit düşenlerin gerideki ailelerine yönelik
sosyal yardım işlevleri yerine getirmek için Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Ankara’da
kurulduğu yıldır. Cemiyet, 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır
(Çengelci, 1985:74). Buna paralel olarak, 1922 yılı 5 Aralık tarihinde çıkartılan 204 sayılı
Darüleytamlar Yönetmeliği’nde, mevcut olan eğitim kurumlarının yeniden düzenlenmesi ve
özellikle yetim okullarının denetimi ve yönetimi ele alınmaktadır (M. Özdemir, 1989:54).
1930 yılı, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’nun kabul edildiği yıldır. Bu kanunla yerel
yönetimlere sosyal yardım vazifeleri verilmiştir. Böylece, belediyelerin, acizler ve muhtaçlar
için kuruluşlar açmaktan, fakirlere barınak imkânları sağlamaya, muhtaçlar için yardım
sandıkları tertip etmekten yetimevleri kurmaya kadar geniş bir alanda sorumluluk ve görevleri
ortaya çıkmıştır (Çengelci, 1985:75).
1936 tarihinde kanunlaşıp 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu, özü ve
amacı itibarıyla herşeyden önce toplumun yararına dönük bir Kanun olarak algılanmaktadır
(Çelik, 2006:9). Bu anlamda, Kanun’un sosyal yardım yönüne de atıf yapılmıştır. Buna göre,
Kanun’un 100. maddesi, işçiye dönük olarak yapılacak olan “sosyal yardımların devlet
tarafından” ele alınması gerekliliğini belirtmektedir (Talas, 1992:119).
Sosyal yardım anlamındaki bu gelişmelere rağmen, 1941 tarihli 4109 sayılı “Asker
Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunu”nu, sosyal yardım alanında ilk
gelişme olarak gören yaklaşımlar bulunmaktadır (Arıcı, 1999:305). Bu Kanun’un temel
özelliği, seferde veya diğer durumlarda kırkbeş günden fazla askerlik hizmeti yapanların
aileleriyle ilgili sosyal yardım hususlarına el atıyor olmasıdır (Çengelci, 1985:76).
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12.1.2. Dönemin Sosyal Yardım Açısından Temel Özellikleri
Savaş sonrasından çok partili döneme kadar geçen süre içerisinde, sosyal yardım
namına uygulamaların çok önemli bir yer teşkil etmediği söylenebilmektedir. Bu süreçte daha
çok göze çarpan, genel olarak sosyal güvenliğin uygulanmaya çalışılması veya kurumsallaşma
eğilimlerinin olmasıdır. Bu açıdan bu dönemdeki bazı kanunî düzenlemeler ve tekavüt
(emekli) sandıklarının kurulması; 1930 tarih ve 1730 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun
“belirli sayıda işçi çalıştıran işverenlere hastalık, kaza ve analık hallerinde işçilere sağlık
yardımı yapılması konusunda yükümlülük getirmesi” (Makal, 2002:388) ve 1936’da sosyal
sigorta kapsamında 3008 sayılı İş Kanunu’nun çıkarılması gibi uygulamalar, emeklilere ve
işçilere koruyuculuk getirmesi noktasında –zorlama bir ifadeyle- “dolaylı” bir sosyal yardım
olarak addedilebilirler.
Çünkü erken Cumhuriyet döneminde bir dizi savaş ve onu izleyen politik süreçler
sonrasında sosyal yardıma muhtaç olanların ortaya çıkması ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu
anlamda, Türkiye’nin kuruluş dönemindeki sosyal yardıma muhtaç (yoksul) profili Batı’nın
yaşadığı sanayileşme sürecinin bir ürünü olmaktan uzaktır. Bundan dolayı, sanayileşmiş
ülkelerden görülen şekliyle, yoksulların bir işgücü olarak görülmesi, erken Cumhuriyet
dönemi Türkiyesi’nde söz konusu değildir. Sonuçta yoksulların siyasi ve çıkar grupları
tarafından dikkate alınmaları vakî olmamıştır (Buğra, 2008:99). Bu yaklaşımın bir sonucu
olarak, kuruluş dönemindeki kaynakların kıt olması gerçeği bir yana, bu kaynakların öncelikli
olarak aktarıldığı kesimler arasında yoksulların olmaması gerçeği önemli bulunmaktadır
(Buğra, 2008:148).
Diğer taraftan, bu dönemde, genel olarak sosyal politika, dolayısıyla özel anlamda
sosyal politikanın bir uygulama alanı olarak sosyal yardımlar, mutlak manada (dar ve geniş
manada) devletin denetimi altındadır. Devlet, bu dönemde “baba” rolündedir (Zaim,
1998:1907).
Ancak tezat bir şekilde, bu dönemde sosyal yardım alanı, daha doğru bir ifade ile
muhtaç durumda olanlara bakış, daha çok geleneksel dayanışma dinamikleri içerisinde
işlemiştir. Zira bu dönemde yoksullar ve muhtaçlara dönük mücadeleler, “devlet işi” olmaktan
uzak kalmıştır (Buğra, 2006:65). Bu dönemde, siyasî enerji daha çok, köy yoksullarını köyde
tutmayla kontrol altına almaya odaklanmışken, şehirdeki yoksullarla mücadele konusunda
devletin üstlendiği bir sorumluluk alanından bahsetmek olanaklı görünmemektedir (Buğra,
2008:152).
Örneğin, muhtaç çocukların korunmasının “devlet işi” olduğunu kabul eden 5387
sayılı Kanun, tek parti dönemi sonrasında ancak 1949 yılında yürürlüğe girmiştir. Öyle ki, bu
dönemde basına yansıyan tartışmalardan anlaşıldığına göre, “şehit yetimleri”ni ortada
bırakmanın devletin vebali değil de toplumun ve özellikle zenginlerin vebali olduğu kabul
edilmektedir (Buğra, 2008:140).
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Dolayısıyla bu dönemde devlet, bir bakıma yoksul ve muhtaçları kendi başlarına
bırakmış, bundan dolayı kendi başlarına ayakta kalamayacak durumda olanlara geleneksel
anlamdaki yardımlar ulaşmıştır. Bu sebeple, Türkiye’de en başta aile kurumu olmak üzere,
geleneksel kurumlar dayanışmacı nitelikleri ile muhtaç durumda olanların yardımlarına
koşmuşlardır (Koray, 2000:277). Sonuçta, Türkiye’de ailenin bir kişisi, kamu tarafından
sağlanan güvence ağlarından ziyade, aile güvencesine dayalı sosyal yardımlar ile daha çok
destek görmüştür (Gough, 2006:249).
Sonuçta, devletin rolüne atfen “devletçi” dönem olarak adlandırılan bu dönemde
sosyal yardımların pratiği; başka bir ifade ile yoksullukla mücadele, devletin sorumluluğu
arasında görülmemektedir. Gönüllü gayretlere daha çok ehemmiyet verilmektedir. Ancak, bu
gönüllü sosyal yardım kuruluşlarının da devletten fazla bağımsız olmadıkları, devletle iç içe
ve devletin finansal desteği ile faaliyet gösterdikleri kaydedilmektedir (Buğra, 2003/2004:75).
Özetle, 1937 yılında Anayasa’ya giren “devletçilik” ilkesi, yoksullukla mücadele alanına
uzanmamaktadır (Buğra, 2008:98).

12.2. Çok Partili Dönemde Sosyal Yardımlar (1945-1980)
12.2.1. Yasal Düzenlemeler ve Sosyal Yardım Kuruluşları
Bu dönemin başlarında, 1949 yılında 5387 sayılı “Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Hakkındaki Kanun” kabul edilmiştir. Bu Kanun ile, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli vazifeler almıştır (Çengelci, 1996:34). Ancak, uygulamada bazı
problemler yaşanmasından dolayı, 1957 yılı 6972 sayılı Kanun ile 5387 sayılı Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır. Ruh ve ahlak gelişimleri tehlikede olan çocukları devlet güvencesi
ve koruması altına alan Kanun (Arıcı, 1999:306), yürürlükte kaldığı 1983 yılına kadar
korumasız ve sosyal güvenceden yoksun çocuklara devlet tarafından sosyal yardım
faaliyetlerinin götürülmesinde temel dayanak noktası olmuştur (Çengelci, 1985:79).
1959 yılında “afet yardımları” kapsamından çıkartılan “Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile ele
alınabilecek sosyal yardımlar da söz konusudur. Kanun’da 1968 yılında bir değişiklik ile,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın izni sonrasında afetzedelere yapılan “karşılıksız” nitelikte
sosyal yardımların sağlam bir zemine oturtulduğu anlaşılmaktadır (Çengelci, 1985:84).
1959 yılında, sosyal yardım açısından önemli bir gelişme, “Sosyal Hizmet
Enstitüsü”nün kurulması olmuştur. Böylece, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarında
gerekli olan uzman kişilerin yetiştirilmesi, araştırma ve eğitim faaliyetleri açısından önemli
bir misyonun yerine getirilmesine adım atılmıştır (Arıcı, 1999:306). Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bu kuruluş, sosyal yardım alanında bir dönüm
noktası olarak nitelendirilmektedir (Çengelci, 1985:85). Enstitü’den iki yıl sonra da, Sosyal
Hizmetler Akademisi faaliyete başlamıştır. Akademi, 1982 yılında, Hacettepe Üniversitesi
bünyesindeki Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümü ile birleşerek, Üniversite’ye bağlı
“Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu” olarak değişmiştir (Çengelci, 1985:88).
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1960 yılında sosyal yardım namına bir uygulama, küçük bir kitleye hitap etmektedir.
Bu uygulama ile yabancı ülkelerde Türk kültürüne hizmet eden öğretmenlere, (Türk ve
yabancı asıllı) görevden ayrılmışlar ise, kendilerine; ölmüş iseler eş ve çocuklarına
16.12.1960 tarih ve 168 sayılı Kanun ile sosyal yardım yapılmasına başlanmasıdır (Arıcı,
1999:310). Bu özelliklere sahip kişiler, Türk olup olmamalarına bakılmaksızın, Dışişleri
Bakanlığı bütçesinden aktarılarak yapılan sosyal yardımlardan yararlanma imkânına sahip
olmuşlardır (Tunçomağ, 1988:162).
1961 Anayasası, devletin “sosyal” niteliğinin ilk defa anayasal anlamda belirtilmesi
açısından önemli bir gelişmeye işaret etmektedir. Böylece, “sosyal haklar” anayasal garanti
altına alınmıştır. Anayasa, genel olarak sosyal güvenlikte açılımlar yaratmanın yanında,
sosyal yardımlarda da ilerlemenin sağlanmasında önemli bir parametre ve zemini
oluşturmuştur.
1963 yılında ise, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü tesis edilmiştir (Çengelci, 1997:284). 1963 yılında kurulan Genel Müdürlük,
kaldırıldığı 1983 yılına kadar sosyal yardım mahiyetindeki görevlerini, 12.8.1961 tarihli
Bakanlar Kurulu’nun yönetmeliğinin, “elde edilen mali kaynakların muhtaç kişilere doğrudan
parasal sosyal gelirler şeklinde kullanılması yönündeki” engeller nedeniyle, yürütme imkânı
bulamamıştır. Bundan dolayı, Müdürlük, “fakir kimselerin sosyal güvenliğini sağlamak”
şeklinde ifade edilen sosyal yardım görevlerini, ancak yapılan müracaatları gönüllü
kuruluşlara sevk ederek (Çengelci, 1985:90-91) “dolaylı” yoldan yerine getirmeye çalışmıştır.
1968 yılı, Millî Mücadele ve benzeri önemli vazifelerde bulunmuş olanlara yönelik
sosyal yardımların geliştirildiği yıldır. Böylece, 1005 sayılı Kanun ile, Milli Mücadele’ye
katılmış ve İstiklâl Madalyası almış olanlara (gazilere) ve Kore Savaşı’na fiilen katılan Türk
vatandaşlarına aylık bağlanması, uygulanmaya konmuştur (Arıcı, 1999:309).
Bu dönemde dinî vazife yapmakta olup yoksul durumda olan kişilere yönelik bir
sosyal yardım da söz konusudur. Bunlara, Diyanet bütçesine konulan küçük miktarlarda para
ile yardım yapılması esas alınmıştır (Tunçomağ, 1988:163).
Sosyal yardım açısından bu dönemin bir başka gelişmesi, 1 Temmuz 1976 tarih ve
2022 sayılı Kanun ile başlatılan 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk
vatandaşlarına aylık bağlanması uygulamasıdır. Bu düzenleme, Türkiye’de sosyal yardım
programları bakımından o güne kadar en geniş bir kitleye hitap eden bir uygulama olarak
değerlendirilmektedir (Arıcı, 1999:310).

