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Elinizdcki kitap. lnsan Hak]arı Merkezin,ıizin düzenlcdiği ilk kon-

l'cransta sunulan bir kısııı,ı bildirilcrin metiı,ılerindcn olı.ışuyor.

Kont'eransııı programına uygun olarak bu bildiriler. iıısan hak]arı

ihlallerine yol açan bellı başlı ncdcnler üzerinde yoksrılluk, terör. ayırüm

cılık ve bunların olduğu kadar diğer birçok sorrıı,ıun da temelindc bıı]ııırın

bilgisizlik üzeriı,ıde yoğuı,ıIaşıyor. Vc cn öııeıı-ılisi. bu bildirilcrde tartışı-

laı,ılat. iı,ısan hakları ihlal]eri yaparak iıısaı,ı lıaklarınııı korrınaıııiıyıe iığ ııı ı ı c

dünya düzeyindc ıçlık. eğitiıısızlik. tedavi cdilebilir hasta]üklardın iilümler

deVam ettiği Siirece inSan (»]urunun korunaı,ıayacağl n ı göSteriyor.

Bildiri ıı-ıetinlerini bizc göndererek bu kitabı gecikmelı de olsa ya-

yın,ı layabilmemizi sağladıkları için değerli ıne slekdaşlarıma ve kitabın bas-

kıya hazıı-lan:nasında bana yardımları için Mustıli Koç'a teşekkürleriııri

Sunarlm,

Istanbrıl. Ağustos 20I 0 Ioanna Kı-ıçı"ırac,li

İırsan Hakları Gününü kutlamık aı,ı,ıacıyla dtizenlediğimız bu kon-

l'erans. İstanbul ValiIiği ile Maltepe Kayı-rıakamlığının işbirliğiyle, ]0 ve ] l

AraIık 2007 günlcrindc yapıldı.



Büyüyen Yoksulluk ve Yoksıınluk Sorunıı Karşısında

İnsan Hakları Tartışmaları
Mervem korav

Giriş

20a5'de _vapılan ve 68 iilke|,i k.ıp§.ü,-dn Gallup ,|raşlırmasına görc, ü]iiü1-

'ı'.ü vdlondışld],1nü .l,ilzde 26'sı ycıksulluğu ye.},d zengin ve yıksııl cırtısuı-

doki alıklığı tliinl,tının en ö enlli ıorıün olol,ak gijrnıeklediü,,- |,<]ni )ok
sulluk veya eşitsizlik üeijrden l %l)), işiizlik/e (%) 9),iaydŞ ye çalüş
nalardoü1 /|/o 8) çok dcıhcı öneıııli bir sorun olarok algılannıtıktodt (No-

e1.2006. ]05).

Oylc gi'rüntiyor ki^ tünı çağlarıı,ı scıruıru olııı,ı yoksuJluk günüınüzdc

yeniden keşt'edıJiyor. (}crçckteı,ı glinüıı,ıüz. yoksulluğun anlaşılı,ı,ıası, [iıı,ıııı,ı-

lanıı,ıası. ölçülıııesi açısından bir dııJı-ı tartışırıaya tanlk oIı,naktadır, ( )rncğın.

yoksulluk bir gclir ve ınal yoksulluğundın çıkıp. bircyin kcndi )itşJı]ııı]ı
kurıı,ıa k apas itcsiıı dcn. yapabilirlıkten yokslıı,ü olnıa gibi bir anlanı değişik-

liğinc uğranıakta. yoksullı,ık vc yiıksı-ınluk bir iıısan hakkı ihlalı tılırak dc

ğerlendirildiği gibi. bu açıdan ülkclcrarısı kıyıslımaya olaı,ıak verecck

cndcks]er tıluştı.ırulnıakta, ülkeler düzeyindeki eşiısizlik vc yoksuı,ıluklat
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kadar küresel adılct yönünde tarlüşı]]alar ortaya çıklı,ıaktadır. Aslında. yok-

sullukla başlayaı,ı arayış vc tartüşı,]]aIarın çok boyutlu ve geniş kapsamlı bir

litcfatüle yol açtlğtnl söylcınck de yanIlş olııraz.

Ulusıl düzcyclen kiirescl düzcyc. iı,ısan l,ıaklarından biiliiştinıde adı-

lclc kadar uzaııan bu çok yönlii tartlşıı.ıalara ihtiyaç da. ztırı-ıııluluk da var.

Bauı,ı,ııııı'ııı dcdiği gibi. "her bir yelişkin üycsini tirelici cıü,ücğc katnak ıo-
rı-ında tılın bir topluındı lakir olnıakla. yüzyıllar btıyu eıı,ıekle birikcn güç

sayesinde. iiyclcriııin geniş bir biilünrü katılnradaıı gerekli l,ücrşcyi rahalçı

ürcıcbilecek bir 1opllııııdı lhkir oIı,ıak" aynı şcy değil (I999. l0). Bı açı-

daı,ı. ı,ıe gclişıııcktc olan ülkelerdcki nıutlak ytıksrılluğu. nc dc ge]işı,]iş

olanlardaki göreceli yoksulluğu olağan görmek vc kendi başıııa bir sorrıı,ı

oIarak ele aIııak. nc de brı sorunu kiircsc] sistem ve adir]clc iIiştirınedeıı

kiınuşıııak ı],1iin]kth, Bugünkü yoksulluğun geçüniştcki gibi kıt kaynaklar-

dan değil, gelirin vc kayı,ıakların aclaletsiz dağılımından kıvnaklındığı or-

tada; böylc tılunca da bu ınesclcl"i iıısaıı hakları. sos},al dc\lct. deılıokrısi.

cktıııtıı,ııik sistcı,ı,ı. gclir rc kayııak dağılıı,ı,ıı^ zcngin tilkelerin sorrııılı.ıluğu

gibi çok yön]ii c]c alıırak cla kaçınıln,ıız.

Örncğin. yaklaşık 2.5 ıı,ıilyar iıısaı,ıın günde 2 dolar gcIirin altındı

bir gclirlc yaşatnası. 1.5 nıilyır insanın 2 dolar a]tındı bir ücretle çalışıııası,
her giin 3.9(X) çtıcrığuıı tedavi edilcbilir hastalık]ardan ölnrcsi. bir yanda

yüzdc l5.eibi ktiçtik biı,nillusıın dünyadaki gelirin yüzde E5'inden yaraı,-

lanıı]ası, öte yandı yüzde 85'lik niilusun bu gclirden ancak yiizdc l5 uibi

bir pay alııısı vc btı ktiresel sistcııı içiı,ıdc zeı,ıgiı,ı ıe yoksul ülkeler arasünda

l96()'larda kişi başına düşcn gclir açısından 3() kıl dolayında olan lhrkın

]990'larda 7() kala çıkn]ası. en aIttı tılınla cn iisttc yer alan iilkc açısınrlan

bakarsak larkın ]'c ]()j iı]nıası gibi kürcsel gerçeklcr orladayken. l,ıerl,ıaldc

yoksulluğu tek başıııa bir sorı-ın olarak ele alüp tırlışmak olanaksız.
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I lerşeydcn önce. rarolaıı sistcı,ıriı,ı kcndi varlığı ve ıııeşrrıiyctiı,ıi ko-

ruınası irçısıı,ıdan. bu sorunlı uğraşması kaçınılmaz. Dtılayısıylı, yalnız bu

sorundan muzdarip devlctIer değil. ya da yainıı itısan haklarıı,ıı koruı,ı,ıak ve

daha dcngcli kalkınnıa prograıı,ılarının hayata geçirıııek gibi misyonlar üsl
lenen Birleşmiş Mjlletler (BM) değil. Dünya Bankası. Ekonoınik Kalkınma

ve İşbirliği Örgütü (OECD). Uluslararası Para Fonu (lMF) gibi ekonon,ıi

odaklı uluslararası kurıılı.ışlar da yoksullukla ıı-ıücadcleyi programlartna

alınık dııruın undı kılınakııd ırlır.

Kısacası btı koşulIarda ytıksulluğun çok dahı göriintir oiı,],tası. ya da

yeniden keşf'edilnıesi ve uluslararirsı bir sorun olarak dikkat çekmesi anIaşı-

lır bir şcy, Kıışkusuz uluslararası kuruluşlar ve ülkeier açüsından bu stırıını
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Bugain yaşanaü,ülaı,. yoksulluğun I9,18 yılından buyana kabul cdilcn

insan haklarının ih]a]i an]aınına geldiği yolundaki yaklaşıınları da gerekli

kılınakta. Bugün orlaya çıkan tıblo içinde yoksullukla, yoksunlıığun ele elc

gittiği ve bu sarına] içinde diinya ı,ıtifiısunun önctr,]]i bijlüınünün insan lıak,

larına salıip olıııa şansıııın bu]unırıı,-lığı ortaya çıkınıktı, Örncğin yoksul

bir ailc çtıcıığunu okutıııak ycrinc çalıştırıyorsa. yeter]i eğitiırr almayan

çtıcuğuı,ı yrıksı-ılluktan kurtullna olasılığı da çok diişük kalıı,ıakta, yoksulluk

vc yokstıı,ıluk biıbirinı doğuran vc besleyen bir kısır döngi-i olarak siirüp

gitüİektedir. Sonuç olarak. Iren] büyüycn cşitsizlik ve adaletsizlik hen] de

yiyecek, giyecek, barınma gibi en tcmel ihtiyaçları bilc karşılananıayan

milyarların varlığı ortadaykcn, insan l,ıaklaı,ının evrenselliği gibi bir söyle-

ı,ı,ı iı,ı ve iddianın iı,ıanılırlık taşııııası da zcır. Bu durumda yoksulluklara ve

yoksuı,ılı.ıklara insan liakkı ihlali o]arak bakı]ınası da kaçıı,ıılııaz gölilnü) or,

Ayrıca ülkeler ve insanlar arasüıda büyüyen adalctsizlik f'ikı,inin. "birleşıı-ıiş

milletler" gibi bir anlayışın da. kuruluşun da altını tıydı.ığunu görmezlikteı,ü

gelmek de kolay değil,



yaklışıırıda hrklılıklar olduğıı gihi. orlaya atülan tartışınalarda da birçok

thrklı görtiş var ve buı,ıların l,ıepsini aynı ket'eye koynıak düşünülcıncz. t)r-

neğın BM'in yoksulluğu bir insaı,ı hakkı ihlalj o]arak e]e alıı,ıasıı,ıı ı,ılunılı.ı

bulıııaııak nıünıkün dcğil; ancak. gcrck kcndi yapısından gclen. gerek

egemen sisteınin öncelık]eri ve zeı,ıgiı,ı ülkelerin çıkarlatınııı getirdi

ği/getireceği sıı,ıırlar ve kısıtlaıııalar nedeniylc^ bu yıklaşımı çok da abarl
mamak gerekliği ortada. Çünkü yoksulluğun insan hakkı ihlali olduğunu

söylenrekle iş bitmiyor; aksine bununla birliktc insan haklarınıl,ı yasalaşıııa-

sı. içcriği. bütünsclliğj, pozitif karakteri, kiınIere yükümlülük getirdiği gibi

birçok kcınunun hırırellc lartışülması gcrckiyıır. Tartışü],üılaIın kaçınılmaz

ve anlaııılı olduğu kuşkusuz: ancak tartışmalara egeılıen olaı,ı liberal anlayı-

şın hak doğrı.ıltusunda lıızla ilerlenıe imkiııı vernıcdiği dc tırtada, Bu çerçe-

vede çoğunlukla ulusal hiikümetleı,in soruı,ııluluğu ile sosyal lıakların hcr

ülkeııiı,ı ekonoıı-ıik olaıirkları ailçüsünde gcrçcklcşcbilcceği gibi sonuçlara

varıldığı görülnıckte.

Sonrıç olarak. yoksulJuk konusunrın daha çok konuşulduğu, hak-

kıı,ıda dal,ıa çok şey biliıdiği ve anlaıı,ılı görüncn bazı öncrilcrin ortaya ıtıl-
dığı gerçeğine karşın, sorunı.ııı herşeyden tjnce küresel. biilgesel vc ulusal

düzeydc bir bölüşüıı,ı scırunu olduğu. var()lan ekononrik sistcın ve işleyiş

içindc bu gclir dağılınıındaki eşitsizlik ve ada]etsizliğin giderek büyüdüğü

ve değişırıesi gcrcktiği gibi bir nokladın yola çıkılınadıkça, yoksulluk ve

adaletsizlik sorunuyla baş etııek de. iıısan lıakları adına gerçekten anlamlı

gelişn,ıeler sağlanıak da ıııüınkün dcğil gibi giirünüyor. Bu yazı yoksulluk

koııı.ısuı,ıda. yukarıdaki eleştirel yaklaşıını koruyarak, bir yaııdan sorunun

boyutlarıırı ortaya koyınaya çalışınakta, öte yandan yoksulluğa insan lırrklı-

rı açısından bakırak bu konudaki bazı tırtışmaları gtlndeıııe getirmektedir.

()rlaya çıkan vc "f'akatları ile aııcakları" bol olan bu tablodan lıasıl daha

öıcye gidilir ıııeselesine gelince. buna olum]u ve oluı,ı,ıstız yönleı,iylc büyijk
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bir etkileşim içindc tılan dünya konjonktürü cevap verecck gibı görünüyor;

kuşkusuz bu konjonktürün biçi:ı-ılenme sinde akademik çalışmalarııı lıiç

payı olmayacak değil.

Yoksulluk ve Yoksunluk Halleri...

Yoksrılluğun tıı,ııııılanınasındı gelir (iııcorııe), kaynakIar /ıc

sourca:,) ye yapabilirlik ((,(1pobi]i/iı) olmak lizere üç hrklı ölçüt kullanıl-

makla birlikte. cn yaygın kullanılanııı gelir ölçütü olduğunu biliyoruz. Bu

ölçütleri kısaca özetlersek. şuntar söylcnebiIir: Gclir ölçütü, bilindiği gibi,

Dünya Bankasının (DB) mutlak yoksulluğun tanımlanmasında kullandığı

günlük bir veya iki dolartık ölçüt, Bu ö]çütün, yoksul]uğun gerçek yüzünün

anlaşılııası açısından soıı dcrcce yetersiz olduğu ortada. Bu nedcnlç, teırrel

iı,ısan il,ıtiyaçlırını dikkatc alacak daha lıırklı ölçütlcr kullanılması yoIunda-

ki itirazların gündeıne gelıncsi de kaçınılnıaz; ancak DB'ı,ıın, bu kriter üze-

rinde geniş kapsaı,ıılı bir rızlaşına oluştuğu yijnünde bir düşüncesi tılduğu da

bilinmekte. Kayı,ıaklar ijlçütüntl savunalü görüşler. kişi başına düşen gelir-

den. tcmel mal ve ihtiyaçları karşılayacak gelirc kadar birçok larklı leıııcJ-

den harekct etmekte. yani gclir ölçütündcn yapabilirliğe kadiır uzanan gcniş

bir yclpazeyi oluşturmaktadırlar (Robeyns,2005, ]4). Amatya Sen'in "ya-

pabilirlik" yaklaşımı isc, sahip olunan geliriı,ı vcya ınallarııı kcndi başlarına

öncmleriııden çrık, bı-ınlarııı bireylcrin lrayatlarını değiştircbilme kapasitcle-

ri üzerinde durmaktadır. Buııa göre. kişiyi yardım cdilecek bir varlık olarak

dcğil. yapılıak istediklerini gcrçckleştirmc durumundaki bit aktiir olarak

görmek gerekiı ve r,ınulı brınları gerçckleştirmcsini sağlayacak koşulların

sağlanıııası esastır (Sen. 2004),

Gclir ve kaynak ölçütleri yaşam kalitesini sağlayan araçlar üzerinde

dururken, yapabilirlik yaklaşıı,ııının yaşam kalitesinin kurucu öğeleri üze-
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rindc durünas! nedeniylc. yoksuIluk vc yoksunluğun anlaşılı,ü,üası ıçIsından

çok daha ctkili olduğunu söylcyen Robeyns. buı,ıa karşın, birçok sosyal vc

duygusal liınksiyonun iılçülıııcsinin çok zor olduĞı_ı bilinirkcn vc gclir i)lçü_

tü gibi tek bir ölçiit iizerinden bilc dünyadaki yokstılluğun anlaşılıııasıııda
zotlı.ıklıı yaşanırken. çok daha karlııaşık iilçiiller aizerinden bunu başarıııa-

ı,üün hjç mtimktiü,ü tıIıııadığını da bclirlıne iIıtiyacını duynıaktadır (2()()5.,12).

