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Giriş
Uğur Tekin, Yasemin Ahi, Neşe Şahin Taşğın

Türkiye’de sosyal hizmetlerin yapılandırılması sürecine mü-
dahil olabilmek ve bu süreci etkileyebilmek için ortak hareket 
etmenin bir görev olduğu bilinciyle hareket eden bizler, “Sos-
yal Hizmet(ler)i Yeniden Düşünmek” başlıklı konferansları on 
yıldan bu yana düzenlemekteyiz. Sekizincisini 2020’de pande-
mi koşullarında ve pandemi koşullarını sosyal hizmet pers-
pektifinden ele almak amacıyla çevrimiçi olarak düzenledik. 
Elinizdeki bu kitaptaki yazılar, 2019 yılında gerçekleşen “Sos-
yal Hizmet(ler)i Yeniden Düşünmek VII: Sosyal Hizmet Sunu-
munda Aile, Piyasa, Devlet” konferansında yapılan sunumlar-
dan üretilmiştir. Konferansı düzenlerken temel hedefimiz sosyal 
hizmetlerin sunumu ve bu hizmetlere erişimin hak temelli bir 
yasal çerçevede güvence altına alınmasına katkı yapmaktı. Refah 
devletinin tüm dünyada içine girdiği piyasa odaklı yeniden yapı-
lanma süreci, Türkiye’de sosyal hizmetler ve sosyal politika uy-
gulamalarının hak temelli bir eksenden aile ve yerel topluluklara 
dayanan bir eksene doğru kayması eğilimini karşımıza çıkardı. 
Latin Amerika, Orta ve Batı Avrupa, Ortadoğu gibi dünyanın çe-
şitli coğrafyalarında eşzamanlı yaygınlaşan sağ popülist söyle-
min aileci politikaları, Türkiye özelinde, 2000’li yıllar ile beraber 
devlet politikalarının içinde giderek daha fazla belirginlik kaza-
nan muhafazakâr-İslami söylemler ile birlikte yürümektedir. Bu 
gelişmeler sosyal hizmet disiplininde ve uygulamalarında hem 
teorik hem etik alanda yeni tartışmaların gündeme gelmesini ka-
çınılmaz hale getirmiştir. 
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Jürgen Habermas’ın (2010) “yaşam alanının sömürgeleşti-
rilmesi” (Kolonialisierung der Lebenswelt)1 olarak tanımladığı, 
toplumların rasyonelleşme, sekülerleşme ve bürokratikleşme 
süreçlerinin bir sonucu olarak şekillenen modern toplumun bir 
ürünü olan sosyal hizmetler, sosyal refah devletinin taşıyıcı bir 
yapısı olmuştur. Sistem teorisi perspektifinden ‘normalleşen’ 
sosyal hizmet, artık sadece toplum imkânlarından yararlan-
makta sorun yaşayan ‘ihtiyaç sahipleri’ne değil, işlevsel açıdan 
farklılaşmış toplumun önemli bir parçası ve bir alt sistem olarak 
bütün insanlara hizmet vermektedir (Bommes ve Scherr, 2012). 
Avrupa Sosyal Şartı’nın 14. maddesine göre de sosyal refah hiz-
metlerinin en etkili kullanımı bir hak olarak tanımlanmış ve 
sosyal çalışma mesleğinin yöntemleriyle hayata geçirilmesine 
vurgu yapılmıştır.

