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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.



İnsan Haklarıııa Yijııelik Bir Tehclit Olarak

Yoksulluk'

H üsevin Özcl

Bu tcbliğdc. öncelikle çok kısa olarak yoksulluğun kavraınsal ve

tırrihsel bakıııdan nasıl algılandığı e]e alınınakta. dalıa stınra da yoksulluk,

piyasa sislcmi ve insaıı lıakları arasındaki ilişkiler irdelencrck yoksulIuğun.

ilısan olaııaklarının gerçekleşmcsi ijnünde öneııı]i bir engel olduğu, bu yüz-

den de bir insaıı l,ıakları ihlali olarak görLilebileceği ileri sürlilnrektedir.

Yoksalluk ve Yoksulluğa Karşı Politikalar

Geleneksel iılarak, yoksıılltık kavramına iiç f)ı,klı biçinıde yaklışıl-

dığı görülmcktedir. ilk olarak. "mullak" yoksulluk. Dünya Bankaslnln te-

ınel aldığı güı-ılük bir ya da üç dolarııı a!tılıda bir geJirJe yaşayaı,ıların duru-

ınunda olduğu gibı. genellikle kaloıi iIe dile getirilcn tcmel bir yiyecek

gereksiniıı,ıine göre tanıınlaırabilir. İkincisi, "göreli" yoksulluk, yiyecek

dışındaki gereksininıleri giyiırı, bırınak ve enerji gibi karşılayacak gelir-

dcn yoksun olnıak biçiminde anlışılmıktadır. Üçüncü 1oksulluk anlayışı

da, daha geniş tanıııılı ıılduğu iIeri sürülen vc esas olarak Birlcşmiş Milleı



lcr Kalkınına Prtıgraınının (UNt)P) geliştirip kullandığı, okur-yazarlık.

yctefli beslcnı,ü,ıc. ı,ıorır-ıal yaşanı siiresi. ana-çocuk sağl]ğ]nın yetcrliliği.
iin]encbiIir hastalık|ıra yakalanııaı,ı,ıa gibi tenıel insani ycteııckleriı,ı

(ttıpohililie.ıJ vartıItıp olıı,ıadığına qöırdcrıııede bulunan "insani" yoksııIluk

kavıaınıdır. Bu son kavraııı. ten,ıel insan yeteneklerini sürdürcbilccck olan

ınıl. Iıiıtı,ıe1 ı,e aItyapıy,a ener.ji. hijycn. cğilinr. i]etişim. içnıe surtı crişi-
ıniıı ytıkluğtıı,ıu yı da kısıtlirı,ııııasını dikkate alarak yoksulIuğuı,ı "insaıri"

boyuttıı,ıu ijne çükarııraktadür, Bunuı,ı]a birliktc, kavraıısal olarık bakıldı-

ğında, niteliği vc taı]üıı,ül lıasıl olursa tılsı_ın" kişinin "ka]iteli^'bil 1,ışıııı sür-

nıesini sağIayabilecek araç vc olınaklardın yrıksun ı,ılmasının" yoksulIıığun

ayırt cdici özellikleri arısında yer aldığı da vuı,gulanınaktadır. Böylc bir

durıııı,ı ise. yoksulluğun hcn,ı kışinin insaıı'i iılınıkiarı gerçekleştirııc:inin

önündc, hcıı de onun genel iılarak toplumsal ve siyasal yaşa!nı katılıı]ası-

nın öı,ıiinde cjncmli bir cı,ıgcl yaratıııaktadır. Bıı yüzden yoksul kişi. hen,ı

ytıksunIukla. heıı de srısyo-ekononıik olarak da ötcki insanlırdan yalıtıl-

ııışlıkla. dışlanıııa ile karşı karşıya kalıııaktadır (()'Boyle.5). l]'iziksel ge-

rcksinimlcr bakııııından yoksulluğun yaı,ıısıra yoksul kişinin yaşadığı güç-

süzltik duygtüstı. sesini duyuraıııaına, gidcrck topluüü,üsal yılıtılınışlık ve

ınarj iııa lleşılıcyc itilınc^ iki tjneııılj si,ınucı.ı ortaya çıkarmaktadır (Kanbrır ve

Sqı-ıire^ 209). İlk olarak. yoksuI kişilcrin gelirIcrindc biiyük değişıııelerle

karşı karşıya kılıııa riski. topltımun diğer kesin-ılerine gilrc çtık daha ytik-

sektirı bu insanIar bi]ylc dcğişıııelere karşı çok duyarlıdır. Bu yüzden yok-

sullar. yir tüketiı,ıleri bakıınındaıı yıkıcı sonuçlar vcrcbilccek ı,ılaıı riskleri

kabullcnıı,ıc cğiliıııindedirler; ya da riskten kaçınarak yııksullrıklaı,ının sür-

nıesini kabullcı,ıııc gibi bir seçiınlc kıı,şı kıırşılıdırI.ır, İkinci olarık isc.