Diılayısıyla. buuiin yapıldığı gibi bu farkIı krilcrIcrin birbiriııi taı,ı,ıaıırIayıcı

oIaı,ak kulIanıInıası cı,ı doğrrı yol olıbılir, (')rncgiıı BM'in Bcşeri KaIkını,ı,ıa

Endeksleri yoksulluk ve yoksuı,ıluğun öIçiilnıcsindc. çtık ratıne olıııası da^

gelir aj]çütünün ötcsinc geçerek. }apıbi]ir]ik yaklaşınltnI beniıı,ıscycn en-

deksler olarak, böylc taı-ıııırılayıcı bir işlcv giirıııektedirlcr.

. Mutlok Yııksulluk

Dalra karıı,ıaşık kriter]er bir yana bırakılarak. Dünya t]ankasının

çok yetersiz görünen günlük bir ve iki dolaı ölçailü teıı,ıe] alııısa bilc, dün_

yadıki yoksulluğun büyüklüğü yeterince çarpıcı. Düııyada, yaklaşık olarak

bir nrilyarın üstainde insan bir doIarın altında gclirle, buna iliveten 1.5 ıııi]-
yar insalı da 1-2 dolar arasında bir gelirle yaşaıı,ıakta; yıni clünya nütusunun

yüzde z1O'ından fhzlası "aşırı yoksulluk" (cıtı-c ıe poycr^)) içinde bulun-
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Hangi vaklaşıııı esas alıı,ıırsı alınsın, yokstılluk Iıallerinden söz e1-

mek aslında hiç kolay dcği|. Bu sorun dünyada o kadar çarpıcı gerçekler ve

tı kaclar yal,gıı,ı bir sorrın olarak yaşanılrır ki. birkaç sayı. birkaç dı-ıı-uıı,ıdan

sijz etmenil,ü yaşanan gerçeklcri anlatıııal,ı }ctı,ncyeccği çok açık, Kaldı ki.

soytıtlan,üa düzeyindc vapıIın bu anlatıırıların. y,ışananları tanııı]an.ıaktan

çok uzak kaldıklarılkalacakları da ortada. Bu açıdın. aşağıda vcriicn bilgi-
Ierin yctcrsizIiği r.,e I,ıaltı anlaı,ı,ısızlığını itiraf'etııek doğru o]ur. Yine de

bazı ilişkilcrin kuru]n-ıası açısından birkaç ktiçük bilgi aktarınıı gcrckli,



naktadür (UNDP. 2()05, 24). Kısacası. dünyı ı,ıütisunun yarısına yakın

bölümü "sınıfaltında" kalaı,ı]ardan oluşnıaktadıı, [)B verilerine göre l980-

200l arasında bazı bölgelerde bir doların altında gclirlc yaşayanların azal-

dığı söylense dc. hcn,ı Gtiney Asya (% 31.9) vc Sahra Atiikası (% 46,,1)

gibi bölgelerde hild bir doların altında gelir]e yaşayanlırr çok yüksektir,

heıı-ı de iki dolarlık gclir ölçüt oIarak alındığında. lüm böIgelerde azalma

dcğil artış görülmektedir (UNDP. 2005. 34).

Zaıııan içindc yapılan değerlendirıııe öncı,ı,ıli. çünkü küreselleşme-

ı,ıin lrerkes ve her i'ılke için fırsat yaratma iddiasını. ortaya kr,ınulan brı veri-

lerle sınaıııak müıııkün olınakta. Bu dönemde kuşkusı.ız küresel diizeyde

ticaret artüşü ve gelir arlışının yaşandığı, b]rçok ülkcnin bu gelişmelerden

yararlandığı biı,gerçek; ancak gelirin kürcscl ve ulusal düzeydc nasıl dağıl-

dığl konusu farklı iiyküler iın]atı,ülakta. Büyüıne tek başına yoksulluğu

azaltmıyor; kaynakların ve artan gelirin nasıl dağıldığı ise hiç bir kuşkuya

yer bırakınayacak kadar orladı.

Gelir dağılıını açısından nasıl bir tablo ortayı ç,kmaktadIr'7 Orneğin

dünyanıı,ı en zengin yüzde 20'sini oltıştufan nlitus. diinya gclirinin üçte

ikisini almakta. en ytıksul yüzdc 20'sine ise bu gclirin % 1.5^i düşııektedir

(UNDP. 2005, 36|. l;ıırba:; dergisinin listesinde yer alan en zcngin 5()0 kişi

varlüklarünın yarısı kadar bir gelire sahipler; ancak onlarııı varlıklarının

yarıslnı tutan bu gelir dünyanııı eır yoksı.ıl ,1l6 nilyon iırsanınıı,ı gelirini

aşmakta (UNDP. 2005. ]7). Brczil.va gibi gelir dağlJln]ının çok adaletsiz

olduğu bir ülkede en zengin yüzdc l0'un geliri en yoksul ytizde l0'a göre

l'e 94 iken. dilnyadaki bı.ı oıaıı l'e l03'tür vc l9E0'lere göre bu l'arklılık

giderek büyümektedir (UNDP, 2005, ]8). [)ünya Bankası da artan dünya

ticaretine karşın gelişn,ıiş ve gelişmckte olan biilgeler ırasında varolan eşit-

sizliğin kapannıak şöyle dursun. durı,ııadan arltığünı vc en fakir ile en zen-



gin ülkeler arasında kişi başına düşen gclir açısından varolan larkın,

l97()'lerde 30 kat iken l990^Iarda 70 katın iistüne çıktığını söylerken (WB.

2000, l4). aslında yaşadığıınız küreselleşıneniı,ı zaallnı da oü,taya koymak-

tadır.

Bir vcya iki dolarlık geliriı,ı. yoksulJuğun aı,ılaşılması açısından an-

laııılı bir ölçüt olmadığı ortada. Örneğin hıı ölçütlc, nc bıı ı cyı iki dolarlık
gelirle yaşamaya çalışanIarın nasıl bir yoksulluk yaşadıklarını tahayyül

ctınck, nc iki doların üstiinde bir geliri olup yoksul sayılmıyanlarıır nısı]

olup da yoksulluktan kı.ırtı.ılduklarını an]uınak nıünıkün. ()rncgin aşırı yok-

sulluk içinde yaşayanların eğitim ve sağlık hizınctleri gibi nıcdcni dünyaya

ait hizmctlerdcn zatcn yoksun oldukları iyi bilinınekte; aı,ıcak bunun ijtesin-

de öı,ıem]i bir kısı,ı,ııııın yoksulluk dcğil. açlık yaşadığı (li50 bindcn l'azla

insaıı açJık tchdidi altlnda bulunıı,ıaktadır), birçoğunun yaşaıııııııır btiyük

kısıı,ıı savaş ve şiddet içinde geçtiği gibi daha acı gcrçcklcr kırrşınıızda.

Örneğin beşeri gelişınc göstcrgclcri açısıırdan alt sıralarda ka]an 32 ülkenin

22'sinde l990'lardın buyana şiivle veya böyle çatışnralar yaşınmakta ve bu

çatışıı,ıalar Zaten yetelsiZ oian bes]cnmc. barınnra. sağlık ve eğitiııı sirtcıııini
dal,ıa dir mahvctıııektedir (UNI)P,2005.12). Heı,yıl küçük savaşlar, bı"iyük

çoğunluğu yoksuJ üJkelere ait 5()0 0()0 kişinin ölünıüne neden olıı,ıakta

(UNDP.2005, l3). BM Raporu. yaşaın sürcsi. çocuk iılünılcri, cn tcme]

eğitim olanaklırı ıçısından yoksul ülkeler iIe zengin ülkeler arasındaki

liırkın daralıı,ıayıp açlldığlnl da hı.-lirııııçktc. ()rncğin l(rx(J'de Alt Sahra

Atrikası'nda çocuk illünıleri zengin ülkelere gö[c l] kat l'azla olurkcn.

20()()'lcrdc bu liırkın 29 kata çıktığı beliııilıncktcdir 1UNDP^ 2()05, 28).

Doğal afetlerin bile yoksııJ insaııları daha çok elkilediği bir gerçek;

bu insanlirrın bir yandan kaybettiklerini telıfl cdccck birikinılcri yok^ iilc
yandan brı alit]cr stınucunda birçtık işin 1tık rılduğıı ortıdı, {')rncğin IL()
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Sri Lanka, Endonezya vc Pakistan'da yaşanan tsunami ve depremden sonra

bu ülkelerde 1oplaıı 2.1 milyon işin kaybolduğunu tahmin etlırektc (IL().

2006). Sonuç olarak. gelir yetersizliğinin yaı,ıısıra, sağlıksız yaşam koşulları

ve salgın hastalıklar, en lemcl cğitimden bile yoksunIuk, süıüp giden savaş

ve şiddeı, başlarındaki despotik yönetinılcr ve yolsuzluklar gibi daha birçok

soruı,ı, yoksul insanların kaderi halinc gelııektedir; bu koşullar ve yoksul-

luğun birbirini doğurın ve besleyen bir kısır döngü olarak devam edip gil
tiği de bilinmekte.

c GijreceIi YııksuIlıık

Kürcsclleşen dünyanın veya kapitaliznıin, gelişııiş ülkelerdc dc iş-

sizlik ve yoksulluk artışı gibi soruıı]ara yol açtığınü biliyoruz. Bir anlaında

kadere terkedilır,ıiş kalabalıkların yanısıı,a. gelişen ülke]erde ınutlak anlam-

da değilse de görcccli yoksulluk deı,ıilen scırun yaşanınakta, giiçlerin getir

diği çatışııalar artmakta, sosyal biitünleşne zayıflaııakla ve bu ülkelerdeki

rel'ah dcvletini veya ref'ah kapitalizmini gcrileııeye zorlayan koşullar ncdc-

niyle gelecek kayglları da büytiıııektedir.

Orneğin ABD vc Kanada ile birlikte Avrupa'da tarklı refah rejimle-

rini temsil edeıı dokuz ülkeyi kapsayan bir afaşttrmada, gilreceli yoksullu-

ğun (medyan ge]irin yüzde 60'ının altında olanları kapsaınakta) l980-2000

arasında Finlaı,ıdiya dışında Kuzey üIkelerinde biIe arttığı (iirneğin İsıcç'tı.-

yüzde 8.2'den yüzdc 9.6'ya çıkınış). İngilterc gihi "libcrıl retıh devleti"

anlayışını temsiI eden ülkede bu artışın çok daha yüksek olduğu (yüzde

l3.9'dan yüzdc l9.5'e yiikselıııiş) ortaya konmakta (FıitzeIl ve Riıakallio.

2004, l'ablo l. 22). Aynı araştıfına. yoksulluğun azallılması açısından relah

devIeti rejiınleri arasındaki f'arklllıkların SürdıiIüldüğünü de göStermekte,

Şöyle ki, vcrgi ve tı,aı,ısf'erler öncesi yoksulluk oranIarı açısından ülkclcr
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arasında iineünli larklılıklar söz konusu değilkcn (iirncğin 2()()0 yılın.la İs-

ycç'te Yo 34.1, Alı,ıanya'da % 33.X. Hollanda'dı ", _-]üı.2. İngılte,re'de '% 39

gibi). üIkclerin uyguladıkları gelirin yeniden böltişiimü mckaniznıaları son-

rası ortaya çıkan yoksulluk oranları epeyce i'ark lılaşn,ı akta. örneğin göreceli

yoksulluk İsveç'te yüzde 9.(ı, Alnranya'da yüzdc l2,5^ HolIanda'da yüzdc

l2.4, İngiltere'dc yüzdc J9.5 olnıaktadır. Buı,ıa bağlı olarak, gelirin yeniden

bölüşüm sistcnrinin yoksulluğun azaltılınası üzerindeki etkisinin İsıeç gibı

kuzey iilkelerinde yaklaşık yüzdc 7]. Küta Avrupıst ülkcleri için yiizde 6l,
İngiJtcrc'dc yüzde 50 düzeyinde olduğu belirtilmektedir. ABD'nde ise.

vergi vc translcrler ijncesi l91iO'de yüzde 27,8 o]an yoksulluk oranı 2()00

yılıı,ıda yüzde _j1.2'ye çıkıııış göriinürkcn, uygulanan sosyıl polilikalaI

sonrasında yoksulluk oranıııııı l980^de yiizde 2J.2'ye. 2000'de ise yüzde

23.6'ya indiği görülmckte vc ABD'dcki yeniden biilüşüm sisteıninin yok-

sulluğun azaltılı,ıası üzeriı,ıdeki etkisinin yüzde 24 doiayında kıldığı anla-

şılmaktadır ( Fritzell ve Ritıkallio, 2001. 22\,

a Yoksulluk ı,e Işsizlik

Yoksulluk ve işsizlik arasındaki ilişkinin yüksek olduğu da bilin-

ınektedir. Az gclişn,ıiş ülkc]crdc tıIüünın çajzülüşü ve kent]erde yeter]i istih-

daı,ı rılaı,ıaklarıı,ııı,ı oIııayışı nedeniyle. işsizliğin arttığı ve kırsal yoksullu-

ğun yanüsürı kcnıscJ yoksıılluğun hüyüJıigü dt-hilinlncktc. {'lrneğin 2()05

yılında 2.8 ıı,ıilyar dolayındaki çalışan iırsaı,ıın. yaklışık J.4 n-ıilyarı 2 dola-

rın. 520 nıilyonu da l do]ırın altında bir ücretle çalışınakta ((ILO, 2()06. 7).

Yani iki ilolarlık geliri olan yoksullarıı,ı. önenıli bir böIünıü "çalışan yoksuI-

]ar" olınaktadır. ()tc yından. kürcscl ı,c ulusal düzcyde gclirJer gibi iicrctlcr

irrasıı,ıda da giderek yükselen bir eşitsizlikten söz edjlnıekte,

(iclişıniş tilkcler dc issizlik arlışından nısibiı,ıi a]ırkcn. çoğunlukla
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geçici, güvencesiz işlerde istihdaın artışııııı] sağlaürdüğü anlaşılmakıadır.