Sosyal hizmet, ortaya çıkışından bu yana toplumsal karşıt-
lıklar, sınıf çıkarlarının çatışması temelinde inşa olmuştur. Top-
lumsal hareketlerin geliştirdiği dayanışma yöntemleri sosyal 
hizmet için yeni perspektifler, yeni çalışma yöntemleri yarat-
mıştır. Günümüzde ise toplumsal hareketlerin baskısıyla şekil-
lenen, toplumun alt kesimlerinin hareketlenmesine dayalı sos-
yal yapılanma yerine neoliberal ekonomik modelin gereği olan 
yukarıdan aşağıya baskıya dayalı bir sistem belirginleşmek-
tedir. Uluslararası alanda kabul görmüş ve son on yılların en 
önemli entelektüellerinden olan Noam Chomsky’nin kavram-
laştırmasıyla “vahşi kapitalizmin geri dönüşü” olan neolibera-
lizm2, günümüzde sosyal yapılanmayı belirlemektedir. Çalışma 
koşullarının güvencesizleşmesi, sosyal eşitsizliğin artması, top-
lumsal dayanışma yapılarının ve ortak yaşamın parçalanması 
insanların günlük yaşamını belirlemektedir.

1 Jürgen Habermas. 2010. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. İstanbul: İletişim 
Yayınları.

2 https://www.birgun.net/haber/noam-chomsky-korona-ile-mucadeleye-iliskin-
konustu-bir-seyler-yapabiliriz-297226
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Dünyadaki bu değişime bağlı olarak Türkiye’de de gittikçe 
baskıcı bir karaktere bürünen iktidar, toplumsal sistemlerin 
hangisine el attıysa, bu sistemleri kendi ideolojik yaklaşımı te-
melinde dahi şekillendirememekte, bunun yerine var olan sis-
temleri tama men tahrip etmektedir. Artık izlenmeyen bir med-
ya, bilim üretmekten, nitelikli uzman yetiştirmekten uzak bir 
eğitim sistemi, adaletten uzak bir hukuk sistemi, aile içi şiddeti 
ve kadınlara yönelik şiddeti normalleştiren bir mevzuat, top-
lumsal sorunlara yeni açılımlar getirmekten uzak, baskı altın-
da bir sivil toplum yapılanması gözlenmektedir. Son olarak, 
Türkiye’nin Mart 2021’de bir Cumhurbaşkanı Kararı ile İstan-
bul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi”nden çekildiğini ilan etmesi, son on yıllar-
da kadınların eşitlik yolundaki önemli kazanımlarından geri 
adım atan ve eril şiddeti normalleştirme eğilimlerini güçlendi-
ren bir karar olmuştur. Bu ortamda toplumsal hareketlerden, si-
vil toplum projelerinden beslenen sosyal hizmet yapılanması da 
güdük kalmakta ve kendini geliştirememektedir.

Tüm bu sorunları görerek ele alan ve çözüm arayanları bir 
araya getirmeyi de hedefleyen “Sosyal Hizmet(ler)i Yeniden 
Düşünmek” konferansları bu nedenle her yıl ayrı bir sorun 
alanına odaklanıyor. 2019 yılında sosyal hizmetlerin giderek 
daha yoğun biçimde piyasaya ve aileye devredilmesi eğilimlerini 
ele almaya çalıştık. Türkiye açısından bu bağlamda özellikle 
aile önemli bir konumda ve iktidardakilerin hiç dillerinden dü-
şürmedikleri bir kavram. Türkiye’de sosyal politikalar öteden 
beri, sosyal hizmetlerin klasik tanımlı aileyi güçlendirmesine 
odaklanmıştır. Kadınların annelik rolünü vurgulaması, kadın 
emeğini yeniden üretimle sınırlamak istemesi ve kurumsal 
yapılar arasında özellikle aile kurumunu ön plana çıkartması 
nedeniyle “ailecilik” diye tanımlayabileceğimiz bu politika yak-
laşımı, son 20 yılda giderek güçlenmiştir. Bu aileci yaklaşım, 
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kurumsal bir sosyal hizmet yapılanması yerine sosyal hizmet 
sorumluluğunu aileye ve dolayısıyla kadınlara yükleyen bir ni-
telik taşımaktadır. Oysa sosyal hizmetlerin “ailevileştirilmesi” 
tüm toplum için çok önemli riskler taşımakta. Hem sosyal hiz-
met sunucuları, hem de yararlanıcıları açısından bu risklere, so-
runlara dikkat çeken elinizdeki derleme yayında yazarlar farklı 
sorun alanlarına odaklanarak görüşlerini dile getiriyorlar. 