12.2.2. Dönemin Sosyal Yardım Açısından Değerlendirilmesi
1980 öncesi dönemin Türkiye açısından belirgin özelliklerinden birisinin, devletin
güçlü konumu olduğu ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, devlet, sosyal ilişkilerde ana
aktördür. Bu haliyle, 1980 öncesi dönemde, devletin dışarda kaldığı bir alan hemen hemen
olanaksızdır (Pınarcıoğlu ve Işık, 2001:33).
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İkinci Dünya Savaşı sonrası süreçte, Türkiye’de köyden kente göç süreci ile birlikte
özelde sosyal yapıda ve genelde devlet-toplum ilişkisinde dönüşümler söz konusu olmuştur.
Bu süreç ile birlikte, köydeki yoksulun, göç sonrasında şehirde “seçmen” olarak önem
kazanan bir yoksul olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ancak, bu durum, klasik manadaki
Batı’nın “vatandaşlık hakları” temelinde cereyan etmemiştir (Buğra, 2008:16). Bunun
sonucunda, köyden kente göç edip, kentte de sosyal yardımın “devletin işi” olarak tam olarak
addedilmesinden dolayı zor durumunda kalan köylülerin, varlıklarını sürdürmek için
geleneksel dayanışma biçimleri ile hareket etmeye devam ettikleri görülmektedir (Buğra,
2008:17).
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem, dünya açısından “refah devleti” uygulamaları ile
bir “altın çağ” olmuştur. Gerçekten de İkinci Dünya Savaşı bitimi ile 1970’lerin başlarına
karşılık gelen ve geniş yelpazeli ve kapsamlı refah döneminde oluşturulan “Refah
Sözleşmesi”, şekilsel açıdan değilse bile, anlayış olarak bütün OECD ülkelerinin ittifakıyla
benimsenmiştir (Özdemir, 2004a:157). Bu sürecin, Türkiye açısından da pratik sonuçları
olmuştur.
Bu çerçevede sosyal alanda çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. 1945 yılında Çalışma
Bakanlığı kurulmuş; 1945’te İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ile Analık Sigortası Hakkında
Kanun yürürlüğe girmiştir. 1946 yılında ise İşçi Sigortaları Kurumu tesis edilmiş; 1949’da da
Emekli Sandığı ile farklı devlet kurumlarında çalışan memurlar tek çatı altında toplanmıştır.
1950’lerin başında sigorta kapsamındaki işçilere yönelik emeklilik düzenlemeleri yapılmış ve
malûllük sigortası uygulamalarına başlanmıştır (Buğra, 2008:160-161). Ancak bunlar
yoksulluğu önlemeye yönelik işlevlere sahip değillerdir. Başka bir ifade ile hiçbir işte
çalışmayan ya da çalışmasına rağmen yeterli gelire sahip olamayanlara dönük sosyal yardım
uygulamaları söz konusu değildir.
Diğer taraftan, sosyal yardımların daha sistemli ve modern hale geldiği de
kaydedilmelidir. Örneğin, modern anlamdaki sosyal yardımların en önemli göstergesi olarak
2022 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun, “geleneksel yaklaşımları yansıtan ve tek parti
döneminde de geçerli olan, kamu kaynaklarıyla bağışları birleştirip ‘fakir fukarayı sahipsiz
bırakmamak’ anlayışından özünde farklı, modern bir sosyal yardım uygulaması” (Buğra,
2008:191) şeklinde değerlendirilmektedir. Fakat Yasa’nın “kendilerine bakacak akrabaları
olmadığı takdirde” koşulunu getirmesi, muhtaç durumda olanlara yardım sorumluluğunu
kamuya değil de geleneksel kalıplara bırakması anlamına geldiği de gözler önüne
serilmektedir (Buğra ve Keyder, 2008:16).
Bu düzenlemelere rağmen, devletin sosyal yardım konusundaki tutumuna yönelik
eleştiriler söz konusu olabilmektedir. Buna göre, Türkiye’de 1980 yılına kadar yoksulluğun ve
muhtaçlığın yok sayıldığı bir süreç yaşanmıştır (Dansuk, 2003:241). Çok partili döneme geçiş
sonrasındaki hükümetlerin özellikle kentteki sosyal yardıma muhtaç olan yoksullara dönük
önlemlerinin olmadığından bahsedilmektedir. Buna göre, bunun bir yansıması, Sosyal Hizmet
Enstitüsü’nün açılmasının geciktirilmesi olarak gösterilmektedir (Buğra, 2008:172).
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Ayrıca, bu dönemde çalışanların neredeyse tamamı sigortalı değillerdir. Bu sosyal
güvenceden yoksun olma durumu, doğal bir sonuç olarak yaşlılık döneminde “sefalet”
şeklinde tezahür etme riskini barındırmaktadır. Bundan dolayı, bu riske karşı bir dayanak
olarak “hayırlı evlât” sahibi olma anlayışı ortaya çıkmıştır (Buğra, 2008:175). Bu durum,
devletin hâlâ, tek partili dönemden gelen bir gelenek olarak, sosyal yardım konusunda fiilî bir
sorumluluk üstlenmekten uzak olduğu sonucunu vermektedir. Çok partili döneme geçişle
birlikte devletin sorumluluk alanları “kâğıt” üzerinde görülmeye başlanmasına rağmen, fiilî
anlamda bir hareketlilik söz konusu değildir. Bunun diğer bir göstergesi, örneğin, 1950’lerin
Türkiyesi’nde altıdan fazla çocuk sahibi olan ailelere ayda 30 lira devlet yardımı yapılmasını
öngören bir Kanun’un yürürlükte olmasına ve bu yardımı almak için yıllar önce başvurmuş
olunmasına rağmen, uzun yıllardır başvuruların karşılıksız kaldığı ailelerin bulunmasıdır
(Buğra, 2008:177).
Başka bir gösterge de, geç kurulmuş bir kuruluş olan Sosyal Hizmet Enstitüsü’nün
1961 yılında Sosyal Hizmet Akademisi şeklinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bünyesindeki faaliyetlerinin işlevsiz oluşudur. Enstitü’nün görevleri arasındaki “yoksulluğun
nedenlerini araştırmak” hususunda anlamlı çalışmalardan bahsedilememektedir (Buğra,
2008:188). Bu durum, çok partili süreçte, devletin sosyal yardım alanında teorik anlamda
sorumluluk alanları oluşturmasına rağmen, bunların pratik (fiilî) bir karşılığının olmadığının
başka bir göstergesidir.
Sonuçta, 1980 öncesinde sosyal yardımların Türkiye’de sadece “yaşlı, kimsesiz
çocuklar” gibi alanları hedef alan bir yapıya sahip olduğu; bu anlamda sosyal yardım ile
giderilmeye çalışılan yoksulluğun arızî bir olgu olarak ele alındığı yönünde yaklaşımlar ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla yoksullukla mücadele programları da arızi nitelikte kalmıştır
(Dansuk, 2003:242). Kısaca bu dönem, sosyal yardım alanındaki programların tüm kesimleri
kapsayacak şekilde evrensel bir çerçevede henüz ortaya çıkamadığı dönem olarak
algılanabilmektedir.
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UYGULAMALAR
Örnek Metin:“Atatürk ve Sosyal Devlet”
“Atatürk’ün Sosyal Devlet ile İlgili Görüşleri”
…… Günümüzün gelişmekte olan ülkelerini olduğu kadar özellikle son zamanlarda
gelişmiş ülkelerini de oldukça ilgilendiren gelir dağılımında adalet -bu bağlamda sosyal
devlet- Atatürk’ün, üzerinde önemle durduğu konulardan birini oluşturmuştur. Atatürk şöyle
demektedir;
“Yaradılışı gereği her insan içinde yaşadığı toplumda hayatın en mutlu, en kolay, en
tatlı yararlarından kendisine düşmesini ister. En güçlü olan kendisinden zayıf olanları hiçe
sayar. Bunun sonucu, huzur, sessizlik ve güven ve düzen içinde yaşamak imkânsız hale
gelir… Kabil midir ki, bir kitlenin her parçasını geliştirelim, diğerini de geri bırakalım da
kitlenin bütünü gelişmeye ulaşabilsin. Mümkün müdür ki, bir toplumun yansı zincirle
topraklara bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselsin… Adı parti olan halk kuruluşundan
amaç ulusun çocuklarından bir kısmının diğer çocuklarının ve sınıfların zararına yararlar
sağlamak değildir… Ulusal servetin dağılımının daha mükemmel bir adalet ve emek sarf
edenlerin daha yüksek refahı, ulusal birliğin korunması için şarttır. Bu şartı daima göz önünde
bulundurmak, ulusal birliğin temsilcisi olan devletin görevidir”.
Atatürk, gelir dağılımındaki adaleti, ulusal birliğin korunma şartı olarak görmüş ve
emek sarf eden kesime özel bir önem vererek bu hususta devleti görevli kılmıştır.
Diğer yandan… devletçilik özellikle sosyal, ahlaksal ve ulusaldır… demek suretiyle
uyguladığı ve uygulanması gereken devletçiliğin sosyal olduğunu vurgulamıştır. Sosyal
devleti o tarihlerde gündeme getirmiştir.
Atatürk’ün bu görüşleri -aşağıda da değinileceği gibi Anayasanın 2. maddesine sosyal
devlet olarak yansırken, sosyal devlete ilişkin sosyal barış, sosyal güvenlik ve sağlık, sosyal
yardım ve koruma gibi bir çok husus da Anayasanın diğer maddelerinde yer almıştır.
Atatürk, adaletli gelir dağılımından devleti sorumlu tuttuğu gibi bu konu ile ilişkili
bulduğu üretim ve sanayileşme konularında da devleti sorumlu tutmuş ve devlet
müdahaleciliğini ön plana çıkartmış olup -bu çalışmanın sonunda yer alan ekten daha ayrıntılı
görüleceği gibi- devlet müdahalesini teoride kabul etmeyen liberalist-kapitalist modeli
eleştirdiği gibi bu modelin zıttı olan, özel kesime yer vermeyen marksist-sosyalist sistemi ise
kendi devletçiliği ile karıştırılabilir öngörüsü ile çok daha fazla eleştirmiş, kendisinin ortaya
koyduğu devletçilik modeline ilişkin olarak şöyle demiştir:
“Ulusun toplumsal ihtiyaçlarını tatmin ve geçmişteki zararlarını karşılayabilmek için
en akla yakın programı ortaya koymak zorundayız. Program bütün ulusça uygulanmalıdır.”
“Yepyeni bir güdümlü ekonomi düzeni kurmakla uğraşıyoruz.”
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Bunun yanı sıra şu ifadeleri de kullanmıştır:
“Uygulanmasını münasip gördüğümüz mutedil (ılımlı) devletçilik…”
“… bireysel gelişimin engel karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetlerinin
sınırını meydana getirir.
“… bu alanlardaki işleri, bireylere veya şirketlere tamamıyla bırakabilmek için…”
Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi Atatürk’ün devletçiliği, diğer devletçi modellerden
farklı olması nedeniyle yeni sosyal ve ılımlı olduğu gibi, ekonomide devletin faaliyetleri
sınırlı ve zamanla özel kesime terk edilebilecek türdendir, yani geçici niteliklidir.
Atatürk’ün sosyal devletçiliği sadece gelir dağılımında adaletle sınırlı -dar anlamdabir sosyal devletçilik olmayıp üretimle de ilişkili -geniş anlamlı- bir sosyal devletçiliktir. Bu
görüşleri de Anayasanın ilgili maddelerine yansıtılmıştır.
Anayasanın ekonomik hükümler bölümünde 167. maddede “Devlet, para-kredi,
sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işletilmesini sağlayıcı ve geliştirici
önlemler alır” denildiği gibi, 56 ve 166. maddelerinde de, “İnsan ve madde gücünde tasarruf
sağlamak ve verimi arttırmak… ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı sağlamak…
planlamak… kamu ve özel kesim kurumlarından yararlanmak ve denetlemek devletin
görevidir” denilmektedir. Bu doğrultuda DPT oluşturulmuştur.
Ekonominin motoru olarak görülen özel kesime ilişkin olarak 48. maddede “Herkes
dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirler alır” denilmiştir.
Bunlar, örneğin kalkınmada öncelikli yörelere yatırım yapanlara yatırım teşvikleri, vergi
muafiyet ve indirimleri, ucuz enerji hatta uygun krediler gibi imkanlar sağlamak şeklinde
ortaya çıkmıştır……

Kaynak: Rafet Evyapan, “Atatürk ve Sosyal Devlet,”
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-43/ataturk-ve-sosyal-devlet, 25.12.2015.

(Çevrimiçi)
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Uygulama Sorusu
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında sosyal yardımın varlığını veya yokluğunu tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de kamusal sosyal yardımların tek partili dönemdeki durumu zayıftır.
Esasında devletin varlığı tek partili dönemde “devletçilik” adı altında etkindir, ancak sosyal
yardım alanında kâğıt üstünde kalan bir etkinliktir. Devlet, sosyal yardım alanında neredeyse
yok gibidir; bu nedenle sosyal yardım alanı geneleksel aile ve dayanışma dinamikleri
etrafında şekil almıştır.
Çok paritli dönemde ise devletin varlığı somut anlamda az da olsa kendisini
göstermektedir. Bu çerçevede bazı yasal düzenlemeler görülebilmiştir. Ama yine de sosyal
yardım alanında devlet, zayıf bir pozisyonda bulunmaktadır. Modern anlamda sosyal yardım
gerek kanun ve gerekse kurum olarak bir iki şekilde görülmüştür.
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Bölüm Soruları
1)
nasıldır?

Türkiye’nin kamu sosyal yardımlarının tek partili dönemdeki kronolojisi

2)
Tek partili dönem sosyal yardımlarının kamu açısından genel değerlendirmesi
hangi çerçevede yapılabilir?
3)

Çok partili dönem kamu sosyal yardımlarında yasal düzenlemeler nelerdir?

4)

Kamu sosyal yardımlarının çok partili dönemdeki somut göstergeleri nelerdir?

5)

Türkiye’nin kamu sosyal yardım tarihini genel olarak değerlendiriniz.

6)
Türkiye’nin tek partili dönemde kamu sosyal yardımlarının neredeyse yok gibi
olmasının nedeni ne olabilir?
a) Savaş sonrası yeni kurulan devlet olunması
b) Devletçilik ilkesine inanılmaması
c) Sosyal yardımların önemsenmemesi
d) Yoksulların insan yerine konmaması
e) Hiçbir kamu kurumunun bulunmaması
7) Tek partili dönemde sosyal yardım işleri 1920 yılında TBMM Hükümeti tarafından
hangi bakanlığa verilmiştir?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Sosyal Yardım Bakanlığı
c) Vakıf Bakanlığı
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
e) Hayır İşleri Bakanlığı
8) Himaye-i Etfal Cemiyeti hangi yıl Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır?
a) 1930
b) 1935
c) 1940
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d) 1945
e) 1950
9) Sosyal yardım açısından dolaylı da olsa bir işlevi olan 3008 sayılı İş Kanunu hangi
yıl yürürlüğe girmiştir?
a) 1933
b) 1935
c) 1937
d) 1940
e) 1943
10) Muhtaç çocukların korunmasının “devlet işi” olduğunu kabul eden 5387 sayılı
Kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a) 1940
b) 1942
c) 1945
d) 1947
e) 1949

Cevaplar:6) a, 7) d, 8) b, 9) c, 10) e
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13. TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI SOSYAL YARDIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)
Türkiye’de kamu sosyal yardımlarının dalgalanma, süreklilik ve değişim içinde
ilerlediğini;
2)
Türkiye’de yerel yönetimlerin
uzmanlaşmaya doğru yol aldığını;
3)
geliştiğini;

sosyal

yardımlarının

bilinçlenme

ve

Türkiye’de özel sosyal yardımların az ve sosyal sorumluluk ekseninde

4)
Türkiye’deki sivil sosyal yardımların 1999 yılında bir kırılma ile görünür
olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkiye’deki kamu sosyal yardımlarda “dalgalanma, süreklilik ve değişim”den
ne kastedilmektedir?
2)
Yerel sosyal yardımların Türkiye’de uzmanlaşma yolunda olması ne anlama
gelmektedir?
3)

Türkiye’deki özel ve sivil sosyal yardımlardaki durum nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Yöntemi

1980
Sonrası
Kamusal
Sosyal
Yardımlar

1980 sonrası kamusal sosyal
yardımlardaki dalgalanma, süreklilik
ve değişimi anlamak

Okuyarak

1980
Sonrası
Yerel, Özel ve
Sivil
Sosyal
Yardımlar

1980 sonrası belediyelerin, özel
sektörün
ve
sivil
toplum
kuruluşlarının sosyal yardımlarınızı
analiz etmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Kamusal sosyal yardım

•

Sosyal yardım transferleri

•

Belediye iftar çadırları

•

Sosyal sorumluluk

•

1999 Marmara Depremleri
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Giriş
Bu bölümde 1980 sonrasının Türkiye’sini sosyal yardımlar açısından incelerken sosyal
yardımlarda dört temel eğilimin varlığına dikkat çekilecektir. Birinci eğilim, kamusal sosyal
yardımların “dalgalanma”, “süreklilik” ve “değişim” dinamikleri ile 1980’den günümüze
kadar geldiğini ortaya koymaktadır. İkinci eğilim, yerel sosyal yardımların “refah
belediyeciliği” ekseninde ortaya çıkışı ve bu alanda uzmanlaşmasına dikkat çekmektedir.
Üçüncü eğilim ise 1999 Marmara Depremleri ile başlayan süreçte sivil sosyal yardımların
hızlı bir şekilde sosyal yardım zemininde önemli bir yer işgal etmeye başladığını
göstermektedir. Son eğilim de koşulların getirmiş olduğu “zorunluluk” ile özel sosyal
yardımların özellikle 2000’li yıllar ile kendisini göstermeye başladığı bir aşamayı ifade
etmektedir.
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13.1. Kamusal Sosyal Yardımların Değerlendirilmesi
13.1.1. Dalgalanma
Kamusal sosyal yardımlarda “dalgalanma” denilince anlaşılması gereken iki yön
vardır: Birincisinde, kamusal sosyal yardımlarda dalgalanma, yapılan yardımların kimi zaman
az, kimi zaman çok olması anlamına gelmektedir. İkincisinde ise sosyal yardımların az veya
çok olmasından öte, yapılan sosyal yardımların dağınıklığı/derli topluluğu ve
sistemsizliği/sistemliliği söz konusu olmaktadır.
Buna göre, dünya ölçeğinde sosyal yardımlarda hem bir artışın hem de bir azalmanın
varlığı dikkat çekmektedir. Sosyal yardım ve diğer sosyal güvenlik unsurları ile birlikte ele
alınan sosyal harcamalara ayrılan fonlar önemli miktarlara ulaşmış durumdadır. Bazı
ülkelerde kamu harcamalarının GSMH’ye oranı, ortalama olarak % 50’lere ulaşırken, sosyal
harcamaların oranı ise GSMH’nin % 25’ini geçmiş görünmektedir (Özdemir, 2006:154).
OECD ortalamasının % 20,7 olduğu 2003 yılında SOCX metodolojisine göre Türkiye’nin
kamu sosyal harcamaları GSYİH’nin % 11,6’sıdır (Buğra ve Adar, 2007:5). Diğer taraftan,
özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda sosyal harcamalarda gözlenen düşüşten dolayı, sosyal
yardım harcamalarının ya sabit kaldığı ya da düşüş eğiliminde olduğuna yönelik görüşlere de
rastlanmaktadır (Temiz, 2004:150).
Sosyal yardımın primsiz rejime oranla sosyal güvenlik sisteminde oldukça düşük bir
yer tuttuğu (% 2’den az) (İkizoğlu, 2001:165) Türkiye’de, sosyal alana ayrılan bütçede artış
(ve aynı zamanda azalış) görülmektedir. 1980’ler ile birlikte, özellikle SHÇEK ve SYDGM
aracılığıyla kamusal sosyal yardımda bir artış gözlenmektedir (Özdemir, 2006:168). Bu
durum, kamu sosyal harcamalar için ayrılan kaynakları (Tablo 2) ve devlet bütçesinden sosyal
yardım nitelikli transferlerin oransal dağılımını (Tablo 3) gösteren verilerle daha net
anlaşılabilmektedir.
Tablo 2: Türkiye’de Kamu Kesimi Sosyal Harcamalarının GSYH İçindeki Oranı
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) 2012 (2)
EĞİTİM (3)

3,1

3,5

3,3

3,3

3,2

3,1

3,2

3,4

3,9

4,0

4,0

4,0

SAĞLIK (3)

3,2

3,7

3,8

4,0

4,0

4,1

4,0

4,3

5,0

4,5

4,4

4,3

SOSYAL KORUMA 5,7

6,3

7,2

7,0

7,3

7,1

7,4

7,2

8,2

8,3

8,4

8,7

12,0 13,5 14,3 14,3 14,5 14,3 14,6 14,8 17,2

16,9

16,9

17,0

TOPLAM

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Kamu Kesimi Sosyal Harcama İstatistikleri, (Çevrimiçi)
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/rip/tr/kamu_kesimi_sosyal_harcama_istatistikleri.pdf, 07.10.2012.

(1) Gerçekleşme Tahmini
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(2) Program
(3) Konsolide ve katma bütçeli kuruluşlar (2006 yılından itibaren merkezî yönetim
kapsamındaki kuruluşlar), bütçe dışı fonlar, KİT’ler, sosyal güvenlik kuruluşları, döner
sermayeler ve mahallî idarelerin harcamalarını içermektedir. Ayrıca, sosyal yardım
mahiyetinde olan yeşil kart harcamaları sağlık harcamaları kapsamında değerlendirilmiştir.
2007 yılından itibaren Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından
oluşturulan yeni kamu sağlık harcaması tanımı kullanılmıştır.
Tablo 3: Türkiye’de Sosyal Yardım ve Hizmet Harcamalarının GSYH İçindeki
Oranı
2002*

2004** 2006** 2008*** 2009*** 2010**** 2011****

0,50

0,66

1,09

1,03

1,37

1,37

1,38

Kaynak:* Selim Coşkun, Samet Güneş ve Fatih Ortakaya, “Asgari Gelir Desteği Ve Türkiye’de
Uygulanabilirliği:Bir Model Denemesi,” Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Ekim 2012, s. 11.
** Emirali Karadoğan, “Küreselleşme Sürecinde Sosyal Yardımların Bireyin Özsaygı Düzeyine Etkisi
Bağlamında Dönüşümü ve Etkinliği,” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, SBE, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.), Ankara, 2012, s. 109.
*** Kalkınma Bakanlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 2012 Yılı Programı, s. 226.
**** Fatih Ortakaya (Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı), Sosyal Yardımlarda Dönüşüm Aracı Olarak
“Asgari Gelir Desteği” Modeli Taslak Çalışması.

Tablolardan da anlaşılabileceği gibi seçili yıllar arasında gerek sosyal yardım alanların
genel nüfusa oranı açısından ve gerekse yapılan yardım miktarlarının GSYİH’ye oranı
açısından, kamu sosyal harcamaları ve sosyal yardımlar sürekli bir artış eğilimi
göstermektedir.
Artış veya azalış eğilimlerinin dışında, kamusal sosyal yardımın “dalgalanma”
özelliğini izah ederken kullanılması gereken ikinci yön, kamusal sosyal yardımlardaki dağınık
ve sistemsiz yapı üzerinedir. Gerek 1980 öncesi ve gerekse 1980 sonrası kurumsal sosyal
yardımların kurgusunu, hizmet yükümlülüklerini ve yetki, görev, bütçe, hizmet sunumu gibi
alanlarda analizini yapmak zorluk arz etmektedir. Çünkü kurumsal örgütlenmede dağınıklık
bulunmakta ve aynı zamanda kamusal sosyal yardım uygulamarında birbirlerinden ilintisiz
kuruluşların varlığı dolayısıyla sistemsizlik göze çarpmaktadır (Türkcan, 2003:77).
Kamusal sosyal yardımların bahsedilen bu iki yönü, onun “dalgalanma” özelliği ile
izah edilebilmektedir. Bunun birinci yönü, artış-azalış denklemi ile ilgilidir. Buna göre, bir
yandan sosyal yardım harcamalarında; bütçeden sosyal yardıma ayrılan paylarda ve diğer
kalemlerde sosyal yardıma düşen payların artması ve diğer yandan da azalma eğilimi
göstermesi söz konusu olabilmektedir. İkinci yönünde ise, kamusal sosyal yardımların
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kurumsal anlamda kurgulanmasında bir dağınıklık ve uygulanmasında bir sistemsizlik öne
çıkmaktadır. Kamusal yardımlardaki bu “dalgalanma” özelliğinden dolayı olsa gerek,
Türkiye, Koray tarafından “sosyal vaatler devleti” (Ersöz, 2006:41) olarak
adlandırılabilmiştir.