Örneğiı,ı Ekonoıı]ik işbirliği ve Kalkınıı,ıa Örgülii (()EL D. 2(nı(ı. 2l, ](),

40), l993-2003 arasında l5 üycli Avrupa Birliğinde (AB) işgücüne katıJan-

lıra oranla yiizdc 8.8 olan işsizlik ortalamasının 2005 yılında 7.9'a. tüm

OFICD çerçevesinde ise ytizde 6.8'den yüzde 6.5'e düştüğünü siiyleyerek,

bunca yıIdır sürüp giden işsizliğin bir-iki puan dtişmcsini lrayra yorıııakta;

ancak heıı,ı İtalya, I'ransa ve Aln,ıaı,ıya gibi ülkelerde işsizlikte hcrhangi bir

azalmı olmadığı, hcnı de işsizliğin azalü,ü,üirsı vcya ycni istihdam sağlanııa-

sının biiyük ö|çüde geçici işlerdcki artış|a veya ücretliler arasıı,ıdaki iicret

t'arklılıklarını arttüran ve işgiicü piyasasını esı,ıekleştiren retbrıı,ılar yoluyla

gcrçcklcştiği hiIinnıekte; ()ECD'nin verdiği rakanılar da bunu gajstefmcktc.

()rneğin l994 stınrasında biıiki ülkc dışında tüm iilkelerdc kısmi-çalışına

artmış ve l5 üyeli Avrupa ortalaınası olarak kısn,ıi çaIışnıa yüzde l4'den

yüzde l8'e çıkı]lüştür. ki buı,ılarııı yüzde 67-77'sini kadııılar oluşturıı,ıaktadır

(20()6,263-26,1). Gerek gelişn,ıekte cılan. gcrck gclışıııiş ülkclcrdc yoksul-

luğulı en çok etkilediği gruplar içinde kadınlaı,ve çı,ıcukların geldiği de

bilinınektedir. Düşük ücrctli işlcrdcn işsızliğe geçmenin çok daha kolay

rılduğu da bilindiğinden. OL,CD Raprırunda "düşük nitelikli işler tuza-

ğü"ndan sajz cdilmekte ve işsiz]crin yakJaşık yarısının (% 44) biı yıldan

thzla süredir işsiz olınası gibi bir gerçeğin devan,ı ettiği belirtiln,ıektedir

(2006, l76,27(ı). Kısacası, işsizlikte azalış Avrupı'da bile ]L()'nun tanıııı-

ladığı gibi "iyi işlcrin" (dcccnt wolk) ırtışı anlaın]na gelmeınekte, I,ıeın

gelişı,ı,ıiş Iıeıı,ı de gelişııekte olan ülkelerde daha çok arlan geçici vc düşük

a]crctli işlcr o]ünaktadür.

Kuşkusuz, gelişı,ıekte olan iilkclcrlc AB çcvrcsindc yaşaı,ıan işsiz-

lik ve yoksulluk aynı anJaına geJıı-ıeıı-ıekted it. Hem ektınoıııik gelişmiş]iğin,

lıen,ı tetııIr devleti anlayışı ve uygulaı,ıalarııı ın oldukça yüksek olduğu AB

çevresinde göreceli yoksulluk vc işsizlik l98()-2000 ırısıııdaki döneı,ı,ıdc
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ı yoksulluk ve Gijç

Yoksulluğun işsizlikle yoğun ilgisi bulunduğu gibi, iç ve dış göçlc

de ilgisi büyük. Ciüney Aır,ıerika, Afiika, Asya'da artan yoksulluk, gelişnıiş

böIgelere doğru yoğun bir göç deınck. Örncgin l2üı-l3l) ınill on dolayında

iırsanın kendi ülkesi dışında yaşadığı tahmin cdilııckte ve buı,ıların yarısını

da kadınlar vc çiıcuklar oluşlurmaktadür (Rodriguez. 2000. 76). Bir yaırdan

kaçak göç I,ıızlaııır ve kendisine bir piyasa oluştururken, öte yirndJ giiçı]](,n-

Iere yiinelik hak ihlallerinin yoğunlıştüğü da bir gcrçck.] Gefçekten göçün

karşılıkiı olırak sağladığı yararlar kadar, her iki taratta f'arkIı sıırunlar do-

ğurduğu kuşkusuz. Örneğin gi'ç edilen ülke düşük ücrctli ışgücü bu]urken.

göç eden iş ı,e gelir cldc ctmcktc; buna karşılı o ülke vatandaşı işsizlikten

yakınırken, göç eden ayırımcılık. yabancı düşıı,ıaırlığı ı,,c ırkçılık gibi sorun-

larla karşılaşmakladır, Öte yandan göç edenlerin ülkeleıine gönderdiklcri

paralar o ülke gelırinin artnasına yol açarken, giiç ncdcniylc parçalanan

ai]elerde travmalar yaşanması da kaçıı,ıılmaz olınaktadır, Kısacası giiç. gelir

yı da yapabilirlik yaklaşıııı açısından oldukça fhrklı sonuçlara varılın bir

oIgu olarak karşımıza çıkıı,ıaktadır.

artmüş görünse bile. bunların sonuçIarını yı.ıınuşatıcı poIitikalar nedeniylc

ytıksulluk baskısı da oldukça azalınaktadır. []u konudı, cn başta sosyal

hakların rc sosyal dcvletiı,ı kuruıılaşı,ı,ıasının varlığı öneıııli rol oynaınakta-

dır. Hatta l990 sonlırından huyana AB düzcyindc de tanınan sosyal hakla-

rı. artık rılıısal düzeyin ötesiırde Avrupa düzeyinde giivcncc a]tına alına

tartışmalarünün yaşandığı biIinmcktc. Kısacası. sosyai hakların kuruıı,ısal-

laşma dt'ızeyi ve rel'ah devleti anlayışı ve lıygıılaıı,ıalarının tarihsel bir kaza-

nıın olarak topluı,ü,üun geniş kesin,ıleı,ince paylaşılıyor olmasının sonucu

olarak. neo-1iberaI politikaların artan gücüne kırşıır. stısyaI lraklardan ve

refah devleti ptılitikalarından radikal bir ayrılış söz konusu olaırraınakta.
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Örneğin resnıi rakamlara göre 3,5 miIytın Filipinli yurt dışında ça-

lışmaktadır; haşka kaynaklara göre ise bu rakaı,ı,ı, yüzde 60'ı kadın olmak

üzcre 7 milyondur (Wichterich, 2004, 99). Iilipinler'de yalnız 1999 yılında

göç edenler taratından eve göndcrilen pitranın 7 ıııilyar dolayında rıIduğu ve

bu serıııaye akışının iilkedeki yoksulIuk ı,e cşitsizliği yumuşatıcı bir clki

yaptığü belırtilirken, aynı zaıııanda çocukJarııı yüzde 30'unun cı,ı azından bir

ebel,eynin denizaşırı çalıştığl bir evde büyüdüğü de söylenmektedir

(Robeyns, 2()05, 4(r4l ): Bu duıumda geIir ölçlitü dikkate alındığında. göç

edcn kişinin eve yolladığı gelir nedeniylc bu aile açısından yaşanan yoksul-

luğun azaldığı açık, ancak cbcveyn leriııden uzak büyüyen çocukların bir

travma yaşadıkları da ortada; bu travmayı dikkate almak ancak "yapabilir-

lik" yaklaşımı i!e ıı,ıtiıı,ıkiin olııııkla, ya da yapabilirlik yaklaşıını açısından

bu travüna ciddi bir yoksunluk anlaııı taşımaktadır.

GöçünenlcI için giıç edilen üIkelerdeki ktışullar da zordur; kaçak iş-

çi olarak çalışan kısmı hiçbir sosyal güvcı,üceyc sahip değilken. lormel sek-

törde çaIüşanlarüı,ı büyük çoğunluğu da düşiik ücrctli işlerde çalışmaktıdır;
buna karşın işsizIik yabancı işgücünde ülke vatandaşlarının iki veya üç

kalüna yaiksclmcktcdir (OEC'D. 2Uuh. l44). i)rııek rerınçk gcrekirsc. Al-
ı,ııanya'da doğanlarda işsizlik yüzdc l0.3 iken, yabancr ülkcde doğan erkek-

ler arasıııda ışsizlik yüzde l8.3 olnraktadır; bu otanlar sırasıyla Danimar-

ka'da yüzdc 4'c karşılık yiizde l4.,1'e. Fransa'da yüzde 8'e karşılık yüzdc

l3.(ı'ya, İsveç'te yüzde 6'ya karşılık yüzde 13.9'a çıkınakıadır. İkinci ku-

şak göçmcnlcr için de yabancı dil, eğitim yctersizliği. sistem hakkındaki

bilgisizlik gibi nedenLere bağlı olarak dezavantajların biiyük ölçüde devam

ettiği bilinınektedir. Öıneğin uluslararası öğrenci dcğcrlcndirme programı-

na göre iki grup öğrenci arasınJıkj bışırı tarkının. İsıeç dışındaki tüm

Avrupa ülkeleriırde devam ettiği gijrülınckte ve bu iki grup arasıı,ıdaki başa-

rı fiırkı. ancak Avı"ıstralya. Kanada. Yeni Zelanda vc ABD'de göreceli ola-
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rlık ı/alılri lınckledir ( ( )11('I). ]()()6. l /+6)

Stınuç olaı,ak. küı,cscl düzeyde artan ge]ir eşitsizliğinin en ten]e] ih-

tiyaçların bilc karşılaııaı,ı,ıadığı aşırı ytıksuJluktan gijreccli yoksulJuğa lıza-

nan birçok türii olduğu gibi. yoksulIuk. yokstıııluk, göç. ağır ve sağlıksız

çaIışı,ııa koştıllarıı,ıa rızı oluş vcyı scks 1icarcli, organ ticaı,cıi gibi ıcııııasız
yiıllara başvıırııak zotunda ka]ınınası gıbi çok boyutlu bir olgu olarak ya-

şandığı da görülmcktc. ()rncğiır yoksulluk yılnız yelişkinlerin deuil çocuk-
ların da fuhuşa siirük]eıııı,ıesi, ıııatya ve çctelcrin artırıası. yıstr dışılığın
yaygınlaşıııası gibi topiuınsal sorlıııların ana kaynağı duruıııunda. (lrııcğın

UNESC'O'nun çalışı,ı,ıalaı,ı Tayland^da 8()().()()0 çocuk yaştaki gcnt in r c

çoctığun. Sri Lankı'dı (ı-J4 yış ırasıııdıki l().(XX) crkek çocuğuıı luIıuş

scktiiriindc ça]ışttğ!nt giistermekte; bu tilke]erde bir yandan çocuklatın an-

ııe-babaları taratindan iyi para gctirdiği için luhuşa ziırlanrlığı. öte yandan

zcıı_liı] ülke]crden geleıılcrin çocuk tihuş pazaı,ının en iyi ıııüşterileri oldu-

ğu da belirtilınekıcdir (0'Rciiy. l993, j0).

Bı.ı acı gcrçckleri. nc bircylcrin ııc dc 1ck bışına ülkclcriıı duruıııu

ilc açıklanıak ıııüıııktin. ()ysa gencl eğiliııı, bunları iıısanlarııı kendi yetcr-

sizlıkleri. yaıılışJarı vcya tcınbclliklcrinc bağlanıık yi)ııünde. Bıı nedenle.

işsiz. yoksui. çaresiz killeler karşısında biraz lrayıtseverlik. biraz suçlamı
karışııı,ıı oIan duygular çerçevesindc harekel edildiği. çok zanıan da yoksul-

]aIün gajrüş alaııının dışıııir itildiği. gtirınezIikten gelindiği veya "iitekiIeşti-

rildiği" bir tOplum Yc diinya Oiuştuğunu yadsınıak kolay değil (Koray,

2001.2l9), Topluıı,ı dışııra itiIen bu kitlc]crc dc. ıncrl,ıaınct dilcncisi ilc

isyancısı cılıııak arasında gidip geliı,ıen acımasız bir dünya kalınakta.

Bauıııaıı^ııı belirttiği gihi, hugtln gclişn,ıiş vc gclişnıckte olan ülkclcrin hcp,

sinde kentleriıı çeperindc yaşayanlar ırasındı tılrış:ın bir yoksulluk çcmbcri
vc kiiltürü biiyüııektc; bu yoksullara da çoğunlukla, yalnıZ ttiketiın top]u-
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ınunun ıskartaları olarak dcğil. "topluınun açık düşınanları" tılarak bakıl-

nıaktadır (l999. l l4). Uluslararası düzeyde de, benzer biçinıde, sermılcnin

ilgi alanı dışında kalıp da aşırı yoksulluktan m].ızdarip ülkelerin dtinyanın

saliaları o|arak görtildüğünü vc bu tür ülkelerin çoğı,ınluk]a uluslararası

yaıdııııları hak ctmediğinin düşünüldüğünü söylcınek de yanlış olıııaz

(Caspcr, l995).

Tüm bunların, bırakınız öteki hak|arı, e],ı teınel hak kabul edileıı

"yaşama hakkı ve insan onuruna" ıykırı olduğu. iıısanların içinde bulun-

dukları bu aoıırrasız duruınların hepsiııin, cn ten]el insan hakkının ihlali

aı,ılamına geldiği ortada. Öte yandan artan yoksulluğu ve çeşitlcncn btıyut-

larıııı, ancak ktiresel sisteııı|e ilişkisi içinde tanıınlamaırün anJaıı,ılı olduğu

da bir gerçek.

Ytıksulluk sorununun günüıTıüzde yenidcn keşledilıııesiniı,ı birdcıı

l'azla nedeni olsa da. bu konuda artaıı duyarlılığı, esas tılarak ı,ıygulanan

netıliberal politikalarla ilişkisi içinde düştinmek ycrinde olur. l98() sıınrası

yaşınaı,ı kürescllcşmenin dayattüğı ııeolibcral prılitikalar gelişnıckte oIan

ülkelerdcki yetersiz koşulJarı daha da kötiileştirdiğinden, ülkeJer ve bölge-

ler arasındaki eşitsizlik biiyüdtiğü gibi, bu tilkclcrde artan yoksullukla baş

etme potansiyeli de zayıflamaktıdlr. Bu ncdeııle sistel]ıin Ve uygulaıran

politikaların başarısını yıkan vcya gölgeleyen ytıksulluğun,

neliberalzınin/neo-]iberalizmin en temcl sorunu olarak giirülüncsine de (No-

cl. 2()()6, 32 ) ) şaşınaınak gerekir. Yine bu ne denle, lMF ve DB'nın yoksul-

lukla il.qili saptamalarıırı, yeryüzündc scrınaye birikiınindeki yoğuntaşmayı

ideolojik o]arak ıı,ıaskcleme girişimi tılarak nitclendiri]ncsi de ırrünrkündür

\ı', ııııı, Tri,,,ıııin, nı,ıl ]ü)lnü'dcn ıktıran Mbuııdı. ]lnı4. 2X4), ( )le yındıın
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Noel'in dc belirttiği gibi. yoksulluğun kcşlcdiinresi yeı,ıi bir uzIaşnradaı.ı

çok yeni bır ınuhalef'et alanı yaraltrğı gibi (Noel, 2006, 306), btı koı,ırıda

sistcünde ve politikılarda döntiştim gibi gerçek bir ınücadeleden söz edcı,ıler

bulunsa da. gerçek niyct ve uygularıraların buralardan çok ı-ızak olduğu da

ortııdadır.