yoksul insaı,ılaı,yaşıdıkIarı giiçsiizlük ve nıaı,jinalleşıııe ytizt'ındeıı seslerini

duyurahilecck siyasi gi.ice sahip değilIerdir. Bunun doğal bir soııı.ıctı, tiıp-

Iumdaki eşilsizliğin ve kimi grııplarıı,ı dışlanınasının gidcrck yaygınlışnıa-

sıdır.
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Bunuıı yaırıı,ıda, iizelliklc piyasa ekontıııisi bağlanıında düşünüldü-

ğünde. yiıksıılluğun piyasa topluı,ı,ıunun kendisini yenidcn üretıııe sürccinde

etkiti ı,ılabilcn bir başka bi,ıyutundan dalıa sözetııek mtiı-r]kün görünmekte-

dir. Piyasa toplLımunun yeniden üıctiırı süreci, yoksulluğun iıı,ıeı,nli bir par-

çası tıIarak kcndini gösterdiği iki ttirden "ıncşrı.ıiyet krizi"ni ortaya çıkarma

eğilimindedir. Bir yanda ('harles Tıylor (]985) taı,aflndan tanıınlanan ve

piyasa topluınunun yaplsInln ürettiği mcşruiyet krizi sözktınusııyken. öte

yanda Jürgen Haberınas (l973) ıaraflndan tırııııılanan ve özcllikIe püyasa

sisteminiı,ı "relah dcvleti^^aşaınasında kendisini gösteren bir bışka ıı,ıeşrui-

yet krizinden sajzctmek nülnkiin görünlnektcdir. t]irinci tiir ıneşruiyet kri-

zinde. piyasa sisteıninin. bircyin iiteki bireylerle eşit olması ve kcndi "gü-

ctine^' dayan!Tıirst gcrcktiğini vurgulayan çağcıl kiınlik ktrvraıııına karşııı

sistemin işlcyişi sonucrında kişi kcndisini gidcrek claha güçsilz bulıırakta vc

piyasa alanlndaki öteki bircylerle (irzcllikle yoksulluk bakıı,ı,l ıııdan ) cşi1

iılmadığını gajrüncktedi[; brı da sistcıı,ıjıı kendisini yeniden iirctirkeı,ı ıneşru-

iyelini sağlama kr,ınusuı,ıda sıkınttlar oftaya çükarınaktadır. çünkü sisteııı

artlk kendi ktıyduğu idealleri ycril,ıe get ireırıcır-ıekted ir (Taylor. l9x5). ikin-

ci tür ııcşruiyet krizi isc. scı,maye birikimi sürecinin yarattığı kiüni nraliyet-

lcrin (iizelliklc yoksulluk olgusrınun yarattığı ıııaliyetlerin) politik sisleııı

tarafindan yüklenilıı-ıesi gcrcktiği. bunun isc giderek sislcınin ıneşruivctinin

yenideı,ı üretilıı,ıcsinde yine krizc yol açtığı biı dtıtuı,ııdı.ır (IIabcı,nıas. l973;

O'Conntır. l973: Wolf'e. l977; Of te, l984). t]u iki tip mcşrııiyet krizinin

birey açısından r]a öncııli olan bir dizi yapısal çclişkiyi g(iriiniir hale getir-

diği de söylcnchilir.r İlk olarak. piyasa toplııııunda eşiılik idcalleştirilirken.

eşitsiz]iklerin vc yoksulJuğun varlığı eşitliğin yalnızca bir relorik olarak

kullanılıı,ıasııra vc piyasa ilişkiIcri bağlanıında anlaşılıı,ıası ilc. politik (top-

lumsal) niteliğinin geri plana itilıncsinc 1ol ııçınıktıdır. İkinci ,ılaıak, kişi-

sel özerklik. bağıııısızIık ve iizgürliik vurgulanırkcn. nesneI olafak üretiın

aygıtına bağın,ılılık bireyin gidcrck daha l'azla bağımlılaşınasını ve hcm



topluma, heın de kendisinc yabanc ı laşıııası n ı ortaya çükarmaktadır. Üçüncü

rılarak. piyısa ttıplumu bireyscl gelişıııe için yeni tılanaklar suıısa da, birey-

Ier giderck kcndi]erini kişiscJ oJarak daha tizla güçsüzlük ve yalıtılıııışlık
içinde bulınakta. kcndilerinı yaInızca bu aygıtın dişlilerinc indirgenıı,ıiş

Iıissetınektedirler. Bu çelişkilcr kendi]etini, gidcrck artaı,ı bir biçiındc piya-

sa topluı,ııunun tcnıelleriııiı,ı sorgulanı,ııasına yol açan htışnutsuzluk duygu-

su. toplumsal çatışınalar, politik rahatsızlıklar biçimınde gösterebilir. Bu

duruılıda yoksulluğun önlenmesi sislcmin kendini yeniden üretimi için de

önemli o]nüaktadır.

