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ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**)

Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun
teokratik yonetim anlayigi yerine laikligi, iimmetqiligin yerine milliyetqiligi, padigah iradesi yerine cumhuriyeti imtiyazli saray ve qevresi yerine imtiyazsiz ve qkarlari birbiri ile biitunle~enhalkqilijji koyarken butun
bunlari-zaman iqinde yavag yavag yani reformcu bir anlayigla yapmak yerine gagin hiz qagi oldugu bilinci ve qagdag uygarlik diizeyine vakit kaybetmeden bir an once vanlmasi gerektigi dugiincesi ile qok kisa surede gerqeklegtirmek suretiyle inkllap~ibir yaklagim uygulamigtir. Bu politik,
kulturel ve sosyolojik degigimler kadar onemli olan bir diger olgu da ekonomide ortaya koyulan devlet~ilikilkesidir. Devletqilik uq ilkenin yani
cumhuriyetqilik, halkqilik ve milliyetqilik ilkelerinin bir butun olarak ekonomiye yanslmasidir. Adeta saq ayaglni birlegtiren halkadir. Boyle bir devletqilik hiqbir yoruma gerek kalmadan bizzat Atatiirk'iin kendisinin de
ifade ettigi gibi ilimli ve sosyal devletqiliktir.
Tum dunyada yaganan 1929 bunalimi devletin ekonomiye miidahale
etmesini bir zorunluluk olarak ortaya koyarken 1999 oncesinde Uzak Do&
da yaganan ve etkisi azalarak dalga dalga tum dunyaya yayilan bunalim da
bu durumu pekigtirmigtir. En guqlu ekonomilerden biri sayilan Japon Ekonomisi bile Amerika Birlegik Devletleri'nin destegi ile duzelme surecine
girmigtir. Bir iki iilke diginda tum Avrupa'da ise sosyal devleti on plana $1* 30.1 1.1998 tarihinde Zonguldak Karaelrnas ~niversitesindeverilen konferans metnidir
** ZKU Caycuma I.I.B.F. Ogretim Uyesi
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karan partiler iktidara gelmigtir. Dunyada ozellikle geligmig ulkelerde bu
geligmeler olurken iilkemizde ise sosyal devlet agisindan cumhuriyetin ilk
yillarinda yaganilanln aksine bir sureg yaganmaktadir. Atatiirk'un illmll ve
sosyal nitelikli devletgilik ilkesine taban tabana zit bir ekonomik anlayig
uygulanmaktadir. Atatiirk'un devletgilik ilkesi kasrtli olarak veya bilmeyerek sosyalist ve kati devletgilik kategorisinde bir devletgilikmig gibi
algilanirken veya gosterilirken ote yandan onun nihai hedef olarak ortaya
koydugu serbest pazar ekonomisi ise niqbir ulkede rastlanmayacak bir gekilde devlet denetiminden uzak uygulanmigtir.
Atuturk'un laiklik ilkesi gegitli yuriiyuglerde sloganlagtlr~llr,cumhuriyetqilik ilkesi 29 Ekim'den 29 Ekim'e hatirlan~riken, diger ilkeleri -ki,
Ataturk'un birinci derecede onem verdigi ekonomi dikkate almd~glndaozellikle devletgilik ilkesi birkag makale ve birkag kitap diginda uzerinde
durulmayan konular haline gelmigtir.

6 ilkesi bir butun olarak anlam tag~yanAtaturk ilkelerini, tek bir ilkeye indirgemek ne kadar yanligsa, onun 5 ilkesini kabul edip bir iilkesini
kabul etmemek de veya kabul eder goriinup giindeme getirmemek de veyahut gagdag uygarl~kduzeyi gergevesinde yorumlamamak da o kadar yanIlgtlr.
Atatiirkquluk sozle ifadenin, soyut ve politik olmanin da otesinde oz
olarak ele alinmal~somut ve ekonomik planda yaganmalidir.
Ataturk'un

- Curnhuriyetgiligi, eski Dogu Bloku ve ~ ~ u n cDiinya
ii
iilkeleri cumhuriyetqiligi degildir. Nihai hedefi gogulcu, gagdag demokrasidir.
- Milliyetgiligi, irkp degildir. Kendine Turkum diyen herkesi Turk
kabul eder.
- Laikligi, dinsizlik degildir. Her dine gereken sayglyi gosterir.
- ink~lapqil~g~,
proletarya devrimciligi degil gagdagliga ve bariga yoneliktir.

- Halkqlllgi,

qikar qeli~kisinedayall bir kavgaci degil, her kesimi, $1karlari birbiriyle biitunlegen ve yurtta sulh -dolaslyla cihanda sulh- hedefine yonelmig bir halkqllikt~r.
Devletqiligi, k a t ~bir devletqilik yani sosyalist degildir. I h m l ~bir
devlet~ilikyani sosyaldir.
-

Butiin bunlara ozellikle de bu qallgmanln konusunu olugturan sosyal
nitelikli devletqilik ilkesine kargll~k,Turkiye'de igsizlik, kronik enflasyonla
allm guciiniin dugmesi, gelir daglllminda adaletsizligin artmasl, orta diregin erimesi, bunlarla ilgiii olarak artan boganmalar, intiharlar, uyu~turucu
ve alkol kullanimlari ile sosyal huzursuzluklar ortaya qlkmaktadlr. Nitekim
TOBB Bagkani Miras "Turkiye'deki gelir daglliminin her geGen gun bozuldugunu ve bunun yanslmasi olan sosyal patlama ve kargaganln bazl klv~lclmlannlngoriildu~unii"'belirtmektedir. 0 t e yandan Callgma ve Sosyal
Guvenlik Bakani Prof. Dr. Nami C A G A N ' ~"ulkemizde
~
gelir dagll~rnlnln
son derece bozuk oldugu a q l k ~ agoriilmesine kargin, sosyal devlet ilkesinin
ortadan kaldlrllmasi ya da yok sayllmasi yolunda qabalar gosterildigine
dikkat qekmektedirU2demektedir. Bu qallgmanln amacl, soz konusu durumlara ve qabalara kargilik devletimizin sosyal niteliginin acilen gundeme
getirilmesini vurgulamaktlr.

Liberalist-Kapitalist teoride ozel kesim tiim iiretim araqlarlna sahip
olabilmekte, dolaslyla devlet, ekonomide uretim agamaslnda igletmecilik
yapmamaktadlr. Piyasayl goriinmez bir el rasyonel bir gekilde qaIlgtlrdl&ndan tam istihdama otomatikman ulagilmakta bireysel qlkarlar
maksimumlagirken toplamsal q~karlarda maksimumlagmaktadlr. Bu sistemde her arz kendi talebini yaratacagmdan talebin dolaslyla boliigiimiin
(gelir dagllimmln) uzerinde durmaya gerek yoktur. ~retim-bolugiim,
1. Hiiniyet, I Eyliil 1998, s. 9
2. Nami C A ~ A N"Gelecek
,
Daha Aydlnllk ve Mutlu Olacak, l~verenDergisi, Cilt: XXXVII,
Say~:lEkim 1998. s. 4
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neden sonuq iligkisinde onemli olan nedendir, yani iiretimdir. ~ r e t i msorununun qoziilmesi aynl zamanda boliigiim sorununun qoziilmesi demektir.
Boyle bir teori uygulamada hiqbir zaman gerqeklegmemigtir. ~ r e t i m
aglslndan tam istihdama ulagilamadlg~gibi sermayenin yogunlagmasi sonucu meydana gelen kartkel ve trostler piyasa mekanizmasinln igleyigine
engel olurken aynl zamanda ve daha da onemlisi gelir dagll~mlndagok
adaletsiz bir tablo ortaya qlkmlgtir. Bu durum kargis~ndadevletin ekonomik amaqlann da otesinde sosyal amaqlarla ekonomiye miidahalesi bir
zorunluluk olmugtur. 1929 oncesinde de hissedilen bu zorunluluk, ozellikle 1929 bunallm~ile pekigmigtir. Benzer durum 1999 oncesinde de yaganmaktadir.
Devletin ekonomiye miidahalesi, farkli boyutlarda giindeme getirilmigtir.
Iki grupta toplanan tezlerden birinde, liberalist-kapitalist sistem tamamen reddedilerek agln devletqilik savunulmugtur. Zorunlu plan veya
komuta ekonomisi diye adland~rilanmarksist-sosyalist modelde devlet,
gelir dagilimlna miidahale etmekte yetinmemekte bununla iligkili gordiigii
iiretime de miidahale etmekte, iiretimi zorunlu nitelikli merkezi bir planla
planlamaktadlr. Bu plana gore bizzat kendisi tek iiretici olarak igletmecilik
yapmaktadir. Bu teori de, liberalist-kapitalist teorinin ugradlgl bagarlsizlik
aklbeti ile kargllagmig iistelik yakin bir geqmig oncesinde eski dogu blogu
diye adland~rilaniilkelerde uygulamadan kaldlr~lmigtlr.(Cin'de bu teorinin
siirmesi goriintiide olup, g e r ~ e khayatta bu teori terk edil~nigtir.)~
Diger yaklagim ise, liberalist-kapitalist sistem iqinde kalarak qegitli
boyutlarda devlet miidahaleciliginin savunulmasid~r. Bunlann baginda
gelen Keynes, tasamf ile yatlrimlari farkli kigilerin yaptlginl, tasarruf diizeyinin yatirlm diizeyini agmaslyla igsizlik ve durgunlugun ortaya qtktlgml, dolaylslyla kapitalizmin otomatik olarak tam istihdam~ sag3. Aynnt~llBilgi fein bkz., flker PARASIZ,
Bursa, 1998 s. 276-284.