13.1.2. Süreklilik
1980 sonrası Türkiye’sinin kamusal sosyal yardımlarında bir “süreklilik” de söz
konusudur. Çünkü kamusal sosyal yardımlar, az veya çok, dağınık veya derli toplu, sistemli
ve sistemsiz şekillerle de olsa “devam” etmektedir. Bu durum, kamusal sosyal yardımların,
sadece muhtaçlara yardım etmede “sürekli” olması yani belli periyodları takip eden zaman
dilimlerinde yardımların verilmesi anlamına gelmemektedir. Kamusal sosyal yardımlarda
süreklilik, yapılan sosyal yardımların, “genel manada” muhtaçlara iletilmesinin hem prensipte
ve yasalarda geçerliliğini koruduğu, hem de uygulamanın devam ettiği anlamına gelmektedir.
İşte, bu çerçevelerden bakıldığında Türkiye’de 1980 sonrası dönemi içerisinde kamusal sosyal
yardımlarda “süreklilik” söz konusudur. Kamusal sosyal yardımlarda sürekliliğe işaret eden
husus, sosyal yardıma muhtaç olanların, geçen süreç içerisinde muhtaçlıkları geçmediği
müddetçe, muhtaç olarak değerlendirilmeye tabi tutulmalarıdır. Bu hususların anlaşılabilmesi
için, birinci olarak, kamusal sosyal yardım kurumlarının verilerine bakmak; ikinci olarak ise
bir öncekine paralel bir şekilde “muhtaç” algısının kamusal sosyal yardım kurumlarınca ve
yasalarca nasıl algılandığına göz atmak gerekecektir.
1987 yılının ikinci yarısından beri uygulanmakta olan SHÇEK aynî ve nakdî
yardımları (DPT, 2001a:58), günümüzde de devam etmesi açısından “süreklilik” arz eden bir
yapıya sahiptir. Bu yapı, görülebileceği gibi (Tablo 4 ve Tablo 5) sadece devam etmekle
kalmamakta, aynı zamanda artış eğilimi de göstermektedir.
Tablo 4: SHÇEK Ayni ve Nakdi Yardımları (2001-2007)
Yıllar

Yardım Yapılan Kişi Sayısı

2001

11.615

2.909.469

2002

12.075

5.233.236

2003

13.253

9.909.913

2004

21.817

11.434.000

2005

19.735

15.980.800

2006

27.319

41.000.000

2007

--------

48.225.000*

Harcanan Ödenek (YTL)

Kaynak:Hasan Mutlu (SHÇEK Sosyal Yardım Daire Başkanı), (Elden), 4 Nisan 2007. * Ayrılan bütçe

265

Tablo 5: Kişi Başına Aylık Olarak Yapılan Aynî ve Nakdî Yardım Miktarları
(2002-2006)
Dönem

Yardım Miktarları

2002 Ocak-Haziran Dönemi

57.570.000 TL

2002 Temmuz-Aralık Dönemi

62.035.000 TL

2003 Ocak-Aralık Dönemi

65.170.000 TL

2004 Ocak-Haziran Dönemi

69.198.000 TL

2004 Temmuz-Aralık Dönemi

73.359.000 TL

2005*

158.080.000 TL

2006 (ikinci yarısı)**

170.03 YTL

Kaynak: SHÇEK (2004), Tanıtım Raporu, Ankara, SHÇEK Eğitim Merkezi Başkanlığı Yay., s. 36.
* DPT (2006b), Dokuzuncu Kalkınma Planı:Sosyal Güvenlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
Ankara, DPT Yay., s. 46.
** DPT (05.08.2008), Dokuzuncu
http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2007.pdf, s. 213.

Kalkınma

Planı:2007

Yılı

Programı,

(Çevrimiçi)

Kamusal sosyal yardımlardaki süreklilik, SYD Vakıfları üzerinden işleyen sosyal
yardım uygulamalarında da görülebilmektedir. SYDF’den 1997-2000 yılları arasında 15
milyon kişinin yararlandığı ve bunlar için toplam 637 trilyon 164 milyar TL harcandığı; aynı
dönemde, doğal afetlerden zarar görenlere de 270 trilyon 395 milyar TL kaynak aktarıldığı
bilinmektedir (Abay, 2004a:89). 2000’li yıllardan sonra da bu aktarımların -kimi zaman
artarak ve kimi zaman da azalarak- devam ettiği anlaşılmaktadır (Tablo 6).
Tablo 6: SYDV’lere Aktarılan Periyodik Paylar (TL)
YILLAR

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011(*)

TOPLAM

PAYLAR

194.052.000

221.602.300

295.112.100

423.730.400

459.982.200

538.449.000

596.635.200

2.729.563.200

Kaynak:Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü, 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Ankara, Nisan 2011, s. 1.
(*) Vakıflara 2011 yılı içerisinde, 2010 yılında tahakkuk edip 2011 yılında aktarımı gerçekleşen
tutarlarla birlikte 595.209.000,00 TL+1.426.200,00 TL = 596.635.200 TL Periyodik Transfer

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan sosyal yardım uygulamaları da süreklilik
özelliğini temsil etmektedir. 2005 yılında aylık bağlanan özürlü, muhtaç ve yetim sayısı, 3000
kişi ve bunlara verilen aylık miktar ise 194,40 YTL olarak tespit edilmiştir (DPT, 2006:44).
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Kamusal sosyal yardımın “süreklilik” niteliğini anlamlandırmada ikinci yön,
“muhtaçlık” ölçütlerindeki süreklilik üzerinedir. Bu durum, aynı zamanda muhtaç olanların
bir “hakka” sahip olup olmaması algısıyla da ilintilidir. Hak temelli sosyal yardım anlayışının
sosyal politika kapsamına girmiş olmasının bir göstergesi olarak, ilköğretimde ders
kitaplarının parasız olarak dağıtılması gösterilmektedir. Böylece devlet, vatandaşlarına karşı
sorumluluk üstlenmesi gerektiğini “kabul etmiş” olmaktadır (Buğra, 2007:157-158).
Bu anlamda, devlet, bir yandan muhtaçların muhtaçlıklarını bir “hak” olarak ele
alarak, diğer yandan da muhtaçlıkları gidermeye devam etme yönünde uygulamalar
segileyerek, kamusal sosyal yardımda süreklilik niteliğini ortaya koymaktadır. Bundan
dolayıdır ki, devlet, kamusal sosyal yardım çerçevesinde, çeşitli sebeplerle muhtaç duruma
düşmüş toplum üyelerine “devamlı olarak vergi gelirleri” (Kurtuluş, 1994:440) ile finanse
edilen bir sistem uygulamaktadır.

13.1.3. Değişim
Kamusal sosyal yardımların 1980 sonrası Türkiye açısından bir diğer niteliği, onun
“değişim” özelliğidir. Kamusal sosyal yardımlarda “değişim” ile belirtilmek istenen, sosyal
yardımların gerek yasal anlamda ve gerekse pratikte ele alınış biçiminde zaman içerisinde
oluşabilecek değişikliklerdir. Dolayısıyla “değişim” iki yönlüdür: Yasal çerçevede ve
uygulamada. Bu iki değişimin sonucu, kamusal sosyal yardımların -yukarıda bahsedilen“süreklilik” ve “dalgalanma” özelliğini etkileyebilmesidir. Buna göre, sosyal yardımlarda
yasal anlamda yapılacak bir değişiklik, örneğin muhtaçlık kriterini değiştirebilir veya daha da
önemlisi “sosyal yardım”ın devlet eliyle yapılmasının anayasal bir “görev” olması yönündeki
hükümlerini ortadan kaldırabilir. Değişimin bu ayağı, bu anlamda, kamusal sosyal yardımların
“sürekliliği”ni tehdit edebilecek potansiyele sahiptir.
Değişimin ikinci ayağı, kamusal sosyal yardımların “dalgalanma” özelliği ile çakışma
ihtimalini içinde barındırmaktadır. Buna göre, örneğin sosyal yardım miktarlarında herhangi
bir değişim veya sosyal yardım kurumlarının sisteminde bir değişiklik, beraberinde, kamusal
sosyal yardımların “dalgalanma” özelliğini etkileyecektir.
Sosyal yardımlardaki dağınıklık ve sistemsizlik (dalgalanma), beraberinde sosyal
yardım alanında çeşitli düzenlemelerin yapılması gerektiği yönünde kuvvetli bir zemin
hazırlamıştır. Bu zemin, -daha evvel de gündemde olmasına rağmen- 2000’li yıllarla birlikte,
kendisine yasal anlamda yer bulmaya başlamıştır. Bunun neticesinde, gerek kamu
yönetiminde reformun ve gerekse sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesine dönük
çalışmaların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu anlamda, kamusal sosyal yardımlarda bir
“değişiklik” söz konusu olmuştur.
Bu çerçevede, “Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı”,
“sosyal güvenlik sistemi ile bütünleşik bir yapıda sosyal yardımlara ilişkin temel ilkeleri
belirlemek, sosyal yardımlara ilişkin ulusal ortak veri tabanını oluşturmak, bu alandaki kamu
kaynağının etkin kullanılmasını ve objektif yararlanma ölçütlerine göre adil ve ulaşılabilir
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kılınmasını sağlamak, yapılacak sosyal yardımları ve primsiz ödemeleri, bu yardım ve
ödemelerden yararlanacak kişileri, yararlanma koşullarını belirlemek ve diğer hususlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemek” (madde 1) (ÇSGB, 05.08.2008) amaçlarına yönelik bir
dizi değişikliğin gerçekleştirilmeye çalışılması yönünde çabalar olarak görülebilir.

13.2. Yerel Sosyal Yardımların Değerlendirilmesi
13.2.1. Çift Yönlü Bilinçlenme
1990’lı yılların ortalarına kadar birkaç büyükşehir belediyesi dışındaki belediyelerin
sosyal yardım faaliyetlerinden bahsetmek hemen hemen zordur. Bu döneme kadar
belediyelerin genellikle yol, asfalt, su, çöplerin toplanması gibi alt-üst yapı işleri ile
uğraştıkları ve sosyo-kültürel anlamda çok fazla bir etkinlik göstermedikleri bilinmektedir.
Öyle ki, 1990’lı yılların başlarında İstanbul’da dahi temizlik işçileri grevi, kentin caddelerinde
çöp birikintilerinin oluşmasına sebep olmuştur. Benzer şekilde, çevre ve su sorunları da
gündemin ilk maddeleri arasında yer almıştır (Ersöz, 2008). Bu bakımdan 1990’lı yılların
ortalarına kadar sosyal yardımlar açısından belediyelerin varlığı “cılız” olarak addedilebilir.
Bu minval üzere, yerel sosyal yardımların, 1990’lı yılların ortalarından itibaren
Türkiye’de “anlam” kazandığı ve güçlenip yaygınlaşmaya başladığı iddia edilebilir.
Kuşkusuz, bahsedilen dönem öncesinde gerek hukuki anlamda belediyelere yüklenen sosyal
yardım görevleri söz konusu olmuş ve gerekse belediyeler sosyal yardım faaliyetlerinde
bulunmuşlardır; fakat bu faaliyetler etkisiz kalmıştır. Ancak, 1990’lı yıllarının ortalarından
itibaren, sosyal yardım “çift yönlü” olarak anlam kazanmaya başlamıştır.
Bu anlam kazanmanın nedeni, yani Türkiye’de yerel yönetimlerin “sosyal” görev
anlayışı içinde sosyal yardımda aktif bir rol almaya başlamalarında, “yeni-sağ politikalar,
küreselleşme ve yerelleşme” gibi dış (uluslararası) faktörlerin olduğunu iddia edenlerin
(Ardıç, 2006:19-23; Ölmez, 2007:77) aksine, (dış dinamiklerin tam anlamıyla etkinliğinin
olmadığı söylenemese de) daha çok iç dinamiklerin etkisi söz konusudur.
1980 sonrası dönemde yerel sosyal yardımların şekil almasında iki önemli iç
dinamikten bahsedilebilir. Birinci dinamik, gerek 1980’lerin başından sonlarına kadar
belediyeleri yöneten sağ siyasetin ve gerekse 1980 sonlarından 1990’ların ortalarına kadar
belediye yönetimini elinde bulunduran sol siyasetin durumu ile bağlantılıdır. Sağ siyaset,
yoksulluğu ve muhtaçlığı daha da tetikleyen yeni-sağ politikalarına entegre bir hâl içerisinde
sosyal yardım algısı geliştirmiş ve bunu tatbik etmeye çalışmış; sol siyaset veya “sosyal”
vurgusunu söylemlerinde dile getiren siyaset de, “sosyal devlet” söylemlerini tatbik
et(e)memiştir. Bu iki durum, “klientalist/patronaj/kayırmacı” özellikleri ile de ön plana çıkan
“Güney Avrupa Sosyal Yardım Sistemi”nin bir parçası olarak değerlendirilen Türkiye
açısından örtüşür vaziyettedir. Bu sisteme göre, kamu kurumları partizan dayatmalara ve
yönlendirmelere son derece açıktır (Ferrera, 2006:209). Öyle ki belirli kamu hizmetlerinin
planlanma ve dağıtım aşamalarında tikelcilik, klientalizm ve daha da ötesi yolsuzluk sıkça
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görülmektedir; politik destek için çıkar alış-verişinde bulunan siyasi partilerin ağırlığı söz
konusu olmaktadır (Gough, 2006:232).
İşte bu “klientalist” anlayışın içinde kalan uygulamalar sonucunda, bu yaklaşım ve
uygulama içindeki sağ ve solun yerel idari görevleri, sosyal yardıma muhtaç olan halk (daha
doğrusu şehrin kırsal kesimlerinde yaşayan yoksullar) tarafından 1994 yerel seçimlerinde
yeniden onaylanmamıştır. Bunların yerine, yerel yönetimlerde -özellikle İstanbul ve Ankara
Büyükşehir Belediyeleri- ağırlıklı olarak Refah Partili adaylar tercih edilmiştir. Gerçekten de,
halkın sosyal yardım hizmetlerine olan “talebi” karşısında, halkın desteğini almak isteyen
belediye başkan (adaylarının) sosyal yardım anlamında hizmet üretmek zorunda kaldıkları
belirtilmektedir (Ersöz, 2008).
1990’ların ortasında yerel sosyal yardımların şekil almasındaki ikinci iç dinamik,
“refah anlayışı”nın bizzat belediyelerce benimsenip, buna uygun uygulamaların yapılmaya
başlamasıdır. Herhangi bir yasal değişiklik veya belediye gelirlerinde herhangi bir artış söz
konusu olmadan ortaya çıkan “refah anlayışı”, özellikle belediye yönetimlerine gelen belediye
başkanlarının “kişisel gayreti ve bilinci” ile ilintilidir (Ersöz, 2008).
Diğer taraftan, bu uygulamalar, diğer sosyal yardım uygulamalarını tetiklemiş;
böylece hem belediye içindeki sosyal yardım algısının gelişmesine hem de diğer belediyelere
de bu algının sıçramasına neden olmuştur. Bunun sonucunda, “refah belediyeciliği/sosyal
belediyecilik” eksenli bir sosyal yardım olgusu ortaya çıkmıştır (Ersöz, 2007a:30-36). Fakat
yine de bu uygulamalar, büyükşehir belediyeleri ve sınırlı sayıdaki il ve ilçe belediyeleri ile
kısıtlı bir çerçevede kalmıştır. Bu sınırlı çerçeveye rağmen, birkaç büyükşehir belediyesi
tarafından sistemli hale getirilmeye çalışılan sosyal yardımlar, diğer belediyeler tarafından da
“standart” olarak kabul edilmeye başlanmıştır (Ersöz, 2008).
1994 yılından sonra, refah anlayışı içindeki ilk yardımlar daha çok “ramazan iftarları”
ekseninde gelişmiştir. Yapılan bir mülakata göre de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBb)
sosyal politika hamlesinin başlangıcı “iftar çadırları”na götürülmektedir (Aysan, 2006:112).
İftar çadırı uygulamaları, zamanla özellikle İstanbul’da tüm siyasi partilere bağlı belediyelerce
de hayata geçirilmeye başlanmıştır (Ersöz, 2008). Öte yandan, bu yardım uygumaları, sadece
belediyelerin bir geleneği olmakla kalmamış, kamusal sosyal yardım bünyesindeki
SYDV’lerin de örnek aldığı bir sosyal yardım faaliyeti hâline gelmiştir (Ölmez, 2007:90).
Kısaca, iki iç dinamikten birincisinde, sosyal yardım alıcısı durumundaki halkın (fakir,
yoksul, muhtaç vb.) “bilinçlenmesi”; ikincisinde bizzat sosyal yardım aktörü olarak
belediyelerin -zorunlu da olsa- “bilinçlenmesi” söz konusudur. Başka bir ifade ile,
bilinçlenme “çift yönlü” olarak ortaya çıkmıştır.