Tarihscl i,ılarak. özellikle geçliğinıiz yiizyıla bakıldığında. yoksul-

lukla ı,ı,ıücadclc bakıııııııdıı,ı kıbaca iki ayrı döncııı vc bu dölıeıılere karşıJık

gelen iki larklı yaklaşıı,ı r,e politjka küı,ıelerinden sijzclüüıck lrıümkiin gö-

raiııünektedir. İkincü Dünya Savaşının ırdındaıı başlayarak l91l()'Icrc kadar

Stirdtığai sijylcnebilecek olan ilk diineıııde. yoksuJlukla doğrudan ınücadclc

an]ac]nı güdeı] ve esas olırık bir stısyal gilvcnlik ığInü öngören sosyıl poli-
tikalar ya dıı gcncl olarak "rclıh deı,]cti^^aıılayışı önc çıkarkeıı: l9|J()'lerdcn

bu yana içinde yışıdığımız "kiiresellcşıııc" d(iı,ıcı,ı,ıiııde bcnjılıscncn ve ken-

dilcri doğrudan yoksıılluğu azallıı,ıak için tısarlanıııaınış olsalar da, dıılıylı
olarak yoksulluğu aza]ttığı ilcı,i sürüleı,ı. yoksulluğun ijı,ıgıI]i [-ıir kaynağı

tılaıı işsizlik sOrununLı azaltacağı vc iklisadi btiyiinıeyi sağlıyacauı iddia

edilcn politikalara ağırJık vcrcn ı,ıeıılibera] yıklaşıı,ı iiı,ıe çıkı,ı,ıaktıdır. An
cak. birbirinc alternatif olırak ıırtıya çıkan bu politika denıetlerinin. yok-

sı.ılluğun nasıl lanın,ılandığıyla yakındaıı ilişkili olduğunu giizlcıııck ilginç-

tir. Çok kabaca. esas olarık gcliri teıı,ıcl alan. dalıı çok ckonoıı,ıik nitcliktc
gi)rüneı,ı yoksııJluk ınlavışı. dalıa çok birinci grup politikaların altında yataır

tcıncl bakış açısı ikcn. ikınci grup poJitikıların yoksulluğu isler isteıııez

sadccc ckoıırııııik [ıir stırrın olarak değil. ayııı zaııııııda sosyal vc hıtla kiil
tiirel bir siırı-ın olarak gördtlklcriııi söyleıırek yanlış ıılınayacakt|r. Bunuıülı
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birlikte, aşağıda tartışılacağı gibi, hıı ikinci yaklaşını, aslında yiıksulJuğrıır

bir insaı,ı hakları ihlali olnıa özcl]iğini dc gözırdı ctnıcktcdir.

Esas olarak tam istihdam ve kapsan,]lü bir sosyal güvenlik ağın:n

kurulması amacına yöııelen "ref'ah dcvleti" yaklaşımı, özelliklc gclişnıiş

dünyada gcncl olarak yoksulluğıın ortadan ka]dırılınasıı,ıda öneınli başarılır

sağlaıııış görünse de, l98()'lerden başlayarak bu yaklaşııııın terkedilıneye

başlanıııasının öneııli bir ncdcni. onun kcndi içindc sorunlu o]ı,ı,ıasıdır. En

önemlisi, yoksu]lukla ıntlcadelc için ağırlık verilcn sosyal güvenlik harca-

malarınııı yarattığı baskıların giderek devIetin ına]i krizinc yol açırıası

(0'Cionnor, l975) olan bu tür sorı.ııılar giderek relah devleti yaklaşımının

terkedilıneye başlanınası sonucLı]ıu da J.)ğurıü)uştur. Özellikle lkinci Dünya

Savaşının ardındaıı gtinümüze kadar. yoksulluğu tanınılayan gclir standalr
Iarınııı giderek yükseliyor olınası "retah devleti" üzerinde de giderek ağır-

laşan bir yük yıtratmüş \,e giderck daha maliyctli halc gclen devlet ünüdaha-

leleriııin azaltıiması çabalarına uirilıııiştir. Bu çabaların esas ı,ıedeni. devlet-

ten ycrinc getirmesi bekleııen ıki temel ödev arasıı,ıdaki uyuınsuzJıığun^

retah devleti rıygrıiamaları n ın sünıcsini giderck zorIaştürüııasıdır. I)evlet

I,ıeın piyasa sistcnriniı,ı işleyişi için gerekli kuruı,ırsal düzenleıı,ıelerin yara-

tılıı,ıasına, n,ıülkiyet haklırının lanı],]üp korunmasına ve para ile kredi siste-

ıninin diizcnlenııresine. hem de kalkıııınanııı ve sosyirl uyumrı,ı sağlaırması

için gerektiğinde piyasanın işleyişine n]üdahale etmeyi a'idev bilmektedir.