iktisadln ABC'si,

3. bask^, Ezgi Kitapevi Yay.
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layamayacai~n~
ileri siirerek talep aq~ilnigidermek suretiyle piyasay~canlandlrmak iqin devletin, aqik biitqe -devlet harcamalan, borqlanmalarl ve
vergi gibi maliye politikalarl- ile ekonomiye miidahalesini onermigtir.
1950-1960'11 yillarda uygulamaya sokulan bu tez, 1970'li ylllara kadar bagar111 sonuqlara ulagmigtlr.
1970'li ylllardan guniimuze bu politikalar da yetersiz kalmlgtir. Bunun
bir nedeni el erne@ yerine giderek yoiunlagan bir bi~imdemakinelerin konulmasl (otomasyon) ve dolaslyla ortaya qlkan igsizliktir.
1997 y111 itibariyle A.B.'de 18.100.000. igsizle igsizlik orani
%10.8'lere ulagmlg olup bu oranlar Finlandiya'da %15, 1spanyafda
%20.9'dur.~0 t e yandan geligmig iilkelerde yoksul niifusun gene1 niifusa
oranl da giderek artmlg olup 1998 itibariyle bu oranlar Belkiqa'da %5.5,
Almanya'da %5.9, Finlandiya'da %6.2, Italya'da %6.5, Norveq'te %6.6,
Isveq'te %6.7,. . . iken Kanada'da % 11.7, Japonya'da % 11.8, Avustralya'da
% 12.9, Ingiltere'de % 13.5, A.B.DVde%19.1 c i v a r ~ n d a d ~ r . ~
Igsizligin diier nedeni de Uzak Dogu'daki ulkelerin, giderek artan
ag~rliklar~
ile diinya piyasalarin~onemli boyutlarda etkilemeleridir.
ILO raporunda Asya Pasifikden baglay~pRusya'ya slqrayan ve tiim
diinyayl etkileyen global ekonomik kriz nedeniyle dunyada 10 milyon kiginin igsiz k a l d ~ i turn
~ , diinyada 15-24 y q grubunda 60 milyon gencin ig
aradlgl halde bulamadli~belirtilmektedir.6
Enflasyonun olduk~aduguk, gelir d a i ~ l t m ~ nolduksa
~n
adaletli ve igsizlik sigortas~yani slra sosyal amaql~vak~fve hay~rkurumlann~nyaygln
oldugu ABD., Kanada ve AB iilkelerinde igsizlikle birlikte niifusun belli
bir kitlesinin yoksullagmasi kapitalist sistemin bu aq~dan goyle sorgulanmasina yo1 agmlgtlr.
4. Avrupa t~gucuAnketi, Avmpa, s. 5-6, Mayls-Haziran, 1998, s.8
5. UNPO'dan Radikal, 10 Eylul 1998
6. " I0 Milyon K i ~ i ~ s i zKaldl", Radikal, 12.11.1998
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"Piyasa, istenilen mallarin daha verimli bir biqimde uretilmesi amaciyla eldeki kaynaklari kullanabilir, ama firsat ve gelirin daha adil bir biqimde dagltilmasini saglayabilir mi? Tam rekabetqi model bu konuda neredeyse her zaman sessiz kalmigtir. Soguk savag siiriip giderken buna
gerek duyulmuyordu. Peki toplumsal yararlar saglik ve egitim ne olacakti?
Piyasa bu gereksinimleri kargilayabilir mi? Kendi bagansizliklan kargisinda acz iqinde ozellegtirmeden ve gonullu hizmetlerden medet ummak
yeterli mi?"7
Liberalist-kapitalist teoriye en yak~nuygulamayi yapan ABD'de devlet, serbest rekabeti engelleyecek kartel ve trostlere k a r ~ kanunlar
i
qikanp
bunlan uygulamak sureti ile ekonomik hayata ekonomik amaqlarla miidahale ederken, bir kisim iiniversitelerde oldugu gibi egitim hizmeti iiretmek suretiyle iiretime katilabilmekte, yukarldaki sorgulama dogmltusunda
Clinton, seqim do~rultusundaClinton, seqim oncesinde, devletin sosyal
amaqlarla ekonomiye mudahale edecegini vaad etmekte, ote yandan 1999
oncesinde dunya ekonomisinin sorununun, uluslararasi ekonomik sistemi
21 .nci yiizyilin gergeklerine uyarlamak diye belirtmektedir8.
A.B.D.'de bunlardan daha ilginq olan durum, uquncu sektor de denilen vakif igletmecilik tiiriinun ekonomide giderek artan onemidir. Vakif
igletmeler bir yaniyla vakif oldugu iqin devlet gibi veya devletin yerine igsizlere ig, evsizlere ev, aqlara yemek, hastalara ve bagimlilara hastane ve
rehabilitasyon merkezleri bulmak gibi- gibi sosyal amaqlari on plana q1kardiklan gibi diier yandan ozel kesim igletmeleri gibi atilimci, dinamik,
rasyonel ve verimli bir ureticilik yapmakta ulusal gelire dolayislyla gelir
dagilimlna 6nemli boyutlarda katkilar saglamaktadir.
Avrupa'da ise devletin ekonomiye mudahalesinde sosyal amaqlarA.B.D.'ye gore daha fazla onem kazanmaktadir.
7. Stanley K. Sheinbaum, "Kapitalizmin Gii~siizliigii",NPQ, Cilt:l, Sayl: 1,
8. "Clinton, Soros'tan Fena Etkilendi", Yeni Yiizyil, 26.1 1.1998

ilkbahar 1998, s. 82.

Ekonomiye sosyal amaqlarla mudahale eden devlet, sosyal devlettir.
Bu tur devlet, gelir da&liminda adaleti gerqeklegtirmek, sosyal giivenlik
saglamak gibi sosyal amaqlar yanlnda bunlarla qok yakin iligkili goriilen
yagam duzeyini yukseltmek, maddi olanaklar saglamak, ulusal geliri arttirmak, kalkinma amagli yatlnm yapmak gibi ekonomik amaqlara da sahiptir. Bu dogrultuda ozellikle enerji, ulagim, egitim, saglik gibi hizmet kesimleri yaninda ozel tegebbiisiin kiirslz ve riskli buldugu alanlarda yatir~m
yapar. Kaynak israfin~nonlenmesi ve sosyal adalet iqinde kalklnmanin saglanmas~iqin planlar hazirlar. Bu planlar ozel kesim iqin bazl faaliyetlerin
yap~lmasl iqin ozendirici (ayrica yap~lmas~
istenmeyen faaliyetler konusunda engelleyici), kamu kesimi iqin ernredicidir. Bu sjstem, bazen kapitalist ve sosyalist sistemler aras~ndayer alan ve her ikisinin ozelligini tapyan bir sistem olarak goriilmekte ve karma ekonomi diye iki sistem
arasinda bir uguncu bir sistem olarak nitelendirilebilmekte ise de ayri bir
sistem soz konusu degildir. Bu durum, kapitalizme degigik bir bak~gaqisldir. Elegtiricilerin de hakli olarak vurgulad~klar~
gibi, liberal kapitalizmin
tikan~kliklmninve bunalimlarin~ndevletge giderilmesidir9. Bir benzetme
ile liberalist-kapitalist sistem kaynaya kaynaya suyu bitmig bir yemek,
marksist-sosyalist sistem de bir kaptaki su ise su dolu kaptan bir bardak su
a l ~ po yemege eklemek de sosyal devlettir.
Mantiga dayali devlet anlayig~,ekonomik devletqiliktir. Bu ekonomide etik (ahlak) dolayis~ylaaclma, koruma yoktur. Bir burokrat gibi
davranan devlet, kanunlarl uygulamakla yetinir. Buna karg~liksosyal devlet duyguya dayali bir anlay~gtlr.Sosyal devletin geqerli oldugu bir ekonomide etik (ahlak) dolayis~ylaaclma, koruma vardir. Devlet baba gibi
merhametli davran~r.(Turkiye'de, ozellegtirmede karylagilan gecikmenin
bir nedeni de duyguya dayall sosyal devlet anlayigindaki igsizligi onleme
amaclnln bir yana itilememesinde aramak gerekir.) Vatandaglar~iqin sosyal bang, adalet, giivenlik, yard~mve koruma amaqlayan sosyal devlet ise
d u ~ u kgelir duzeyindeki vatandaglar~ lehine olacak ~ekildetarafl~davranmak veya bir taklm Brllernler almak ag~s~ndan
aktif bir tavlr t a k ~ n ~ r .
9. Aynntili Bilgi f ~ i nbkz, Ansiklopedik Ekonomi Sozliigii, Diinya Yay., Istanbul, 1990, s. 193,
194,325,326.
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Sosyal devletin en onemli amacl ve aynl zamanda gostergesi, gelir
dag~l~m~ndaki
adalettir. Bu husus o kadar onemlidir ki bir devlet sosyal 01dugunu iddia etmese bile orada gelir dagil~mladaletli ise o devlet sosyal
devlettir. Buna kargillk bir devlet sosyal oldugunu belirtmekle birlikte gelir
dagil~rn~nda
adalet saglanmamigsa orada goriiniirde sosyal devlet soz konusudur. Bu hususa -sosyal giivenlik kurumlarln~n@qsuz duruma diiguriilmesine iligkin olarak- anayasa mahkemesi goyle deginmektedir.
Sosyal giivenligi saglamak i ~ i nkurulmug bir kurumu guqsiiz bir durama dugiiren ve boylece devlete gostermelik bir sosyal sigorta diizeni kurmug goriintiisii veren yontem, sosyal devlet ilkesine aykir~dir.
Devlet~ilik,sosyal devleti ger~eklegtirmenintek araci degildir.
Gelir dagillm~ndaki adaletsizlik Lonerz egrisi ile ortaya konulmaktad~r.Bir karenin alttaki yatay qizgisinde %20'gerlik gruplar halinde nufus, soldaki dikey qizgisi iizerinde ise %201gerlikduzeyler halinde
ulusal gelir gosterildiginde gelir da~ilimiegit yapilmigsa bu durum sifirdan
sag iist kogeye uzanan kogegen olarak ortaya qikmaktadir. Gelir dagllim~ndanuzaklagildikca koggen, sag alt kogeye dogru yay gekline doniigmekte, adaletsizlik arttlk~ayayin kivrim~artmaktadir.
Beg gelir grubu -yukar~dan agaglya dogru- en iist, iist, orta, alt ve en
alt duzey olarak adlandirildl$j~ndagelir dagilimlnda adalet aqlslndan 01mas1 gereken, en iist diizey gelir grubunun ulusal gelirden aldlgi payin diigmesi, bundan daha da onemlisi en alt duzey gelir grubunun ulusal gelirden
ald~gipayin arttirilmas~dir.Bagka bir ifadeyle bu iki uqtaki gruplarin araslndaki fark~nazalt~lmasi,merkezden uzaklagm~ggelir gruplann~nmerkeze dogru sekilmeye qahgilmasldir.
Sosyal devlet uygulamalan, qogulcu demokrasinin egemen oldugu
ulusal gelir duzeyi yuksek, geligmig kapitalist ulkelerde bagarll~ 01maktadir. Buna karg~hk,geligmekte olan iilkelerde -bir yandan ulusal geliri artt~r~rken,
diger yandan yagam duzeyinin yiikseltilmesi amaclyla gelir