13.2.2. Uzmanlaşma Arayışları
Sosyal yardım alıcısı olan halkın ve sosyal yardım aktörü olan belediyelerin
bilinçlenmesi, sosyal yardım alanında sadece bir adım olarak kabul edilmelidir. Diğer ve
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önemli bir adım ise, sosyal yardım alanında “uzmanlaşma”dır. Bunun çeşitli boyutları olabilir;
bunlardan bir tanesi, sosyal yardım alanını bizzat “müstakil” bir hizmet alanı olarak
yürütmektir.
1990’ların ortasında belediyeler, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım
faaliyetlerine özellikle yiyecek desteği, aş evleri, sağlık harcamalarındaki yardımlar ile iştirak
etmeye çalışmış ve bu yardımlar, daha çok belediyelerin halkla ilişkiler birimi tarafından
uygulanmıştır. Ancak istisnai olarak bazı sosyal yardım birimlerine de rastlanabilmektedir
(Yakut, 2003:69). Ne var ki, genel olarak, sosyal yardım alanında, yetkili ve görevli, hizmet
üreten ve hizmette sürekliliği sağlayan bir belediye birimi bulunmamaktadır (Türkcan,
2003:132).
Başka bir ifade ile belediyelerin “sosyal yardım müdürlüğü”, “sosyal yardım birimi”
ve benzeri bir özel görev alanı tahsis etmeleri henüz söz konusu değildir. Bazı büyükşehir
belediyelerindeki yapının ortak özelliği, bahsedildiği üzere, bu faaliyetlerin henüz “müstakil”
bir çerçevede ele alınıp uygulanmaktan ziyade, diğer alanların (halkla ilişkiler, sosyal
hizmetler, sosyal işler müdürlükleri gibi) içinde mütâlaa edilmesidir. Bütün bunlardan dolayı
olsa gerek, belediyelerin hemen hiçbirinde planlanmış ve dünden bugüne sarkan sosyal
yardım hizmetinin bulunmadığına dikkat çekilmektedir (Türkcan, 2003:137).
Ancak bu durum, belediyelerin sosyal yardım anlamında müstakil bir hâl alıp
“uzmanlaşma” eğiliminde olmadıkları anlamına gelmemektedir. Aksine uzmanlaşma eğilimi
söz konusudur. Zaten gerek halk düzeyindeki ve gerekse belediye bünyesindeki “bilinçlenme”
böyle bir sonucu doğurabilecek nitelik arz etmektedir.
Uzmanlaşmanın ikinci boyutu ise, müstakil alanlarda sosyal yardım faaliyetleri olmasa
bile, alt birimlerde işleyen sosyal yardım faaliyetlerinin “disiplinli” ve “sistemli” bir şekilde
işlemesiyle ilgilidir. Son zamanlarda geliştirilen “kupon sistemi” bu açıdan ele alınabilecek
niteliktedir. İBB Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) yetkililerinin beyanına göre, kupon
sistemi ile aynî yardım dağıtmak yerine, para kuponlarının ihtiyaç sahiplerine verilmesi söz
konusu olmaktadır. Böylece bir yandan depoda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacı olarak bekletilen
malların zarar görmesi engellenmiş olmakta ve diğer yandan da ihtiyaç sahiplerinin
ihtiyaçlarını kendi istedikleri şekilde almaları söz konusu olabilmektedir (Aysan, 2006:118).
Bütün bunlara rağmen, yukarıda izah edilmeye çalışılan durumlar, “kısıtlı” bir
çerçeveyi ilgilendirmektedir. Bu çerçeve, özellikle büyükşehir belediyeleri yoğunluklu ve bazı
il ve ilçe belediyileri etrafındadır.

13.3. Sivil Sosyal Yardımların Değerlendirilmesi
13.3.1. Türkiye’de Sivil Toplumun Sosyal Yardımlardaki Yeri
Belirtilmelidir ki, Türkiye’de sosyal yardım faaliyeti sunan gönüllü kuruluşlar, dernek
ve vakıf hukukî statüleri altında hizmet vermektedirler. Ancak, bu dernek ve vakıfların, sosyal
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yardımı esas amaç olarak görmedikleri; başka bir amacın aracı oldukları ifade edilmektedir.
Gerçekten de, çok az bir kısmı dışında, bu dernek ve vakıflar, ayni ve nakdî yardım içerikli
yoksulluğu esas alan sosyal yardımlardan uzak kalmaktadırlar (Türkcan, 2003:102).
1980 yılından sonra sivil sosyal yardımlarda, STK’ların artmasına ve sivil algının
gelişmesine dayalı olarak artışlar söz konusu olmuştur. 1990’lı yıllarda da bu durum devam
edegelmiştir. Ancak, sivil sosyal yardımların Türkiye’de 1990 sonrası artması, bir yandan
Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve diğer yerel şartlarıyla izah edilebilirse de bu izahat devletin
fonksiyonlarını kısmayı amaçlayan ve bu fonksiyonları yerel ve sivil kanallar ile yerine
getirmeden yana tavır koyan küresel yeni-liberal eğilimlerden ayrı düşünülmemektedir. Refah
devletinin sorgulanmasıyla birlikte sosyal alanda devletin dışındaki unsurların da etkinliğinin
artması, bunun açık bir göstergesi olarak görülebilmektedir (Özdemir, 2004b:131). Ancak, bu
etkenler, Türkiye’de sivil sosyal yardımlarda bir “mîlat” olarak telakki edilmemektedir.
Gerek 1996 Habitat Konferansı’nın Türkiye’de sivil toplumun artan önemine dikkat
çekmesi ve gerekse 2001 Kopenhag Kriterleri’nin demokratikleşme ve bunun uzantısı olarak
sivil toplumu güçlendirme yönündeki telkinleri (TÜSEV, 2006b:14), STK’ların sayısını
arttırmakla birlikte; onların “sosyal yardım” nitelikli işlev görmelerinde etkili olmalarına yol
açmamıştır. Bu anlamda, Türkiye’de sivil toplumun yoksulluğa karşı verdiği mücadelenin
sınırlı nitelikte olduğu kaydedilmelidir; mücadele az sayıda STK’yı içermektedir. Buna göre,
STK’lar eliyle yapılan sosyal yardımlar, sadece yoksulluğa geçici çözümler getirebilmektedir
(TÜSEV, 2006b:91-92).

13.3.2. 1999 Marmara Depremleri: Sivil Sosyal Yardımlarda Mîlat
Türkiye’de sivil sosyal yardımlarda “mîlat”, 1999 Marmara Depremleri ile söz konusu
olmuştur. 1999 Marmara Depremleri, esasında geçmişten gelen bir gelenek sonucunda
potansiyel olarak var olan “sivil” inisiyatifi harekete geçirme noktasında bir “milat” olarak
kabul edilebilir. Sivil sosyal yardımlar, bu büyük depremler sonrasında ciddi bir ivme
kazanmıştır.
Bu mîlatta, devletin başarısız olmasının etkisinden de bahsedilebilmektedir. Buna
göre, 1999 Marmara Depremleri ve sonrasındaki süreçte kamusal sosyal yardım
mekanizmaları yetersiz kalmış ve ciddi bir etkinlik gösterememiştir. Bu açık da özellikle dinî
sosyal yardım algısı ekseninde ve bu algıyla ilintili olan STK’lar eliyle kapatılmaya
çalışılmıştır (Sunar, 2003:135). Yapılan bir araştırmada (TÜSEV, 2006a:30), yoksulluğu
çözmenin devletin görevi olduğuna inananların oranı (%42), STK’lara inananların oranından
(%1,5) çok ilerde olmasına rağmen, sivil toplumun sosyal yardım alanında özellikle 1999
Depremleri sonrası hızlı yükselişi dikkate alındığında, devletin sosyal yardım alanında tam
anlamıyla vazifesini yerine getiremediği ve bu alanı sivil toplumun doldurduğu iddialarını
haklı çıkarmaktadır.
Gerçekten de, özellikle Marmara Bölgesi’nde, 17 Ağustos ve 12 Kasım
Depremleri’nden sonra, bir yandan birçok yeni STK kurulmuş, bir yandan var olan STK’lar
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kendilerini daha bir aktif hale getirmişler ve bir yandan da STK’lar uluslararası kuruluşlarla
işbirliği çerçevesinde güçlerini arttırmaya çalışmışlardır (Bayraktaroğlu, Mert ve Özdemir,
2004:422). 2003 yılında yapılan bir çalışmaya göre de, STK’ların insani krizlerde ve doğal
afetlerde sosyal yardım vazifesini yerine getirmesinde 1999 Marmara Depremlerinin etkisi bir
milat olarak değerlendirilmektedir (Aydoğmuş, 2006:500).
Örneğin, 17 Ağustos Depremi’nden sonra, STK’ların Adapazarı’nın yeniden
yapılanmasına maddi katkıları 43 trilyon TL civarındadır (Abay, 2004b:264). Ancak, özellikle
afet sonrası durumlara dönük sosyal yardımların oluşturulmasında, deprem sonrası Adapazarı
örneğinden yola çıkılarak, sivil sosyal yardım ve diğer sosyal yardım aktörleri arasında
“bütüncül afet yaklaşımı”nın eksikliğine dikkat çekilmektedir (Seyyar, 2007:113).

13.4. Özel Sosyal Yardımların Değerlendirilmesi
1980 sonrası yıllar, sadece kurumsal, yerel ve sivil sosyal yardım anlamında önemli
bir döneme işaret etmemekte, aynı zamanda “özel sosyal yardım” alanında da atılımın
yapıldığı bir dönem olarak göze çarpmaktadır. Ancak, Türkiye’de özel sosyal yardımların
özellikle 2000’li yıllarda artış eğilimde olduğu görülmektedir. Bu artış, gönüllü olmaktan
daha çok, “zorunlu” bir zeminde ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de, geç kalmış bir şekilde 2000’li yıllar ve daha sonrasında başlayan özel
sosyal yardımların nedeni, küreselleşme ve onun uzantısı olan yeni-liberal düşüncenin
uygulamalarından kaynaklanan yoksulluk halleri ile ilgilidir. Burada, bu hâli gidermekten
ziyade (böyle bir niyet olabilse de), daha çok bu haldeki insanları “idare etme” ve “kontrol
etme” noktasında “kurumsal sosyal sorumluluk” çerçevesinde sosyal yardımların yapılması
söz konusudur. Özel sosyal yardımları özellikle 2000’li yıllarda artış eğilimine sokan ikinci
etmen ise sivil toplumun “zorlayıcı” etkisi ve bununla ilintili olarak gelişen “hayırseverlik”
anlayışının işletmelerde yaygınlaşmaya başlamasıdır.

13.4.1. Yoksulluğu “Kontrol Etme”
Yoksulluk söz konusu olduğunda, sosyal yardım aktörlerinden beklenen, yoksulluğu
giderici veya en azından hafifletici sosyal yardım politikaları geliştirmek ve uygulamak
olmaktadır. Ancak, bu durum, her zaman beklenildiği gibi cereyan etmeyebilmektedir.
Beklentinin aksine cereyanın bir sebebi, küreselleşme ve yeni-liberal politikaların insanları
daha da yoksullaştırmasıdır.
1980 sonrası dönemde olduğu gibi yoksulluğun artması bir yana, 2000’li yıllarla
birlikte daha da derinleşmesi söz konusudur. Yoksulluğun bu hali, 1980 sonrasının devleti
küçültme ve devletin üzerinde olan sosyal yardım ve diğer sosyal fonksiyonları özel sektöre
devretme eğilimi (Ersöz, 2007b:25) ile örtüşmektedir. Bu örtüşme, özel sektörün sosyal
yardım alanında bir “vazifeli” olarak addedilmesine yol açmıştır. Bu vazifenin bir ismi de
“kurumsal sosyal sorumluluk” olmuştur. Bu açıdan, küreselleşme, bir yandan yoksulluk gibi
sorunları yaratma ve derinleştirmede önemli bir rol oynarken, bir yandan da özel
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sektöre/işletmelere yoksulluk gibi sosyal sorunları çözmede önemli roller yüklemiştir (Ersöz,
2007b:38).
Bu açıdan, özel sosyal yardım ağı içindeki kurumsal sosyal sorumluluk eğilimi
gösteren işletmelerin bu eğilimlerinde, kendi “zeminlerini” kaybetme endişesinin getirmiş
olduğu bir “zorunlu” atılımın varlığından bahsedilebilir. Yapılan bir araştırmada, şirketlerin
bazılarında kurumsal sosyal sorumluluğun, bir zorunluluğu yerine getirmek olarak
algılanması (TÜSEV, 2005:61), bu yaklaşımı destekler mahiyettedir.
Sonuçta, bu eğilim içerisinde zorunlu bir sosyal yardım atılımında olan işletmeler için
ve bu işletmelerin bu tavırlarının bu şekilde olmasının kaynağı durumundaki küreselleşme
mantığına göre; yoksulluk, giderilmesi gereken bir sosyal sorun olmaktan öte, “kontrol
edilmesi” yönünde kurumsal sosyal sorumluluk eliyle yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin
ağı içinde kalmaktadır.

13.4.2. Sivil Toplumun Zorlayıcı Etkisi
1980 sonrası dönem, sivil toplum açısından önemli atılımların olduğu dönem olarak
nitelenebilir. Bu dönemle birlikte özellikle STK’ların sayısında artışlar olmuş, toplum içinde
sivil inisiyatifler hızla etkinlik kazanmaya başlamışlardır. Özellikle Türkiye’de 1999 Marmara
Depremleri sonrası, 2000’li yıllara yüksek sivil toplum bilinci ile girilmiştir.
Sivil toplumdaki bu bilinç düzeyi, sadece STK bünyesinde sosyal yardım faaliyetleri
yapma noktasında bir etki yaratmamış, aynı zamanda hem devlete hem de özel sektöre
“sosyal sorumluluk” alanlarını hatırlatıcı bir zemin teşkil etmiştir. Sivil talepler, özellikle,
2000’li yıllarda özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk algısını “hayırseverlik” hisleri
ekseninde zorlamaya başlamıştır.
Bu açıdan, kurumsal sosyal sorumluluğun doğuş ve gelişiminde sivil toplumun
yadsınamaz etkisinden bahsedilebilmektedir (Ersöz, 2007b:15). Buna göre, uluslararası
ölçekli STK’lar, çeşitli yöntemleri kullanarak kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle
işletmeleri, sosyal anlamda sorumlu davranmaya itecek zorlayıcı girişimlerde
bulunmaktadırlar. Bu baskıların etkisinden dolayı, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk
çerçevesinde toplumun “ihtiyaç” duyduğu gereksinimlere yönelmeleri kaçınılmaz olarak
ortaya çıkmıştır. Ancak, özel sektör, STK’ların zorlayıcı etkisiyle gerçekleştirmekte olduğu
sosyal yardım niteliğindeki faaliyetlerini, STK’lar ile işbirliği ekseninde yerine getirmekten
uzak durmaktadır. Bu anlamda, Türkiye’de yapılan bir çalışmanın neticesi, özel sektörden
ayni/nakdi olarak yardım alan STK yelpazesinin oldukça dar olduğunu kaydetmektedir
(TÜSEV, 2006b:79). Özel sektörle STK’lar arasında bu anlamdaki ortaklıklar, sadece bir
kerelik ve sponsorluk türünde ortaya çıkmaktadır (TÜSEV, 2006a:55).
Sivil toplumun işletmelere olan bir baskı türü de, tüketicilerin bilinçlenmesi üzerinden
işlemektedir. Buna göre, tüketiciler artan bir şekilde daha bilinçli ve sosyal sorunlara daha
duyarlı hale gelmektedir. Hatta tüketiciler, işletmelerin sosyal konulara olan duyarlılık
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derecelerine göre işletmelere itibar etmekte ve ona göre işletmelerin mal ve hizmetlerini tercih
ederek onları ödüllendirmekte veya tercih etmeyerek cezalandırmaktadırlar (Ersöz,
2007b:13). Yapılan bir araştırmaya göre de, ülkemizdeki tüketicilerin %82’si, fiyat ve kalite
açısından benzerlik gösteren iki üründen, ürün bedelinin bir bölümü, sosyal bir amaç için
harcanan ürünü seçeceklerini belirtmektedirler (Ersöz, 2007b:33).

13.4.3. İşletmelerin Sosyal Yardımları
Sosyal sorumluluk kapsamında, “gönüllülük prensibi”ne göre, “işletmeler, toplumda
muhtaç birey ve gruplara gönüllü yardımlarda bulunmalıdır.” Bu yaklaşımın modern biçimi
“işletme hayırseverliği” şeklinde görülmektedir (Dalyan ve Gökbel, 2005:11). İşletmelerin
sosyal yardım fonksiyonları olarak ifade edilebilecek olan bu prensibin çerçevesi belli başlı
olarak sıralanabilir.
İşletmelerin sosyal yardım fonksiyonlarının en önemlilerinden birisi, özellikle
yoksulluğun önlenmesi ve herkese asgarî hayat seviyesinin sağlanmasındaki rolleri olarak
belirtilebilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işletmeler, çoğunlukla yoksulluk, işsizlik ve
hayat kalitesi gibi konulara yönelmektedirler (Ersöz, 2009:114). İşletmelerden, yasal olarak
belirtilen asgarî ücretten öte, sosyal sorumluluk anlayışının da bir uzantısı olarak bilhassa
çalışanlarına “ücret sayesinde asgarî bir hayat kalitesi” (Torlak, 2003:28) sunmaya katkı
sağlaması beklenmektedir. Aksi halde “çalışan yoksullar” gibi bir topluluğun oluşması söz
konusu olabilmektedir.
Bu ve benzeri tehlikeleri bertaraf etme anlamında ise işletmelerin -ikinci bir fonksiyon
olarak- çeşitli gruplar ile “sosyal ortaklık” oluşturulması söz konusu olabilir (Dalyan ve
Gökbel, 2005:11). “Ortak sosyal sorumluluk” anlayışı bağlamında, işletmelerin sosyal ve
çevresel kaygılarını, tüm paydaşlarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir
(Kağnıcıoğlu, 2007:7). Bu anlamda işsizlik, yoksulluk gibi sosyal problemlerin çözümünde
kamu otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışma söz konusu olabilir
(Kağnıcıoğlu, 2007:28).
İşletmelerin sosyal yardım fonksiyonları açısından diğer bir alan, muhtaç olanlara
yönelik eğitim yardımlarıdır. Bu yardımlar bizzat muhtaç olanların kendilerine burs veya
diğer nakdî yardım usulleri ile olabileceği gibi, dolaylı olarak okullara yardım yapmak
(Dalyan ve Gökbel, 2005:13) şeklinde de görülebilmektedir. İşletmelerin eğitim ile ilgili
dolaylı katkısının farklı bir yönü ise, özellikle vasıfsız çalışanları eğitmeye yöneliktir. Böylece
vasıfsız olmaktan dolayı, iş bulamama veya düşük ücretle iş bulma sonucu oluşabilecek olan
(çalışan) yoksulluk gibi hallerin önüne geçilmiş olunabilecektir.
İşletmelerin sosyal yardım fonksiyonları açısından başka bir alan, konut yardımları ile
ilgilidir (Dalyan ve Gökbel, 2005:13). Burada özellikle Türkiye ölçeğinde TOKİ veya
belediyelerle ortak proje yürütmek suretiyle düşük kâr marjları ile “sosyal konut” inşa
edilmesinde işletmelerin katkı sağlamaları söz konusu olabilir.
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“17 Ağustos 1999 Marmara Depremi”
“17 Ağustos 1999 Marmara Depremi”
7.4 şiddetindeki Marmara depreminde resmi rakamlara göre 17 bin 480 insan
hayatını kaybetti
17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02’de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli
depremi ağır kayıplara neden oldu. 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can
ve mal kaybına yol açmıştır. 17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesinde, Ankara’dan
İzmire kadar geniş bir alanda hissedildi. Yaklaşık 16 milyon insan, bu depremden değişik
düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye’nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli
olaylardan biridir.
Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu
madddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin
türkiye’nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi’nde meydana gelmiş ve çok geniş
coğrafya’yı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur. Bu olayın meydana
gelmesi sonucunda yapılan çalışmalar göstermiş oldu ki Türkiye’de deprem bilincinin yeterli
seviyede olmadığı görülmüştür. Depremin bu kadar çok can kaybına yol açmasının sebebi
olarak kaçak yapılar, standartlara uygun olmayan binalar ve daha ucuza mal etmek için
malzemeden çalanmütahitler gösterilmektedir. Yapılan analizler sonucunda raporlara göre
17.480 ölüm, 23.781 yaralı, 505 sakat ve 285.211 konutun da hasarlı olduğu tespit edilmiştir.
Marmara depreminde yargı ve cezalar
Yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine, yaklaşık 2100 dava
açılmıştır. Yaşanan onca acıların sonucunda bu davaların 1800’ü hukuki boşluklardan dolayı
cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ceza verilmiş, bir çoğu
ertelenerek 7.5 yıllık zaman aşımı süreleri dolduğu için zaman aşımına uğramış ve düşmüştür.
Düzce Ersoy Apartmanı: 36 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
Düzce Ömür Hastanesi: 11 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
Yalova Ceylankent Sitesi: 98 kişi öldü, 2 sanığa verilen hapis cezaları ertelendi.
Kocaeli Ubay Apartmanı: 58 kişi öldü, müteahhit hakkında verilen ceza ertelendi.
Yüksel Sitesi: 316 kişi öldü, 5 sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi.
Can Göçer ve Zafer Çoşkun: Veli Göçer’in oğluyla ortağı yakalanamadığı için
haklarındaki dava zaman aşımına girdi.
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Sakarya: 695 davadan 5 kişiye ceza çıktı.
Kocaeli: 600 dava açıldı, 12 kişi 10’ar ay hapis cezası aldı. 6’sının cezası infaz edildi,
6’sı için süre istendi.
Yalova: 173 dava açıldı, hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı bilinen tek
isim Veli Göçer 18 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.
Düzce: Yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamaların sonucunda hiç kimse
cezaevine girmedi.