YoksuJluğu irdeleycn tüm çalışııalırda, yoksulluğun küreselleşnıe

sürccinde hız kazandığına ilişkin vcrilcr ınevcut. Bu vcriler, artan yoksrıl-

lukla izlcı,ıcn neoIiberal politikalar arasında iIişkiler olduğunu dı gajster-

mcktc. Örneğin Diinyı Bankası (DB) vcya Ulus]ararası Pıra Fonunun ]980

sonrası gelişınekte olan ülkclcrde uygulaı,ıı,ııasını gerekli giirdüğti dış ticare-

tin libcralleşmesi, dcı,lctin ekonomidcn el çekı,ıresi, özclleştirıne gibi yapı-

sal reforııılirrın siiz koı,ıusu ülkelerde sosyal srırunları arttıIdığı, buı.ıa karşın

artan borç]ar. biiyünre yetersizliği ve kamu hizıncllcri ve kanıu harcaınala-

rıı,ıdaki darılmanın ulusal politikaların gücünü zayıflattığı bir gerçek. Bu
döıremde birçok ülkede flnansal krizin yaşannıasıyla izlenen poliıikalara
ilişkin kuşkuların arttığünı vc heıı,ı kürescl hcııı de uIusal düzcyde bu politi-
kalara karşıt bir sosyıl hareketliliğin ortaya çıktığı da. artan sorunların BM
ve UNESCO. UNDP gibi bağlı kuruluşların, kalkınııaıııı,ı insani yüzline

dikkat çekıııeyc başlanralarına ncdcn olduğu da bilinmekte. Birkaç örnck:

BM, l990 yıIında Bcşcri Kalkınma Raporiarını (BKR) yayınlamaya başla-

dı, bu veri]erle [ilkeler trrasında vc ülke içinde biiytiyen gelır eşitsizliğini
açıkça gajrünek mt'ımkün oldu; buna bağlı ıılarak UNDP. cktıniıııik kalkııı-
ıııa iIe beşeri kılkınn,ıayı biraya gelirecek programları uygulaınala önem

verdi; l995 yılında Kopcnhag'da "Sosyal Ka]kınına Zirvcsi" toplandı; 2000

yıIında DB, "Yoksullukla Miicade]e" başlığını taşıyan Dtiııyı Kalkınn.ıa

Raporunu yayınladı; Eylül 2000'dc BM. 20l 5 ıçin yoksulluğun ve yoksun-

Iuğun azaltılması açısından bazı sonrrıt hcdefleri içeren Milcnyuıı.ı Bildiri-
sini kabrıl clti.
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Kuşkususz DB ile BM'in yoksulluğa ilişkin yaklaşııııları epeyce

t-arklı. Herşeyden önce [)B, ytıksulluk sorununu günüıılüz gclişnıelerinden

bağııı,ısız, kendi başına bir sorrın olarak ele ılınakta. Dünya Bankasının

2000/200l yılında YoksulIukla Miicadcle (Aıruc,king R]ı,cf1,1..J başlığlnr

taşıyan Raporunda yoksulluğun ayrıntıJı bir ana]izinin yapılınasıııa karşın,

ııe ekıınoıni politikalarında herhangi bir değişikIik söz konusudur, ne de

ulusal hüküınetlerin dışında kürescl düzeyde iııandırıcı bir önlemden söz

cdilınektedir. Bunun gibi 2006 tarihli "Hakkaniyet vc Kalkınına" @qıılıı,
tınd Develııpıııanl) başlıklı Raporun sunuITıuna bakıldığında da (WB, 2()()6,

l - l7). yeryüzünde okul, sağlık, siyasal güç ve flrsat eşitliği açısından farklı-

]ıkların ne kadar büyük olduğu üzcrinde durulduğı.ınu vc kalkınırıak içiı,ı

eşit lırsatlarııı vazgeçilınez önemde t:ıldı.ığulıun vurgulandığını görınek

ınüır,ıkün. Ancak Raporda iilkelcr ve kişiler arasındaki l'arkIı]ıkların nedcn-

lerini ekononıik sisteııle ilişkilcndirnıek hiç sijz konusu olınadığı gibi.

eşitJik konusıınun da başlı başına iiıenı]i bir an,ıaç olırrıık değil. ckonoınık

tirsatlar yaratılıırasına Iıizmet etn-ıek üzcre, araçsal bir aniayışla elc alındığı

aı,ılaşılmakta ve bu konuda ilgili hükünıetlere ait scıruıııluIuklar vc yctersiz

lik]cr üzcrinde durmakla yetinilmektedir.

Dolayısıyla DB^nın yoksulluk sorunuııı artan ilgisini ftıvclıı,ı ı,cık-

/rı,sınızı bağlamak doğru olsa gerekir (ayııı gajlüşte Şenses. 20()l. 53). Bu

yaklaşım. büyük ölçüde, ytıksulluğu kıçınılmaz bulan vc gcçnıişte olduğu

gibi bugün de bazı yardımlarla geçiştirilecek bir konu olarak gören ahlıki
yaklaşııııla da bclızcşmektedir. Ancak ahlaki bir kaygının iitesinde. gerek

ulusal gerek ktireseI düzeydc artan yoksulluk sistenıin başarısını gölgeleyen

ve kille]eri sistene karşü harckete geçirebilecck bir soruıı olarak da görtil-

düğündcn. böylc bir tehljkenin önleııııesi açısından da üzerindc duru]masl

gcrcken bir soruıı olmaktadır. Bunun dışında, sisteıı-ıin gclişmcsi içın daha

geniş kesiıı-ıleri sisteıııin içinc katınası, daha lazla alıın güctinü harekctc
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gcçirmesj gctck]i, BunLıı] için dc r tıksıılltığuü] ızaltıln]ası gcrckiyor

Bıınir karşın lJM'in. yoksulluk koı,ırısuı,ıda daha tarkIı bir yaklaşınıı

beninısediği açık. BM ]99] larih]i Kalkınnıa Rıporııyla birlikte. heııı yok-

sı-ılluğlın tanıını heın de yoksıılluğa ilişkin yaklaşınııııda dal,ıa gı.,ııiş r c an-

laııılı bir pcrspcktif kulIannıaya başlaııııştır (Speth. l998. 277). YoksulIıık.

artık yalnızca gelir ı,ııahrunıiyeti olarak dtişünülııcmekte , yaşam stiresi.

tenrı:l eğitinr olanakları, yaşıı,ıı koşullarını dikkate alan daha geniş bir "ı,ı-,t-

.ııııılzıt" anla.vışı içinde ele alınmaktadır, YoksulIuk vc ytıksuı,ıluğun gidc-

rilınesi açısından da, heıı yoksulIıık bir "ırısrıı hııklcırı ihlcıli" olarak düşü-

nülır,ıekte, l,]en-ü dc tiim insaı,ı hakIarını içine alacak bjçjnde "bijüilnlijk{,ii

instın htıklorı" yaklaşıı,ı,ıı benimsen mektedir. Buna bağlı olatak BM. be-

n iı,ı,ı scı,ıcı,ı ölçütlcri dikkalc alın Beşeri Kalkınıı,ıa Endeksleri (t]Kll). Cinsi-
yete Bağlı Kalkınıııa Endeksi (CKE) gihi ülkclcrarası kıyaslaııralar yapııa-
ya iıIanak vcrcıı rıptırlır I,ıazırlanıaya yöne lıııekted ir.

Yııkarıda bazı vcrileriı,ıe dcğindiğin,ıiz bu raporlardı. AIııartya

Scn'in "yıpabilirlik|er" (ctı?ubilitie.r/ yaklaşııırııııı,ı beniıı-ısendiği ıc 1ıpı-
bilirliği illçnıek üzere bazı kritcrlcr gclişıirildiği gijIüImektedir, BM'in be-

niııısediği bıı yaklaşıının DB'nın bir vcyı iki dolar gibi yoksulJuğun nc

oldrığunrı anIıı,ı-ııya iziıı ı cı,nıeyen yaklaşıınından oidukça tarklı ve daha

anlaıııIı olduğu ortada. BM, bu raporlırlı uluslararası düzeydc bir kıyasla-

ı]la yirpmınıı ötesinde. UNt)I' eliyle yüriitülcn kalkıı,ıını prograıı-ılarında

beşeri kalkınına ijlçütlcrinin gcliştirilnıesini dikkate aln,ıal,a da özrn giıs-

tcrıııektedir. Ancak bu l'arklı yakJaşıııı kendı içindc birçtık zıal'içcrnıckle-
dir, ()rneğin kiiü,esel gelir eşitsizliğini öneıı-ıli bir sorun olarak gajrcn, yok-

sıı]luk ıı,ıeselesjııc insan lıakları ihlali tılarak bakılmasına çalışaı BM'nin
yıklaşıı,ı,ııı,ıııı. tı]usIararası diizeydc bcniınscnmc şansının düşük kaldığını.

BM'in bu kontıda oldııkça naif bjr koı,ırıı,ııda olduğurırı yadsın,ıak ktılay
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değil. En başta BM gibi uluslararası kuruluşların en giiçlü ülkelerin çıkarla-

rına karşı durmaları çok gtiç. geçmişte bunu başardıklarıııa tla şaIıit oltııı-

nruş cleğii (Fuller.20()5.2tJ9). Öte yandan bugün küı,esel ytıksulluğun ya da

gelir eşitsizliğinin artı,ı-üısünda uygulınan net]ibcral politikaIarın rolii epey-

ce bclirleyici; BM'in bu ı,ıoktaya gclııresi zt,ır. Bı.ıııun dışındı bugiin giieü

ulusa| devletleri aşan ve kürescl bir "imparatorluk" halinc gelen bir kiiresel

sermaye vc kapitalist sistcınden söz etıü,ück gerek ki (Hard ve Ncgri,2000).

bunIarı aşı,ı,ıak veya dizginlemek BM'in işi olamaz.

BM Raporları. aslında BM"in çok mtitevazi istcklcrinin bile kabul

edilmesinin ııe kadar ztır oldtığunun hircr kınılı. ı')rncgin BM 2005 Rapo-

rundı. zcı,ıgiı,ı tilkelerin 2()00'Ii yıllarda GSMII']arının %, 0.25'ini yoksul

ülkclere yardıııı amacıyla harcadık]arı belirlilirken (2005. 7). bir doların

altında gelirte yaşayirı,ı bir ınilyardaı,ı lırzla aşırı yoksrıl insıııı yoksı-ılluktan

kıırtarıııak içın 300 milyar dtılarlık bir lıaı,calı,ıaya ihliyaç olduğunun tahmin

edildiği. bu I,ıarcaınanııı dünyanın cn zengin yüzde l()'unun gelirinin ancak

ytlzde I.6'sı tJiizcyinde kaldığı söylcnmektedir. Buı]unlı. küreseI düzeydcki

aşırı yt,ıksulIuğun bitaz tılsun giderilııcsi için yukarıdan aşağıya dtığı,u çtık

ı]]ütevazi bir.sclir transl'erinin bilc anlaııılı olıcağınıı,ı anlalılü]-üaya çalışıldı-

ğI açüklır (2005. 4). Zengin ülkelerde yardıı,]ı için ayı,ılan lıer l Dolara kar-

şılık, askeri harcaınalara ]0 Dolar ayrıldığını. böylece askeı,i giivcnliğe

insan giivcnliğinden daha lhzla iine:rı r,crildiğini siiylcıııekten dc gcri du-

rulmaıııaktadır (UN. 2005. ll). Buna karşın, I,ıeniiz zengin ülkelerden yal-

nlZCa yardüı,nlarln artacağü söZtinıi aIıııaklın öteye gidilcbilmiş değildir.

Bu çcrçcvcdc BM. ekonon,ıik kaIkınınanıı,ı yanısıra beşeri kalkıı,ııı,ıa

yönündc bir duyarlılığın kazanılınası vc yoksullıık ile ytıksunluğun insan

hıkları ih]a]i vc bcşcri serınaye kaybı olarak görülmesi ytılunda bir çabı

Iıarcaıııaya dcvaılü etmektedir. Bu yoldaki çabaları. bir yanda "ytıksulluğun
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Kuşkusuz cnlclcktüel çevrelerde ckoııonıiı,ıin işleyişinin az ya da

çok değiştiriInıcsi veya kürescJlcşıııcnin insaı,ıi yöndc diiıüştürülıı-ıesi ko-

nusıındir epeyce flkir ıc öncri sunulıııakradır. ()rncgin Amartla Sen'iıı aI,ı-

lak konusundıki duyarlılığı çerçcı,csinde. ekonominin al,ılak koı,ıu]arından

uzaklaşı,ııasını clcştirdiği. bu anlayışın rcl'ah ekoı,ıtımisiııi zayüllattüğıı! söy-

leyerck ckiınoılıi için de ahlaki bir yaklaşım:n gerckliliğindeı söz ettiğini

biIiyoruz (Sen. l9tJ7). Öte yandan. kiirescl kapita]izıı,ı kırşısında küresel

siyasetin yükseltilıııesi gercği dilc getirildiği gibi, kürcsel düzeydeki adalct-

sizIik]erin giderilcbilıı,ıes i için kürcscl serınaye dolaşımı iizerinden vergi

alııııııasını iingiireıı öııcrilcı de ortaya at]lmaktadtr (Tobin, i978). Buna

benzer bir öncriyi BM'in de gündcı]]e getirdiği görülırrckte. 20()2 yıllndaki
Gcncl Kurulda görtişülnrck üzere "yoksullrığun azaltılması içın bir dünya

dayaırışnıa liınu^' kurulıııası 1ckli1l dile getirilıııckıcdir (UN, 2002). Bu 1bn-

la. yoksullıığun aza]tılıı,ıasıı,ıda 2()]5 hedetlerınc rıJaşmayı kolaylaştıracak

parasal bir kaynak yaratü]ması amaçJanıııaktadır; çeşitli kuruJıışlar. şirketIer,
r,akıllar ve bireylcrin gönüllü kılı lın,ı larıy lı oluşı,ı,ıası beklencıı bu Fon 1,ö-
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azaltılmısı için l0 yıl (J997-200(ı)" veya "20l5 Mileı,ıytıııı Bildirisi" gibi

soınut hcdcllcri ulus]ararası giindeme taşııı,ıak vc bunun için küresel bir
anlaşnıa sağlanıı,ıası yönündc çalışı,ııak; öte yında bir Küresel Sosyal Fon

kuru]ıı,ıası veya siısyal haklar konusunda da izleıne ve şıkiyet etme gibi

tıIanakların arttürtlünıtsı yönündc çaba harcıınak biçiminde olıı,ıaktadır. An-
cak BM jnsan lıaklırı vc yrıksulluk ilişkisinde uluslararası ilgi ve duyarlılık
jstese dc, keııdi konuı-ı,ıtıı,ıdan da geleıı kısıtlaıııalarIa, bı.ı sorulıı kürcscl

düzeyden çok ı-ılusıl düzeyde vc siyasal gelişmeler içindc çözülecek bir

sorun rılarak bakıııaktadır. ()ysa insan haklarına, ekrınoıni dışındı ve daha

çok siyasal, sosyal ve kültürcl bir ıı,ıesele o]arak bakılması, hele konu yok-

sulluk gibi gclir dağıJıını ile doğrııdın ilgili bir nıeselc isc çözüm prıtınsi-

yelinin daha baştan sıı,ıırlanıııası anlııınına gcImcktedir.



netiminden UNDP soruıı,ı]ı.ı olacaktır. Ancak bugüne dek. ne 1'obin vcrgisi

gibi küresel dtizcydc işlcyecek çok ınütcvazi bir veı,gileme sistemin,.- gcç-

mek, nc dc BM içinde bir dayanışıı-ıa fbnu oluştuı,ınak n,ıün,ıküı,ı t,ılı,ı,ıuşttıı,.