dagiliminda adalet saglanmasi arasinda denge kurmak zor oldugundan dolay1 sosyal devlet uygulamasi bagarili ~larnamaktadir'~.
Bir iki ulke diginda tum Avrupa'da seqim sonralarlnda devletin ozellikle sosyal amaqlara yonelik olarak ekonomiye mudahalesini savunan 1gqi
Partisi, sol ve sosyalist partiler iktidara gelmiglerdir. Ingiltere'de iktidardaki Igqi Partisi, bu partinin o gune kadar iki teorik tezlerini bir yana
iterek Serbest Pazar Ekonomisinin sorunlanni, bagta ozellegtirme olmak
uzere qegitli yontemlerle qozmeye qallgmaktadir. Fransiz Bagbakan Lionel
Jospin piyasa ekonomisine Evet piyasa toplumuna Hayir diyerek iiretimde
kapitalizme kargi qikmazken bu sistemin gelir dagilimi sonucuna ve bu duyarsiz kalmasina kargi qikmaktadir. Alman Bagbakan Gerhard Schroder de
Avrupa ile vergi uyumu, emeklilikte reform ve igsizlik konularini on plana
qikartmaktadir.
AB'nin, uye ulkeleri iqin amaqladigi hususlar, sosyal devlet uygulamasinin en tipik ornegini olugturmaktadir. Bu konuda temel tanmsal
uriinlerdeki piyasalarin diizenlenmesinden, fiyat desteklerine, k i i ~ u kaile
igletmelerine dogrudan yardimlar yapllmasma, sosyal yardim fonunun kurulmasina, az geligmig bolgelerin yapisal fonlardan yardim almasina, uzun
donemde igsizlikle mucadeleye, kirsal kesimin sosyo-ekonomik seviyesinin yukseltilmesine kadar birqok konuda hedefler ongoriilmug olup
bunlar uygulamaya geqirilmigtirll.
111- ATATURK'UN SOSYAL DEVLETE ILZ$K~NGOR@LERI

Gunumiiziin geligmekte olan ulkelerini oldugu kadar ozellikle son zamanlarda geligmig ulkelerini de oldukqa ilgilendiren gelir dagiliminda adalet -bu baglamda sosyal devlet- Ataturk'un, uzerinde onemle durdugu konulardan birini olugturmugtur. Ataturk goyle demektedir;
10. A y n n t ~ lBilgi
~
I ~ i nbkz., A. Seref GOZUBUYUK, Anayasa Hukuku, Turhan Kitapevi, 7.
Basim., Ankara, 1998. s. 159, 160, 161.
I I . Aynntll~Bilgi ifin F z . , Raglp SAHiN, Avrupa Birligi But~esi-Fonlu~ve Turkiye'nin Tam
~ y e l i g iDPT,
,
Avrupa Ile lqkller Gene1 Mudurlugu, Agustos 1998.
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"Yaradllig~geregi her insan iqinde yapdlgi toplumda hayatin en
mutlu, en kolay, en tatli yararlarindan kendisine diigmesini ister. En giiqlii
olan kendisinden zayif olanlari hiqe sayar. Bunun sonucu, huzur, sessizlik
ve guven ve duzen iqinde yagamak irnkanslz hale gelir.. . Kabil midir ki,
bir kitlenin her parqasinl geligtirelim, digerini de geri birakalim da kitlenin
butiinu geligmeye ulagabilsin. Miimkun mudur ki, bir toplumun yarlsi zincirle topraklara bag11 kaldlkqa diier kismi goklere yiikselsin.. . Ad1 parti
olan halk kurulugundan amaq ulusun qocuklarindan bir kismlnin diger $0cuklar~ninve siniflarin zararina yararlar saglamak degildir.. . Ulusal servetin da~iliminindaha miikemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha
yiiksek refahl, ulusal birligin korunmasl iqin prttir. Bu garti daima goz
oniinde bulundurmak, ulusal birligin temsilcisi olan devletin gorevidir".
Atatiirk, gelir dagllimlndaki adaleti, ulusal birligin korunma garti olarak gormug ve emek sarf eden kesime ozel bir onem vererek bu hususta
devleti gorevli kilmigtir.
Diger yandan.. . devletqilik ozellikle sosyal, ahlaksal ve ulusaldir.. .
demek suretiyle uyguladig~ve uygulanmasl gereken devletqiligin sosyal
oldugunu vurgulamigtir. Sosyal devleti o tarihlerde giindeme getirmigtir.
Atatiirk'iin bu goriigleri -aga&da da deginilecegi gibi Anayasanin 2.
maddesine sosyal devlet olarak yansirken, sosyal devlete iligkin sosyal
bang, sosyal giivenlik ve saglik, sosyal yardlm ve koruma gibi bir gok
husus da Anayasanin dijjer maddelerinde yer almlgtir.
Atatiirk, adaletli gelir dagilimindan devleti sorumlu tuttugu gibi bu
konu ile iligkili buldugu uretim ve sanayilegme konularinda da devleti sorumlu tutmug ve devlet miidahalecili$jini on plana qikartmig olup -bu p ligmanln sonunda yer alan ekten daha ayrintili goriilecegi gibi- devlet miidahalesini teoride kabul etmeyen liberalist-kapitalist modeli elegtirdigi
gibi bu modelin zitt~olan, ozel kesime yer vermeyen marksist-sosyalist
k fazla
sistemi ise kendi devletqiligi ile karlgtirilabilir ongoriisii ile ~ o daha
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elegtirmig, kendisinin ortaya koydugu devletqilik modeline iligkin olarak
goyle demigtir:
"Ulusun toplumsal ihtiyaqlar~nltatmin ve geqmig~ekizararlarinl kargilayabilmek iqin en akla yakln program] ortaya koymak zorundayiz. Program butun ulusga uygulanmaltdir."
"Yepyeni bir gudumlu ekonomi duzeni kurmakla u&-agiyoruz."
Bunun yani sira gu ifadeleri de kullanmigtir:
"Uygulanmasini munasip gordugumuz mutedil (illmli) devletqilik.. ."
" . .. bireysel geligimin engel kargisinda kalmaya bagladig1 nokta, dev-

let faaliyetlerinin sinirinl meydana getirir.
" . .. bu alanlardaki igleri, bireylere veya girketlere tamamlyla birakabilmek iqin. .."