Kaynak:
Habertürk
Gazetesi,
“17
Ağustos
1999
Depremi,”
http://www.haberturk.com/tarihte-bugun/haber/980929-17-agustos-1999-depremi, 25.12.2015.

(Çevrimiçi)

276

Uygulama Sorusu
1)
1999 Marmara Depremlerinin Türkiye’deki sosyal politika aktörleri açısından
etkisi ne olmuştur? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1980 sonrası dönem tüm dünya için bir kırılma yaşandığı dönemdir. Bu durum, sosyal
alanda da geçerli olmuştur. Özelde Türkiye ve Türkiye’nin sosyal yardım sistemi için durum
nasıl olmuştur?
Bu tarz bir sorunun cevabı kamu sosyal yardımları için dalgalanma, süreklilik değişim
şeklinde görülmüştür, denilebilir. Dalgalanmadan kasıt, sosyal yardımların kamu eliyle
yapılmasının zaman zaman zayıflamasına rağmen bir şekilde devam ettiğidir. Süreklilik yönü
de bu devamlılığa işarettir; yasal anlamda ve kurumsal anlamda var olanların devamlılığı
demektir. Değişimse, kamu sosyal yardım alanında temel unsurlar kalmak kaydıyla
yeniliklerin görülebilmesidir.
Yerel sosyal yardımlarda ise bir yandan bilinçlenme söz konusudur bir yandan da
standartlaşma arayışları bulunmaktadır. Bilinçlenme 1990’lı yılların ortalarında kitlelerin
belediye seçimlerindeki tercihlerinde “sosyal” vurgusu ve uygulaması olanları tercih etmeleri
ile ilgilidir; bir yönüyle de belediye başkan adayları veya başkanlarının artık kitlelerin sosyal
ihtiyaçlarını dikkate almak zorunda olmaları ile ilgilidir. Ancak yine de standartlarşma söz
konusu değildir, bu yolda ilerleme olmasına rağmen.
Özel ve sivil sosyal yardımlarsa zayıftır. Özel sosyal yardımlar, sosyal sorumluluk adı
altında yeni vedar kapsamlıdır. Sizil sosyal yardımlar, ise 1999 Marmara Depremleri ile
aktifleşmiş ve son dönemlerde dini hüviyeti ön plana çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye’de kamu sosyal yardımlarındaki “dalgalanma, süreklilik ve değişim”
hakkında itirazlar neler olabilir?
2)

Yerel sosyal yardımlardaki çift yönlü bilinçlenme ne demektir?

3)

Yerel sosyal yardımlarda niçin standartlaşma olamamaktadır?

4)

Özel sosyal yardımların dar ve cılız olması nasıl açıklanabilir?

5)
olmuştur?

Sivil sosyal yardımların depremler sonrası devreye girmesi hangi şekillerde

6)
“Sosyal vaatler devleti” ifadesi kamusal sosyal yardımların hangi yönü için
kullanılmıştır?
a) Dalgalanma
b) Süreklilik
c) Zayıflık
d) Değişim
e) Dönüşüm
7) “Devamlı olarak vergi gelirleri” ile finanse edilen bir sistemin varlığı, kamusal
sosyal yardımların hangi özelliğine işarettir?
a) Dalgalanma
b) Süreklilik
c) Zayıflık
d) Değişim
e) Etkileşim
8) “Sosyal Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu Tasarısı Taslağı”nın varlığı,
kamusal sosyal yardımların hangi özelliğini çağrıştırmaktadır?
a) Dalgalanma
b) Süreklilik
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c) Zayıflık
d) Değişim
e) Başkalaşım
9) Türkiye’de yerel sosyal yardımlarda 1990’lı yıllarda görülen bazı problemlere
istinaden verilen “klientalist/kayırmacı/patronaj” sıfatları, Türkiye’nin hangi refah sistemi
içinde olabileceğine işarettir?
a) Liberal refah sistemi
b) Muhafazakâr refah sistemi
c) Güneya Avrupa refah sistemi
d) İskandinav refah sistemi
e) Güney Doğru Asya refah sistemi
10) Aşağıdaki olaylardan hangisi sivil toplum kuruluşlarının sosyal yardım alanındaki
varlıkları için bir milat kabul edilmektedir?
a) Simav Depremi
b) Van Depremi
c) 17 Ağustos Marmara Depremi
d) Erzincan Depremi
e) Dinar Depremi

Cevaplar: 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) c
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14. SOSYAL YARDIMLARIN YENİ BİR BİÇİMİ: ASGARİ GELİR
DESTEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)
Asgari gelir desteğinin ne olduğunu ve ne tür bir kavramsal ayrıştırma
çerçevesinde ele alındığını;
2)

Asgari gelir desteği ile ilgili sorunlar ve bu sorunlara yönelik cevapları;

3)
Asgari ücret mantığı üzerinden asgari gelir desteğinin imkânı üzerine bazı
görüşleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Asgari gelir desteği ne anlama gelmektedir ve bazı benzer kavramlardan farkları

2)

Asgari gelir desteği ile ilgili itirazları nasıl anlamak gerekmektedir?

3)

Asgari gelir desteğini asgari ücret üzerinden nasıl değerlendirebiliriz?

nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Yöntemi

Asgari Gelir Desteği
Kavramı

Asgari gelir desteğinin benzer
kavramlardan ayrıştırılarak ne
olduğunu öğrenmek

Okuyarak

Asgari Gelir Desteği ile
İlgili Sorunlar

Asgari gelir desteğine yönelik
eleştiriler ve bunlara yönelik
cevapları bilmek

Okuyarak ve analiz ederek

Asgari Ücret Üzerinden
Asgari
Geliri
Düşünmek

Asgari ücreti bilmek ve asgari
geliri asgari ücret üzerinden
mümkün bir hale getirmeyi
değerlendirmek

Okuyarak ve analiz ederek
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Anahtar Kavramlar
•