Ancak, savaş soı,ırası dönemin bır ürtinü olan ve tam istihdam ve kapsaırılı

bir sosyal güvenlik ığını öngören böyie bir "ttıplumsal siizIeşıne", toplum-

daki sınıf ya da kesiınler arasındaki gerilimIerin ortaya çıkınasını cngclle-

mcıncktcdir.

Rethh devleti bir yandın liıpJı-ıııısal dıyıııışır,ıanın sağlanmasını. (itc

yandan da birikim stirccindc ortayı çükaı,ü risklerin daha çok Kcyncsçi poli-
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tika]arla azıltı]üıasını sağlamaya çalışnlaktıdır. Nc var ki işlevlcr. heıı
piyasa mckaı,ıizınasın ın krırunınasıııı. Iıcnı de topluııısal sözlcşmenin bo-

zulıı,ııııııasını gerektitdiğinden, l97()'lcrdcn başlayarak kendisini gösteren

devletiıı mal'i krizinc yol açı]-üıştıf. []aşka deyişle. bir yandan birikiııi sağ-

lanıak için, öte yaı]dan da yoksullı-ığu azirltn,ıak için uğraşın devlc1, sonun-

da kendi kavııakIarün ı ti]kctcccktir.

Rclah devleti politikalarına dııyulan güveı,ısizliğin ncdcnJcrinden

bjrisi de. bu tür sosyal güvenlik poIitikalarının "yırdıma bağın,ılılık" ya da

giderck bir "yoksulluk kailtürü" yırattna riskine sahip olııaları biçinıintleki

liberal savdır, Bu argüınaı,üa göre. sosyal yardıııılarla gcçiıı,ıiııi sürdürcn

insanların sayıs!nın artı,ıııısı. oırlarıır piyasadı çalışııaIarı için sistcıı-ıin do-

ğasından gelen teşr,iklcri, ya da Polanyi'nin (l9,1,1) dcyişiyle "aç kalıııa

korkıısunu" azaltarak bu iıısanların çabalarınt artırıTtiıliırtırı engcIlcycbil-

ıı,ıekte ve I,ıeıı-ı sosyıl giivcnIik rctbııılatııra karşı dircnci tırtaya çıkarıırakta.

lıeırr dc daha da ijı,ıeıı,ılisi yi,ıks ııllırı ı,ı sayısıırın giderek artnıısıııa da yol

açabilınektedir (Saıı.hill. ll05), Başka deyişle. yoksulluğu iinlemek için

giıişilcn sosyal lıarcaıı,ıirlar. kendilcrindcn bckleneııin tan] tcrsi bir sonuç

vererek yoksullı-ığun ı ıılasına da yol açabileccktir.

Bı.ı gelişı,ııelerin ardından^ l9E()'lerdcn ilibarcn gc)işlirilen ve

l99()'lardan başlıyarak giderck daha çok önc çıkaı,ı neo]iberaI slrıtejiniıı

btilijn dünyıda beııiııısenı,ııeye başlandığı r,c rıluslararası kurı.ıluşlır 1arafıı,ı-

dan gelişnıekte olan ii]kclcı,c daha tazla iinerildiği görülnrcklcdir. Esas o]a-

rak kapsanıiı yapısal döntişiiıı,ı prtıgraıııları biçin,ıindc rıyguIanıııaya bışla-

nan bu strateji, büyüıne ve kalkınını siirecine ağır]ık vcrerck. piı,.ısiının

tlal,ıa etkin işleyişini gözctcn vc böylcce arlan gclirlcriı,ı yoksulluğu azaltı-

cirğünı öngijrcn politikaların beniıııseıııııcsiı,ıc dıyaıımaktadır. Biıylc hir

yaklaşını. csas olarak piyasanın sağlıdığı Ilrsalları iinc çıkarmak vc yoksııl
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insanların bu tlrsatları kullanabilmclcrin i sağlayacak doııanıınlara salıip

iı]ıı,ıasınir çalışıı,ıak an]acını gütt],]ektedir, Bu yüzden ten,]el sOrun. piyı<rının

işleyişini bozııayacık aırcak yııksu|lııkla ınücıdclcdc başarı sağlıııa şansı
yüksek politikaları tasarlaınak vc yürütn,]ek tılarak ortaya çıkmaktadır.