Bu ifadelerden de anlagilacagi gibi Ataturk'un devletqiligi, diger devletqi modellerden farkli olmasi nedeniyle yeni sosyal ve ilimli oldugu gibi,
ekonomide devletin faaliyetleri slnirll ve zamanla ozel kesime terk edilebilecek tiirdendir, yani gegici niteliklidir.
Ataturk'un sosyal devletqiligi sadece gelir dagilimnda adaletle sinlrll
-dar anlamda- bir sosyal devletqilik olmayip uretimle de iligkili -genig anlamli- bir sosyal devlet~iliktir.Bu goriigleri de Anayasanin ilgili maddelerine yansitilmigtir.
Anayasan~nekonomik hukumler bolumunde 167. maddede "Devlet,
para-kredi, sermaye, ma1 ve hizmet piyasalannin saglikh ve diizenli igletilmesini saglayici ve geli~tiricionlemler alir" denildigi gibi, 56 ve 166.
maddelerinde de, "Insan ve madde giicunde tasarmf saglamak ve verimi
arttirmak.. . ekonomik, sosyal ve kulturel kalkinmayi sailamak.. . plan-
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lamak.. . kamu ve ozel kesim kurumlarindan yararlanmak ve denetlemek
devletin gorevidir" denilmektedir. Bu dogrultuda DPT olugturulmugtur.
Ekonominin motoru olarak goriilen ozel kesime ilipkin olarak 48.
maddede "Herkes diledigi alanda qallgma ve sozlegme hurriyetine sahiptir.
0zel tegebbusler kurmak serbesttir. Devlet, ozel tegebbuslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaqlara uygun yuriimesini, guvenlik ve kararlllik iqinde qaligmas~nisaglayacak tedbirler allr" denilmigtir. Bunlar, ornegin kalklnmada oncelikli yorelere yatinm yapanlara yatirim tepikleri,
vergi muafiyet ve indirimleri, ucuz enerji hatta uygun krediler gibi imkanlar saglamak geklinde ortaya qlkmigt~r.

IV. SOSYAL DEVLETE ILI~KINANAYASA MADDELERI
Sosyal devlet ilkesi once 1961 Anayasasinda, daha sonra bugunku
1982 Anayasasinin 2. maddesinde yer almigtir. "Turkiye Cumhuriyeti,. ...... .. sosyal hukuk devletidir." diye sona eren bu madde, devletin nitelikleririden birinin de sosyal oldugunu belirtmektedir.
Anayasa Mahkemesi bir kararinda:
"Sosyal hukuk devleti, insan hak ve ozgiirluklerine saygi gosteren, bireyin huzur ve refahini gerqeklegtiren ve guvence altlna alan, kigi ile toplum arasinda denge kuran, emek ve sermaye iligkilerini dengeli olarak duzenleyen, ozel tegebbusun guvenlik ve kararlilik iqinde qaligmas~ni
saglayan, qaliganlar~n insanca yagamasi ve qallgma hayatinln kararlilik
iqinde geligmesi iqin sosyal, iktisadi ve mali tedbirler alarak qal~ganlarikoruyan, igsizligi onleyici ve melli gelirin adalete uygun biqimde dagllrnasln~
saglayici onlemler alan, adaletli hukuk diizeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yukumlu sayan, hukuka bagli, kararlillk iqinde ve gerqekqi
bir ozgurluk rejimi uygulayan devlettir"12denilmektedir.
12. AMK. 18.2.1985, 914
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Gelir duzeylerinin yukseltilmesine yonelik olarak ve aynl zamanda 2.
Maddede belirtilen sosyal devlet kavramlna aqlkllk getirmek aqlslndan,
devlet kendisini gorevlendirrnig, 5. maddede "Devletin temel amaq ve gorevleri, ... kigilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu$junu saglamak, kiginin temel hak ve hurriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle
bagdagmayacak surette slnlrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldlrmaya, insanln maddi ve manevi varh$jlnln geligmesi iqin gerekli gartlarl hazlrlamaya qallgmaktadlr." denilmigtir. ~ z e l l i k l een alt diizey gelir
grubundakilerin bu duzeyde olmalarlnln bagllca nedeninin igsizlik olmasl
dolay~s~yla
49. maddede "Devlet, . ..igsizli$ji onlemeye elverigli ekonomik
bir ortam yaratmak iqin gerekli tedbirleri allr" denilmigtir.

Gelir Da@hm~nda-Vergide- Adalet
En alt ve en iist duzey gelir gruplarlnl ortaklaga ilgilendiren vergilendirme konusunda 73. maddede "Herkes kamu gIJerini kargllamak
uzere, mali giicune gore vergilendirmekle yukumludur. Vergi yukunun
adaletli ve dengeli dagihmi, maliye politikasinin sosyal amacidlr" deniimig
ve vergilendirmede, gelir dagillmlnda adalet goz ijniinde tutulmugtur. Bu
do$jrultuda en alt duzey gelir grubundan vermeleri gerekenden daha az, en
ust gelir grubundan ise vermeleri gerekenden daha fazla vergi almak imkanl saglayan "artan oranll vergi" sistemi kabul edilmig (ayrica kuquk qiftgi, esnaf ve benzeri gruplar vergi dig1 tutulmug), en ust duzey gelir grubunun zarar bahanesiyle vergi vermelerini onlemek iqin de -4369 sayill
yasadan once- ortalama kAr haddi, asgari gayri safi hasllat, hayat standard1
gibi kurumlar getirilmig, boylelikle en alt duzey gelir gruplarlnln mali giiqlerinin zayiflamamasl, en us duzey gelir gruplarlnln ise mali giiqlerinin SIn~rland~rilmasi
amaqlanmlgtlr.
Gelir bolugumunun iki ucundaki gruplarl ortaklaga ilgilendiren vergi
hukumlerinin yanlnda sadece en ust diizey gelir grubunu ilgilendiren hukiimler de getirilmigtir.

167. maddede "Devlet, ...... fiili veya anlagma sonucu tekellegmeyi
veya karteilegmeyi onler" denilmek suretiyle, her ne kadar piyasa me-
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kanizmasinln duzenli iglemesine engel olucu bir durumun ortaya qikmamas1 istenmigse de aynl zamanda tekellegme ve kartellegme, sermayenin, dolayisiyla gelirin belli ellerde toplanmasi, gelir bolugumundeki
adaletsizligin somut bir gostergesi oldugundan boyle bir sosyal sonucun
ortaya qikmamasi da istenmigtir.

Sosyal Bar19
49. maddede "Devlet, igqi-igveren iligkilerinde qaligma bariglnin saglanmaslni kolaylagtirici ve koruyucu tedbirleri alir" denilmigtir. 51. maddede "igqiler ve igverenler uyelerinin qaligma iligkilerinde ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geligtirmek iqin onceden izin
almaksiz~nsendikalar ve ust kuruluglar kurmak", 53. maddede "igqiler ve
igverenler kargilikll olarak ekonomik ve sosyal durumlarini ve qaligma
gartlarini duzenlemek amaciyla toplu ig sozlegmesi yapmak hakkina sahiptirler" denilmigtir. 54. madde "Toplu ig sozlegmesinin yapilmasi SIrasinda uyugmazllk qikmasi halinde igqiler grev hakkina sahiptirler. Bu
hakkin kullanilmasln~nve igverenlerin lokavta bagvurmasinin usul ve gartlari ile kapsam ve istisnalan kanunla duzenlenir" denilmigtir.

Sosyal Giivenlik ve Saghk
60. maddede "Herkes sosyal guvenlik hakkina sahiptir. Devlet bu guvenligi saglayacak gerekli tedbirleri allr ve tegkilati kurar." gene1 hukmunden sonra 61. maddede "Devlet, harp ve vazife gehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri.. . sakatlari.. . yaglilari, korumaya muhtaq
qocuklar~korur ve gerekli tegkilatlari ve tesisleri kurar" denilerek sosyal
yonden guqsuz olanlar on plana qikartilmigtlr.
56. maddede "Devlet, herkesin hayatini, bedeni ve ruhi sagligi surdurmesini saglamak amaciyla saglik kuruluglarini tek telden planlayip, hizmet vermesini duzenler. Devlet bu gorevini kamu ve ozel kesimlerdeki
saghk ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onlan denetleyerek yerine getirir" denilmigtir.
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Sosyal Yardlm ve Koruma
55. maddede " ~ c r e t ,emegin karglllgldlr. Devlet qallganlarin yaptlklari ige uygun adaletli bir ucret elde etmeleri ve diger sosyal yard~mlardanyararlanmalarl iqin gerekli tedbirleri abr. Asgari iicretin tespitinde, ulkenin ekonomik ve sosyal durumu goz onunde bulundurulur."
"45. maddede "tarim ve hayvancllikla uiraganlartn igletme araq ve gereqlerini ve diger girdilerinin saglanmaslnl kolaylagtlr~r."64. maddede "Sanatqiya ...", 170. maddede, "Orman iqinde ve bitigigindeki koylerdeki
halka", 173. maddede "Esnaf ve sanatkilra.. .", 171 . ve 172. maddede "Tuketicilere.. ." yonelik olarak kolaylagtir~cl,koruyucu ve destekleyici tedbirler alir denilmigtir.
50. maddede "Kimse, yaglna cinsiyetine ve gucune uymayan iglerde
qallgtlnlmaz. Kuqukler ve kadinlar ile bedeni ve ruhi yetersizligi olanlar
qallgma gartlar~bakimindan ozel olarak korunurlar.. ." denilmigtir.
57. maddede "Devlet, gehirlerin ozelliklerini ve qevre sinirlarini gozeten bir planlama qerqevesinde, konut ihtiyaclni kargllayacak tedbirleri
allr, ayrlca toplu konut tegebbuslerini de destekler" denilmigtir.
42. maddede "Kimse egitim ve ogretim hakkindan yoksun blraktlamaz.. . Devlet maddi imkanlardan yoksun bagarill ogrencilerin ogrenimlerini surdurmeleri amaci ile burslar veya bagka yollarla gerekli yardlmlari yapar" denilmigtir.
Anayasa Mahkemesi kararinda ise:
Kamu hizmeti kargiligl olarak, yararlananlardan kullan~moranlarina
ve odeme guqlerine gore ucret alinabilecegi kabul edilmektedir. Boylece
bu hizmetlerden yararlananlarla yararlanmayanlar araslndaki egitsizlik giderilmig olmaktadlr. Ancak gelir diizeyi ne olursa olsun belirlenen ucreti
odeyemeyecek planlardan bu iicretin allnmamasl ya da onlar adlna odenmesi olanaklan ve uygulamalan k~nulmalidir'~.
13. AMK, 19.04.1988, 1618
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Anayasanln Cumhuriyetin nitelikleri arasinda yer verdigi "sosyal
hukuk devletinin" dayanaklarindan birini olugturan sosyal guvenlik kavraminin iqerdigi temel ilke ve esaslar uyannca toplumda muhtaq ve yoksul
insanlara Devlet~eyardim edilerek insan onuruna yaraglr asgari yagam duzeyi saglanmasi gerekir denilmigtirI4.
En ust duzey gelir grubunun parasal giicunu denetim altinda tutmak;
vergi bagta olmak iizere kanunlar ~ikartarakhukuki planda kolay iglemler
gibi goriinuyorsa da, en alt ve alt duzey gelir gruplarinln durumlanni duzeltmek; bir takim somut onlemler almayi gerektirdiginden ekonomik
planda zor iglemler yapmayi gerektirmektedir. Bu nedenle ust duzey gelir
grubu ilgili hukumlerin az sayida ve yorumlamayi gerektirecek nitelikte 01maslna kargilik, en alt ve alt duzey gelir gruplariyla ilgili hukumler hem
fazla sayida hem de yorum gerektirmeyecek kadar aqktir. Bu nedenledir
ki, yukarida belirtilen butun insanal, qagdag ve akilci maddelere kargilik
65. maddedeki "Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile belirlenen gorevlerini.. . mali imkanlannin yeterliligi ol~usundeyerine getirir." biqimindeki elastik yoruma a p k bir hukum ile sinir qizmigtir.