Asgari gelir desteği

•

Temel gelir

•

Vatandaşlık geliri

•

Artan oranlı destek

•

Negatif gelir vergisi

•

Vatandaşlık kâr payı

•

Asgari ücret

288

Giriş
İnsan olmak, hem zengin hem de yoksul olabilmeyi potansiyel olarak içinde
barındırmaktadır. Ancak potansiyelini aşikâr edip fiile geçme noktasında yoksulluk, insanlık
tarihinde zenginlikten daha ön plana geçmiş denilebilir. Bu ön plana geçiş ya toplumların
geneline yoksulluğun hâkim olması/yayılması sebebiyle ya da yoksulluğun topluluklarda
hâkim olmasa bile algıda seçicilik mekanizmasının ürünü olarak daha fazla dikkat çeken bir
yönünün olması dolayısıyla olmuş olabilir. Ancak hangi sebeple olursa olsun, gerçek şu ki
yoksulluk, gündemin en üst sıralarında bir şekilde yerini alabilmektedir; yaşanılan çağda
olduğu gibi. Yoksulluğun en aza indirilmesi ya da giderilmesi noktasındaki en önemli sosyal
politika araçlarından biri ise sosyal yardımlardır. Sosyal yardımlar, muhtaç durumda olanlara
(yoksullara) yönelik ayni ve nakdî yardımları kapsamaktadır.
Asgari gelir desteği de sosyal yardımların en önemli uygulama biçimlerinden biri
olarak son dönemlerin dikkat çeken uygulamalarındandır. Bu bölümün konusu asgari gelir
desteğinin etkinliğini ölçmek değildir. Asgari gelir düzenlemeleri, uygulamalarda kişi başına
millî gelire göre, işsizlik ödeneklerine göre ve asgari ücrete göre şekil alabilmekte ve bu
ölçüler dâhilinde miktarlar tayin edilmektedir (EuropeAid, 12.01.2012:14). İşte bölüm,
bunlardan “asgari ücret ölçütü ile irtibatlı bir asgari gelir desteği” anlamlandırması yapma
amacı taşımaktadır. Dolayısıyla bölüm, teknik olarak asgari gelir desteği ile ilgili bir çerçeve
sunmaktan öte, asgari gelir desteğinin asgari ücret üzerinden “düşünsel/zihinsel” bir zeminini
oluşturma gayretine matuftur. Bu çerçevede bölümde öncelikle, asgari gelir desteğinin
benzerleri ile kavramsal ayrıştırması yapılmakta; sonrasında asgari gelir desteğine lehinde ve
aleyhinde olan tavırlar ortaya konmakta ve nihayetinde asgari ücret üzerinden asgari gelir
desteği için bir zihinsel zemin ortaya konmaktadır.
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14.1. Asgari Gelir Desteği: Kavramsal Ayrıştırma
Asgari gelir hakkı, toplumun üyesi olmaktan kaynaklanan bir haktır ve iktisadi
faaliyete katılıp katılmama kıstasının ötesinde bir çerçeve barındırmaktadır (Değirmenci,
2005:26). Ancak asgari gelir hakkının çerçevesinin ne olduğu meselesi gündeme geldiğinde
“çatı kavram” olan vatandaşlık geliri altında farklı uygulamalar belirmektedir. Temel gelir,
negatif gelir vergisi, artan oranlı gelir desteği, vatandaşlık kâr payı ve asgari gelir desteği bu
farklı uygulamaların çerçevesini oluşturmaktadır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, vatandaşlık geliri çatı kavramının şartsız ve
şartlı vatandaşlık geliri şeklinde ayrıştırıldığıdır. Şartsız modelde, yoksul-varlıklı ayrımı
yapılmadan tüm ülke vatandaşlarına devlet tarafından asgari sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı
bir gelirin bağlanması söz konusudur. Şartlı modelde ise sadece muhtaçlar/yoksullar destek
kapsamına alınmaktadır (Seyyar, 2010:53).
Şartsız modelin en önemli unsuru “temel gelir” (basic income) olarak
isimlendirilmektedir. Burada ne yoksulluk durumunun incelenmesi söz konusu olmaktadır ne
de çalışmak gibi şart ya da diğer bazı koşullar aranmaktadır (Seyyar, 2010:53). Hâlihazırda
dünyada uygulaması olmayan temel gelirin (Yakut-Çakar & Yılmaz, 2010:65) en bariz
özelliği, devletçe her bir vatandaşa gelirinden ve servetinden bağımsız olarak belirli bir gelirin
(maaşın) sağlanmasıdır (Seyyar, 04.01.2012:2). Dolayısıyla temel gelirde bir yandan koşulsuz
ve gelir testi yapılmadan (Van Parijs, 2000:4) sağlanan düzenli bir nakit transferisöz
konusudur, diğer yandan da sadace emek değil, bunun ötesinde insan ve haklarına verilen
önem dikkat çekmektedir (Buğra & Keyder, 2007:8). Bu yönüyle temel gelir düşüncesi, yeni
bir medeniyet anlayışının küçük bir aracı olarak da görülmektedir (İnsel, 2007:50). Temel
gelirde sağlanan nakit ise kişi başına ve kişinin temel ihtiyaçlarını giderecek miktarda
olmaktadır (Zararsız, 2010:41). Tüm bu yönleri sebebiyle “vatandaşlık geliri” adıyla da anılan
temel gelir (Metin, 2012:125), sosyoekonomik ihtiyaçların giderilmesinde ve milli gelirin adil
bir şekilde dağıtımında önemli bir çerçeve sunmasına (Liebig & Mau, 2002:2) ve bu durum da
BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde işaret edilmesine rağmen (Standing, 2007:34),
sosyal güvenlik sisteminin bir öğesi olarak görülememektedir (Casas, 12.04.2012:18). Tam
tersi bir biçimde, temel gelir, sosyal güvenlik sisteminde köklü bir reform projesi olarak
değerlendirilmektedir (Metin, 2012:129).
Şartsız modelin diğer bir unsuru “negatif gelir vergisi”dir (negative income tax).
Negatif gelir vergisi, ABD’deki bazı pilot uygulamalar sonrasında başarısız olmuş, zamanla
İngiltere, Kanada, Almanya, Japonya ve Fransa’da uygulama imkânı bulmuş olan bir model
olarak, aileye yıllık veya aylık biçimde ve kişi sayısına göre yapılan bir nakit transferi
şeklinde bilinmektedir. Buna göre, her aileye toplumda garanti edilmiş bir gelir söz konusudur
(Taşçı, 2009:494-495). Milton Friedman’ın önerisi olan negatif gelir vergisi yaklaşımında,
herkese uygulanacak bir gelir vergisi ile, ele geçen gelirin, vergi miktarının altında kalması
durumunda net bir transfer yapılmaktadır (Buğra & Sılmazdenir, 2007:88). Örneğin 500 TL
garanti edilmiş gelir olması durumunda, negatif gelir vergisine göre, devlet hiçbir geliri
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olmayan aileye aylık 500 TL ödeyecektir. Kişi (aile reisi) çalışarak ayda 200 TL kazanıyorsa
bu 200 TL, 500 TL aile yardımından düşülmekte ve sonuçta kişi çalışmasına rağmen gelir
miktarında hiçbir değişme olmamakta; ailenin eline yine 500 TL geçmektedir (Taşçı,
2009:495). Ancak negatif gelir vergisi, hem anlaşılmasının hem de idare edilmesinin zorluğu
sebebiyle, ayrıca ihtiyaç olandan fazlasının alınabilmesi riskinden dolayı sorunsal bir alan
yaratmaktadır (EuropeAid, 12.01.2012:6).
Şartsız modelin diğer bir uygulaması “artan oranlı destek”tir. Artan oranlı destek,
herkes için destek olmanın yanında, en çok ihtiyacı olanlara en çok ihtiyaç duydukları anda
daha fazla destek mantığı üzerine kuruludur. Buna göre ya temel gelir kapsamında herkese, ya
asgari gelir desteği veya negatif gelir vergisi çerçevesinde vatandaşların daha küçük bir
kesimine haftada belirli destekler sunmak yerine; artan oranlı destek ile en zenginlerin dışında
herkes, haftada küçük bir miktar, en düşük gelir sahipleri de biraz daha fazla miktarda destek
alabilmektedir (EuropeAid, 12.01.2012:7).
Şartsız modeldeki diğer unsur “vatandaşlık kâr payı” şeklinde ifade bulmaktadır.
Vatandaşlık kâr payı, en genel anlamıyla, devletin elde etmiş olduğu kârlardan vatandaşlara
da dağıtmasına dayanmaktadır. Bu anlamda örneğin ABD’nin Alaska eyaleti petrol ve benzeri
doğal kaynaklarından gelen kârın belirli bir kısmını, oluşturulmuş bir kurumsal yapı
üzerinden dağıtmaktadır (Zararsız, 2010:41).
Şartlı modelin en önemli unsuru ise “asgari gelir desteği”dir. Özellikle sosyal
dışlanmaya maruz kalan kitlelere yönelik asgari seviyede geçim imkânları sağlamak amacıyla
devlet eliyle yürütülen bir tür sosyal yardım olan asgari gelir desteği (Sapancalı, 2003:211),
uygulandığı ülkelerin bağlamına göre farklı isimler alabilmektedir. Bu kapsamda asgari gelir
desteğinin, farklı ülkelerde garantili asgari gelir, tutunma geliri, entegrasyon/içerme geliri,
kamu yardımı, gelir desteği, tamamlayıcı refah yardımları, geçinme yardımları, sosyal destek
gibi farklı isim altında küçük farklılıkları barındıran farklı anlayışları ve uygulamaları söz
konusudur (Casas, 12.04.2012:17).
Bu farklılıklar bir kenara konulduğunda asgari gelir desteği ile ilgili temel/ortak
özellikler görülmektedir. Bir kere, asgari gelir desteği, garantilidir ve sosyal sigortalardaki
gibi katkı sağlamak üzere kurulu olmayıp, katkı olmaksızın oluşturulan bir sistemdir (Casas,
12.04.2012:18). Başka bir ifade ile, bir yandan faydalananlara belirli/asgarî bir hayat standardı
sağlamayı garanti etmek, diğer yandan da çalışma karşılığı olmadan elde edilen bir gelirin
varlığı söz konusudur (Hacımahmutoğlu, 2009:44). Buradaki “asgarî”, sadece yaşamak için
gerekli olan zorunlu fiziki ihtiyaçlar olmayıp, bunun yanında insan olmanın gereği olarak
manevi-kültürel ihtiyaçları da içine alan “sosyal asgarî” olarak da görülmektedir (GökçeoğluBalcı, 2010:35). İkincisi, asgari gelir desteği, aynî olmaktan ziyade “nakdî”dir ve gelir-testine
tabidir. Böylece asgari gelir desteğinin nakit transferi yönüyle, transeri alan kişiye yönelik
“şunu alabilirsin, bunu alamazsın” şeklindeki tüketim ile ilgili kısıtlamalardan kaçınmak
istenmektedir (Van Parijs, 2000:4). Paralel bir şekilde asgari gelir desteğinde olan diğer nokta,
nakit transferinin sağlanması için gelir-testi uygulamasıdır. Gelir-testine dayalı bu yönüyle,
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asgari gelir desteği uygulaması temel gelirden farklı bir yerde durmuş olmaktadır (Buğa &
Keyder, 2007:11). Böylece asgari gelir desteği uygulamasında, geliri “belirli bir düzeyin
altındaki vatandaşlar” muhatap kitle olmaktadır ve bunlara düzenli/sürekli ödeme
yapılmaktadır (Buğra, Keyder & Erdem, 02.01.2012:26). Zaten asgari gelir desteğine, “gelir”
denmesinin nedeni, çalışma karşılığı elde edilmiş olmasından değil de desteğin “süreklilik”
özelliği sebebiyledir (Hacımahmutoğlu, 2009:44). Ancak yine de “gelir” ifadesi, çalışma
karşılığı elde edilen gelirin yaratmış olduğu güven duygusunu yaratabilmesi açısından
önemsenmektedir (Sapancalı, 2003:212).
İfade edilen özelliklerin uygulamaya geçmesi için “kapsam” sorunu gündeme
gelmektedir. Dolayısıyla “asgari gelir desteğini hak etme koşulları nelerdir?” sorusu
sorulmalıdır. En çok karşılaşılan koşulların başında “tabiiyet” (uyruk/milliyet) gelmektedir.
Tabiiyet, AB üyelerinin çoğunda bir koşul olarak görülmemektedir, ancak Malta gibi çok az
sayıda üyede bu koşul bulunmaktadır. Malta’da asgari gelir desteği, ancak vatandaşlara ve
yasal olarak daimi oturma iznine sahip olanlara verilmektedir. Avusturya’da da tabiiyet
koşullarının eyaletler arasında değiştiği bilinmektedir (EuropeAid, 12.01.2012:9). Almanya
gibi bazı ülkerde ise sığınmacı ve mülteciler gibi tabiiyeti olmayanlara özel kriterler söz
konusudur (Crepaldi, Gambino, Baldi, Da Roit & Ortigosap, 2007:35).
Asgari gelir desteği uygulamalarında tabiiyet ile de bağlantılı ikinci bir koşul ise
“ikamet”tir. Asgari gelir desteğinin AB’deki bütün uygulamalarında hak etme ölçütü olarak
ikamet şartı bulunmaktadır. Ancak ikametin farklı birçimlerde ele alındığı görülmektedir.
Örneğin İngiltere’de asgari gelir desteği için “olağan ve mutad ikamet”, “oturma hakkı”, “yurt
dışından gelen” ve “bulunma” gibi birçok ikamet türü kullanılmaktadır. Hatta İngiltere,
kişinin mevcut ilgi merkezinin ülkede olduğunu göstermesine dayanan “sosyal ikametgâh”
gibi bir türe de sahiptir. İsveç’te ise, oturum hakkının olması yeterlidir; daimi ikametgâh
istenmemektedir. Çek Cumhuriyeti gibi bazı ülkelerde ise belgelendirilmemiş göçmenler de
kapsama alınmaktadır (EuropeAid, 12.01.2012:9). Bazı ülkelerde de belirli zaman ülke içinde
yaşamak/bulunmak şartı konmaktadır. Danimarka, yabancılara ancak en az 7 yıl ülkede
yaşamaları durumunda asgari gelir desteğini garanti etmektedir (Casas, 12.04.2012:31).
İtalya, en az 3 yıl ikamet etmek koşulu ile AB dışı vatandaşlar ya da hiçbir ülkenin
tabiiyetinde olmayanları uygulamadan faydalandırmaktadır (Metin, 2012:134). Fransa’daki
yabancılar da en az 3 yıldan beri oturma izinleri varsa hak sahibi olabilmektedir (GökçeoğluBalcı, 2010:44).
Asgari gelir desteğinde diğer bir koşul “yaş”tır. Birçok ülkede yaş ölçütü şartlara göre
değişkendir. Asgari gelir desteği uygulamasının en tecrübeli örneklerine sahip olan AB’deki
birçok ülkede yaş sınırlama bulunmamaktadır, ancak Belçika, İrlanda, Hollanda, Polonya,
Romanya, Slovenya 18 yaş sınırına sahiptir. Fransa, İspanya ve Lüksemburg 25 yaş sınırını
uygulamaktadır (Casas, 12.04.2012:32). İngiltere’de ise ailelerden ayrılmış olan da dikkate
alındığında 16 yaş sınırı söz konusu edilebilmektedir (EuropeAid, 12.01.2012:9). Ayrıca “üst
sınır” olarak Malta 60 yaşı, İspanya da 65 yaşı uygulamaktadır (Crepaldi, Gambino, Baldi, Da
Roit & Ortigosap, 2007:35).
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14.2. Asgari Gelir Desteği: Soru(n)lar ve Cevaplar
Kısaca genel çerçevesi çizilen asgari gelir desteği ile ilgili dile getirilen çeşitli
soru(n)lar ve bunlara yönelik çeşitli cevaplar söz konusu olabilmektedir. Bu tarz bir soru(n)cevap mukabelesi, nihayetinde asgari gelir desteğinin nerede konumlanması gerektiği
hakkında da ipuçları vermiş olmaktadır.
Asgari gelir desteği ile ilgili dile getirilen bir soru(n), biraz tekniktir. Buna göre, asgari
gelir desteği herkese ulaşamamaktadır. Bunun bir yönü asgari gelir desteğinin kapsamı ile
ilgili iken, diğer yönü uygulamanın tanınırlığının bilinememesi ile alakalıdır. Birinci yöne
bakıldığında, örneğin yoksulluk hesaplamalarının sadece evsizleri göz önünde bulundurduğu;
ancak barınaklarda, hapishanelerde, hastanelerde, emekli dinlenme evlerinde bulunan marjinal
nüfusu dikkate almadığı görülmektedir (Crepaldi, Gambino, Baldi, Da Roit & Ortigosap,
2007:106). İkincisi, potansiyel alıcılar sisteme yabancıdırlar; bu sebeple kendilerinin uygun
olmadıklarını düşünmekteler ve de genel anlamda asgari gelir desteği ile ilgili haklarından
haberdar değildirler. Zira sistem, açık olmaktan öte karmaşık bir yapı arz etmektedir
(EuropeAid,
12.01.2012:20).
Bu
durum,
sisteme
herkesin
dâhil
olmasını
engelleyebilmektedir. Bu tarz bir sorun, aynı zamanda bir yönetim sorunudur (Veit-Wilson,
2007:3).
Asgari gelir desteği ile alakalı bahsedilen başka bir soru(n), kayırmacılık ve sosyal
sermaye üzerinden işleyebilmektedir. Buna göre, uygulamalarda asgari gelirden faydalanmak
için “hak etme” ölçülerinin dışında başka yollara başvurulabilmektedir. Bunun en temel yolu,
Ferrera tarafından (2006:209) “klientalizm” şeklinde formüle edilen ve kamu kurumlarının
partizan dayatmalara ve yönlendirmelere son derece açık olması anlamına gelen bir
çerçevedir. Diğer bir yolu ise, sosyal sermayesi çok olanın destek almada daha şanslı olması
biçimindedir (Hyggen, 2006:494). Zira sosyal sermayesi yüksek olanın, istismar ve benzeri
yollarla destekten faydalanma ihtimali de yüksek olabilmektedir.
Asgari gelir desteği noktasında diğer bir soru(n) alanı, aile sorumluluğu ve sosyal
dayanışma bağlamında zikredilmektedir. Buna göre asgari gelir desteği seviyesinde bir artış
demek, aile sorumluluğunun ve sosyal dayanışmanın yok olabilmesi ve böylece bireyci bir
toplumun inşası demektir (Veit-Wilson, 2007:5). Bu sebeple asgari gelir desteğinden
faydalanan kişiler, toplumun dayanışma ruhunu sekteye uğrattıkları düşüncesiyle, toplumdaki
çalışan/ üreten/verimli kesim tarafından asalak bir alt sınıf olarak telakki edilmektedir (İnsel,
2007:42). Ancak bu soru(n)un haklılığı ile ilgili somut bir kanıt söz konusu edilememektedir.
Örneğin, söz konusu soru(n) doğru olsaydı, bütün batı endüstri toplumlarının çok önceden
çökmesi gerekirdi (Veit-Wilson, 2007:5). Evet, gelinen noktada aile bağlarının zayıflaması ve
dolayısıyla özelde aile sorumluluğunun ve genelde sosyal dayanışmanın sorunlu bir hal alması
bir dereceye kadar vakidir. Fakat bu durum, asgari gelir desteği bağlamında net bir sorun/delil
sunamamaktadır.
Asgari gelir desteği çerçevesinde son bir soru(n) durağı, maliyet yönündendir. Buna
göre iddia şudur:Asgari gelir desteği uygulaması için, iktisadi refah artmaz ve buna bağlı
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olarak vergi gelirleri yükselmezse finanse etme sorunu doğabilir. Başka bir ifade ile, asgari
gelir desteği, belli bir etki yaratmak ve sürdürülebilir olmak için yeni bir maliyet anlamına
gelmektedir. Bu durum, en genel manada, zaten sıkıntı içinde olan refah rejimlerini
çökertebilecek bir sorundur (İnsel, 2007:42). Bu, bir tür bütçe baskısıdır ve bu tarz bir bütçe
baskısından dolayıdır ki hükümetler ciddi manada daha çok çalışma-merkezli bir asgari gelir
desteği uygulaması düşünme eğilimdedirler (Immervoll, 2009:28).
Böyle bir düşünce eğiliminin iki somut alanı dikkat çekmektedir:Enflasyon korkusu ve
yabancı yatırımcıların ülkeden kaçması endişesi. Hâlbuki enflasyon korkusu bağlamında
bakıldığında gözden kaçırılmaması gereken nokta şudur: Mal ve hizmet tüketiminin doğal
sonucu olarak, insanlara gelirler verilmesi durumunda, sosyal harcamalar ve tüketici
harcamalarının yönü değişecek; ithal mallar yerine yerel mallara yönlendirme söz konusu
olacaktır. Böylece istihdam yaratılması üzerinde Keynezci bir etki ve üretim üzerinde de
olumlu katkı doğacaktır. Sonuçta gelir desteğinin enflasyona yol açacağını varsaymak için
makul bir sebep bulunmamaktadır (Standing, 2007:31). Velev ki her türlü koşullar kötüye
gitse bile, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, Norveç, İsveç gibi birçok Avrupa ülkesinde
uygulandığı üzere, asgari gelir desteği miktarlarının yıllık enflasyon indekslerine göre
ayarlanması ile problemin üstesinden gelinebilmektedir (Casas, 12.04.2012:41).
Yabancı yatırımcıların ülkeden kaçması meselesine bakıldığında ise, yabancı
yatırımcının asgari gelir desteği uygulaması olması durumunda, ülkeye olan güveninin
sarsılacağı ve böylece ülkeyi terk edeceği şeklindeki endişe de makul değildir. Zira birçok
ülkede milyonlarca yoksul insan yaşamaktadır, toplumsal şiddet olayları açık bir şekilde
görülebilmektedir, sosyal çalkantılar olmaktadır; ama tüm bunlar, o ülkelerden yabancı
sermayenin çıkışına açık bir şekilde neden olduğuna dair bir veri sunmamaktadır. Dolayısıyla
asgari gelir desteği uygulamalarına maliyet sorunu üzerinden değil de, “öncelik” sorunu
üzerinden bakmak daha isabetli olmaktadır (Standing, 2007:31).
Dile geririlen tüm bu sorunların yanında, asgari gelir desteği ile ilgili belki de en temel
soru(n) alanı, “çalışma/ma” bağlamındadır. Bazılarına göre, asgari gelir desteği çalışmamaya
sevk edebilmektedir. Çalışmama eğiliminin iki yönü bulunmaktadır. Bir yönü, bizzat desteği
alanların tembellik kalıpları içerisinde çalışma arzusu yerine, destek almaya bağımlı hale
gelebilmeleridir (Taşçı, 2012:79). Diğer yönü ise, desteği almayan ve asgari gelir desteğinin
biraz üstünde bir geliri çalışarak elde etmeye çalışanların çalışma şevklerinin kırılması ile
ilgilidir (İnsel, 2007:42). Bu tarz bir soru(n), liberallere göre asgari gelir desteğine muhtaç
olanların -örneğin yoksulların- “kendi kusurları”nın bir ürünüdür (Taşçı, 2012:167), hatta
“yoksullar para harcamayı bile becerememektedirler” (Veit-Wilson, 2007:7); sosyalistler
içinse çalışanların devletten çalışma hayatı ile ilgili iyileştirme taleplerini zayıflatacaktır
(Alper & Yüksel-Arabacı, 2010:46). Dolayısıyla sosyalistler için asgari gelir desteği, çalışma
hayatının temel figürü olan işçi sınıfı için tehlikelidir ve kapitalizmin kendisini güvence altına
almasında etkin bir araç konumundadır (Yeldan, 2010:51).
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Fakat asgari gelir desteği almanın tembelleştirdiği, bağımlı hale getirdiği, dolayısıyla
çalışma eğilimini azalttığı yönündeki soru(n)lara cevaplar bulmak zor değildir. Bir kere,
asgari gelir desteği alan kişi, kendisini ve ailesini yoksulluk girdabından çıkarmak için iş
bulmaya çalışmaktadır. Yapılan araştırmalar da bunu göstermektedir:Asgari gelir desteği alan
her on kişiden sekizi, asgari gelir desteğinden asgari ücrete geçiş yapmaktadır (GökçeoğluBalcı, 2010:49); yani çalışma hayatına dâhil olmaktadır. Bu anlamda çalışma hayatına dâhil
olamama, bir tembellik soru(n)u olmaktan öte bir durumdur. Sorun, çalışma hayatına girmek
isteyen bir yoksulun, yoksulluğun çeşitli etkileri ve engellerinden dolayı iş bulmakta
zorlanmasıdır (Veit-Wilson, 2007:3). Bu anlamda bir yoksulun, kendisinin elinde olmayan bu
tarz dış etkilerden sıyrılmış olması durumunda, asgari gelir desteği ile yetinmek yerine, daha
iyisini isteyeceğini çürütecek bir delil söz konusu edilememektedir (Standing, 2007:33).
Çalışma/ma durumu ile ilgili böyle bir çerçeveye rağmen, asgari gelir desteği
uygulamalarında bir de “koşulluluk” kapsamında “çalışma” ya da “hizmet karşılığı” destekten
faydalanma şeklinde bir yöntem bulunmaktadır. Buna göre, desteğin hak edilebilmesi için
ilgili kurumların göstereceği bir işte çalışılması istenmekte ya da özellikle gençlerde olduğu
gibi öğrenme ve meslekî eğitime dayalı yardım programları devreye sokulmaktadır
(Sapancalı, 2003:218). Bu anlamda son dönemlerdeki uygulamalarda, asgari gelir desteğinden
hak kazanmak, çalışmaya hazır olma ve iş arama şartlarını yerine getirmiş olma gibi hususlara
bağlanmaktadır (Hacımahmutoğlu, 2009:45). Ancak buradaki “çalışabilirlik”, ücret karşılığı
çalışmadan farklıdır. İçinde iş aramayı, bir eğitim-beceri programına katılmayı ya da önerilen
sosyal hizmet niteliğindeki bir işi yapmayı barındırmaktadır. Özellikle sosyal hizmet
niteliğindeki iş olarak, çevredeki hayat koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanması
beklenmektedir. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlarla ilgilenmek bu kapsamdadır; onların ev
işlerine yardımcı olmak, alış-verişlerini yerine getirmek, kitap ve gazete okuma isteklerini
karşılamak gibi. Benzer şekilde, çevre temizlenmesi, çiçek ve ağaç dikilmesi, evlerin
boyanması ve tamiri gibi işlerde sosyal hizmet niteliğindeki faaliyetler içinde sayılmaktadır
(Buğra, Keyder & Erdem, 02.01.2012:33). Çalışabilirliğin bir yönü de iş arama ve eğitimbeceri programına katılma noktasında “aktivasyon”u akla getirmektedir. İskandinav ülkeri ile
Fransa, Almanya ve Hollanda’daki uygulamalarda, asgari gelir desteğinden faydalanmanın
mümkünatı olarak meslek edindirici kurslara katılmak koşulu bulunmaktadır (Buğra, Keyder
& Erdem, 02.01.2012:29).
Bunların yanında bir de, koşul olarak, (Fransa örneğinde olduğu gibi) sosyal
entegrasyonu sağlamak ve böylece herhangi bir tembellik kapısı bırakmamak için “yararlı bir
faaliyette bulunma” gibi bir katılım/sözleşme istenmektedir (Değirmenci, 2005:46). Bu
sözleşme çerçevesinde iş arama ve istihdam hususlarında danışmanlık desteği alınması
gerektiği yönünde bir düzenleme söz konusudur (Hacımahmutoğulları, 2009:45). Bunun
yanında Fransa’daki bu sözleşme, bir “sosyal içerme” mantığı etrafında, asgari gelir desteği
faydalanıcısından topluma katılmak için bir faaliyette bulunacağına dair taahhüt alır (Buğra,
Keyder & Erdem, 02.01.2012:33). Böylece bireylerin sosyal içerme çerçevesinde
saygınlıklarını yeniden temin etmeleri ve işe başlamalarını sağlayacak fiillere yönlendirme
sağlanmak istenir. Bu durum, esasında, sosyal dışlanmışların topluma yeniden dâhil olması
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(içerilmesi) için gerekli olan faaliyetler ile parasal yardımlar (destekler) arasında bir bağ
kurmaktır (Sapancalı, 2003:214, 216).
Asgari gelir desteği ile yukarıda ifade edilen tüm sorunların, dikkat çeken ortak
yönlerinden biri, “yönetim”dir. Asgari gelir desteğinin herkese ulaşamaması, bir yönüyle
“ulaştır(a)mayan yönetim”i akla getirmektedir. Asgari gelir uygulamalarında kayırmacılık
olması, kayırmacılığı yapan, yapılmasına zemin hazırlayan ya da yapmaya göz yuman
“yönetim”i düşündürmektedir. Örneğin, asgari gelir uygulamaları sebebiyle aile sorumluluğu
ve sosyal dayanışma gibi alanların zarar görebilmesi demek, aileyi ve sosyal dayanışma
alanlarını güçlendirmeyi sosyal politikalarının merkezine al(a)mayan “yönetim” demektir.
Yine örneğin, asgari gelir desteği uygulamasını kaldırabilecek maliyet meselesi, kamu
servetini yerli yerinde kullan(a)mayan ve belirli alanlar/eller üzerinden harcayan bir
“yönetim” anlayışını çağrıştırmaktadır. Ayrıca, asgari gelir desteği uygulamalarının çalışmayı
değil de tembelliği teşvik ettiğini beyan etmek, esasında “yönetim”in bu konuda gerekli
tedbirleri, yöntemleri ve yönlendirmeleri gündemineal(a)madığını söylemektir. Dolayısıyla
asgari gelir desteği ile ilgili hemen her soru(n)salın temelinde yönetim ile ilgili anlayış ve
uygulamaları görmek mümkündür. Mesele, yönetimin “önceliği” meselesidir. Yönetimin
önceliğine göre asgari gelir desteği ile ilgili dile getirilen soru(n)ların karşılıkları/çözümleri
(yukarıda ortaya konduğu gibi) bulunabilmektedir.