Bunlar gibi, küresel eşitsizliklcriı,ı kürcsel politikalarla çözülcceği
yolundı "kozıı,ıopolif' göriişlcr da ortaya atılmaktadır. Genel otarak koz-

mopolit yaklaşımları savunan siyasct liIselbcileri (Brian Barry, Charles

Bcitz, Thomas Pogge gibi), bölüşüıncü ad,ı|etin (ı]i.stribulil,e iüüStica) lum
dtinyayı ı"ıygulaı]maSü \,e tüın insanlarl bağlaması gajrüŞünü beı] ilı,ı seın ekte -

ler (Cancy, 200l). Örneğin Ptıgge. tarihsel gerçekliktcn hareket ederek,

yoksul üIke/bölgeJerin yoksrılluğundan zengin ü]kelerin soruırr]u tutulması

vc bu konuda yoksulJarıı,ı günahı varsa. bu günal,ııı,ı zenginler tarallndan

"ateşlendiği" gerçeğinin kabıı| edi]mesinin daha doğru olacağıııı ileri sür-

ınekte vc sonuç olarak. ycryüzüntin kayıraklarından yalnızca bir avuç poli-
tikacııııı,ı ya da zengin ülkelerin yararlan ması ndak i adaletsizliğin giderilme-

si. yani "kaynakların eşit billüşüln,ıesinin" gerektiği yolunda bir yaklaşııı,ıı

ortaya atmaktadlr (2005.1-7). Btıııa kaışın, "bölüşümcü adaleti" gtindcme

getireıı Ra»,ls ve daha birçokları. liberal yaklaşıının da bir gereği olarak,

cşitlik ve adalet mcselesini daha çok ulusal düzel,de e|e alınn,ıası gcreken

bir konu olarak görınektcd irler. Bunlara göre bö]iişümcü adaleti uluslararası

düzeyde uygı-ılanıanııı varolan sistcırıden gelen birçok engcli var; örneğin

gcrçekçi olnıak gerckirse. l,ıeıı jnsaıı doğasından kaynaklanan ııedeıılcrle

iıeın de ulı-ıslararası sisteındc lıcr dev]etin bağıms:zlığının kabuli] nedeniyle,

kozı,ı,ıopolit veya küresel çöziimleı,in liinı çckiciliklerine karşın uyguJanabi-

lirliği kuşkulu (Caney, 2()()J. 987-988). Sonuç olarak, dünya reaIitesinin

sorunu olaı,ı yoksulluk ve gelir adaletsizliği, aslında bu sorundaıı soruıı-ılu

reaJist yaklaşımların e] ine kalmaktıdır diyebiliriz.

()zet]e, kürescl yoksulluk veya ktirescl cşilsiZ]iklc baş etnıek içiıı
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ortayir atılaı] birçok yaklaşınıda kaçınılıı,ıaz iılarak br)/ıi,iı'iıı odıılct.si:liği ıe
insoıı hqkkı ihtııli gibı iki teıııel r,c anlamlü argiin]aı]ııı gündcıııc geldiği vc

bı-ı çcrçevede hayli zcngin ve yoğun tartlşmalalüı1 ortaya çüktüğı göriilınek-

lcdir. Ancak yoksuIluğLın hcr iki boyutlı ilişkisi de. ektıntınıi politikalatı,

ı.ıluslararısı sisteııı. ı-ılusal politikalır gibi birçok düzcyde ve alandı oIdukça

radikal döniişün,ılcri gereklirirken. görüşlcrin zenginIiğinc karşın politikala-

rııı r,e önlcınlerin "cılızlığından^'öteye gidildiğini söylcırıek zor. Aşağıdaki

bölüıııde. yoksulluk ve insan I,ıakları ilişkisi açısından orlaya atılan baıı

tartışnalara dcğineceEinı; bu tartışıı,ıalar^ kurulıı,ıak istcnıneven ilişkileri

daha iyi göıııen,ıizi sağlayacak santyoluıTı.

Yoksulluk ye Iılstn Haklurı Ilişkisi

llı:rkıiıı. qırık l,tnliıı ıt gtrck ıll|ıi iı,iı] \|\|ıı,k gııııl. iı(/ıi ı,ı,

rIl1l]ü i\in hı,\l,.,ü]t]],. .ıiıinı lııııııı ıı,ııhhi hııkıııı lııkkı ııırılıı l/trkt,,.

iıı| ljk. lıııçııılık..«ıkııılık ılııllıık. ıı4lılık ıı kııııli ılııı,ıinıiıiıı ılılıııılııki
lıılııllıırılıııı ılııQ,ııı ,.at,çinı ııkııııı.tı ılıııııııııııılıı giiıı,ıılil lıııLkıı:lı ııılıipıir

llııııın llııklıırı l,,rrcııçcl l]illiıiçi.l\1lıdd. ]5 )

l948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrcnse] Bildirisi (lHB)

ilc. Iıer insanın tcıırcl itıtiyaçlarıı,ıın karşılanıııasına ve insaıı onrıruı,ıa yakışır

bir yaşan,ı stirdalrlnesiüüc ilişkin hakkı olduğu kabııl cdildiği gibi. l96(ı tari-

hindc kabul edilip l976 tarihindc yürüılliğe giıcıı Ekrınrınıik, Sosyal r"c

Kültürel llaklaı, UIuslırrırası SözIeşıııesi (ESKHUS) ilc dc. sosyal. ckone

ııik vc kültiirel haklırın daha ayrüntlIü biçiınde diizcnlendiğini hiliyoruz.

Aı,ıcak. insan l,ıakları arasındır ycr almalarını kaı,şın. bu haklarla ilgili du-

yarlılığın vc koruı]anlı] siı,iI ve polıtik lıaklara bcnzcr bir geIişnc göster-

ıııcdiği de ortada, Bugün nerede iılursaı,ıız olun. insaıı hak]arı konu tı]uncı.

ilk clde düşiincc \c ifıtde i'Zgürliiğü. örgütlenı,ü,üc i'Zgürlüğii gibi sivil lıak-

larla. denıokratik seçiıı hakkı gibi politik l,ıaklardan sijz cdilirken, bu tar-

68



tışıııa zeır-ıiniı,ıc sosyo-ekonomik hakların geldiğini görn,ıek çok zordur,

Neden biiyledir'i Kuşkıısı.ız birçok ncdcndcn söz edilebilir. En başta vc çok
öncmIi engel olarak. stısyo-ekono ııı ik ]ıak]arın. bugün de insan l,ıakları ara-

sıııda ycr alıp almayacaklarına ilişkin tartışınalarclan söz clı,ü,ück doğru olur;

ikinci olarak, bunların dava koı,ıustı tılır-ıası ve yargı yoiuyla çözüınc kavuş-

turu]ı]-üasünün öntiıde birçok engelden söz edildiği biIinıııektedir; üçüncü

olarak da. bu lıakların neler olduğu konusunda net bir anlayüşa ulaşınak da,

hcr ülke. her grup, hcr koşuIda geçerli standartları bulnrak da tıldukça ztır

göfünmckledir. Kısacası, ulus!ararası bir sözleşnıeyc konu oIıııuş tılsalar da,

sosyal haklar konı.ısunda kararsız]ıklar tla. belirsizliklcr de. kuşkular da

Sürüp gitınektcdir.

Sosyo-ekrınrııı,ı ik haklır^ giinainrtizde dai,ıa çok ktınu cdilen yönüyle

sosyal l,ıaklarıı,ı] geçerliliği ktıı,ıtısuı,ıclı yaşanan tcreddütleri biraz deşersek.

ilk olarak. liberal anlavışın bu hakIara ilişkin oIu:nsuz yaklışın,ıından söz

ctınek doğru olur. Bilindiği gibı. tenıel haklarla siyasal hakları birelin öz-

gürleşıııesi açısından asıI kabul cdcn vc bunları güıence altıı,ıı ılaı,ı bir hu-

kuk sisteı,ıini öncınsc},cn liberai yaklaşını açısından. yasa karşısında cşil-
]iktcn öte bir cşitliğin pek biı,anlııııı ytıktur. Bu konuda Hayck'in yaklaşı-

ınından yrıla çıkarsak şı-ınları sii1,1eyebiliriz: Soı]üut bir eşitlik sağlaııak
üzere hüküııetlcrin sart'edeceği çabalar yasa ('nündeki eşitliklc zıl. hatta

birIiktc diişünüleıııcyccck şcylerdir; çiinkü objcktil' cşitlik sağIaına soruın-

luluğu. sübjektil'eşit]ik sağlaına şııısı ınlııııını geleınez, Ötc 1ındın lıuku-

kun iistünlüğüniin iklisadi eşitsizIik doğurduğu da inkAr ecliIeı]ıez, ancak

bunu kahul etü}ıek gcrekir. Bunun ölesine geçerek iıısaı,ıların ınaddi duruıır-

larını dikkatc alın bir hukuk sistcır,ıi^ "Iıı-ıkukuıı sıısyalistleştirilnıcsi" olabi-

lir (tlayek l999. ]09). ()zelle Hayek. stısyal düzeı,ıc spoüıtaı bir düzen ola-

rak baktığından. bu düzcı]dc cşitSiZIiği de doğal kabul ctınckte ve güvenlik

adına piyasa sisteınjne ınüdahalc c(mcnin gü\,enliği de. özgtirliiklcri de
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(iiinüünüz ]iberalleri açısındaır bcnzer oIduğı-ı gibi tarklı görüşlerı

savuıııınlıır da karşımıza çıkırıaklırdır. Örneğin, adaleti, büyük ijlçtide gijnül-

lii katılını vc seçiınle bclirlcnen anayasal/siızleşmesel kurallara uyguıı dav-

ranıııık olarak tanıııılayaı,ı ve hukuki çerçeve içindc yasal eşillik ile serbest

seçiıı,ıler dışıı,ıda başka kıygılara yer ı,ılmadığıı,ıı söylcycnJer de vırdır
(Brcnnan ve Buc]ıaııan. 2()0]). Rarı,ls gibi daha ilerici libera]lcrin rethhın

bölüşüınü konusunu meselc yaptüklarü da giıriilmektedir. Rau,ls'a giirc,

adatetin sığlanınası için yalnız "herkcs için geçerli cşit ten,ıel ilzgürlükler"

yeterli değildir, topluı,ıısirl vc ekonoıı,ıik eşitsizliklerin "cn az avaııtajlı olana

cn btiyük yarar sağlayacak" biçiınde düzeltilıncsi gerekı]ıcktcdir 1Rarvls.

200l. l33), Bir aıılaında Rırvls, Sen gibi kişi ve gruplarııı kendi an,ıaçlarına

ulaşınak açısındaıı sal,ıip oldı.ıkları kapasiteyle ilgili oIduğundan, bir yandan

bö]üşümcü ıdaleti (di.\İribuüil,e lu,sıice) bcniıııseı]ıekte, titc yandan bu kapa-

silc açısından ı,.şiı ıleğcrclc (izgı'll,/ı/t (Rawls, 200l , 203) gibi bir anIayışı

dilc getirmektedir. Her iki yoldan dcn]okratik katllıını güçlendirııek istedi-

ği de açık. Ancak Rarvls, Fabre^ıı,ı de bclirttiğj gibi. libcra| yaklaşınıdan

harckct ettiğinden. sivil haklar]a siyasıl hakJarı iineıııscrkeıı stısyal vc ektı
noıııik lıakları listcsiııiıı dışında bırıkıııaktadır (Fabre, 20()j. 9); ijte yandaır

bölüşüın adıletini ulusal düzcyde veya bclirlı bir ttıplunıda düşündüğü de

hilinüncktedir.

Sı,ısyıl lııklar açısıııdaıı btı o]ı.ıııısuz tavra bağlı tılarak, stısytı-

7o

ortadan kaldıracağı endişesini vc özgürlük adına ınaddi özvcride bulunma-

nın kaçın ılmazlığıı,ı ı dilc gctirmektedir ( l999, l67- 1 tt0). Bu an]atıı,ııdaı,ı

yola çıkarak. liberalizıııden aşırı yoksulJara yardııı,ı edilnıcsi dışında bir şey

beklenen,ıeyeceğiııi aııladığımız gibi. bu tür eşitsizlikleri gidermcyi anıaçla-

yan hak temclli yaklaşımlara özgürlükleri tchlikeye scıkacak yakIaşıınJar

olarak bıkıldığı sonucLına da varabiliriz.



ekonomik hakların anayasal güvcncelere kavuşınası. aı,üiryasalaşsa bile yar-

gı konusu olması. varlık]arının ckonomik kaynaklar vc gclişııişlikle ilişki-
lendirilınesi gibi birçok kiınuda teırıel hak ı,c özgürlüklerdcn ayrıldıklarını
biliyoruz. Bu ayrılınanın başlıca nedeni olarak da. sosyal hakların ptızitil
karakteri göstcrilırrektedir. Bu nedenle, sosyaI hakların anayasal/yasal ka-

bulü sonrasında da sorunlar ve tartışı]]alar bitmenıektedir. Kimileri, sosyal

haklarıı,ı anayasal güvcnceye kavuşmasını önemli bı.ılurkcı,ı. kinıileri bu

güvencelerin stısyal hakların hayata geçırıesi açısından yeterli olmadığınt

sajylenlektedir, Bu konudaki farklı görüşlere kısaca bakmtıkta yarar vaI.

Hakların yasalaşınası konusunda ilginç bir yak]aşıüIı Amartya Sen

dilc getirnıektedir. Sen, herkesiır insan tılı,ııaktaıı gelcn I,ıakları olduğunu

söylemck çok çekici olsa da. iizellikle bazı hık]ar koırusunda duyuliın kuş-

kular ncdcniyle insan haklarınıı kavramsal haklılık temelinin kurulması

ihtiyacını günden,ıe getiriyoı vc insan l,ıaklarının hukukla düzeı,ı lenıncnin
(incesindc elik bir lenıeli olduğunı_ı vurguluyor (200.+). Sen^in yaklaşımına

göre, sosyal haklar da dahil olmak üzcrc tüın insan hakları yasal düzenle-

melere konu olmalarının önccsinde etik bir temele dayandıklarından, insan

hakları islemi, yasa, ilk-yasa, ideal-yasa olınayıp. öncelikle ı:tik bir taleptir,

İnsan Hakları BiIdirisi de etik talebin dile getirilmcsi cıIıııaktadır. İnsan

l-ıaklarının önemi dc düzenledikleri hakka konu olan özgürlüklerden gel-

mektedir (200.1. 3I9-320). Sen iızgürlük teırrelli bir ahlak ve hak aırlayışı-

nın. Bcntham'ın yarar (ulili/.|,) teıı,ıclIi ahldk anlayışından thrklı olarak, baş-

kalarının en aza ra^ olına gibi ytıksunluklarına aldırış etmeyen ahlaki çar-
pıklıklardan uzak kalınmasını sağIadığını söylemekte ve özgürlük mesele-

sini fırsatlar ve yapabilirlik ile ilişkilendircrck yapabilirlik anlıınındaki
özgürlüğü. insanın lark|ı fbnksiyonlarını başarabilme tırsatı, bireyin bunları

seçcbilıııe özgürltiğü olarak tanıı,ıılıınıktadrr l32x-J32 ), Öte yıntlan, scısyaI

hakların öteki haklara görc daha az güvence altına alınınış ve yeterince
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kurunısallaşır-ıa ıır ı ş rılnıılarının. bunların "hak" otııadığı iddialarınI gcçcr-

siz kı lıııayacağın ı saiyleınektedjr.