Meryem Koray yazısında, her toplumda farklı bir süreçle et-
kinliğini perçinleyen, liberal düşüncenin temellerini oluşturan 
özgürlük, eşitlik ve dayanışma kavramlarının toplumsal işlev-
lerini tarihsel bir perspektiften ele almakta. 1980’li yıllardan bu 
yana toplumsal yapıyı hızla dönüştüren neoliberal politikaların 
sosyal devlet üzerine etkilerini vergi politikalarındaki yoksullar 
aleyhine düzenlemeler ve kamu hizmetlerinin özel sektöre bıra-
kılması bağlamında tartışmaya açan Koray, neoliberal politika-
ların şekillendirdiği günümüz toplumunda eşitlik ve dayanışma 
ilkelerinin ikinci plana itildiğini ve bunun devletin sosyal eşitlik 
ve sosyal adalet sağlayıcı rolünden uzaklaşmasının bir sonucu 
olduğunu belirtiyor. Ayrıca, toplumsal yapıdaki haksızlıklara 
karşı kitlelerin hareketlenmesinin önemine işaret ediyor.

Neşe Şahin Taşğın makalesinde Türkiye’de son yıllarda uy-
gulanmakta olan sosyal politikaları özellikle engelli ve yaşlılara 
yönelik sosyal hizmetler bağlamında değerlendiriyor. Yazar aile 
yapısındaki değişimleri göz ardı eden, ailenin güçlendirilmesi-
ne dayalı yapılandırılan sosyal politikaların kadınlar üzerindeki 
yükleri artırmakta olduğuna vurgu yapıyor. Bakım hizmetle-
rinin kamusal sorumluluk ve hizmet kapasitesinin arttırılması 
yerine aileye ve aile içinde de kadına yüklenmesinin ve piyasaya 
açılmasının mevcut hükümetin muhafazakâr yaklaşımının yanı 
sıra neoliberal politikalarının da sosyal politikadaki yansımaları 
olduğunu tespit ediyor.

Duygu Samav ve Songül Sallan Gül, “Türkiye’de Bir Sos-
yal Politika Aracı Olarak Bakım Emeğinin Ailevileştirilmesi 
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ve Kadınlaşması” başlıklı makalelerinde engellilik ve sakatlık 
kavramlarının Türkiye’de kamuda ve toplumda kullanımını ta-
rihsel bir perspektiften ele alıyor ve bakım emeğinin toplum-
da konumlanışını değerlendiriyorlar. Yazarlar, dünyada sosyal 
alanda tartışmaları açan ve yeni yaklaşımlar getiren “sakatlık 
hareketi” ve “refah devleti” tartışmalarına dayalı olarak bakım 
sorumluluğunu toplumsal cinsiyet bağlamında ele alıyorlar. 
“Ailecilik” olarak tanımladıkları engelli ailelerine (kadınlara) 
yüklenen evde bakım hizmetlerini ve engelli bakım ücreti uy-
gulamasının yarattığı sorunları tartışıyorlar. 

Yazısında aile ve aile politikalarının ele alınışını feminist 
perspektiften değerlendiren Feryal Saygılıgil, özellikle ulus dev-
letle aile arasındaki ilişkiye dikkat çekmekte. Yazar, çeşitli sosyal 
hareketlerin feminist düşünceye etkilerini ve feminist düşünce-
nin sosyal hareketler için önemini vurguluyor. Ailenin toplum-
lar içindeki işlevi ve heteroseksüel/çekirdek ailenin kapitalist 
toplum için önemini tartışan Saygılıgil, son yıllarda Türkiye’de 
uygulanmaya başlanan ailenin güçlendirilmesine yönelik politi-
kaların kadın hakları alanında elde edilen kazanımların törpü-
lenmesine neden olduğunu söyleyerek, bu değişimlerin kadın-
ların yaşamında yaptığı olumsuz etkileri ele almakta.