14.3. Asgari Ücret Üzerinden Asgari Gelir Desteğini Anlamlandırmak
Asgari gelir desteği konusuna “öncelik” üzerinden bakmaya çalışmak, aynı zamanda
asgari gelir desteğinin “anlamlı olması”nı istemektir. Başka bir ifade ile asgari gelir desteği, itiraz ediliği üzere- tembelliğe ve çalışma isteğinden uzaklaşmaya yol açmamalı, ama aynı
zamanda “miktarı” da kişinin toplumda hayatını sürdürürken makul seçim yapabilmesine
imkân verecek bir düzeyde olmalıdır (Standing, 2007:20). Kısacası, asgari gelir desteği
uygulamalarında, alıcılara verilen miktarlar “yeterli” olmalıdır.
Avrupa’daki asgari gelir uygulamalarına bakıldığında, miktarların kişi başına milli
gelir, işsizlik ödenekleri ya da asgari ücret üzerinden belirlendiği görülmektedir (EurepeAid,
12.01.2012:14). Dolayısıyla asgari gelir desteği uygulamasında, destek miktarının
belirlenmesindeki ölçütlerden biri olarak “asgari ücret” bulunmaktadır. Bu çerçevede, genelde
asgari ücretin 1/3’ü oranında bir asgari gelir desteği miktarı devreye sokulmaktadır (Buğra,
Keyder & Erdem, 02.01.2012:32). Bu kapsamda, Avrupa’daki asgari gelir desteği miktarları
ile asgari ücret miktarları arasındaki ilişkiye bakıldığında, Slovakya, Polonya, Çek
Cumhuriyeti istisnaları dışındaki Doğu Avrupa gibi genelde daha az gelişmiş ülkelerde, asgari
ücret seviyesinin asgari gelir desteği miktarını aştığı anlaşılmaktadır. 2007 yılında AB’deki
aylık bazda asgari gelir desteği ile asgari ücret arasındaki oranlara bakıldığında ise, %23
(Letonya) ile % 75 (Lüksemburg) arasında değiştiği görülmektedir. Fransa’daki oran %35,2
iken, Hollanda’da %45,2; Belçika’da %51,2 ve İngiltere’de %54,5’tir. Yani mesela Fransa’da
aylık asgari gelir desteği miktarı 441 euro iken, asgari ücret 1254 euro’dur (Crepaldi,
Gambino, Baldi, Da Roit & Ortigosap, 2007:37-38). Dolayısıyla Lüksemburg hariç ekonomik
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anlamda gelişmişlik düzeyleri yüksek ülkelerde, asgari gelir desteği ile asgari ücret arasındaki
ilişkinin uçlarda olmadığı, yani makul olduğu söylenebilmektedir. Başka bir ifade ile oranlar,
ne “yetersizliğe” ne de “çalışmaktan uzaklaştırıcı” olmaya denk gelmektedir.
Bu sebeple buradaki mantık, anlaşılacağı üzere, daha çok, çalışmayı teşvik etmek için
asgari gelir desteği miktarının mümkün olduğunca asgari ücretin altında olması (Metin,
2012:136), yani asgari gelir desteği miktarının, yardım alanı herhangi bir asgari ücretli işte
çalışmaktan uzak tutacak şekilde olmaması (Buğra & Sılmazdenir, 2007:97) üzerine
kuruludur.
Ancak bu mantık, istihdama yönlendirmek için asgari gelir desteği miktarını “mümkün
olduğunca aşağı” çekme üzerine şekillenmektedir. Hâlbuki asgari gelir desteği miktarının,
insanın onurlu bir hayat sürmesi için tam olarak yetmediği hesaba katıldığında, mantığın
“asgari ücreti yukarı çekelim ve böylece asgari gelir desteği miktarını da yukarı çekme
imkânımız olur” şekline dönüştürülmesi daha makuldur. Böyle bir mantığın, zihinsel zemini
yeterince bulunmaktadır.
Zihinsel zemin açısından öncelikle “sosyal devlet” gibi geniş bir hareket alanı veren
bir çerçeve söz konusudur. Asgari ücret sosyal devletin temel yapı-taşlarındandır. Bu manada
asgari ücret, devletin sosyal ve ekonomik hayattaki çeşitli düzenleyici rollerinin bir gereğidir
(Korkmaz, 2003:1). Çünkü asgari ücret, ihtiyaça göre bir ücret olması dolayısıyla “sosyal”
ücret kategorisindedir ve toplumun varlığı ve insanın yaşaması için gerekli bir gelir
kaynağıdır (Zaim, 1997:218-220). Bu durum, sosyal bakımdan uygun bir asgari hayat
anlamına gelmektedir (Kutal, 1969:5). Eğer sosyal devlet, devletin sosyal alandaki varlığı ise,
ki öyledir, asgari ücret de bu varlığın görünürlüğünü sağlayan uygulamalardan biridir.
Ancak bu durumun küresel gerçeklerin baskısı altında olduğu da akılda tutulmalıdır.
Özellikle küreselleşme bağlamında meseleye bakıldığında bir görüşü dikkatlere sunmak
lazımdır. Bu görüşe göre, küreselleşme kapitalizmin baskınlığı ile refahta kısmaya ve
tasarrufa sebep olmaktadır (Sykes, 2008:432-433). Bu sebeple dünya ekonomisinin ulus
temelli yapısı dönüşüp uluslararasılaşmaktadır (Rationoff, 1999:43). Küreselleşme nedeniyle,
devletin temel fonksiyonları, ulusal kalkınmaya ve sosyal gelişmeye dayalı refah anlayışı
içinde olmaktan uzaklaşmış, uluslararası ekonomiye uyum sağlamak şeklinde ortaya
çıkmıştır. Bunun sonucu olarak artık ulus devletlerin uluslararası politikalarda söz sahibi
olması ortadan kalkmıştır. Var olan şey, uluslararası politikaların uluslararası tröstler ve IMF,
DB, OECD, NAFTA, AB gibi örgütler tarafından şekillendirilmesidir (Şenkal, 2005:106). Bu
durum, Keynezci anlayışın devlete hâkim olmasının ortadan kalkması (Ferguson, Lavalette &
Mooney, 2002:141), yani devletin sosyal sorunlara verdiği önemin azalması ve sosyal
harcamaların düşmesi, başka bir ifade ile sosyal politikaların önemli sayılabilecek derecede
değişikliğe uğraması demektir (Koray, 2000:13). Bu sebeple “sosyal devlet” yerine “içi
boşaltılmış devlet”ten bahsedilecek bir ortam söz konusudur (Wilding, 1997:413-414). Özetle
küresel kapitalizmin gelişmesi ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu, refah devletlerinin
problemlerinin daha da kötüleşmesi noktasında işsizlik ve eşitsizliğin artması anlamına
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gelmektedir (Sykes, 2008:433). Bunun yanında, küresel(leşmiş) kapitalizm sebebiyle,
sermaye ile emek arasındaki güç dengesinin emek aleyhinde değiştiğine vurgu yapılmaktadır
(Wilding, 1997:415-416).
Bu vurguyu reddeden, dolayısıyla sosyal devlet üzerindeki küreselleşmenin baskıcı
gücünü kabul etmeyen görüşler ulunmaktadır. Bunlar iki türlüdür. Birinci görüşe göre,
küreselleşmenin refah devleti ve dolayısıyla sosyal politikalar üzerinde, düşünüldüğünden
daha az bir etkisi vardır. Buna göre dünya ekonomisindeki değişmeler, küreselleşme
tezlerinde savunulduğundan çok daha yavaş, daha az yayılan ve daha küçük şekildedir. Bu
sebeple örneğin küreselleşmenin sosyal politika üzerinde olumsuz etkisinin olduğunun
söylenmesi, yani “küreselleşme tehdidi/baskısı” tabiri, ulusal hükümetlerin refahı yeniden
yapılandırmak istemelerinin arkasındaki bir ideolojik balondur. Bu bakımdan refah
devletlerinin değiştiği doğrudur, fakat değişimin sebebi küreselleşmenin baskısı değil,
nüfusun yaşlanması, teknoloji, aile yapısının dönüşmesi ve diğer risklerdir (Sykes, 2008:432434). İkinci görüşe göre, küreselleşmenin sosyal politikalar ve dolayısıyla sosyal devlet
üzerindeki etkisi, ulusal politikalar tarafından uyarlanmaktadır ve dengelenmektedir. Buna
göre her bir sosyal refah devleti, küreselleşmenin etkilerini kendi özelliklerine göre ayarlamak
ve uyarlamak suretiyle, farklı farklı değişimlere uğramaktadır (Sykes, 2008:432-433). Bu
anlamda küreselleşmenin etkisi, ülkeler arasında farklılık göstermekte ve ulusal kurumlar
tarafından şekillendirilmektedir (Cousins, 2005:51-52). Dolayısıyla sosyal politika,
küreselleşme baskısı ile etkilenebilmektedir, ancak bu etki temelde ülkelerin iç dinamikleri
tarafından belirlenmekte ve kontrol edilebilmektedir (Seeleib-Kaiser, 2008:1).
Dolayısıyla “küreselleşme baskısı” gibi bir husus dikkate alındığında, asgari ücreti
sosyal devlet olmanın kaçınılmaz bir gereği ve gerçeği olarak görmeyi, küreselleşmenin
mutlak manada olumsuz bir şekilde etkilediğini söylemek güç olmaktadır.
Benzer durum asgari gelir desteği için de geçerlidir. Bu sebeple, sosyal devlet, en
genel manada eğer toplumdaki gidişata farklı şekillerde devletin “dâhil olması” demekse,
bunun sözde değil de “hakiki manada” olduğunun ispatı için “hak merkezli” uygulamaların
görülmesi gerekmektedir. Asgari gelir desteği, hak merkezli uygulamaların en görünür
hallerinden biridir. Dolayısıyla asgari gelir desteği, devlet için bir “görev”, ilgili vatandaşlar
içinse bir “hak” olarak ele alınmalı ve bunun uygulanmasında asgari ücret gibi bir değişken
üzerinden, zenginlerin böyle bir şeyi destekleyip desteklemeyecekleri gibi “diğer bütün
gerekçeler bir kenara konmak suretiyle”, gerektiğinde asgari gelir desteği lehinde
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Başka bir ifade ile asgari gelir desteği gibi bir
uygulamanın olabilmesi için gerekli olan her türlü zemin (örneğin mali kaynak), sosyal
devletin bir gereği olarak gerekli kanallardan temin edilebilmelidir. Bu kanalların birinin adı
“vergi”dir. Vergi ise, “hakiki sosyal devlet” mantığında her vatandaştan değil de serveti olan
vatandaştan alınan bir araçtır. Örneğin refah devletleri içerisinde en kapsamlı refah devleti
(Steinmo, 2003:32) ve sosyal devlet mantığının kaynaklarından olan İsveç’te, sosyal refah
uygulamaları “vergiler” üzerinden işlemektedir. Vergilerse kazancın/servetin artması ile artan
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bir yapıya sahiptir (Kaya, 2009:54). Böylece özelde İsveç genelde İskandinav ülkeleri
topladıkları vergileri, sosyal refah alanına dönüştürmektedirler (Özdemir, 2004:170).
Ancak böyle bir mantık yani vergiler üzerinden ve bu vergilerin de daha çok serveti
olanlardan alınması üzerinden işleyen bir sosyal devlet mantığı karşısında “reddiyeci”
tutumların varlığı (var olacağı) aşikârdır. Reddiyeci tutumların kökünde liberal-kapitalist
zihniyetin olduğunu hatırlamak gerekir.
Liberal-kapitalist zihniyette devletin konumu “nötr”dür (Galston, 1991:80). Devletin
nötr pozisyonu gelirin yeniden dağıtılması hususlarında görülebilmektedir. Zira liberalkapitalist zihniyet, yeniden dağıtıcı politikalara karşıdır; “zenginden alıp fakire veren Robin
Hood figürü”nü kabul etmemektedir (Eincik, 2008:11). Toplumsal zenginliği/serveti yeniden
dağıtma arzusu, gerçekleştirilemeyecek bir arzudur ve [servet sahibi] bireyin haklarına ve
hayatına müdahaledir (Yayla, 1992:191). Örneğin Adam Smith, yoksulluğu yoksulların
kendilerinden kaynaklanan bir mesele olarak görmekte (Smith, 1976:138) ve yoksulların
“yoksulluğa düşse[ler] bile zevk alabilmektedir[ler]” (Smith, 2004:333) demek suretiyle,
böyle bir mantığa meşruiyet sağlamaya çalışmaktadır. Ona göre yoksulların zenginler
üzerinde en aşırı durumlarda bile hiçbir iddiaları bulunmadığı için (Vivenza, 2001:199),
zenginden alıp yoksullara vermek, yani zenginlerin finansmanı ile yoksulları desteklemek
yanlıştır ve ahlâki değildir (Vaughan, 2009:89). Bu sebeple devletin görevi, yoksullara yardım
etmek değildir, tam tersine zenginleri yoksullardan korumaktır (Walton & Gamble,
1976:153). Friedrich A. Hayek için de durum farksızdır. Ona göre piyasa ekonomisinde hiç
kimse gelir dağıtma gibi bir işlev üstlenemez (Yayla, 1993:62). Hayek için “gelir dağıtımı”
(income distribution) yoktur; “gelir dağılımı” (income dispersion) vardır (Hayek, 1999:180).
Çünkü önemli olan şey, toplumdaki ekonomik getirilerin yeniden “dağıtımı” değil, toplumsal
kuralların adil olmasıdır (Aktan, 1994:31). Kurallar adil olursa gelirler “kendiliğinden”
(spontaneous) adil olacaktır, yani piyasa adaleti sağlayacaktır. Bu sebeple, toplumların daha
iyiye gitmesi için geliri yeniden dağıtma gibi dışsal müdahaleler boşunadır (Küçükkalay,
2010:441). Robert Nozick de reddiyeci tutumun merkezindedir. Açık bir şekilde Nozick,
devletin birilerinin refahını sağlamak amacıyla yeniden dağıtım görevi almasına, yani sosyal
devlet olmasına karşıdır (Buchalan & Mathieu, 1986:35). Karşıdır, çünkü Nozick’e göre, bu,
insanları benimsemedikleri sosyal hedefler için “zorla” kullanmak demektir (Berktay,
2010:323). Dolayısıyla Nozick için zenginlerin mal varlıklarını (örneğin vergi yoluyla) almak
ve bunu devlet eliyle yeniden dağıtmak, zenginleri “zorla çalıştırmak” demektir (Erdoğan,
1999:354).
Keynes de liberal-kapitalist zihniyetin kusurlarından birini ifade sadedinde “sosyal
adaletin sağlanamaması” (Yay, 1993:67) derken bu alana işaret etmektedir. Bu bir kusurdur
ve bu kusur üzerine hareket etmeyi de kusur olarak görmek gerekir. Meseleye “bu kusurlu”
gözle bakmak yerine sosyal devlet gözüyle bakmak, bir bakıma asgari gelir desteğini bir tür
“gelir hakkı” olarak da görmek anlamına gelmektedir (Yakut-Çakar & Yılmaz; 2010:63). Zira
asgari gelir desteği açık bir şekilde “sosyal hak”tır (Liebig & Mau, 2002:3) ve hak anlayışını
merkeze alma derdinin bir ürünü olarak sosyal devleti “hakiki manada” hâkim kılma
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hamlesidir. Böyle bir hâkim kılma hamlesinin bir çıktısı, örneğin, asgari gelir desteği alan
kişilere “size şu kadar destek vereceğim, karşılığında şu kadar sizden destek istiyorum” diyen
herhangi bir politikacının bu tarz bir patronaj ilişkisine girme cesaretinin kırılması olacaktır.
Bu hak merkezli anlayış, patronaj ilişkisine girmenin yolunu tıkadığı gibi, asgari gelir desteği
alanların da kendilerine güven duygusunu arttıracak bir zihinsel zemin yaratmaktadır.
Asgari gelir desteğini ve miktarını asgari ücret üzerinden düşünebilme imkânı
verebilecek olan ikinci bir zemin, “sosyal sorumluluk” eksenindedir. İşletmeler, “toplum
içinde” varlıklarını devam ettirmektedirler. Bu sebeple, “toplum ve muhtaçlık” olguları yan
yana geldiğinde işletmelerin de bir şekilde bir yerde bulunmasının gerekliliği akla
gelmektedir. Zira işletmelerin topluma karşı sosyal sorumlulukları söz konusu edilmektedir.
İşletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili iki temel görüş sergilenmektedir. Birincisi,
önemini kaybeden ve işletmeyi daha teknik ve ekonomik merkezli gören görüştür, ikincisi
isehâlihazırda daha çok kabul görmekte ve işletmeyi sosyal kurum olarak ele almaktadır.
Birinci görüş klasiklerin görüşüdür ve sosyal sorumluluk anlayışı topluma dönük değil de,
işletmenin bütününe yöneliktir. Buna göre, sosyal sorumluluk, işletmenin pazar değerinin
maksimizasyonundan başka bir şey değildir. İşletmenin pazar değeri yükseltilmek suretiyle,
mikro düzeyde çalışanlara karşı, makro düzeyde ise rekabet geliştirilmesiyolu ile sosyal refahı
arttırarak topluma karşı sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi mümkün olmaktadır.
Yaklaşımın öncüsü Friedman, işletme gelirlerinin kâr maksimizasyonu için harcanmayıp
sosyal projeler için kullanılırsa, iş yaratan projelerde azalmalar ya da tüketici fiyatlarında
artmalar olacağını iddia etmektedir. Bu sebeple, işletmeler gelirlerini büyük oranda
kaybetmelerinden dolayı, ekonomiye katkıları olumsuz olacak ve toplum zarar görecektir
(Torlak, 2003:34). Dolayısıyla işletmenin “sadece” bir sosyal sorumluluğu söz
konusudur:Serbest rekabet ortamı içerisinde tüm kaynakların işletme kârına dönük bir şekilde
kullanılması (Demir & Songür, 1999:153). Bu tarz bir görüşün arkasında, işletmelerin
toplumun bütün problemlerini çözebilecek donanımda olmadıklarıalgısı da bulunmaktadır
(Kağnıcıoğlu, 2007:6-7). Başka bir ifade ile işletme için durum,”küresel pazarla
boğuşmayanında bir de iç pazarda sosyal transferi düşünme”nin ilave olmasıdır.
“Boğuşma” derdi, bir ön-kabuldür. Ön-kabul, liberal-kapitalist zihniyetin temel
özelliklerinden birinin piyasa özgürlüğü ve bunun sağlanmasında rekabetin önemli olduğu
vurgusudur (Yayla, 1992:165). Başka bir ifade ile, liberal-kapitalist zihniyetin özelliklerinden
birinin serbest rekabet olduğuna inanılmış olması sorunu vardır (Kessler, 1945:155). Hâlbuki
durum Fernand Braudel için tam tersidir:Liberal-kapitalist zihniyet, piyasa serbestisi ve
serbest rekabet üzere kurulu değildir, “piyasa düşmanı”dır; sahip olduğu şeyse
“tekelciliği”dir. Braudel’e göre, liberal-kapitalist yapının varlığı için rekabetin boğulması
gereklidir ve “tekel” de kural olarak işletilmek zorundadır (Özel, 1993:18). Fakat manipüle
edilebilir bir rekabet her zaman lazım olduğu için, tekel ile serbest piyasanın birlikte olması
gereklidir. Bu sebeple Braudel için piyasa ekonomisinin karşılığı “rekabet”, kapitalizmin
karşılığı da “tekel”dir. Tekelse, güç, hile ve zekânın birleşimidir (Özel, 1993:19). Bunun
manası, zenginlik ve gücün servet sahipleri elinde dolaşan “kısır bir döngü” hâlini almasıdır
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(Nakvi, 1985:95)ve Bradudel, bunun sebebi olarak devleti “suç ortağı” olarak görmektedir
(Özel, 1995:61). Pogge, devletin bu suçlu yönünü, küresel yoksulları eli boş bırakan küresel
seçkin [zengin/servet sahibi] grubun dünyanın doğal kaynaklarını karşılıklı olarak [tekel
şeklinde] belirleme yetkilerini nerden aldıklarını içkin bir şekilde devlete atfederek ortaya
koymaktadır (Pogge, 2006:329). Dolayısıyla “küresel pazarla boğuşma”, ön-kabullere dayalı
bir yanılsama olarak gözükmektedir. Bu tarz bir yanılsamaya dayalı olarak işletmelerin
“sosyal alanı” ihmal etme girişimleri olmamalıdır.
Bu manada işletmeyi bir sosyal kurum olarak değerlendiren ve hâlihazırda sosyal
sorumluluğun merkezinde olan görüş devreye girmektedir. Bu görüşe göre, işletme, toplumun
sosyal, ekonomik ve politik ihtiyaçlarına cevap verme ve böylece sorunların çözümüne
yardımcı olma gibi geniş bir işleve ve göreve sahip bulunmaktadır. Bunun anlamı,
işletmelerin, sadece kendi kurumsal amaçlarının olmadığı, bunun ötesinde ayrıca toplumsal
amaçları da dikkate aldıklarıdır (Torlak, 2003:26, 36). Dolayısıyla sosyal sorumluluk
anlayışında, “toplum”un önemi açıktır; çünkü toplum hem işletmelerin paydaşlarından biridir
hem de diğer paydaşların da zemini konumundadır. Bu sebeple toplum, şu veya bu şekilde
korunmalıdır ve geliştirilmelidir (Şahin & Yıldırım, 2008:63-64).
Bu noktada işletmelerin, özellikle yoksulluğun önlenmesi ve herkese asgari bir hayat
seviyesinin sağlanmasındaki rollerine atıf yapılmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde
işletmelerin, çoğunlukla yoksulluk, işsizlik ve hayat kalitesi gibi hususlara yöneldikleri ifade
edilmektedir (Ersöz, 2009:114). Hâl böyle olunca işletmelerden, sosyal sorumluluk
anlayışının bir uzantısı olarak, yasal olarak belirtilen asgari ücretten öte bir ücret ile, asgari bir
hayat kalitesi sunmaya katkı sağlanması beklenmektedir (Torlak, 2003:28). Böyle bir sosyal
sorumluluk anlayışı kabul edildiğinde, asgari gelir desteği uygulamalarında “insan onuruna
yaraşır” bir miktarı yakalayabilmek için imkân doğmuş olmaktadır, zira bu anlayışta asgari
ücretin artması söz konusu edilmektedir. Ancak burada işletmenin katkısının “zorunlu” olup
olmaması hususu önemlidir. Esasında asgari ücretin arttırılması, yasal bir çerçeve demektir.
Bu anlamda işletme için bir zorunluluk vardır. Fakat olması beklenen, bunu işletmenin
kendisine “bir ödev” olarak görmesidir. Zira işletme ödev olarak görmeli ki sosyal sorumluluk
olmuş olsun.
Bu durum, Kant’ın “ahlâklı davranmak” ile “ahlâka uygun davranmak” arasındaki
farkına denk gelmektedir. Kant, “ahlâklı davranmak”ı, bir eylemi benimseyerek, inanarak ve
isteyerek yapmak olarak tanımlarken; “ahlâka uygun davranmak”ı da toplumsal ilkelere,
yasalara ve kurallara uymak amacı ile, benimsemeden, inanmadan ve istemeden davranmak
ve eylemlemek şeklinde görmektedir (Köknel, 2006:142). Bu anlamda Kant’a göre, herhangi
bir ilkeye veya buyruğa (ahlak yasasına) isteyerek (iradeyle) bağlanmadan ve sadece bu ilke
ve buyruğa sorgusuz sualsiz boyun eğmek suretiyle yapılan eylemlerle yetinildiğinde
“legallik” durumu söz konusu olmuş olur, ama “moralite”den (ahlâklılık) bahsedilemez
(Özlem, 2004:71). Moralite ise, “ödev”in ta kendisidir. Ödev, yapılması ve yerine getirilmesi
istek (irade) ve sorumluluk alma ile olan bir iç buyruktur (Özlem, 2004:73). Ödev,
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“görev”den farklıdır; çünkü görevde insanın kendi isteği dışında bir otoritenin (devlet, kurum
vb.) varlığı ve buyruğu söz konusudur (MacIntyre, 2001:222).
Bir kısım işletme Kant’ın “ahlaklı davranmak”ı içine girebilse de, diğer bazılarının
“ahlaka uygun davranmak” kısmına meylettikleri bir gerçektir. Yani bir kısım işletmenin
kendisini sosyal sorumluluk yapmaya “zorunlu” hissetmelerindeki sorun sebebiyle, sosyal
sorumluluk yapmalarındaki “temel amaçları”nın aslında “ekonomik getiri” olduğu
görülebilmektedir. Elbette sosyal sorumluluk yapmak demek, ekonomik getirileri tamamen
kenara atmak demek değildir, ancak sosyal sorumluluk yapmanın “temel amacı”nn ekonomik
getirileri üzerinden kurgulamak gerçek manada sosyal sorumluluk yapmamak demektir. Bu
“gizli amaç”, asgari ücret ile asgari gelir desteği arasındaki olumlu “artış ilişkisi”ni sekteye
uğratabilecek mahiyettedir. Çünkü işletmelerin bir kısmının, belli çerçevede sosyal
sorumluluğu “piyasada bir imaj” olarak algıladıkları görülmektedir. Buna göre sosyal
sorumluluk, satış hacmini arttırma, müşteri bağlarını kuvvetlendirme, verimlilik ve kaliteye
olumlu tesir etme ve nitelikli insan kaynağını çekme fonksiyonlarını yerine getirmektedir (Ay,
2003:41). Daha da ötesinde, araştırmalar, borsa, risk ve kredi piyasasındaki yatırımcıların da
sosyal sorumluluk yapıp-yapmamaya göre işletmelere meylettiklerini göstermektedir (Ay,
2003:36). Bu algı kapsamında, örneğin bir işletme, asgari ücretle çalıştırmış olduğu, ancak bu
asgari ücret kendisine yetmeyen bir işçisinin asgari ücretini arttırmak yerine, işçisini bir sivil
toplum kuruluşuna yönlendirmekte ve o sivil toplum kuruluşuna vermiş olduğu “katkı”yı,
yönlendirmiş olduğu “işçisine aktarması”nı isteyebilmektedir. Böylece işletme bir yandan
sivil toplum kuruluşuna katkı vermekte diğer yandan da işçisini korumak suretiyle “sosyal
sorumluluk yaptığı”nı düşünmektedir. Yani işletme direkt bir katkı yapmak yerine, kendisine
getirisi olan “sosyal sorumluluk” mekanizmasını “kullanarak” dolaylı yollardan “yardım”
yapmaktadır.
Bu duruma bakılarak, işletmelerin sosyal sorumluluk algılarının “göz boyayıcı/ikili”
bir mahiyet taşıdığı söylemi dile getirilebilir. Böyle bir hal, işletmelerin, insana yaraşır bir
hayat amacıyla “asgari gelir desteği miktarını arttırmak için asgari ücreti artırma”
noktasında, geri planda olmak isteyeceklerini akla getirmektedir. Bu geri planda olma
durumu, “acaba asgari ücreti arttırmak suretiyle hem çalışanların, yoksulluklarını
giderebilecek bir asgari ücrete kavuşması hem de (çalışamayan) yoksulların, ihtiyaçlarını
temin edebilecek bir asgari gelir desteği miktarına sahip olabilmesi imkânını verebilir mi?”
çerçevesindeki derinlemesine bir araştırmayı ta baştan ötelemek ve reddetmek anlamına
gelmektedir. Hâlbuki böyle bir derinlemesine araştırma/çalışma, hem asgari ücretin
arttırılması sayesinde çalışanların “yoksulluğu” gibi bir sorun ile karşılaşılıp
karşılaşılmamasını hem de asgari ücrete göre şekil alan asgari gelir desteği miktarının
yükselmesi ile toplumdaki sosyal refahın iyileşip iyileşmemesini anlama açısından ciddi
açılımlar sunabilir(di).
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UYGULAMALAR
Örnek Olay:“Vatandaşlık Geliri Önerisi”
“AKP’den ‘vatandaşlık geliri’ önerisi”
AKP, açlık sınırında olan vatandaşlara ‘vatandaşlık geliri’ adında asgari ücretin
üçte biri düzeyinde ödeme yapılması için yasa teklifi hazırladı. Teklif yasalaşırsa, bu
ödemeden 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.
AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül, açlık sınırında olan kişilere
‘vatandaşlık geliri’ verilmesi için yasa teklifi hazırladı. Teklife göre, hiçbir geliri
olmayanlara asgari ücretin üçte biri kadar ödeme yapılacak. Akgül, bundan
yararlanacakların sayısının 10 milyon olacağını belirtti.
Teklif, IMF Başkan Yardımcısı Anne Krueger’in asgari ücreti fazla bulduğunu
açıkladığı gün hazırlandı. Akgül’ün yasa teklifine göre, ‘vatandaşlık geliri’ ödemesi,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılacak. Teklif, şu unsurları
içeriyor:
Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesinde olmayan, doğrudan veya dolaylı
bağlanan bir gelire sahip olmayan kişilere asgari ücretin üçte biri oranında vatandaşlık
ödemesi yapılacak.
Yapılacak vatandaşlık ödemesi, o hanede bulunan kişilere göre belirlenecek. Yalnız
yaşayan veya evli çocuksuz olanlar bu miktarı alacak. Tek çocuklu olanlara yüzde 20, iki
çocuklu olanlara yüzde 40, üç veya daha fazla çocuğu olanlara ise yüzde 50 fazla ödeme
yapılacak.
Maliye Ödeyecek
Vatandaşlık geliri, bu maksatla bütçeye konacak ödenek ile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan aktarılacak meblağ olarak Maliye Bakanlığı tarafından
ödenecek.
Vatandaşlık geliri üç ayda bir peşin olarak ödenecek. Peşin verilen vatandaşlık geliri,
durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmayacak. Aylığa hak kazanmak üzere
düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiğinde, ödenen aylıklar yüzde 50 fazlası
ile geri alınacak. Bu kişiler hakkında da cezai kovuşturma başlatılacak.
İlk etapta 10 milyon vatandaşı hedef olan vatandaşlık geliri, kademeli olarak bütün
vatandaşları kapsayacak. Öncelikle yoksul olan vatandaşlardan başlanacak ve 2015 yılına
kadar tüm Türk vatandaşlarını kapsayacak.