Scn. hıkkııı yasal dcğil ctik bir tcnrcli oldı.ığuııu Söy]erkcn. öZetle"

hakkıı,ı "/ıııliıiiııı 1ııt,ıı.ğıı cla.ğil cht,ı,t,ı,ni" olduğı-ı gibi çiık öııcııli bir yaklı-

şıııı dile getirnıcktcdir (_]27). Bı-ı duruında ahlıki hak]ar likri bunlaıın yasa-

lıışıııasıı,ıııı ilhaın kaynığı olsa da. ıhleki aı,ılayış. h ukrık-te ı,ı,ıclli yaklaşını-

lardın tıırk]ı ıılırık lraklaı,ın hayata geçıııcsi içiı,ı ınutlakı yasalaşıııası ge-

rcktiği sonı.ıcuııa vaı,ınııııaktı. Bu haklırın var ırlıııası içiı,ı ıı,ırıtlaka yısa-

laşııası gerekıı,ıez; ıııcak yasalaşıııııııı,ı iı,ısııır hıklarıı,ıın dikkıtc alınııısını
giiçle ndirdiği dc açıktır.

Sosytckonoıııik hakların yasalaşırıaları kiınusuııda, bu hak]arı

tüınden reddctıneycı,ı lcrin de gerek "kurumsallaşmı". gerek "gerçeklcşc-

bilırıc" sorunları ncdeı,ıiylc kuşkulu oldukları ve iiteki iıısaıı l,ıaklarıııdaı,ı

thrklılıklarını ileri sürerek bundan kaçındıkları biliı,ıııektc. Seır, buı,ılara

karşı da ayııı ctik temcldcn hareket cdcrck. bu hıklarııı al,ılaki teıne]iniıı

kurunısalIaşıı-ıalaı,ı ytılundaki çabaltrra yeteriı,ıcc haklı bir zcmin kazandırdı-

ğıııı siiyleıııckte ve gcrçcklcşebiln,ı c boyutuyla ilgili cleştirilere karşı da. bir

hakkın kabulü için gcrçekleşebilir olınası gibi bir ön yaı,gının kabul cdile-

ıııcycceğini be]irtınektcdir (2004, ]47). Taırı aksine. insııı lıaklarına yapıla-

bilirlik koşuiu getirı,ıck yerine. iınlarıır gerçeklcşmesine giiç kazandırnıa

yolıında çaba Iıarcaııııınııı asıJ aıııaç olması gerektiğini i]eri sürıııcktedir.

Ancak Scıı, ttim ahlaki iddialarda oldtığu gibi, insan haklarının da kaınusal

bir onaya ihtiyıç duyacağını. bı.ınun içiı,ı dc bilgi edinmc olanaktarıııın sığ-

landığı koşrıllarda geniş vc sürekli tartışıııalarla belirlcı,ıınesiniıı doğru ola-

cağünı. bu nedenle lıcr topluına giire değişikliklcr gösterebilcceğın i dc kabul

etmcktcdir (35()). Bir anlaııda. iıısan hak]arı konusunda koşullu bir cvren-

.e lligı klıbul eınlekıcdir tJiluhilıriz,
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Bu etik tcıııe]]erine kırşın, bugı.in hili hcın siısycekonoıııik hakla-
rın varlık kazanıı,ıası, ijnceIiklc de anayasalaşıııası açısıııdan soruı.ılar oldu-

ğu. hcıı de anayasalaşıııalarıııa karşIn bu iıakların hayata geçenıediklcri

biIinınektc; hayatı gcçeneyiş açısındaıı cn ijncünIi nedcniı.ı bu haklarıı.ı bazı
yükünılülükler gctircn pozitif karakteri oldıığu da ileri sürülnıektcdir, Bu
hakların anayasalxşrna (.,on.\titü!lionrılirlrıü]) sorrınunu tartışan Fabre, insan

]ırrın özerk varlıklar o]arak kendi hayatlarını kcndi konlrolleri altına alabi]-
ı,ııeleri için siviJ. politik. siısyal lıakJarınıı.ı tüıTıüntin anayasalirrcu gLi\cüüec

a]tına alınınas! gercğiıden söz cderkeı,ı, hak]ar arasıııda ayırım yapılıııasının
haklı bit teınelj olünayacağı. çünkü haklar arısında ııegatil've pozitifkarak-
ter açısından pek de anlanült bir ayırıııı yap ı la ılıayacağı göIüşünü di]c ge-

tirıııektedir (Fabre. l998): Fıbre yazısınria, a) siviI hakların bir şey yapıl-
nıaması anlamında "ncgıtif' karaktcrine karşın. siısyal lıaklatıı.ı bazı yü-

küınlülükIer yükleyen "pozitif'karakteri olduğıınu söyleycn; b) bu haklaı.ın
kıt olaıı ı,ııal, kaynak ve hizmctIerin paylaşıınünI içerıııcsi nedeniylc birbi-
riyle "çatışma" içindc olabilcccklerini iicri süren; c) bu haklarııı dava koı.ıu-

su olnıası l,ıalindc yargıı,ıın nasıl/ne gibi bir rolü olacağı konusuı.ıda sorıınIar
olduğu yolundaki göraişlere yanlt Yermeyi al]]açIaınaktadlr,

Fabıe, özetlc, bu tür kıygıların sosyıl haklırrın anayasalaşırıası açı-
sından cııgel oIuşturmaüT]ası gerektiği yolunda sonuçlara varınakta ve şu
argümanlarl i]erj Sürnrcktedir: cn başta. siVil vc siyasal hak]arln. cn azındaı]

bazılarının da ncgatif karaktcrde tılduğuı.ıun düşün ü lııı eı.ıre si gerekmektcdir.

Örneğın dava koıırısu rılaır hcr türlii hakkın arıı.ıabiln.ıesi için yargı sistemi-
niıı kuru]ıı,ıası gcIcktiği gibi. oy vcrnrc hakkının varlık kazanıı.ıası için de

biı- seçim sisteı,ı,ıiniıı kurulnıasıııa ihtiyaç vardır; tün] bunlar da devlelin
sorunıluiuğu altındadır. Bı.ı sorunıluluk ortadayken, bu hakların ncgatil
haklar olarak düşünülnıcsi aıı]aınsızdır ( t99lJ. 269). Öte yandan, kaynak|a-
rln kltlığı ncdeniylc bunlaı,ın dağıtıünını ilişkin pozitil'haklaı.ıı.ı kaçınılıııaz
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oIarak birbiriyle çatışan iddialar doğuracağı ktıı,ıı-ısuırda dı. ı,ıegatil' haklırıı,ı

da birbiriylc çatışabilcceğini ilcri siirdüğü gibi. sosyal hak]irrın "devlctin

cılirnak]arı ijlçüsündc yerine gclirilınesinin" kabııl edilııcsiyle bu sorunun

iistesindcn gelincbileceğini dc beIirtıncktedir (279). Yargının rolü açısından

da. yargının hükümet yerine gcçcı,ek bölüşüıı,ıiin nasıJ olacağına ilişkin

katar veııı,ıek değil. f)ka1 hiiktimetc retah politikılarıııın uygulanmasını

halıIIatna gibi bir işlcvi olabilcceğini söyleııektcdir (2tJ()).

Fabıc^ın sosyal l,ıakların aııayasalaşıı,ıası açısından ileri sürdüğii ar-

gümanlara katılıııaıııak miiıııkün dcğil; iıncak nerılibcraI ptılitikaların ege-

men olduğu bir ektınomik sistem içinde dcvletin "gelirin yeniden

böltlşüıniindekı" rolü istenn,ıcdiğiırdcn, bı.ı yaklaşım çerçevesinde sosyal

hakların anayasalaşırrasını da. hayata geçmcsini dc beklemcnin öylc kolay

iılıııadığını kabul etınck gerekir. Özellikle kaynakların kıt olduğu ülkelcrde,

bu hakların aııavasa laşııas ın ı n hcmen hiçbir hükü!n taşümadIğı da hilin-

mekte. ()te 1,andan. l]abrc'ın bir çözünr olarak ajnc siirdüğii bu hakların

"devlctin olalıakları ölçüsündc" yerinc getirileccği gibi biı,kaydın olması

halinde, hak]arın kırl lganlığııı ın arltüğl çok açık. ttajylc bir hüküm, Türkiye

örneğinde de olduğu gibi. hükiiııetlerin bu hakların anıyasal gürenceyt,

kavuşmalarının getirdiği yükainrlü]üklcrden kaçmaları için iyi bir çıkış yolu

olmakta. Kısacası. sosyo-ckonomik hakların yalnız anayasalarda gürenuc

altına alıııınaları değil. lakat relhh devleli anlayışı içinde olduğu gibi. uygu-

lımada kuruıırsallaşmalarü ajı,ücmli rılınakta: ancak bu kuruılısa llaşıııay ı ba-

şarrü,üış (Kıta Avrupası ve Kuzey Avrupa iilkelerinde olduğu gibi) ülkelerdc

günümüztin neoliberal politikası karşısında beIirli bir dırenç giistcrılebil-

mektcdir. Kı.ışkusuz anayasal güvencelcriı,ı. bu I,ıakların kurumsallaşınas ı

açısından ilk adını olmalırı nedeniylc önemsiz olduklarını söylemck hiç

münıkün dcğil; ancak hakların yasal güvencelcrin ötcsinde varlık kazanıııa-

sı da ayrı ve ijncmli bir konu rılarak karşımıza çıkıııakta. Dolayısıyla aı,ıaya-
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salaşDa gercğini hayala geçebilme koşullarındın ayrı düşünmenin r,e tar-

tışmanın pek bir anlanıı yok gibi.

Sonuç olarak. yoksul ülkelcrdc csas nıcsclcnin bclirli bir retaıh di]

zeyinc ulaşınış insan sayısını arttırn,]ak iılduğunu söyleyen t)orsay. ret'aIıçı

yakIaşınıı r,cyı rethhı ııııksiı,ı,ıizc clüne a!nacınI. rel'ahın cn çtık insııı içiı
ku|lanılabi]ir olması veya cn çok ilısaı,ı için yeterli ktışullarıı.ı sağIanınası

anlaınındı bir sözcükle ''ınaxilicing" siizcaiğaiy]e anlatnaya çalışııakta
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Bu doğrultuda bir yıklaşıını, "insan hak]arının sınırlı]Iğınü" tartüştı-

ğı yazısında DaIe Dorsay dilc getiriyor (20()5, 562-5ltI). Dorsay. özetle.

insan haklatı savuı,ıucrılarının yoksul aiIke]erde iı.ısan haklarının gerçeklc-

şeıııemcsi ve yoksı-ılluğııı,ı girlerileıı,ı cmcs i konusuı.ıa yeterince önçm !cI-
mcdikIerinc işaret edcrek. kürcscl ada]et isteniytırsa insın haklarının değil,
refhhın ı,ıaksiıııize edilnıesinin tizcrinde durulıırası gerektiğini söylemckte.

Bu kıınuda. ınaddi açıdın ytıksul. yani kaynakların kıt olduğu ü]kelerdc ne

adaIetc dayalı. ne de ahlaki bir sistcmi i'ngörı].]enin kolıry olıııayıeıgını
söyleyen Dorsay. ayrüca insanlar.ı giire değişcn ihtiyaçların dikkate ılınına-
sının kolay o]ınaması ncdeniyle. bu ülkeIerde cn temel ihliyaçlarıı.ı karşı-
laı,ııırası gibi bir hak anlayışındarı yoIa çıkı.ııaıııı.ı bir çöziiııı olama}iıciügtnı

dı dile getirmektedir. Örneğin çocuk. yaşlı. cngelli, hamile olır.ıa gibi du-
ruıı,ılarda ihtiyaçların değişcceği açıktır; bu kadar dcğişken bir kiınııcla ''1c-

nıel ihtiyaç yaklaşıının:n" işe yaraııısı da beklcnenıez; bu nedeı.ıle, ı.ııadtli

ihtiyaçların değil bunlara ulaşıIa tlrsattnııü bir hak konusu olınası gerek-

nektedir. Dorsay. bu anIayışIa Sen'in yıpabilirlik yaklaşıınını benzer bir
yaklışımı ortaya koyuyor rılsa da. en tcmei ihlil,açlara ulaşnıa flrsatının
vatlığı ilc gerçeklcn en teınel ihtiyaçların karşılaıııı.ıasının her zaıı.ıan aynı
aırlaıı-ıa gelıııeyeceğini stiyleycrek, flrsatlar kirdar ref'aI.ıın c{a artlırüIıIası

konrısuna ağırlık vererek Sen' iıı yaklaşın.ıından ayrılmaktadır.



yc lıcrkes için "retah hakkı" gibi bir ljkri ben inısenıekted ir (578-579), Yıne

dc Dorsay. hık söylcıniı,ıin ıctııl,ı söylcıııindcn çok daha yıygın vc kahul

eclilir bir siiyleıı,ı oldı-ığunu bclirterck. tizel]ikle kürcsel adalcl arayışlatında

I,ıak söyleıniı,ıin tcrcih edilebileccğini de kabul elı]ıektedir. Ancak bu siiy-

leııı kutlanılsa da. kilresel soruıııluluğun ıı,ıinimal bir yaşam standardınln

ıııümkün olduğunca çok sayıda iırsaıı için güvencc alt!na ılııııı,ıası için çı-
lışmık aıılanıına gelıııesi gercktiğiııi ı,urgu]aıııakta ve sonuç olarak kürese]

rclahııı n-ıaksiınizc edilıırcsi aıııacının unutıı|ı,ı,ıaıııası gercktiğini hatırlal-

ınakıırdır.