Esranur Özer “Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet İlişkisin-
de Yöntem Arayışı: Öznellik Kavramını Sorgulamak” başlıklı 
yazısında feminist kuramdan hareketle sosyal hizmetlerin ka-
dına yaklaşımı konusunda eleştirel bir değerlendirme yapıyor. 
Feminist sosyal hizmet yaklaşımının toplumsal değişime müda-
hale etmedeki güçlülüğüne değinen yazar, öznellik kavramının 
nasıl ön plana çıkarılacağı konusunda öneriler üretirken, “yapı 
sökümcü ve yeniden yapılandırıcı” bir yöntemle kadın öznesi-
nin ele alınması gerektiğini vurgulamakta. 

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı üzerine Ayşegül Özadak’ın 
yazdığı makale, feminist ilke ve yöntemlerin dayanışma mer-
kezi ve sığınak çalışmasında nasıl uygulandığı üzerine bilgi su-
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nuyor. Mor Çatı’nın sığınak uygulaması sürecinde geliştirdiği 
yöntemler ve dayanışma yaklaşımının önemini vurgulayan 
Özadak, sosyal hizmet uzmanlarına erkek egemen toplumda 
kadın hakları için politik olarak aktif olmalarını salık vermekte.

Poyraz Kolluoğlu yazısında LGBTQ bireylerin haklarının ge-
lişmesi sürecini geç kapitalizm sürecinde değerlendiriyor. Geç 
kapitalist dönemde aileye atfedilen önemi eleştiren Kolluoğlu, 
Türkiye’de sosyal hakların ve LGBTQ haklarının gelişimini ta-
rihsel bir perspektifle ele almakta. Ders verdiği üniversitede sos-
yal hizmet öğrencilerinin LGBTQ konusuna şaşırtıcı duyarlılığı-
nın nedenlerini tartışıyor ve LGBTQ bireylerine yönelik sosyal 
hizmet ve sosyal politika uygulamaları ve modelleri geliştiril-
mesinin önemini vurguluyor.

Umut Güner yazısında, LGBTİ+ hareketinin bir sosyal hare-
ket olarak Türkiye’de örgütlenme düzeyi ve geliştirdiği yöntem-
ler üzerine bilgi veriyor. Ailenin toplumdaki işlevinin tartışma-
ya açılmasının önemine vurgu yapan Güner, LGBTİ+ bireylerin 
kendi aileleriyle yaptıkları eylemlilikleri de değerlendiriyor. 
Sosyal hizmet uzmanlarının özellikle bu alanda geliştirdikleri 
güçlendirme önerilerinde aile üzerinden düşünme yerine bireye 
odaklı bir yaklaşım geliştirmeleri gerektiğini belirtmekte.

Neoliberal politikaların şekillendirdiği toplumda yaşlanma-
yı ve yaşlanma üzerine üretilen farklı kavramları ele alan Melek 
İpek, bu kitaptaki yazısında toplumsal eşitsizliği göz önünde 
bulundurmayan, piyasa ve tüketim ekonomisinin ihtiyaçları 
çerçevesinde üretilen yaşlılık söylemini eleştirel bir yaklaşım-
la tartışmaya açıyor. İpek, son yıllarda çok kullanılan “başarılı 
yaşlanma” kavramının yaşamın bütünlüğünü göz önünde bu-
lundurmadığı ve toplumsal farklılıklara odaklanan bir sosyal 
adalet yaklaşımının üzerini örttüğünü belirterek bu kavramın 
toplumsal sorunları bireyselleştirdiğine vurgu yapıyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı olan Şükrü Boyraz 
makalesinde, dernek faaliyetlerine temel olan ilkeleri ele alır-
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ken, Türkiye’de sakatların toplumsal yaşam içinde konumlan-
malarını, karşılaştıkları sorunları ve sakatlara yönelik geliştiril-
miş olan yasal mevzuatı eleştirel bir yaklaşımla değerlendiriyor.

Nisan 2021
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