303

Akgül, ‘Türkiye’de uygulanmasına başlanan mikro kredinin yanında, vatandaşlık
gelirinin de yoksulluğun ortadan kaldırılması, gelir dağılımındaki adaletin sağlanması ve
vatandaşlarımızın insanlık onuruna yakışır bir gelir elde etmelerine imkan sağlayacaktır’ dedi.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi (09.05.2005), “AKP’den ‘Vatandaşlık Geliri’ Önerisi,”
(Çevrimiçi)
http://www.hurriyet.com.tr/akp-den-vatandaslik-geliri-onerisi-317906,
25.12.2015.
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Uygulama Sorusu
1)

Vatandaşlık gelirinin (asgari gelir desteğinin) Türkiye’de olabilirliğini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Asgari gelir desteği sosyal yardımların bir uygulama biçimidir. Batı ülkelerinde
birkaçülke hariç tümünde uygulanmaktadır. Türkiye’de ise henüz tatışma aşamasındadır. Bu
tartışma aşamsında asgari gelir desteğinin ne olduğu da vardır. Asgari gelir desteği, temel
gelirden, negatif gelir vergisinden, vatandaşlık kâr payından ve artan oranlı destekten
farklıdır. Asgari gelir desteği vatandaşlık geliri çatı kavramı altında şartlı sosyal yardım
modelinin içinde değerlendirilebilir.
Asgari gelir desteği uygulamaları için bazı eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştiriler
genel olarak sosyal yardım uygulamaları için yapılan eleştirilere benzemektedir. Bu çerçevede
herkese ulaşamama, kayırmacılık ve sosyal sermaye farklılıkları, aile sorumluluğu ve
dayanışmayı zayıflatması, maliyet sorunu ve çalışmama sorunsalları açılarından
eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin hepsine verilen cevaplar, benzer şekilde sosyal yardım
bağlamında verilen cevaplar gibidir.
Asgari gelir desteği miktarları GSMH üzerinden, işsizlik yardımları ve asgari ücret
üzerinden hesaplanabilmektedir. Asgari gelir desteği miktarının anlamlı olması önemlidir.
Asgari ücretin kriter olarak alınması daha yaygındır. Bu nedenle asgari gelir desteği
miktarının anlamlı olması asgari ücretin anlamlı olmasına bağlıdır, çünkü asgari gelir desteği
miktarı asgari ücretin 1/3’ü olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla burada asgari gelir
desteğinin asgari ücret üzerinden düşünmek demek, asgari üreti yükselterek asgari gelir
desteği mikarını düşünmek demektir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de asgari gelir desteğinin durumu ne aşamadadır? Tartışınız
2) Asgari gelir desteği ne demektir? Açıklayınız
3) Temel gelir ile asgari gelir desteği arasındaki temel ayrımlar nedir?
4) Asgari gelir desteğinin olmasının sakıncaları nasıl açıklanmaktadır?
5) Asgari gelir desteğini asgari ücret üzerinden nasıl düşünmek gerekmektedir?
6) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık gelirinin şartlı modelidir?
a) Temel gelir
b) Artan oranlı destek
c) Negatif gelir vergisi
d) Vatandaşlık kâr payı
e) Asgari gelir desteği
7) Esasında sosyal güvenlik sisteminin bir unsuru olarak görülmeyen vatandaşlık geliri
modeli hangisidir?
a) Temel gelir
b) Artan oranlı destek
c) Negatif gelir vergisi
d) Vatandaşlık kâr payı
e) Asgari gelir desteği
8) Devletin elde etmiş olduğu kârlardan vatandaşlara da dağıtmasına dayanan
vatandaşlık geliri modeli hangisidir?
a) Temel gelir
b) Artan oranlı destek
c) Negatif gelir vergisi
d) Vatandaşlık kâr payı
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e) Asgari gelir desteği
9) Asgari gelir desteği uygulamalarında 18 yaş sınırı olan ülkelerden biri
aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Belçika
b) Hollanda
c) Fransa
d) Romanya
e) Slovenya
10) Asgari gelir desteği için “olağan ve mutad ikamet”, “oturma hakkı”, “yurt dışından
gelen” ve “bulunma” gibi birçok ikamet türü kullanılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Hollanda
c) Fransa
d) İngiltere
e) İsveç

Cevaplar:6) e, 7) a, 8) d, 9) c, 10) d
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