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 Sosyal Devlet’in ve Hukuk Devleti’nin tanımlayıcı özellikleri 

 

  Tarihsel gelişim itibarıyla iki devlet kategorisinin ilişkisi 

 

 Türkiye açısından kısa bir değerlendirme 

 

 



SOSYAL DEVLET 
 

 Yurttaşlarına insan onuruna yaraşır bir toplumsal ortam sunan devlet 
 koruyan ve gözeten  
 edilgen değil etken/aktif 
 özgürleştiren, güçlendiren 
 çatışmayı engelleyen, uzlaşma sağlayan 
 toplumsal düzeni sağlayan 
 üretkenliğe dayanan  
 görece özerk olan 



SOSYAL DEVLET 
 

 İnsan olmak dolayısıyla herkesin temel haklara sahip olması gerektiğini 
düşünen ve bunu hukuk aracılığıyla kuran devlet 
 bireysel, toplumsal, iktisadi, siyasi hak ve özgürlüklerin teminatı olan 

devlet  yaşama hakkı, yerleşme hakkı, düşünce ve ifade hakkı, 
mülkiyet hakkı, örgütlenme hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, konut 
hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, adil ücret hakkı, siyasi 
faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı 



SOSYAL DEVLET 
 

 Kapitalist piyasa toplumunda gereklilik ve zorunluluktan 
hizmetleri üstlenen ve üreten devlet 
 sosyal piyasa ekonomisi  
 piyasayı dengeleyen 
 tamamlayıcı ve bütünleyici olarak piyasayı destekleyen 
 sermaye birikim sürecine doğrudan ve dolaylı olarak katılan 
 sosyo-ekonomik krizlerden çıkaran 
 üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerini inşa eden ve düzenleyen 



SOSYAL DEVLET 
 

 Toplumsal yaşamda eşitlik (fırsat eşitliği) ve adalet ilkelerini 
kılavuz edinen devlet 
 adil gelir dağılımı 
 vergi politikası (vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı: artan 

oranlı vergi, mali güce göre vergi, doğrudan vergi vb.) 
 tam istihdam  
 millileştirme, kamulaştırma, devletleştirme ve beledileştirme 
 topraksız çiftçiyi topraklandırma 
 … 



HUKUK DEVLETİ – HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ (Çağdaş Hukukun İlkeleri) 
Üretim biçimini yansıtan toplumsal ilişkileri dair kural koyan, bu kuralları uygulayan, koruyan, 
kuralların uygulanmasını denetleyen ve kendisi de bu kurallara uymakla yükümlü olan 
devlettir 
Bireyler arası ilişkileri ve devlet ile birey arasındaki ilişkileri düzenleyen devlet 
 Bireyleri-yurttaşları, olası hak ihlallerine karşı koruma altına alan devlet 
 Yasama, yürütme ve yargı organının ve bunların bağlı kurumlarının anayasaya ve 

kanunlara bağlılığı 
 Mahkemelerin bağımsızlığı 
 Hakimlerin bağımsızlığına dair güvence 
 Hukuk kuralların öngörülebilirliği ve erişilebilirliği 
 İdarenin faaliyetlerinin öngörülebilirliği ve izlenebilirliği 
 İdarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetimi 
 İdarenin işlem ve eylemlerinden ötürü mali sorumluluğu 
temel hak ve özgürlüklerin korunması 



SOSYAL DEVLET (Tarihsel-toplumsal düzlem) 

 

Sanayi kapitalizminin bağrından çıkan devlet (19. yy) 

Kapitalizmin sosyo-ekonomik krizleri, emperyalizmin ticaret ve finans boyutunda yaşanan 
tıkanmalar, zor çalışma koşulları, işçilerin ve farklı meslek gruplarının ayaklanması ve 
örgütlenmesi, yoksulluk, gelirin paylaşımında adaletsizlik vb. 