Sosyal Iıakların anayasalaş]ı]asınıı] yantsıra. bu lrakların yeterıncc

gelişıııcıniş kıplrııı,ılirrda hayıla geçebilıı,ıesi ktıı,ıusuııda ilginç bir yaklaşıını

Rudol1tı Arango dile getirlnektedil,(2(X)3). Arango. sosyal hakla[ın anaya-

salaşınasınıı,ı önelı,ıi vc bunlar]a temel l,ıaklar arısında bir nitclik 1arkı o1-

ııadığı konusunda F'abre ile aynı görüşIeri paylaşırken. tenıel sosyal haklar-

ta den,ıokrısi arasıırda bir gcrilin,ı olıııadığı. demrıkrasinin zaten bu haklarr

içerdiğine ilişkin Batı kaynakJı hak yaklaşııılarının kendi ttıpluııılarına

yiinclık dar bir bakış açtslıt yansıttüğı ve az gclişıı,ıiş iilkelerin koşullarını

dikkaıe alnıadığı ıçısıııdirn elcştirırrekledir, ()ı]a gi)re. aZ gc]iŞmiş ülkelcrdc

politik kararların srısytrl hakları lıayatı geçirınc ıçısındaı,ı kapasitesi kısıtlı-

dıı: bu ncdeııIe ıııayasa ıııahkeıııcsiı,ıiıı tıynayabilcceüi vc tıyı,ıaıııası gerc-

ken rtıllet vırdır. Örııeğin. KoJon,ıbiyı'da Anayasa Mahkeııcsine gclen

dıvalarıı,ı 9'i 6()'ı gıda. barıııına^ sağlık, eğitiıı. sosyal güvcnJik gibi teıncl

sosyal haklarlı ilgiIidir ve bu ytığunluk da. iyi düzenlcnmiş tiıplunılarda

dcğılse de, Üçüncii Dünyada sosyal lıakların bireyscl özgürlükletdcn daha

ijncmli gijrüldiiğünii gtjslcrnıekted ir ( 1,1l ).

Ataııgrı da, Fıbre gibi. birçok kaynaklın yararlanarık tüııı hakların

karşılıklı ilişkilcr çcrçeıesiııde birçok yiikiinılülük getirdiğlni. bunların
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yalnız sosyal haklara ilişkin olıııadığını söylcı,ıekte: Örneğin bircysel öz-

gürlük bile. VılnlZ btı öZgürliiğc saygl drıvırıak dcn]ek değildir. bu tizgürlü-

ğün başkaları taratlndan tchdit edi]diğindc korunı,ıliisıı,lı içcrir (]4;1). Ya da

Iıaklarıır siınuçlarını dikkıtc alınavan bir hak kuraıııı yetcrsiz kalacağı gibi.

ideolojik ve siyasal ııeşruiyct dc kazanaıı,ıaz. Kısacısı stıysal haklarüı,ü, ötc-

kı haklardan bir tarkı cılııaı,ıası ve anayısa lışıııa latı gerckir.

Arango. yargü kararlarının objektit. siyasa1 kararlarııı çoğunluk ira-

desi olııası gibi iki tür karar arasında tcnıcl l'arklar bulunduğu. ijrneğin bu

haklarıı dava vc yargı konusrı olmasünıür. yargının siyasa] katarın yerinc

geçmesi Vc "yargı popüJiznıi" veya "yarg] deı,|eti" (iulic,iol J/d/(' doğuı.-

nıası anlaınına geleccği ve bı-ınun da deıııokrısi ile bağdaşınıyıcağı yolun-

daki giirüşlere karşı da. sosyal Iıakların yargı tarallndan objektif olarak
kabul edilırıesi an]amın] taşıyan ve lıaklar konusunda "(.ognilivisl lhc.\i:;"

olarak adlandırdığı tezlcrie yanıt verıncktcrljr (],12). ()nt gijre. haklar açı-
sından yargının rolünü kabu] ctmek içiıı, objektil'değer yargılarıı,ıın neler

olacağını vcya ıı,ıetafizikscl bir pozisyonu 1artüşınak gerckmiyor. Aksine.

aırayasal bakış açısından. hüküırret tarallndan bir cyJcme getek olup ıılııa-
riıiınııı anlaşılııası konusunda belirli olayların sonuçlarıı,ıı tcmcl aIınak

yeter. ()rnegin. bir çocuğun, ailesi vcya dcv]etinin ytıksul olınasına veya

yasa koyucunun bu durrııııdan sakıı,ılııak ıçin gerekli önlemlcri alı.ıaıı.ıasıı.ıa

bağlı olırak. eğitimdcn yrıksun oJınasının anayasaya ıykırı rılup olınadığü

stırı.ısu dikkatc alınması gcrcken eı,ı teıııcl stırudur (l46). Doğru yunıt ise.

bu ttil f)ktör]erin lrakl;rrıı,ı tanınınıınasını gerektirecck ığırIıkta olııadıkları
yönündedir, lııo.yeıscı, ııııılılcıç ııltıııı korıınıu,ıız lıırukuıııtı: (vurgulaıı,ıa-

MK). Eğc[ devict, kendini dcnıokratik. sosyı] vc ınıyasaI bir devIct cılarak

ilin elnişse. marjinalle şn,ıeye. ayırııııcılığa. ıııaddi açıdan dezavantajlı

o|anların duruıılLıı,ıa karş] kör ka]ıııaıııısı gerckir ( 1,16).
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()te yandan, gıda, barılıma, sağlık, cğitiıı,ı gibi temel sosyal haklaı,la

ilgili cn teı,ıel çckiııce. bı-ınların gerçeklcşınesinin heın çoğunluğun kaynak-

]arın lıasıl dağtlacığt ktınusundaki iradesine heı,ı,ı de derletin maddi imkin-

larına bağlı olıırirsı y(inünde olıı,ıakta. Bu durumda. yargıcın. (lrneğin cği

tiünden yararlanüı,]ası için gıda yardıınına yönelik bir kararı. çoğunluğun

iradesi yerine geçeceğinden deıııokrasi anlayışına karşıdır. Bu durumdı.

yoksul ailelcrin çocrıklarıırın cı,ü teınel eğitiı,]]den yararlanamaması gibi bir

duruma razı oltını,ıası gerekir (l47). Ancak bu yaklaşım. sosyal ilışkiIere

ünateryalist bir yaklaşııııdan bakıııaktadır; oysa sosyal ilişkilere ııaddeci bir

açıdaıı bakıı,ıak gibi soıı derece indirgen-ıeci yaklaşım, insanın dcğerine

clayanııayan bir 1opluı,ı,ıu cırlaya çıkarır vc bu toplum, anayasanın ve lıııku-

kun üstün]iiğünc dayalı dcıırokratik bir toplıını oIaınaz (]47). Bu nedenle,

anayasal yafgl bu tür hak ihlali durumlarında anayasal yaklaşımı ciddi bi-

çiınde ele alıııak durunıundadır. Kuşkusuz hangi hallerde ınüdahale cdebj-

leceği konusunda, örneğin aciliyet gibi. ckstrem duruınlar gihi tanışııı
yaratırrayacak bazı objektiI'ilkelerin btıIunınısı gcrckir. Özellc. az gelişııiş

ve gelişmckte olan ülkelerde anayasal yargıı,ıın, özelliklc teıııel sosyal hak-

ların hayata geçmcsi konusrında işlev görebileceği tezini savunan yazıt.

l99l Ko|ombiya Anayasasının insanııı değerinin krırunıı,ıası açısından acil

durumlarda böyle bir inrkan tanıdığını da söylcmektedir ( 1,17).

]8

(iairüIdtiğii gibi. yoksulluğu bir insalı l,ıakkı olarak ilin ctınek görc-

cc kolay r:ılsı da. heıı,ı hık ihlalini gcnış bir kabulc ulaştırıııak heıı,ı dc blıra-

dan yola çıkarak hak ihlallerini iinleyici tedbirler alıı,ıak hiç kiılav olıı,ıuyor.

Bu dı.ıruııı.ın BM için bir handikap yırattığı da açık. lllınuı,ü yalıısıra, bı.ı

haktarın içcriğinin, örncğin en tcııcl ihtiyaçlarıı,ı ne tılacağı gibi uygulan,ıa-

ilaıı gclen siıruıılarla da karşılaşılı,ııakta. Ayrıca. bu haklara ait yiikütnlülilk-

lcrin kiı,ı tarallndan ve ııısıl kaı,şılanacağı neselcsiü,]e de anlaı,ırlı ı,c gcr-

çckçi yanıtlar bıılıııak ktılay gtirii n ıı-ıcıı,ıektcd ir.



Açık Uçlu Sorıılar ve Tartışmalar

Sonrıç tıJırak. gtinüıü,üa]ıde yoksulluğun. kijrcsel ve stısyıl cşitsizli-

ğin. sosyaJ hakların sıkça tartışüIdüğü r,c birbirleriyle ilişkileri içinde cJc

ılındıkları bir gcçek.'I üı,ı,ı bu mesele lerde odirk ntıktasıı,ıın haklır olduğu da

ortıda. llaklat açısılıdaı,ı gündcıııc gelen birçok tartışmada, bir yandın ta-

]9

Örneğin BM'in l9(:ı(ı yılında kabul ettiği r,c l97(ı yılında belirli sa

yıda ülke taraflı,ıdın iınaylanarak yi]IürIüğe giren Ekontıınik, Sosyal vc
Kültürel Haklar Ulı.ıslarırası Siizleşmcsinin (ESKHt S) tınıylaııı.ııasıı.ııı.ı^

stısyal l,ıakların varlığı açısındın hiç de güvencc sığlaı,ı,ıadığı iyi bilinnıckte.

Bu kiınııyı.ı elc alan Misl,ıra (2(X)5). Sözleşn,ıeı,ıiı,ı tıı,ııylaııı,ıası. uygulınması
ve uygrıJaıııanın jzlcı,ııııcsi açısıı,ıdan birçok sınırlaı,ı,ıa ilc kırşıJaştığını. cn

iineı,ı,ı]i sınlrlamaııın da. Söz lcşn] eıı jı,ı uvgu lanıııası n ın L-ıtiyük cılçüdc teşvik
veya ccza içerıııeycn bir giinüllülüğc bağlı iılınası ilc ülkc]erin ekonoıııik
kaynaklarının sınırlılığından eeldiğiııi söylenıekle. l')zr.lIrklç ckonoınik
kaynakların sınırlıIığına dayalı itirızların (in]enebiiı,ııcsi açısından da. kişi
haşına dtişcn gclire görc iilkelerin gruplıra ıyrılı,ı,ıiısıı,ıı 11.5()() dolardan

haşlayın l5.0(X) dolarlık gclirc uzaııaır ııltı gelir grubu iinerüıcktcdir) ve her

grup için sosyal I,ııkJar ıçısındrrıı ay[ı stiındart]iırın bclirlcnıııcsiı,ıiı,ı bir çiı-
züı,ı,ı olacağını ilcri Sürnrcktedir (l5). ()na g(ire de. bu standartlarln bclir-
leırıııcsi açısıııdaıı uzlaşına sığlıınak kiılay olırıavıcaklır; ancak brıgün

uzırranlık. kurı_ıııı r,e vcri ıçısından bu uzlaşıı,ıayı kolayJaştırıcak tılanaklar
vardır. ()lc yaııdan sosyal haklır ırçısından ülkeler arasında 1hrklılıklar tıla

cağını kabuI ctı,lıck. bir çittc slaı]dart anIıüılllı]a. yı da yoksul ülkclcrdeki
jnsanlarıı,ı zcnQin üIkclcrilcki iıısaıılarlır aynı hakları hak clıııcdiği gibi bir
aıılınıa da geln,ıcz. Cilobıl düzcn hıi]A u]us dcı,lct]cr avrıın]niı dıyaJı ise.

ıılus devletlcr. kencli vatandaşlaı,ına bu htıkları taırıüIak vc ccrçckleştirmck-
le göreı,lidirIer dtişiiııccsini de kabııl ctıııck gerekir ( l7).



tltnllla. aite yandılı gerçcklcşı-I]e gibi sorunIar ()lduğmu ve yiı,üC bu Ilcdcnle

sosyal haklarll,ı }"okstülluğun geüilctilıncsi açlslndan cpcycc klsttlar taşıdığı-

ıüü gaisterüncklc, Bıı haklaııı,ı ı.ılusal dcvletIer taraflndan 1ıı]ıılü]]asIt]Iı1. }i]tıi

ana,vasılaşıı,ıalaıınııı gerekli oldrığır ve u]rısııl lı üktiıı-ıctlcı-iı,ı bu konııcla yii-

kiinrlii oIduğu gibi koıııılırda çoğlınlrıkla uzlaşıldığı siiylcncbilit. Aııcak bu

uzlaşıııı,ıın siırııııu çiizıne ktınusuııda pck kolaylık sağladığı söyleneıııcz.

()rncğin brı Iıakları 1aı,ıııı-ıı koı,ıusuııdaki jstcksiz]ikler bir yana. bugünkü

sisteın içiııde dcr,]ctin bu hakltrrı ckonomik olaııakIarı çcrçevcsilıde l,ıayata

geçircccği küStısüüllıl kabulünün. hakll gtiriiııse dc. yiikt]üıliililkten kaçına-

nın bir ytılı.ı oldrığu biIinıncklcdir, tJiı,çok kişinin dc kabLül cltiği gibi. ız
gelişn-ıiş ve gclişnrckte ıılın ülke]erdc topltılı,ıun gcniş kcsiınlcriı,ıiır sil"asal

kararları bu yolda ctkilcıı,lc iılaııiıkliıı,ı çı,k kısıtlı k.ı]ııııktıtlır. ı-ıüc _vaııdrrıı,

sosyıl l,ıakların içcriğini dc. üIkelcrc göre değişccek srısya) standırtların

rlilzeyini dc bclir]eınck kolay dcğildir: btı zorluk ı,ıııtlak yoksıılluk uibi çok

yalın gibi giiıiincn konLıdı bilc sijz kiınusrı o]lı,ıaktadır.

Soysal lıaklarıı ııııyasılaşınasının. gelişn,ıekte olaıı tilkcIcrdc bıı

lıaklaı ın lıayata geçınesi koı,ıtısı-ında ana},ası lı]ahkeınclcrine bir görcr l crip

verıı,ıeycccği konusu ise, kuşklıstız çiık 1ırlışı,ı,ıalı bir seçe»ck olduğu gibi.

lihcral anlayış \,e siyasctçiler açüsındaıı hic kabul edilccck gibi görü»ıııe

mcktedir. ()vsa sosyıl lıaklarııı kabul edildiği ülkclcrde bu lııklarııı gerçck-

lcşıı,ıe ytılıına girıncsiı,ıdc aııayısal yaruının oynayabilcceği «ı]lcr olabilir.

l;abrc'ıı,ı de dilc gctirdiği gibi. insaı lıakları yakltrşımıırla sivil ve siyısal

haklar i]e stısyal l]aklır ırasıııda ııcgatif !c pozitlf niıclik y(jntindcn Orlayı

atı]an klasik vaklışımı hcrhaldc artık tcrk ctt],]ek doğı,u olıır: bu yapıldığın-

da yargı organlarınıı,ı tıyııayab ileceği rolleri kahul elıııck krılaylışabilir.

Arıngo'nı-ın dcl,işiylc söylersek. politik irıdcnin yansııTıasınt sağlayan iır-

_uaı,ıların ycriı,ıi alnııyacak biçinıde iştcııcsi sağlandığında yırgı karırları.

anayasal adaletiıı (r,on.ılitulioııal jıı.!1i.,.,r. yani biilüşünı işlcvinden ıızak bir
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lclalj ai]aletinin («)üüıpensulory fü!.!/l.,c/ gerçek]eşünesinde rol oynayabilirler
(2()03. l50). Btı yaklaşımın politik iladcyi ctkilenre güçIeri sınırlı kitleler
için çok öncınIi bir an]anı taşıyacağı da açık.