Bu bakııııdan ilk akla geiebilecek polilikalardan birisi. henı yurti-

çinde, l,ıeıı,ı de uIuslararası ticarctte liberalizasyonun benimseneı,ek büyii-

ıneırin sağlanıı,ıasına çaIışınaktır, Yıırtıçındeki libcralizasyon. rekabet st'ıre-

cinin etkinIiğıni sağlıyarak yeni istihdanı tılanaklırının ıçılıııısını r,c dola-

yısıyla yoksulluğun azaltılmasıırı sağlayabilir. L}öylc yapısal dönüşümü

ajngören politika]ar, lMI- ve [)iiııya Baııkasının özellik]e gelişmekte olan

üIkclcr için öncrdiği ı.,e bu ülkelerin gic{erek globalleşen dünya ekt,nt,nıiıiy-
le biitiiı,ıIeşıneIerini öngörcır ptılilikalardır. Düııyı ckontııııisiylc gcrçckleşti-

riIen bütünleşıncnin yoksulIıığu da ızaltacağı böylc ptılitikaların gcrckçcle-

rindcn birisidir. çtinkii başarılı bir biçin,ıde diinya ekonoı,ı,ıisi1,Ie blitiinleşe-

ıııeyen gelişıı-ıekte olan tilkclerdc yoksulluğun daha yaygın oIduğu ileri

Stirülnrektedir (Wtırld Bank. x-ri).

Bu tiir po]itikaların öııeıı,ı]i bir gerekçesi. dIş ticarettc liberalleşnıe-

nin ve ihracata dayalı büyilmc ınodcIlcriııiı,ı bcı,ıiınscnnıcsiı,ıin gcncl olarak

ycni tekno]ojiIere erişinıi sağlayacağı r,e daha iyi kaIitede araınalları kulla-

nımı yt,ıluyla ürctkcnliği artııacağı, böylccc dc büyüıncyi gcrçckleştircceği,

bı,ınun da yoksulluğun azaltılmasıı,ıı getireceği diişiinccsidir, Bunun

yanısıra. liberalizasyonun. ytıksul|ııkla miicadclc için geliştirilen ajteki poli-

tikalara giire lıenı daha ktılay olması. lıeın de maliyetiııin düşük olınası, bu

politikaların bcniıırsenıı,ıesi için kuIlanılan gerekçelerden birisitlir.'

Yine dc. bu aırlayışın yalnızca ticarcltc liberalleşnreye dayanıııadı-

ğı, daha çok piyasırların işleyişini kolaylaştıracak türdeıı ekonoı,ı,ıik ve top-
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lrıınsal kuruın]arın oluşturuJnıasını da gcrcktırdiği unutulı,ıaıı,ıalıdır. ()zgül

biçinıleri ı,ıe olursa tılsun. hı-ı krıruııılardan yeriııe getirmeleri beklcncn kiıni

ödevIer buluı,ııı,ıaktadır (WorJd BJırk, 2()ı)l). Öncclikle. bu kııruınlar piyasa

ktışulları, mallır vc piyasadaki aktiir]er hakkündaki bilgilcrin aktaı,tlınas!nt

garanti altına alarak piyasaların eükiü) jş]cyışinı sığlııyıcıkıır. İkınci olarak.

bu kuruınlar müikiyct lııkları ve sözleşıı,ıelerin düzenlcnıııcsi ve korunıııa-

sıırı sağlayacaklardır. Üçüncü olarak da bu kuruıılar rekabetiıı işleyişini

sağlaınak d u ru ıı,ı u ı,ı d ad ır.

Böyle bir kuruııısal düzenIcıııc. dcvlctc de önenıli görevler yüklc-

]nektedir, I)evlet, piyasaların tıluşturrılınası ve etkiı,ı bir biçiııdc işleyebil-

nıcsi için gcrckli yasal ve kurunısal düzen]emelcri yapınalı. ancak piyasa

nın işleyişinc karışn,ıaıııalıdır. Özel]iklc bııgünlerde önem kazanan "yöıüeti-

şiın" (gııı,ci,ııaı,:,c) kır,raı,ııı, devletin piyasa ve sivil toplum kuruIuşları

arasındı bir tür kotırdinasyoı,ı işIevini ycrine gctirııesiııi öngiirnıektcdir.