Sosyal politikalar çerçevesinde genel olarak hayata ve özel olarak da çalışma hayatına 
ilişkin hizmetler sunan, emekten yana duran devlet 

Çalışma ilişkilerinin kapsamını aşan toplumsal refahı, adaleti ve huzuru sağlamayı 
amaçlayan her türlü sorun giderici ve ilerletici politikalar üreten devlet 



SOSYAL DEVLET 
 

 Sosyal güvenlik hizmetleri: iktisaden ve toplumsal açıdan risklerden ve tehlikelerden 
mümkün olduğunca arınmış bireysel ve toplumsal yaşamı sağlama 
 yoksullukla mücadele (koruma ve önleme) 
 istihdam güvencesi (kamusal istihdam ve devlet himayesinde primsiz düzen, 

sigorta prim desteği, zorunluluk) 
 işsizlik (sosyal/kamusal sigorta, gelir transferi) 
 sağlık 
 emeklilik 
 iş hukuku 
 iş sağlığı ve güvenliği 
 sendikal örgütlenme 



SOSYAL DEVLET (Sozialstaat) 

1880’li yıllarda Alman İmparatorluğu’nda Bismark’ın geliştirdiği sosyal sigorta modeliyle 
Sosyal Devlet’in başlatılması yaygındır. 

 sanayi kapitalizminin çalışma hayatı ve genel toplumsal düzen açısından karşılaştığı 
sorunlara devlet eliyle çözüm bulma çabası 
 istihdam hakkıyla iş kazalarını, hastalığı, malullüğü, yaşlılığı ve ölümü kapsayan 

devlet sigortacılığı ve fonlaması 

 (yine de bu dönemde işçilerin dayanışma fonları/sandıklar ve işverenlerin işçi 
ücretlerinden keserek oluşturdukları fonlar yaygındır) 

 19. Yüzyılda İngiltere’deki yoksulluk düzenlemeleri de bu kapsama dahil edilebilir. 
Almanya’dakinden farkı, piyasa yönelimli bakış açısının daha baskın olmasıdır. 
Ayrıca burada çalışma hayatının devlet eliyle kapsamlı düzenlemesi yerine yoksulluk 
sorunuyla baş etmek birincil hedeftir.  
 

 



SOSYAL DEVLET 

 

Sosyal güvenliğe ilişkin farklı yaklaşımlar mevcuttur 
 mevcut toplumsal tabaka, sınıf, statülerini veri kabul eden ve bunlara bağlı risk 

analizlerini içeren aktüeryal finansman modeli (Almanya, Fransa, Avusturya, 
Belçika) 

 Bireysel prim ödemesine dayalı liberal model (İngiltere, ABD, Kanada, 
Avustralya) 

 Eşitlik ve adalet hassasiyetiyle devletin baş aktör olduğu, düzenleme yaptığı, 
finanse ettiği sosyal demokrat model (İsveç, Norveç) 

 

 



(ERKEN) REFAH DEVLETİ I (Wohlfahrtsstaat) 

Kapitalist üretim biçiminin başlangıç dönemi ve 20. yüzyıl koşulları ekseninde iki 
dönemde incelenebilir 

 Feodalizmin çözülüşü, kapitalizmin ortaya çıkışı ve gelişimi (14-18. yy) 
 Prusya  Wohlfahrtsstaat (gemeine Nutz, gemeine Beste), Polizeistaat 
 Fransa  État-providence  

 Ticaretin ve pazarların gelişimi; para ekonomisi; serf-senyör ilişkisinin ekonomik ve 
siyasi zor açısından bozulması; kentlerin büyümesi; serfliğin, toprak kiracılarının 
ücretli işçilere dönüşmesi; yoksulluğu yönetmek (düşkün olmama ve çalışabilir 
kılma, disipline etme); emek hareketliliğinin artması; veba salgını; Reform 
hareketleri-sekülerleşme; zümre düzenin bitmesi; toplumsal düzenin bozulması ve 
mutlakıyetin ortaya çıkışı  iyi düzenin, refahın, kapitalist gelişmenin sahibi  
Refah Devleti / Polis Devleti  Politika Devleti 

 



REFAH DEVLETİ II (Welfare Sate)  