V. SOSYAL DEVLETE ZIT DURUMLAR
Gelir dagiliminda ve vergide adalet bagta olmak iizere uygulamada
Anayasadaki sosyal devlete iligkin hukumlerin tam tersine durumlara tanik
olunmaktadir.

Vergi Konusundaki Celi~kiler
Vergi mukelleflerinin saylsi ile paralellik gostermeyen az sayida denetim elemanlarl ile mukelleflerin ancak 962-3% denetlenmekte, bu duk
mukellef vergi
rumu bilen ve cezalari da caydirici bulmayan ~ o sayida
kaprmaktadir. Kayitli vergi mukelleflerinin toplam matrahindan bile daha
fazla bir matraha sahip oldugu uzmanlarca belirtilen ve "yer altl eko14. AMK, 26.10.1988, 19/33

nomisi" diye adlandirilan piyasanin mukellefleri, bir turlu vergi kapsamlna
alinmamaktadir.
"Hiqbir kigiye, aileye, zumre veya slnifa imtiyaz taninamaz" diyen
Anayasa maddesiyle ne kadar bagdagtigl belli olan vergi affi yontemi
hemen uygulanabilmektedir.
En ust duzey gelir grubunu ilgilendiren kurumlar vergisinin toplam
vergi gelirindeki pay1 ise, muafl~kve istisnalar ile belirtilen vergi oranlarinln qok altina dugmekte, yakin geqmigte oldugu gibi bazen vergi oranl
sifira yaklagmaktadir. 4369 sayili yeni kanunuyla indirim ve istisnalar oldukqa sin~rlandirllmigolup bu durum, olumlu bir geligmedir.
Diger yandan en alt duzey gelir grubunu ilgilendiren asgari ucretin,
vergi kapsami diglnda tutulmasi yillardan beri gundemde olmaslna ragmen,
bir turlu uygulamaya sokulamamaktadir.
Toplam vergi gelirleri iqinde gelir vergisi, bu vergi iqinde de ucretlilerden kesilen vergilerin orani giderek artmaktadir. Turkiye, bagta
vergi olmak uzere, ucret kesintilerinin yuksekligi aq~sindan, ortalama
%14.5'luk oranla sahip olan, 27 OECD ulkesinin arasinda, %31.2'lik oranla
ilk slrada yer almaktadir".
Vergi kanunu hukumlerine kasltli degil kusurlu olarak uyrnayan
kuquk igyeri sahipleri, "Bu igleri V.U.K.'nun belge duzenine uymadlEl iqin
...gun kapatilmlgtlr" biqiminde teghir edilerek igyerleri kapatilabilmektedir. Buna kargllik vergi borqlarini kasitli olarak odemeyip
devletin vergi gelirlerinden kayiplara yo1 aqan vergi suqlularina ceza vermek yerine mukafat verircesine vergi borcunun uzerine birikmig faizlerden
vazgeqilebilmekte, buna ragmen vergi borcunun aslini odemeyerek ikinci
kez suq igleyen 670 mukellefin adlari -suqlarda teghir esas olmasina ve kamuoyunun teghir konusunda yogun isteklerine ragmen- aqiklanmamaktadlr.
15. "Toplu isten Atma Mesaj~",Radikal, 6.09.1998
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1998 baglarinda isimlerin agiklanmasi ise kamuoyunda umursamazlikla
kargilanmaktadir.
Tarlm ve hayvancilikla ugraganlara, orman koylusune, kuquk esnaf
ve sanatkdrlara iligkin hukumler dogrultusunda, bu kesimlerin finansman
sorunlarini qozmek amaciyla kurulmug Ziraat Bankasi ile Halk Bankasi aqti& kredilerin qok kuqiik bir yiizdesini bu kesimlere vermektedir. Bunlarin
borqlarini odeyememeleri durumunda, Amme Alacaklannin Tahsili Usulii
Hakklndaki Kanun hukumlerini uygulamakta, hacze gidilmekte ve hatta
hapis cezasi verilmektedir16. Buna kargilik medyadan taninan meghur kigilere, ayni devlet bankalannca qok uygun geri odeme planlan sunulmakta
veya odemedikleri kredilere, ek krediler verilerek girketler kurtarilmakta
veyahut krediler hiq geri alinmamakta 1992 itibariyla 5 trilyonluk kredi,
bat~khale getirilmektedir.

~gsizliktekiartlglar ve alim gucundeki dugugler
Kurulug amaqlarindan biri de "Devlet, ... igsizligi onlemeye elverigli
ekonomik ortam yaratmak iqin gerekli tedbirler alir" hukmunun gerqeklegtirilmesine katk~dabulunmak olan devlet igletmeleri, yanl~gyonetim
ve finansman politikalari sonucu verimsiz qaligmak ve yuksek faiz odemek
suretiyle zarar etmekte, bu durum kargisinda ozellegtirmeden soz edilmekte, iddialarin aksine, zarar eden devlet igletmeleri degil, k k edenler ve
zarar eder goriinenler ozelleptirme ad1 altinda satilmaktad~r'~.Bu igletmelerde ise ilk ig olarak igqi qikartildigmdan o giine kadar igi olan sendikali ipqiler, igsizlegtirilmekte dolayisiyla bu kigiler en alt duzey gelir
gruplarlni adahil edilmektedir.
~zellegtirmesonucu binlerce kigi igsiz kaldig~gibi 1999 oncesinde
yaganan diinya bunallmi da igsizligi arttiran bir bagka etkendir. Yakin geq16. Hapis cezas~i ~ i nbkz., "Devlete borcunu odeyemeyen 1000 koylii hapse atlldl", Meydan, 25
May~s1993
17. Ayrlntlll Bilgi i ~ i nbkz., Atilla ILHAN, Hangi Atatiirk, 2. Bas~m,Bilgi Yay., Ankara, 1982,
s. 176. 177
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migte otomotiv, beyaz egya, deri ve tekstil sektoriinde binlerce kigi igini
kaybetmig ve igini kaybetme konumuna gelmigtir'8.
Yagam duzeyinin yukseltilmesinde en buyuk engel olan kronik enflasyon, kanunsuz ve gok adaletsiz vergi rolu ustlenerek, maag ve ucretle
geginen kesimlerin alim giicunu surekli dugurmektedir. 1993 yilindan bu
yana iggi ucretlerinin %54 oraninda dugtiigii 1993 baz yllina gore 1998 yilindaki gelir kaybinln %36 oldu@19, diger yandan gegen yila gore igqi ucretlerinin reel olarak ozel sektorde %2.3, kamu sektoriinde ise %3.9 dugtiigii2O ag~klanmaktadir.Emekli ayliklarinda adalet saglanmasini ongoren
yeni duzenlemelerin ise 1982 yilinda emekli olan 800.000. kiginin ayliklarlnda hi$ bir artlg saglanmayacagi hesaplanmaktadi$'. Aynl gekilde
tekstil sektoriinde de ~allganiggilere slfir zam onerilmektediS2.