Yoksulluk açısındaı,ı bakıIdığında bunuır aı,ı]aırıı. dcvJctin yoksullukla nıü

cadclc için kullanılacak yeniden dağıtıııı politikalarının tasarlaıııııası vc

yürütü]mesi yerine, artık yalııızcı piyasa alanı içerisinde ckontımik o]ırrak

değil, aynı zaırııııda sosyal. ahlaki vc kültürel biI sorun olarak görüJıı,ıcyc

ve tanımlanmaya başlanın yoks u lIı.ığuı,ı. daha çok Dünya Bınkası ve

UNI)P gibi uluslararısı kuruluşlarla sivil topluın kuruluşlarınııı ctkinlıkleri

yoluylı, piyasaların işleyişine l,ıerhangi bir ınüdahılede bu]unıı,ıadan azai-

tılması çabalarıı,ıı kiıoıdinc ctıııcsiniı,ı gelekli o]duğLıdur. Bu duruında dev-

let iizellik]c insaı,ıi. sosyal ve kti]türe] bir sorun o]arak taı,üıınlanünaya başla-

nın yoksuJluğrın ve onun yarattüğt dışlanırıa tılgusunı.ııı ortadan kaldırılınası

için bir topIuılıdaki STK'lır ve dczavantqlı gruplarla işbiıliği halinde et,

kinlikte bulunmalıdır. I)olayısıyla, yoksullı-ığu yirlnızca elde edilen gclirc

bağlı olarak tanım]ayan eski yoksulluk anlayışı. yerini artük ljlsat cşitliğinin

sağlanmasını. toplunıdaki kinıi grııp ya da kesiı,ı,ı leriı,ı sr,ısyal yaşaıııııı dışına
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Piyasa Toplumunda Yoksullak ve Inson Hokları

lnsan hakları, en genel an|aıııda. "kişilerin. eğer yapab iliyiırlarsa ve

yapabildikleri ölçüde, insan tiirüne özgü bazı etkinlikleri gerçckleştirmelc-

rini... böylecc de kendi insansal olanaklarını geliştirmelerini" (Kuçuradi.

l995a, l l) sağIayan haklar olarık ınlışıldığında.j yoksullıığun özelliklc
günüıırüz diinyasında. insanın kendi rı]anaklarını geliştirmesinin tinünde

öncmli hir cngel ,,]jxPp unaya çükmakladır, İn"ın hakları. gc]işme potan§i-

yeline göndcrınede bulunarak anlaşılabilecek olan, insan türüne iizgü haklar

olarak görüImelidir. Kaynağı Aristoteles'e kadar uzatılabilccek olan bu

anlayışa görc, toplumsal statüsü. serveti, konumu v,s. ne oIursa oIsun insan

türünün her üyesi ıçin geçerli olan "temel'^ insan hakları, yalnızca insın
olııaktan kaynaklanan haklar niteliğindedir. Bu anlamda, insanln, onu öteki

varlıklardan ayırdeden niteliklcri ve olaı,ıakları. insan Iıaklarıırı. yalnızca

insana özgü olan olanakların tek lck kişilcrde korunmasına yönelik talcpler

olarak görmemize yol açacaktır. Dolayısıyla, teıııel insan hakları, dışsal bir
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itilınesinin önlenıııcsini. kültiirel haklar da dahiI olmak üzerer sosyal ve

siyasal hakların garanti altına alını,ııasını öngören, buna ulaşmanın aınacını

da yiinetişim ilkesinin genel olarak benimsenııresiııde gören bir anlayışa

bırakıııış görünıncktedir. Bunun]a birlikte. böy]e bir anIayışın. birbiriyle

ilişkili olan iki noktada kusıırlu oldtığu ilcri siirülchilir. İ]k tılarak bu

anlayış, piyasa mekanizmasının hiçbir kısıtlama olmadan önünün

açılmasının insan hakları bakımından yaratacağı sakıncaları gözardı

etmekte (Özel. 2007). ikinci olarak da. yoksulluk ve insan hakları

arasındaki ilişkiyi yalnızca sivil toplumun alanına "hapsetınekte'", yani

yoksulluğun daha çok iktisadi olmayan boyutunu öne çıkararak piyasa

mekanizması ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi gözardı etmekteı-tir 1Özcl,

2004.2005).



otoı,ite, ajrneğin dcvlct tıratjndan ıerileınez: onlaı bircylcr vc deylct 1aü,a-

llııdan korı-ınıbiliı,ya da ihlaI edebilir (Kuçurıcli. ]982. .17-.+8). Bışka bir

dcyişlc. bıı lıaklar I,ıcı,şcydeı,ı iiııce kişi hak]aı,ıdır vc kişiniıı gelişnıc olınak-

larını dayaııınaktad ır. [}ıı yiintlylc dc. "iı,ısanlık ()nLıruıa" dıyanan bu hak-

lar. insın toplumlarlnln spesilik biçiıılcıiııdcn bığlııısız lıiteliktedir.