 1929 Krizi ve Keynes’in Genel Teorisi’nin çözüm olarak uygulandığı dönem 
 [“Keynezyen Devlet”: İktisat politikaları ağırlıklı zorlama bir devlet adlandırması] 

 talep yönlü iktisat politikası 
 dengenin tam istihdamla sağlanması  
 maliye politikalarıyla kamu harcamalarını artırmak 
 yatırımın ve tüketimin teşvik edilmesi 

 Çift kutuplu dünyada II. Dünya Savaşı sonrası sosyalizme alternatif olma 

 Beveridge Sistemi  
 yurttaş ve ailesi temelinde gelir güvenliği 
 sağlık hizmetleri başta olmak üzere ulusal merkezi sosyal güvenlik sistemi (sağlığın 

sosyalizasyonu) 
 istihdamın devletçe düzenlenmesi 

 Piyasa başarısızlığına karşı “Müdahaleci Devlet”  



REFAH DEVLETİ II 

 

 

 Korporatizm doğrultunda faşizmle ilişkilendirilmesi de söz konusudur. Ayrı yollara sapmış iki 
farklı karakterli kardeş… 

 1980 sonrası ise devlet müdahaleciliğinden kaynaklı üretim ve bölüşüm maliyetlerini 
bertaraf eden, eşitsizliği doğal gören, rekabetçi ve piyasanın işleyişi üzerinden refahın 
sağlanabileceğini düşünen neoliberal refah yorumu da bulunmaktadır.  



SOSYAL-REFAH DEVLETİ 

 

 İkisini bir olarak görme yaygındır 

 Refah Devleti iktisadi özlü bir kategoridir; Sosyal Devlet ise iktisadi değerler dışında 
toplumsal değerleri de karşılamayı öngören bir kategoridir 

 Refah Devleti, gelişmiş Batılı ülkeler için kullanılmakta; Sosyal Devlet ise sosyo-
ekonomik niteliği farklı ülkeleri de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır 

 Kamu hukukçuları, hak ve özgürlükler üzerinden toplumsallığa da gönderme 
yaparak Sosyal (Hukuk) Devlet’i(ni) tercih etmektedir 



HUKUK DEVLETİ (Kıta Avrupası)  

(Ağırlıklı olarak Almanca konuşulan topraklarda hukuk devletine giden yol) 

 

 Feodal dönemde patrimonyal devlet (8-15. yy): En tepede monarkın bulunduğu, 
Tanrısal düzenle ilişkilendirilmiş toprak sahipliğine bağlı bir hak düzeni 

 Polis Devleti (16-18. yy) (Polizeistaat) : sömürgecilik ve deniz aşırı ticaret yarışında 
geri kalma, eldeki kaynakları etkin ve rasyonel bir biçimde devlet aracılığıyla 
kullanma, değerlendirme / ortak iyiliğin, refahın ve huzurun ancak mutlak devletle 
sağlanması / toplumsal ilişkileri belirleyen, üretimi biçimlendiren devlet / devleti 
sınırlandıran ve yaptırıma tabi tutan hukuk kurallarının yokluğu  

 Hazine Teorisi (18. yy): Devletin yaptıklarından mali anlamda sorumlu olması, 
tazminat ödemesi 

 



HUKUK DEVLETİ (19. yy) (Rechtsstaat - État de droit) (Kıta Avrupası) 

 

 Kapitalistleşme sürecinin motor gücü olan müdahaleci-kalkınmacı-hizmet üreten 
devlet 

 Rasyonelliğin yansıması / evrenseli temsil eden / nihai mutluluğun mekanı / 
kendisiyle özgürleşilebileceği düşünülen devlet (Alman idealizmi) 

 Güçlü etkin devletin faaliyetlerinin kanunlar aracılığıyla düzenlemesi, kurulması, 
bilinir ve görünür kılınması 

 Hukuk anlayışını devletin biçimlendirmesi 

 Kendi koyduğu kurallara uymakla yükümlü olan devlet 

 



HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İlkesine Bağlı Olan Devlet (19. yy) (Rule of Law) (İngiltere) 

 