Sosyal giivenlik kurulu~lar~ndaki
olumsuzluklar:
Emekli Sandigi, Bag-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (ve hastaneler),
Cocuk Esirgeme Kurumu gibi sosyal guvenlik kuruluglar~gunumuzde felg
olmugtur. Ekonominin kara deliklerinin en buyukleri olarak nitelenen sosyal guvenlik kuruluglannin apklan gittikge artmaktadir. 1994 yilinda 1
milyar 160 milyon dolarlik duzey %332'lik artlgla 1995 yilinda 5 milyar 18
milyon dolara yukselmigtir. Son beg yil i ~ i n d ebutgeden aktarilan para 16
milyar 800 milyon dolara ~ l a g m i ~ t i ? ~ .
0 t e yandan, parasiz veya duguk ucretli egitim ve saglik hizmetleri parall veya yuksek ucretli hale getirilmekte veya bu kuruluglarin verdigi hizmetlerin kalitesi duguriilmek suretiyle bir tiir fiyat artigl yapllmaktad~r.

18. "Toplu l ~ d e nAtma Mesaji", Radikal, 6.09.1998
19. "Ucretler Beg Y ~ l d aYan YanyaEridi", Ysni Yiizyil, 12.10.1998
20. "Iv~ininKazancl da Verimi de Dii~tii",Radikal, 6.09.1998
21. "800.000.Emekliye Slfu Zam", Radikal, 15.11.1998
22. "Slfir Zamma Sakal Birakma Tepkisi", Radikal, 9.1 1.1998
23. "Sosyal Giivenlik A& Korkutuyor", Radikal, 09.1 1.1998
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Sosyal koruma ve yardlmlardaki azalmalar
Tarim ve hayvanclilkla ugraganlar, orman koyluleri ve tuketiciler
hakk~ndakihukumlere ve bazen dunyadaki petrol fiyatlarlnln dugmesine
ragmen petrol ve kimyasal uriinlere yapllan zarnanlarla suni giibre ve yem
fiyatlarl artrnakta, bu durum karglslnda tarlalar yeterince gubrelenememekte veya bog blrakilmakta, hayvanlar yeterince beslenememekte veya ahlrlar kapanmaktadlr. Kendi kendisine yeterli 10 ulkeden biri olan Turkiye, gunumuzde bu ozelligini yitirmig, tarlm ve
hayvancll~kulkesi olarak bilinmesine kargllk, ingiltere ve Hollanda'dan
buyuk bag hayvan, bagta Amerika olmak uzere birqok ulkeden de giderek
artan turde ve miktarlarda zirai uriinler ithal etmek durumuna gelmigtir.
Islnmak iqin surekli kesilen, tarla aqma iqin siirekli yakllan agaqlar
nedeniyle bir yandan orman koylusiinun durumu daha da kMulegmekte ve
diger yandan erozyona uygun ortamlar olugturulmaktad~r.Filyos nehri bile
en verimli topraklan Karadeniz'e taglmaktadlr. Bu durum ayni zamanda
qevre korunmasiyla ilgili Anayasanin 56. hukmune de aykln bir geligmedir.
Tiiketicilerin gerek fiyat gerekse kalite ve saglik aqllanndan ne kadar
korundugu ise herkesin tuketici olmasl nedeniyle qok iyi bilinen bir husustur.

Gelir daglllrn~ndakiadaletsizlikler:
DeEgiik tarihler itibariyle en ust duzey gelir grubu Japonya ve
Isveq'te %37'ler, Italya ve Fransa'da %41 'ler duzeyinde ulusal gelirden pay
allrken en alt ve alt duzey gelir gruplarl Japonya ve Isveg'te %20-21, Fransa ve Italya'da % 18-1 9'lar araslnda paylar almaktad~?~.
Turkiye iqin bu oranlar, 1994 yili itibariyle en ust duzey gelir grubu
iqin %55, en alt ve alt duzey gelir gruplar~iqin %13.5'tir.
24. Aynnl~tlBilgi f ~ i nbkz., "Niifusun %20'si ile alt %40'1 Milli Gelirden Ne Kadar Pay Allyor?". Sabah, 4 May~s1993.

Geligmig ulkelerdeki en ust duzey gelir grubunun ulusal gelirden aldl@ %40 civarlndaki pay esas alindlginda ayni gelir grubu, Tiirkiye'de %55'lik payla- %15 daha fazla pay almakta buna kargillk geligmig ulkelerdeki alt ve en alt duzey gelir grubunun ulusal gelirden aldlklarl %20
civanndaki pay esas ahndiglnda aynl gelir gruplari Tiirkiye'de-=13.5'lik
payla- %6.5'luk daha duguk bir pay almaktadir. Bagka bir ifadeyle geligmig
ulkelerde en ust duzey gelir grubu, alt ve en alt diizeydeki gelir gruplarlnln
iki kat fazlasl ulusal gelirden pay alirken Tiirkiye'de 4 kat daha fazla pay
almakta dolaylslyla Turkiye'deki gelir dagilim~ndaki adaletsizlik qok
buyuk boyutlarda ortaya qlkmaktad~r.
1994 y i l ~ 1987 ylli ile karg~lagtir~ldigindaulusal gelirin paylagimindaki adaletsizligin zaman iqinde giderek daha da arttlgl anlagllmaktadlr. En ust duzey gelir grubunun ulusal gelirden aldlgi %55'lik
pay, 1987'de %49.94 oldugundan bu grup payin1 zaman iqerisinde %6 arttlrmigtir. Buna karglllk en alt duzey gelir grubunun ulusal gelirden aldigl
%4.9'luk pay, 1987'de 965.2 oldugundan bu grubun pay1 ise zaman iqerisinde %1.7 azalmigtir. Bagka bir ifadeyle, iki grup araslndaki 1987 yllindaki %9.5'luk fark %1.7 artarak 1994 ylllnda %11.2'ye qikmigt~?~.
DIE'nin 1997'ye iligkin verileri ise 1994'teki oranlarin 3 o k kuquk
yuzdeler digmda- degigmedigini yani 1994-1997 araslnda bir iyilegme olmadlgini gostermektedir. Gelir da$jll~miningiderek daha da bozulmamasi,
1994 yillndaki durumun korunmasi bir yonden olumlu bir geligme sayilabilir.
Ote yandan gelir dagilimlnda onemli olan bir diger husus, gelirin kaynag1 ve ozellikle emek kazancl ile yagayanlar~ndurumudur. ~cretli-maagl~
kesimleri ile sermaye kazanci yagayan igveren kesimleri gelir dagillmindaki adaletsizlik de zaman i ~ i n d eartmaktadir. 1987 itibarlyla nufusun %32.58'ini olugturan iicretli-maagh kesimi ulusal gelirin %32.66'sini
25. Gelir dagllimlna ili~kinbu ve diger rakamlar i ~ i nbkz., Tiirkiye lstatistik Ylllig~199g1997,
T.C. Bagbakanl~kD.I.E., Ankara.
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allrken, 1994 itibariyle nufusun %42.8'ini olugturmakta ve ulusal gelirin
%33.6'sln1 almaktadlr. Bu kesimin nufustaki pay1 %10 artarken ulusal gelirden aldlgl pay hemen hemen aynl kalmaktadlr. Yani bir kotulegme soz
konusudur. Buna kargillk iist diizey gelir grubunun bir k~smlnitemsil eden
igveren kesimi 1987 itibar~ylanufusun % 3.18'ini olugturmakta ve ulusal
gelirin % 14.701ini allrken, 1994 itibariyle ise nufusun %5.g1ini olugturmakta ve ulusal gelirin %21tini almaktadlr. Niifus oranlndaki kuguk artiga kargil~kulusal gelirden aldlgl pay qok daha fazla artmaktadlr. Goriildugu gibi kesimler araslndaki gelir daglllmt adaletsizligi, emek geliri
olanlarln aleyhine olarak artmaktadlr.
Bu arada gelir dag111m1adaletsizligi, klrsal kesimden kentlere dogru
daha da artmaktadir. Bagka bir ifade ile lursal kesimde, kentsel kesime
oranla bu olumluluk goze garparken, kentsel kesimde klrsal kesime oranla
gelir dagllimindaki adaletsizlik daha fazladlr. Bunun anlami Turkiye'nin
zaman iqinde kentlegme oranlnln artmasi goz onune almdlglnda gelir dafjilimindaki adaletsizligin kent kesiminde daha da artacagidir.
Gelir dagilim~ndakiadaletsizlik bolgesel bazda da soz konusu olmaktadtr. Bunun somut gostergesi, kalkinmada oncelikli yorelerde yer
alan il saylsinln giderek artmasldir. Do@ ve -Gaziantep harig- Guneydoiu Anadolu bolgesinin tiimunun yani slra -1997 itibariyle Klrikkale,
Kirgehir, Nigde gibi birkag Ig Anadolu gehri ile birlikte- Karadeniz bolgesinin tamami da kalkinmada oncelikli yore kapsamina alinmigti?6.
Ithalat ile ihracat arastndaki d ~ gticaret aglg~makasinln, iggi dovizleri
ile d ~ gborg faizleri araslndaki doviz aql& makasinm, kamu gelirleri ile
kamu giderleri arasindaki butge a q l i ~makasinln agilmasi iizerinde az gok
durulurken en ust ve en alt gelir gruplar~araslndaki gelir dagllimi adaletsizlik makasinln aqilmasl uzerinde pek durulmamaktadlr. Oyle ki Turk
halkinln en ust diizey gelir grubu digtndaki %80'lik buyuk gokunlugun ulu-

26. Ayr~ntlllbilgi i ~ i nbkz., Erol TUNCER, "Karadeniz Bolgesinin G e l i ~ m i ~ l iDiizeyi
k
ve Altyap1 Sorunlanu, I . Karadeniz Kalk~nmaKurultayl, 17-18 Kasim 1998, Samsun, s. 46-78.