I}aşka dcyişlc, insaıı haklarıyla. (irncğin piyasa sisteıni arasıntla li-

bcral ınlayışıı,ı kurırıaya çallşttğI liirdcn 1rir illiyet bağı siizkonusu dcğildiı,

(Öze]. 2(X)7). Taı lcü,sine. 1ıiyasa sisteırıi. insaıı hıklırıııı koruyabilccck

ycginc sistcn,ı olı,ı,ıak yeriı,ıe. gencl tılarık iıısan hak]arıııa yönclik bir tchdi-

di ortaya çıkarırıaktadır. Brı tchdjı. insanııı kcı,ıı:li eylcı,ıc giiciinii. }ıııi eünc

ğiııi ı,c doğal çcvrcsini bilc pil,asacla alıp satıJıcak bircr ıı,ıctaya iııdiıgcycn.

başka deyişlc işgiica]^ 1oprak ve ı]ıra biçinıindcki "hıyıli ıııeta]arl"

(Pıılınyi. l9,1.1) yaratan bir kurı.ıı,ı,ısal düzcnlcıııcnin, iı,ısaı,ıın gelişnıc ola-

ıııklıırlı,ıın önıinii tükıI hılc gclnıcsidir. t}u hayali ücta]arın yaratllı-ııası vc

brıııuıı ııı,ııı sonucu o]aır insının bircylcşı-ı-ıcsi. birbirindcn bığıııısız birer

aton },a da "kcndinc ycterli ıııonad^'laı-(Nlarx^ l975.23()) haline gclnıcsi-

nin ),ırattüğ!. iırsanın "tol,ıluırısııl lııyı,an" o)nıa özelliğiniı yadsıııırık. onrı

"iıısaı,ılıktaı çıkarn,ıa" siirccini. yani iı,ısanıı,ı bir "ı,asyoncl/iktisadi eylel"c-

ı,ıc" \lıoınıı ()c(()ü1()]ni(üü.\) iı,ıdiı,gcııırıcsi soılucLınu ortava çıkarnıaktadır,

Bu yaizdcn kişinin sahip olduğu gclişnıc olaııakları i]e onuı,ı liırklı-

lığı ya da "halisliği" (duılüanIi(,iı,|'] ('l'aylor, l 99l ), cğcr bir "piyasa değcri-

ı,ıc" sahip dcğiisc^ piyasa ıı lıı ı,ı ıı,ıtliı [aı ııı ıııayacıktır, L3u ınlaı,ı,ıda piyasa.

özclJiklc "ncgatit'^ anlaı,ııdaki iizgi]I]ilği]n kiırııı,ılıııısı tılanağıı,ıl ıııırıııış isc

de. kişileti va]ı,ıızca bircr altıııı, kcndisiııi ycniden üretırıck için gcrcksindiği

vc gerçckJi_(i olııııyaıı biter işlevsel biriır,ı Iıaliııc gctirmcsi yiiztiı,ıdcn. gcııcl

olırak aiıgair]üğüıı ijı,ıündc ijııeıııli biı cngcJ yaralıııaktadır. t}aşka dcyişle.

piyasa aIaııı "i)zgiirliik. cşillik. nıülkiyet ve []cnthaı 'ıı ayırdedici alanı"
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(Marx, l976, 28()) o|sa da. piyasa sisteıııinin bırkış açısından. iı,ısaı,ılar yal-

nızca, kendi "olanaklarını" ancak piyasanın sıııırları içinde, yani ancak

kazanç isteği ile açJık korkusunun izin verdiği ölçüde gerçeklcştirmclerine

izin verilcn biriıı,ı]ere döntişmektcdirlcI.

Sonuç

Piyasa sislcırıi ve iınun bakış açısı olaıı. bencilliği lcıııcl alan "piya-

sa ınantüğü"( Pola|ıyi, l9.17) birlikte. bircyin "atomlaşmasıııa" yol açarak,

Onun bir "toplumsal lıayvan" olma niteliğinin ihlal edildiği bir "insanlıktan

çıkarırıa" süreciniıı jnsan hıkları bakııı-ıından yarattığl sakıncalar orü-adadır.