 Kapitalistleşme sürecinde belirleyen değil, düzenleyen ve destekleyen devlet 

 Sermaye birikim sürecini gözeten devletin, usullere bağlı olarak norm belirlemesi ve 
yargısal-yönetsel yorum yapması 

 Kanunları aşan ve değerlerden/ilkelerden, içtihatlardan oluşan hukuk düzeni 

 Liberal ideoloji çerçevesinde bireysel hak ve özgürlükler karşısında devletin 
sınırlandırılması, keyfi tutumların engellenmesi  Ekonomi politik anlayışın ortaya 
çıkışı 

 Polis (Devlet)’in kapsamının adli ve idari kolluğa indirgenmesi 

 Anayasal devlet 

 Sosyo-ekonomik ilişkilere mümkün olduğunca müdahale etmeyen, mesafeli devlet 

 



HALKÇI DEVLET(ÇİLİK) [Dünya tarihine Türkiye’den özgün ve öncü bir katkı] 

Atatürkçü/Kemalist Devlet anlayışı 

 Tebaanın yurttaşa dönüşmesi 

 Egemenliğin sahibi halk  Cumhuriyetçilik 

 Birlikte yaşam, dayanışma, ortak mazi, duygudaşlık bilinci  milliyetçilik/ulusalcılık 

 İşbirliğine ve işbölümüne dayalı emekten yana sınıfsız bir toplumsal yapı  

 Aydınlanmış bir akıl ve devlet  Laiklik 

 Millileştirme ve devletleştirme 

 Toprak reformu 

 Ülkesi ve milletiyle bütünlük anlayışı çerçevesinde yurdun ihtiyaçlarını bilme ve bunları 
gidermek için her türlü mal ve hizmeti üretebilme, iktisaden ve siyaseten kendi ayakları 
üzerinde durabilme, uluslararası ilişkilerden azade olmayıp karakterli bir biçimde 
bağımsız olabilme  Devletçilik 

 Devrimci bir karakterle halkını bilgilendirmeye, geliştirmeye, üretken kılmaya ve 
özgürleştirmeye dönük hizmetler sunma; halk yararına çalışma  Halkçı Kamucu Devlet  

 (1961 Anayasası’ndan itibaren yerini “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti”ne 
bırakmıştır) 



HALKÇI DEVLET(ÇİLİK) [Dünya tarihine Türkiye’den özgün ve öncü bir katkı] 
 

Latin Amerika 

 Sömürgeci ve emperyalist ülkelere başkaldırı ve halkçı Bolivarcı devrimler 

 Köylü, işçi, aydın birlikteliğinde halkçı demokratik toplumsal düzen 

 Millileştirme ve devletleştirme 

 Toprak reformu 

 Ulusal kamu hizmetleri (özellikle eğitim ve sağlık) 

 

 



TÜRKİYE (Tespit ve öneri birlikteliğinde) 

 Çağdaş evrensel temel hak ve özgürlükler düzleminde duran 

 Halkçı Devlet(çilik) geçmişini hatırlayıp günümüz koşullarında toplumcu-halkçı-
kamucu bir devlet inşa etmeyi hedefleyen 

 Yargı bağımsızlığını yeniden tesis eden, yargı kurallarına uyan  

 Hukuk kurallarını izlenebilir ve öngörülebilir kılan 

 Egemenliğin asli temsilinin ve kullanım yetkisinin tereddütsüz TBMM’de olduğu  

 Yasallık ilkesi doğrultunda kamu yönetiminin kuruluşunu yeniden TBMM’ye bırakan 

 İdarenin yargısal ve mali olarak hesap verebildiği 

 Piyasa mekanizmaları yerine kamu tarafından halkın yararına dönük kamu 
hizmetleri üreten ve sunan  

 Hak temelinde sosyal politikalar üreten ve hizmetler sunan 

 Hakça gelir üretimi ve dağılımını yapan maliye ve para politikalarını belirleyen 

etkin/üretken/öncü Halkçı bir Hukuk Devleti kurulmalıdır… 



 

 

 

 

Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim… 
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