sal gelirden aldlklari paylar dugmugtur. Nitekim 1987-1994 surecinde en
alt duzey gelir grubunun pay1 %5.24'den %4.9'a alt duzey gelir grubunun
pay1 %9.6l1den %8.6'ya orta duzey gelir grubunun pay1 % 14.06'dan
% 12.6'ya ust duzey gelir grubunun pay1 %2 1.15'den % 19'a dugmug olup en
fazla dugug %2"gerlik puanla orta ve ust diizey gelir gruplarinda ger~eklegmigtir.Bu durum orta duzey gelir grubu ve bu grubun qevresindeki
alt ve ust duzey gelir gruplarin~nbirlikte erimesi bagka bir ifade ile orta diregin zayiflamasi demektir. Bunun anlaml ise, bir yandan demokrasinin
gucunu yitirmesi diger yandan yagam duzeyinin dugmesidir. Demokrasinin
gucunu yitirmesi urkutucu, yagam duzeyinin dugmesi ise, uluslararasl boyutta incitici bir geligmedir.
BM raporunda belirtildigi uzere yagam suresi, egitim duzeyi, kalori
tuketimi, saglik sigortasi gibi ol~iiler-ki, bunlar sosyal devlet gostergeleridir- esas allnarak hazirlanan endeks notlarina gore ulkelerin
yagam duzeylerinin siralandirilmasi sonucunda Turkiye 1990 yllinda 160
ulke arasinda 72'nci sirada iken 1993 yillnda 173 ulke arasinda Yunanistan'in 25'inci Rusya'nin 37'nci sirada yer almasina kargilik- Turkiye, Avrupa'da sonuncu, Meksika ve Brezilya'nm gerisinde kalarak
73'uncu slrada yer iilmigti?7. Turkiye'nin; komgusu Yunanistan ile aras~nda
48 ulke bulunmasindan daha da i l g i n ~olan, gu anda gok kotu durumda
k
dikkat qekici olan
olan Rusya ile arasinda 36 ulkenin olmasidir, ~ o daha
ise toplam dlg bor&in, enflasyon ve i~sizlikoranlari gibi Turkiye ile kargilagtirilamayacak kadar kotu oldugu belirtilen Guney Amerika ulkelerinden bile sonralarda yer almasldir.
1997'de ise nispi bir iyilegme olmug, Turkiye 73. siradan 69. siraya
yukselmigtir -bununla beraber- gelir da~ihmindaise gelirin en kotu daillan ulkeler arasinda 26'nci siradadd8.

27. A y n n t ~ bilgi
l ~ iqin bkz., "Refah'ta Avrupa'da Sonuncu, Dunyada 73. Yiiz" Sabah, 25 M a y ~ s
1993, "lnsanca Geligme ve Biz" Milliyet 26 M a y s 1993.
28. Bulent KIRMACI, "Sosyal Devlet Oldu mu?", Radikal, 15.11.1998.
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Cumhuriyetin ilk yillarinda ozel kesim olmadigindan devlet, zorunlu
olarak uretici rolu ustlenerek, uretime dolaylsiyla gelir dagillmma fiilen
mudahale etmigtir. Bu durumun gecici olmasina, devlet igletmelerinin
zaman igerisinde ozel kesime devredilmesi gerekliligine kargilik, bunlar
devredilmedigi gibi ozellikle 1950'lerden sonra, geligmemig bolgeleri kalklndlrma ve igsizligi onleme amaglar~yla sayica arttlrilmig ve yayg~nlagtlrilmig,ozellegtirmenin gundeme geldigi agamaya kadar devlet, ekonomide uretici olmugtur. Dolayislyla, Tiirkiye'de komuta ekonomisine
benzer bir sistem iglediginden "Dunyada sosyalizmi terk etmeyen iki ulkeden biri Kuba ise digeri de Turkiye'dir" geklinde beyanlar bile soz konusu olmugtur.
Dunyada, liberalist-kapitalist modele, sosyal devlet dahil edilirken
ote yandan Marksist-sosyalist model terk edilip devlet, ekonomide igletmecilik yapmaktan vazgegerken Turkiye'de, ozellikle son yillarda Devlet, rasyonel olmayan, at11 kapasiteli ve verimsiz bir igletmecilik yapmayi
surdiirmiig ayrica miidahalede bulunmasl gereken gelir dagilimina da, liberalist-kapitalist teoriye uygun olarak mudahalede bulunmamigtir. Bagka
bir ifade ile iki ug teorinin olumsuz yonleri birlegtirilmigtir. Stagflasyon'un
benzeri bir durum bu alanda yaganmlgtir.
Boyle bir duruma nasil gelindigi ve ne yapilmasi gerektigi hususunda
ortaya konulan -ve samimiyetle katildiglmlz- gorugler gdyledir:

Znonii, Kemal Papa'nzn oliimiinden sonra, biraz da Diinya Savapnz bahane ederek toplumumuzdaki Kuva-yz Milliye atzbmznz kemikle~tirdi,dondurdu. Mudafa-i Hukuk donemindeki toplum$al atzlganlziz ise biirokrat birtakzm kurumlara donii$tiirerek frenledi.
Atatiirk~iiliik,o tarihten sonra Ataturk 'un yaptzklan ya da yapmayz tasarladzklarz deiil, yapzlmakta olanlarzn, ona yakz$brzlmaszndan ibarettiG9.
29. Atilla iLHAN, "Hangi Atatiirk",2. Bas~m,Bilgi Yay., Ankara, 1982, s. 149.
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Atatiirk'iin devletcilik ilkesi, sorzra gelen devlet yorzeticileri tarafindarz cok eleptirilmip ve son elli yzEn ekonomik uygulamalarz iqinde,
onun koydug'u ilkelerden cok uzaklagzlmzptzr. Oysa, kendi soylem ve uygulamalarz ile ortadadzr ki, bugiinkii ekonomik uygulamalarzmzz onunkinden qok uzaklardadzr.. .30
Atatiirk'iin bu derece yiiksek diipiirzce, yaklagzm ve uygulamalarzna karpzn, bugiinkii durumumuzun Atatiirkqiiliikle, Atatiirkqii diipiirzce ve yaklapzm tarzz ile uzaktan ve yakzndan hiqbir ilgisi
olmadzg'znz soylemek zorurzdayzz. Bugiirz Tiirkiye'mizirz igirzde bulundug'u durum ve partlar, Atatiirkcii dQiince ve ilkelerderz ayrzlzp
uzaklapmzp olmamzzzn sonucudur. Biitiirz bugiinkii, ulusal iiziintii ve szkzntzlarzmzzzn temelinde bu gerqek yatmaktadzr.
Tiirkiye'mizin bugiin, iginde bulundug'u durum, Atatiirk Doktrininin unutulup gitmesinirz ve Tiirkiye'mizin giinden giine Atatiirk qizgisinden uzaklaptzrzlmzp olmasz sonucudur. ~niimiizdeboyle bir doktrin
dururken, zamanla ag'zrlzg'znl duyurmaya baglayan sosyoekonomik sorunlarzmzza care ve ~oziimleribapka yerlerde, bapka doktrinlerde aramag'a baplamamzzzn sorzucudur...3'

... Tiirkiye'mizin, belki insanlzg'zn kurtulupu, hdld bu doktrindedir.
~ i i n k i ,insanlzg'zn, ozlemini qektig'i sosyoekonomik diizeni hdld bulamadzg'z, bir arayy iginde bulundug'u bir gercektir. Bu arayy icinde,
bir yandan, liberal kapitalizmin bencil ve adaletsiz uygulamaszndan kacarken, bir yandan da, onun tek alternatifi olarak siiriilen komiinizme
gitmemek igin gzrpzndzg'z goriilmektedir.
Atatiirk'iin sosyal ve ekonomik diinya goriipiinii araptzrzp, yeterince incelemeden Turk Ulusu'na gosterdig'i yollardan habersiz olan
30. Mustafa AYSAN, " 10 Kaslm'ln Ardlndan", Radikal Gazetesi, 12 Kaslm 1998.
Ataturk~u
,
Dugiince ve Ilkelerimiz, Kara Kuvvetleri Gii~lendirrne
31. Hiiseyin C E V ~ Z O ~ L U
Vakfi Yayin~,N o : l . Ankara, 1980, s. 137.
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bazz gafiller ve kasztlz ~aprtzczlarAtatiirk'iin ekonomik gorii~leribulunmadzgznz, olsa bile bunlarzn kzszr ve yetersiz kaldz&nz ileri siirmek
ciiretine kadar i ~vardzrmylardzr.
i
(Atatiirk elbette ki bir ekonomist uzmant degildir. Ama devlet yonetiminde gerekli olan iktisat bilgisine kugkusuz sahipti.) Aydznlarzmtz ve politikaczlarzmzz Atatiirk'ii incelemi~olsalardz Amerika 'yz yeniden ke~fetmemizegerek kalmayacaktz. Atatiirk
devletgiligi i ~ t bu
e tiir modern bir devletgiliktir, hdld daha geCirlidi$2.
Son yzllarda gittikge yogunlasan, milleti o ilkelerden uzakla~ttrma
gabalarznda, ekonomideki bu buyiik eksigimizin yattzgznz bir kez daha
yinelemek istiyorum. Ekonomik uygulamalarda da ona donmenin tam
z a m a n ~ d z rHem
. ~ ~ de vakit kaybetmeden.. 34

.