Daha da öncııılisi, sistem kişilcrin kcndi birey o]na niteliklerini de aşındı_

raıık, oııiarı rasyoııel ckonoıı,ıik insanlara dönüştürınekte ve birer diş|iyc

ind irgeııcktcd ir. İı,ısanlaı,ın birbiri için bi]c bircr araç olı,ı,ıasıı,ıa yol açan bu

stirecin. bireylerin kendi iı,ısın'i olanıklarının tr,ıpluı,ı,ısal bir ortaında gcrçck-

leştirilınesini sağJayacak haklar aı,ılaınındaki iı,ısan haklarının korunmasıııda

sıkıırtı yarattüğü açıktır. Sistcün bireylerin olanak]arıı,ıın yalnızca bir bölü-

nıünü, "kazaı,ıç güdüsü ile aç kalma koı,kusı.ı"na bağınrlı hale gelen. "eko-

noııik" nitclikteki olanakları gcrçckleştirmesine izin verırıektedir. Piyasa

alanı toplumu kcndisiı,ıe tabi kıldığından, iırsınların lıeıır birey olı,ııır lıem dc

top]umsıl bir varlık tılına [ıiçiınindcki ijzçlliklcrini. ya da "halis o]ına" özçl-

liklerini ancak piyasa sınırları içerisinde tanın,ıa eğilinrinde olaoaktır. Bu
"insanlıktan çıkarılıa" süreci kişinin "halisliğinin" de ihlal edilmesi demck-

tir, çünkti bireyin bcnzersiz olma özeIliğini. ancak bu i)ze|lik hir "piyası

değerinc" sahip ıse yaşamasını olanak vermektedir. Ne yazık ki. piyasa

sürekli olarak yoksulIuk ile eşitsizliğin. sisten]iıı kendi meşruiyetini tehli-

keye atacak derecede yafatılmasını ve sürdürüIıı,ıesiı,ıi gerektirdiğinden,

bireyc kendi insanlığını yaşama llrsatını da giderek sıııırlamaktadır. Yok-
sulluğun bireyin önündeki tlrsatların, onun yetcnckIerinin, hatta öZgiirlüğü-
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niin öniinü Stnlr]aıIıslnln yanlslra. piyısa 1()plumunıın ycı,üiden üreliı],üini

bilc zorlaştıraıı bir clkcn olduğu giiılcrdcn kaçııaıı,ıalıdır. Bir başka dcyişle

yoksulluk. piyasa topJun-ıunun insan lıak]irrının korrıırıı,ııısı bakıınından scr-

gilediği zayıl'lığı dal,ıa da ırtıraı,ı bir etkendir. Bırcysel iizerklik. "halislik"

vc giiçlliliik tiuygıısu bakımından sistcı],üiı,ı yeni iılanıklaı,yaratttğ! bir gcr-

çek ise dc. sislcmin dayandüğı krıruııısal yapü ıyn! zaı,ı,ıantla bu tılaı,ıık]arıı,ı

dı ortadan ka]kıı,ıasını yol açıı,ıakladır.

Bu durumda, yoksulluğu netıliberal bir bağlamda ele a]mak. bu tür-

den sorunlarıı,ı daha da ağırlaşıııasına yol açıı,ıakla cşaı,ılaı,ııIı hale gclmekte-

dir. Yoksulluk, piyasa sistcıııiı,ıin işIeyişinin ortaya çükardüğü bir sorıın ise

vc liberai anlayışın öngördüğü gibi. bu soruıIa mücadclc ctn,ıek eğer piyasa

sisteııiırin işleyişini zora sokuyorsa. bu drırumda ııeoliberal güı,üdeıı,lin.

yoksulIuğu yalnızca piyasa dışı güçlcrin (ya da hayırseverlik duygularının)

ilgi alanına giren seviııısiz aına kaçınılmaz bir duruın olarak görınesini

aıılamak kolaydır. Nc var ki biiyle bir yaklaşıın. insanın olaııaklarını kısıt-

layan, onları ancak piyasa alaırı içcrisinde tanıyan. dolayısıyla da hir insan

hakları ıhlali olarak kendisini gösteren yoksulluğun gerçek "insaııi^' boyu-

tunun gözardü edi]ıncsinden başka bir ınlaıı taşımamaktadıI.

Notlar
l Bu yazıda kullanılın kavramsal çerçeve. Özc1.2004 ve 2OO5'e dayann]aktad!r.
] Bu çelişkileri vc "postnodern" çağda bireyiı,ı nasıl dönüştilğünü giirııck için.

bkz. Ertürk ( l999).
r Bu konuda bakıııız: Winters, McCullocl,ı and McKa1,(200,1).

'Kaıraıı-ısal çerçevesini Anıanya Sen'in "yctenekler" yakJaşımının (örneğin Sen,

) 993) oluşnırduğu. UNDP'nin 2004 İnstıni Gelişne Rıqr.ırı tam da kültürel hak ve

çeşitliliğin bir insan hakkı olarak benimsenııcsi gerektiği düşüncesine dal,anmak-

tadlr (UNDP. 2004).
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i İnsaır haklarına ıijnelik olarak. bu tebliğde de bcırinıseneı,ı kavraıırsal 1,aklaşıııı
içiıı bkz Kuçı.ıradi (l91l2. l988. l995a.b.2002)
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