Bugün gelişn,ıcktc o]an ü]kelerde sosyal hakların gelişıııtsı rc5,a

yoksulluğun önIenı,ııesi açısıııdaıı ulusal dcvlctlerin sıırumluluğuııu ve en

başta da siyasal-den-ıokratik gelişn,ıeleri csas alaıılar. krışkusuz Bıtüdı yaşa-

nan dcncyiı,ıılerden yola çıkarak bu ülkclcr açısından da bcı,ızer beklentileı,ı

dilc getirnrcktcler. İlkese] aııIanıda doğrrı o]an bu bcklcnti. günü!nüz|in

kiışulları çerçevesindc çok da nünkiin göüünememektc. Bu ktınuda. ekcı-

ı,ıtıı,ı,ıik sisteı,ıden uluslarırası diizeyde artan eşitsizIiğc. gclişnrcktc tılan

tilkelerdeki ıciI sorı.ınlardan toplu:nsal dinanıiklcrin yetersizIiğine dek uza-

nan bir tltılu sorun vır. Bu nedenle. öIneğin, Avrupa'ya özqi] tırihsel ve

stısyaI gelişmelerin ilriinü Olarak tırtaya çıkan ve refııh dcvlcti anIayışıııın

ınerkczdc ycr aldıüı bir nıtıdeIi (Koray. 2()05) vcya 0na benzer bir gelişn,ıe-

yi. çok lırklı küresel ve ı.ılusal koşulları yaşıyan gelişııekte olaıı ülkeleriı,ı

çoğunda yineIen,ıck ıırünrkiin garrünnüyor. Bıı,akıııız gclişıııcklc olan ülke-

leı,i. bu ııtıdeli iiteki gelişnıış ckonoı,ııilcrin çoğunda bile gtirmek n,]ii|],]kün

değil. Sosyal haklır. sosyal devle1. sosyal pOlitikalar yöı,ıiindc kurunısal_

laşma sağlanamayınca da. iı,ısan haklarıı,ıdan söz cdiise de. liberal anlayışın
"ıııağdur oiaı,ıa yardııır cdiniz" tlkriıden öteye gitmek zor görainüyof, Küsa-

cası sosyaI haklarıı,ı varlık kazaııınası r,cya ytıksulIı-ığun insan hakIarı ile
ilişkiIendırilıı-ıcsi konusunda, kuşkusuz ulusal diizcyin csıs alınırrası kaçı-

ııılınazdır; ancak sotunu yalnızca bu düzeyle ve yalı,ıızca ulrısal devletlcrlc

ilişkilendirıııek yetcrsizdir. tıkanıklıklar da buradan gelıncktcdir.

Gerek yoksulluk, gerek insan ]ıaklarıı,ıın ul,guIanıbilirliği açısıırdaı,ı

scırunu, ıılusaI diizeydcn kiircscl diiıeye taşıyanlar olduğu da kuşkusuz.

Öı-ncğin LJM'in. insan lıakları vc kalrcscl adalctsjzlik ktınusıında sisteme

81



ilişkin doğrudan eleştiriJcri tılınasa ve srırı.ıııların çözümünü daha çrık ulusal

düzcydeki kalkınıı,ıı ve iyileşnıclcrdc giirse de, kcndi kuruluşundan ve ya-

pısından da gclcn biI anlayışla kürcscl hir topJum vcya "birleşıııiş millet]er"

tikrinin güç kazaııııası yolııııda bir çaba içindc olduğu da yadsınamaz. Bir

bakıma, kayı,ıak vc geliı, dağılıınındaki büyük eşitsızlik ve adalctsizliği

koı,ıu edcn kozı,ı,ıtıpolit yakJaşımlara yakın durduğu da söylenebilir. BM

içinde, küçük-büyiik birçok topluından oluşın bir mil]etlcr topluluğu

(ııniıed nııtions) llkri ile bu tür sorunlara ilgisiz bir anlayışııı bağdaşmaya-

cağıııı düşüııenlcı,(MBunda.2(X)4.2tl6-87) oJduğıı da bilinn,ıektc. Bu yak-

laşın,ı içindc. ytıksulluğu u]uslararası topluüIun bir sorunıı ıılarak gtirıııek.

Jrcrkcsiıı yoksul olınanıa hakkını da kiircscl bir hak vc görcv olarak düşün-

ırıck getektiği söylcnıııekte ve ijrncğin giinüünüzdc çevre, insan lıakları,

ticarct^ güvenljk kiını.ısı.ıırda işbirliğini gcrçckleştiıen uluslarırası kuruIı.ışla-

rın yoksutluğı-ın giderilınesi ktınusuııda da işbirliği yapabilccckleri ileri

süIiilınektedir ( MBunda. 2004).

Ancak. iStcr BM'in içindc ister dışlııda olsııı,ı. bu tür kozı]]opo]it

yaklaşıııılarıı,ı politikaları bclir]cnıede giiç]ü biI konuıı,ıda o]nıadük]arı orta-

dı. (iiiçlti yaklaşıııılar ise. sisteırılc ı-ızlaşma içinrlc kalarak, yoksulluk ı,e

iı,ısan l,ıaklirrı ilişkisini de, eşilsizlik soruırunu da. yaı,ırcı bir açıdan ele al-

ıııakta vc asıl olarak sistcmin devaınlılığıııı ve ıııeşı,uil,ctini sürdürıııcyi

aıııaçlaınaktadırlır. Brı açıdaı,ı. iincc]ikle ulusal dcvlct]ere ait yiiküınlüliik-

lerdcn sajz edilmekte. ulrıslararası kurulı.ışlarııı rolü bazı yardııırlarla ıı,ıı-ıtlık

yoksulluğun azalmasına katkıda bulrınnıak olarık taııınılanı,ı,ıaklı vc yok-

sııllıığa ekoı,ıiıınik kalkınıı,ıa ıncsclcsi olarak bakıldığından. iinccliklc de

gelişınckle olııı iilkelerde bcşcri scrınaye 1ıkrinin gelişı,ıesinc yardııı,ıcı

olunnıaya çalışılıı,ıaktadır. İıısan hakIırının, bcşeri scrnıaycniı,ı gelişıncsiııc

katkıda l-ıuluııan ırirçlar olarak dlişünü]diiğünti söylcnıck de abarı-ı olıııaz.

()rneğiı,ı insan lıaklarlnln, insirna yıtlrlm ve kalkını]ıa siirccindc tüüır aileki



serı,nayc biçimlcri gibi katıIınası gcrekli bir tür sclınaye o]arak düşiinülmesi

gerektiği ilcri sürü]nrektedir (Slcir-Younis, 2004, ]24).

Bu dilin, bir yandan bugünkü egemen söyleıı,ıle bağdaşırken, öte

yaıda iırsan l,ıaklarına bugünkü anJayış içinde bir güç kazındırlııaya çalıştı-

ğı ortada. Buna hiç aldırmayan uluslararası kuruluşlar olduğu düşüniilürse,

böyle bir söyleııi çok küçümscııek de dtığru değil. Hele, Dünya 'I'icare1

()rgütü gibi az gelişıniş ülkelerde tarümsal üretimi vc tarıında çalışanları

darmadağın eden. IMF gibı sosyal lrarcama]arı kısıtlayan pt,ılitikalarıyla

yoksulluğu vc işsizJiği daha da arttıran uluslararası kuruluşların varlığı ve

gücü bilinirken. insan lıakları yolunda bir söyleıı,ıi vc insan lıaklarını kal-

k:nma açısından işIevsel bulan yaklaşıınları bu sisteııı içinde "kutlaınak"

yanlış olmaz.

Yinc dc bu aıılama çabalarına karşın. bugün "realist" vc "geçerli"

olduklıırı için kabul cdilen yararcı yaklaşıııları, ya da yoksulluk vc yoksun-

luk ktınusunda soruıııluluğu ulusal hükümetlerle sınırlayan anlayışları yc-

terli bulmak müırrkün değil. Yoksulluğu bir-iki dolarla tanımlaınak ne ka-

dar bir şey an]ıtmüyorsa. iıısan l,ıaklarına kalkıı,ııı,ıacı bir yaklaşııı,ıla baknıak

da pek bir şey söylen,ıiyor. Bunun gibi, yoksul ülkelerde en önemIi güı,ıah-

k6ı, baskıcı hükümcller ve yolsuzluk yapan elitlcrdir deınek (MBonda.

2004, 2E5) doğrrı olsa da, cksik kalmaktı. Dolayısıyla kürcselleşıı,ıeı,ı in.

uluslararası sözleşnıclcr ve mekanizmalar taral'ındaır kontrol edilcııeyen

yeni bir insan hakkı ıh]alcisini ortaya çükardüğı söyleır,ıek gcrek 1'frviss.

2004. 54). Bugünc dck az geJişnıiş vc gelişı,ı,ıekte olan ülkelerde yabancı

şirketlerin doğrudan olmasa da lason iiretim yolııyla yol açtıklırı işsizlik.

çok düşük iicretIer, k(itü vc sağ|ık kcışullarıııa aykırı çalışma koşullarının

bircr hak ihlali olduğunu görınek gerck, Bu hak ihlallcrinden, yalnızca ya-

bıncı sermaye beklcntisi içindeki ulus devletlerin sorrıı,nlu tutulamıyıcığü-
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ı,üü kabul etınek gerek. I'üm bunlalın iitesinc geçoıek için. insan l,ıaklarını

blitünlükçü bir yaklaşıııla e]e a]mak. ytıksulluğu gclir dağılınıının bir li»k-
siyoı,üu olırak dtişiinnıek. yoksunluklitrü zıyül'iilkelcr vc yeteüsiz koşul]ar

kadar küresel adaIcts izliklcrc rc btıgiin dayatılan ııeo-1jbcral polılikalara

bağlan,ıık vc ııIusirl çözünılerle birlikte ı,c hıtla oı,ülardaıı iince kiiresel poIi-

tikılarda ciddi bir değişin,ıi öngijrnlck gerek.

Ozetle. ulusal hükiiııctlcrin yoksulluğu geriletınek vc sosyal lıakla-

rı hayata gcçirırıek açısıııdan güçlcri öncnıIi ölçiidc uygulanan küresel eko-

nonıik politikalar çcrçcvcsinde belirlenirken, başka tairlai düşiinıııck de

mün,ıkiin görünniiyor. Zaten ulusal diileyde yoksulIuğıın insan hakkı ihlali
rıIduğtıı,ıtı söylcnıden öle bir ciddiyetle eIc alnıanıı,ı. köktcn bir tutuın ve

politika değişikliğiı,ıe gitıı,ıek aırlaııııııı taşıyacağı da orlada. Oysa az geliş-

ıniş ve gelişıncktc tılan ülke hliküünetlerinin bu kadar radikal bir dcğişikliğe
gilıııeleri, dünya sisteıııinde bir dcğişikIik tıln,ıadan pek bekleııe ı,ı,ıez. Brınu

yapaııayacaklarsa. yoksulluk ilc insan hakkı arasında ilişki kurınaı,ıın. çtık
zor durunıda olana yardIıı,ı etmenin ötcsindc nc gihi bir anlan,ıa geleceğini

bilmek de zorlaşınakta.

Soı,ıuç olarak^ ulusaI ve uluslararası sistcıı,ıdc gelir adaletsizliğini

konu etn,ıeden ve ckonoınik politikalarda bunu değiştirccck hiçiındc bir

değişiınc gitıncdcn yoksuIluk ve insan I,ııkları ilişkisini kurıııak çok da

anlamlı bir politik vc ahlaki duruş anlaı,ı,ııı,ııı gelmenıekte. t3öyIc bir söylcnıi
btlttinüylc tılıııısuz bulınak veya yadsııııak düştinüleüılese de, insan l,ıakları

söylenıini kcndi yararcı yaklaşIoıtna kıılkan cdiı,ıeıı, yirı,ıi iı,ısan Iııklırını
araçsal bir yaklaşıı,ı,ıla cle alan liberal siiylemden iieye gideıneınck tchIikcsi

var. Bu da. kısaca. geçn]işte "yoksuilar yasısına" yoI açan iınlayışın güııü-

ınüzdcki vcrsiyonuna lııyat verınek anlaıı-ıına gelcbilıncklc.
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Notlar
j 

Son olaı,ak. A]tDan),a ve A!ustur),' ı'da Tiirkiye'den göç edenlere yönelik dtişıııan-

lığın rıturdukları evleriıı yakılıı,ıasına kadar uzanan örneklerine tanık olduk. Bu gibi

ola1,1arın ııünlirit olduğu iddialarına karşın. gcnel cılarak Avrupa'da. bozulan

ekonoınik koşullara da bağlı olarak anan bir 1abancı düşnraniığ! oiduğu da bir

gerçck.
] Kısa bir literatür laraması içindc tırlaya çıkan bir öneıııIi sonuç. sos_v-o ekonoınik

haklarln sos.val l,ıaklara dtığru dö üştüğii veya daraldığtı,ül düşiindüfi!]rekte. Bu

hakları gt'ıncleılıe alan giiniimiizdeki tartışmaların çoğunda. kısaca sosyal haklar

(so.iol righı,\) kavraınının kıı!lanıldığı (bazıları da "rçfah I,ıakIarı" deyiıniııi ıeıcih

etmektedir) sijylenebilir. Bu 1,azılarııl bir kısııı. sos],al haklartn içeriğiı,ıi çtık net

olarak oülaya koyınızken. bazılarıııda zikrcdilen haklar dikkate alınd!ğında. özel

likle çalışnıa. ycterli biı, |icret alabilnıe, gibi ekonoınik nite]ikli hakıartn bu tartışı],]a-

larda pek _,-er alı,ııadığı aırlaşılınaktadır. Ya da. çok az iirnektc oldtığu gibi. "cko-

ni,ııııik l,ıaklar" başl!ğtnı taşlyan ı,e sosyal lıakIardan a}rı irrgünlanlara konıı olan

tartışma]ar 1apltıııaktadır. Bu noktada. Batlda artık erişileıncz bir l]edef halinc

gelen taın istihdaıı hedefinden vazgeçilnıesi1,Ie çalışııa hakkından söz etmcnin

çok da anlaıılı görtinmemesi. bunun yerine sos}al devlet aracılığı ile gerçekJeşınc-

si mün,ükün göriinçn eğitinr. Sağl!k. barınnüa. sosl,al giivenlik gibi haklar iizerinde

durnıanın daha işe !,arar görülınesi gibi bir sonuca varnrak da n,ıümkiir. Soıüuç

olarak. BM'in ı,e bu koıudaki Siizlcşn,ıe anlayışının aksine. !iteratiirde artık sosl,al

ve ckoı,ıoıı,ıik haklar arasında ayırııııa gidildiğiı,ıi söylcnıek ve gerek ulusal ve kilre-

set eşitlik. gerek _v,oksrıIlrık vc insaı,ı hakları ilişkisini dikkatc alan tartışııalarda

daha çok sosl,al haklardaı,ı söz edildiğini sö1,1eııek gerekir, Ben de. bu literatürü

izleyerek çok zanıan sosyal l,ıak deyiınini kııllanııal,ı tcrcih ettiın; ancak bıı sö1,1eın

ve y,aklaşınıla. ekoı,ıoıııik trakltrrın dışlanınası gibi bir aııJayışın güç kazanıııası gibi

bir ıehliL<le de i)arel clınck !erektr.
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