32. Tuncay OLCUYTU, "Devrimlerimiz ve Ilkelerirniz" Ajans Tiirk Bas~mA.S., Ankara,
02.1998. s. 229, 231.
33. Mustafa AYSAN, a.g.g.
34. Hiiseyin CEVLZOGLU,
a.g.e., s. 160

Siyasi ve askeri bagarllar ne kadar buyuk olursa olsunlar ekonomik
bagarllarla suslenmezse meydana gelen zaferler surekli olamaz.
Bir ulusun hayati ile yiikseligiyle dogrudan dogruya ilgili ve iligkili
olan o ulusun ekonomik hayatidlr.. . Ekonomi demek her gey demektir.. .
Yeni Turkiye'mizi lay~koldugu duzeye ulagtirabilmek iqin kesinlikle ekonomimize birinci derecede onem vermek zorundaylz.
Devlet kigisel ozgurlugu saglayan bir kurulug olmakla beraber aynl
zamanda butun ozel faaliyetleri genel ve ulusal amaqlar iqin birlegtirmekle
yukumludur. Bireycilerin ve devletqilerin dayandiklarl noktalari ve bir de
demokrasinin a@ niteliklerini goz onunde tutarak klsa bir muhakeme yapallm.

Bireyler ve girketler devlet kurumuna oranla zay~ftlrlar.Bireyler bazl
buyiik ortak yararlar~tatmin gucunde olamazlar. Bazl iglerde bireylerin
meydana getinneye imkiin bulamayacaklarl g e n i ~ve guqlii kuruluglar gerekebilir. Bazl iglerde bireyler yeterli yarar elde edemeyecekleri iqin o iglerden vazgeqebilirler. Halbuki, o igler, ulus iqin hayati bir onem taglr ve
devlet onu yapmak zorunda bulunur.. .
0zel yararlar qok kere genel yararlar ile qatigma halinde bulunur. Bir
de ozel yararlar en sonunda rekabete dayanlr, halbuki yaln~zbununla ekonomik duzen kurulamaz. Bu sanida bulunanlar, kendilerini bir serap karglhginda aldanrnaya terk edendir.. .
Serbest rekabetin guqluler ile zayiflan kargi kargya blrakmak gibi
sosyal saklncalari da vardlr.
Bizim izledigimiz yo1 goriildugu gibi liberalizmden bagka bir yoldur.
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"Bizim halkimiz, menfaatleri yekdigerinden ayrilir sintflar halinde
degil; bilakis varl~klar~
ve qaligmalari birbirine lazim olan siniflardan ibarettir. Bu dakikada dinleyicilerim qiftqilerdir, sanatkdrlardir ve ameledir.
Bunlardan hangisi yekdigerinin kargiti olabilir. Ciftqinin sanatkdra, sanatkdrin qiftqiye ve qiftqinin tuccara ve bunlarin hepsinin yekdigerine ve
igqiye muhtaq oldu~unukim inkdr edebilir?
"Komunizm, sosyal bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin sosyal gartlari, dini ve ulusal ananelerinin kuvveti, Rusya'daki
komunizmin bizce uygulanmasina imkan olmadigi kanaatini dogrulamigtir".
"Turkiye'de Bolgeviklik olmayacaktir. Cunkii Turk hukumetinin ilk
amaci halka hurriyet ve saadet vermektir" fikrini kesin olarak ifade etmigtir.
Bizim takibini uygun gordugumuz devletqilik prensibi; butun uretim
ve dagitim araqlarin~,fertlerden alarak, milleti busbutun bagka esaslar iqinde duzenlemek amacini guden, ozel ve ferdi ekonomik tegebbus ve faaliyete meydan b~rakmayan,sosyalizm prensibine dayali kollektivizm, komunizm gibi sistem degildir. 19. yuzyildan beri sosyalizm teorilerinin ileri
surdukleri fikirlerden allnarak tercume edilmig bir sistem degildir.

Halkimiz yaradiligtan devletqidir ki her geyi devletten istemek iqin
kendisinde bir hak goriir.

.. . Devlet ve birey dediiimiz zaman bu kelimelerin soyut anlamini
degil tek gerqek olan sosyal insani yani toplum iqinde yagayan bireyleri
kastediyoruz.
"Turkiye'nin tatbik ettigi devletqilik sistemi, Turkiye'nin ihtiyaqlarindan dogmug, Turkiye'ye has bir sistemdir. Devletqiligin bizce an-

lami gudur: Fertlerin ozel tegebbuslerini ve kigisel faaliyetlerini esas tutmak; fakat buyuk bir milletin ve genig bir memleketin butun ihtiyaglann~
ve gok ~eylerinyapllamad~klda gozde tutularak memleket ekonomisini
devletin eline almaktlr."
0zet olarak bizim guttu~iimiiz"Devletgilik" ferdi galigma ve faaliyeti
esas tutmakla beraber, mumkun oldugu kadar az zaman iginde milleti refaha ve memleketi baylndirllga erigtirmek igin milletin genel ve yuksek
menfaatlerinin gerektirdigi iglerde bilhassa ekonomik alanlarda, devleti
fiilen ilgilendirmektedir" .
"Turkiye Cumhuriyetini idare edenlerin demokrasi esasindan ayrilmamakla beraber devletgilik prensibine uygun yuriimeleri, bu gun iginde
bulundu~umuzhallere, gartlara ve mecburiyetlere uygun olur.
Devlet ile birey birbirine kargi degil birbirinin tamamlaylcisldir.
Devletin.. . bazi ekonomik i~lerdede duzenleyici rolunu ilke olarak
kabul etmek uygun goriilmelidir.
Bu takdirde kargl karglya kal~nacakgugluk gudur: Devlet ve bireyin
kargilikll faaliyet alanlarinl aylrmak.
Ilke olarak devlet, bireyin yerini almalidlr. Fakat bireyin geligmesi
igin genel gartlar~goz onunde bulundurmalid~r.Bir de, bireyin kigisel kabiliyeti ekonomik kalkinmanin as11kaynagl olarak kalmahdlr.
Bireylerin geligmesine engel olmamak, her konuda olduiu gibi, onlarin ozellikle, ekonomik alandaki ozgurluk ve girigimleri onunde devletin
kendi faaliyeti ile bir engel yaratmamak, demekrosi ilkesinin en onemli
esasldlr. 0 halde, diyebiliriz ki bireysel geligimin engel kargislnda kalmaya
bagladig1 nokta devlet faaliyetlerinin sininn1 meydana getirir.

... Devlet vatandaglann egitimi, ogretimi ve sagligl ile ilgilenmek zorundadtr.. . Devlet ulkenin asayig ve savunmast iqin yollarla demir yollarl
ile, limanlarla ve deniz araqlarlyla, telgraf ile telefonla, ulkenin hay-
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vanlariyla ve her turlu ulagtirma araglanyla ulusun genel serveti ile yakindan ilgilidir.. . Bu alanlardaki iglerden ekonomik olanlar dogrudan dogruya devletin zorunlu gorevlerinden goriinmekle beraber o gorevlerin yerine getirilmesinde etkilidirler. Bu alanlardaki igleri bireylere veya
girketlere tamamiyla birakabilmek igin bu iglerin devlet kangmasl ve yardim1 olmadi$ji halde devletin as11 gorevleri yerine getirmeye gugluk $1karmayacagina giiven duymak gerekir.

... Bir ig ki, buyuk ve duzenli bir yonetimi gerektirir, veya ozel kigiler eline tekele dugme tehlikesi gosterir ya da genel bir ihtiyaca cevap
verir. 0 igi devlet iizerine alabilir. Madenlerin, ormanlann, kanallarin devletlegtirilmesi ayni gekilde su, gaz, elektrik ve oteki iglerin yerel yonetimler tarafindan yapilmasi yukanda agikladigimiz turden iglerdir.
Diger bazi devletlerin ikinci derecede gorebilecegi ve bireylerin girigimlere terk olmasinda sakinca goriilmeyen iglerden bir qogu bizim igin
hayatidir ve birinci derecede devlet gorevleri araslnda sayilmalidir.
Turkiye Cumhuriyeti'nin yonetenlerin -demokrasi esastndan ayrllmamakla beraber- devletqilik ilkesine uygun yuriimeleri, bugun iginde
bulundu~umuzgartlara ve zorunluluklarina uygun olur.
Bizim uygulanmasini munasip gordu@muz, mutedil (ilimli) devletqiiik prensibi; ... Ferdi qaligma ve faaliyeti esas tutmakla beraber, mumkun oldugu kadar az zaman iqinde milleti refaha ve memleketi bayindlrliga
erigtirmek igin milletin genel ve yuksek menfaatlerinin gerektirdigi i~lerde
bilhassa ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektedir".
Bu aqikladigimiz anlam ve anlaylgta devletgilik, ozellikle sosyal ahlaksal ve ulusaldir.. .
Ulusun toplumsal ihtiyaqlarini tatmin ve geqmigteki zararlannl kargilayabilmek iqin en akla yakin program1 ortaya koymak zorundayiz. Program butun ulusga uygulanmalidu.
Yepyeni bir gudumlu ekonomi duzeni kur~naklaugragiyoruz.

