YOKSULLUK SORUNU UZERiNE iKi <;ALISMA

Yiicel Bulut

Yoksulluk konusu son yirmi yllltk slire iyerisinde artan bir ilgiye mazhar
oldu. Son ylllarda yapllan yoksulluk ara~tlflnalannda, problem, degi~ik
boyutlanyla ele almml~tlr. Gerek makro dlizeyde, gerek mikro dlizeyde ve
gerekse de nesnel bir ekonomik kategori olarak olylilmesi ve hesaplanmasl gibi
amaylarla yapllan yoksulluk ara~tlrmalan mevcuttur. Bu yazlda; biri, yoksulluk
sorununu makro dlizeyde uygulanan ekonomi politikalanyla ili~kisi baglammda
degerlendiren, mevcut yoksulluk ara~tlrmalann1l1 gerek kavramsalla~tlrma,
gerek yoksullugu olyme yontemleri ve gerekse de yoksulJukla mlicadele
stratejilerinin sll1lrhlIklanl11 ele~tiren, digeri yoksulluk meselesini Tlirkiye
ozelinde ve bizzat yoksullarll1 anlatilan yeryevesinde aktarmaya yah~an iki
yalI~ma tal1ltllmaktadlr. Bu yazlda, kitaplann tahlili ya da degerlendirmesi
yapIlmaI11l~, yall1lzca iki yah~manll1 amaylannll1, kapsamlan11ln, yontemlerinin
ve temel iddialannll1 tal1ltilmaslyla yetinilmi~tir.
1980'li Ylllar, az geli~mi~ lilkelerde ve geyi~ ekonomilerinde yapIsal
uyum ve istikrar programlannll1 IMF ve Dlinya Bankasl gibi kurulu~lar
araclliglyla uygulamaya sokuldugu yillardi. Zamanla, soz konusu programlann,
bu lilkeleri hedeflenen kalkll1ma ve zenginlik seviyesine getirmedigi ve tersine
bir dizi kriz iyerisine soktugu, tUm dlinyada yoksullugun ciddi boyutlara
ula~masll1a sebep oldugu gorlilmli~tlir.
Yirminci ylizyIlll1 son yirmi Ylltnda uygulamaya konan bu yapisal uyum
ve istikrar programlarmm olumsuz etkileri ve sosyal maliyetleri lizerine ye~itli
ara~tIrmalar 1980'li yI1larm ikinci yansmdan itibaren yapllmaya ba~landl. Bu
baglamda, UNICEF'in 1987 Yllmda yaymladlgl rapordan soz edilebilir. 1990'h
yillarda ozellikle yoksulluk konusu, BM, OECD, ILO, Birle~mi~ Milletler
Kalkmma Program 1 (UNDP) gibi ye~itli kurulu~lar tarafmdan daha kapsamh
~ekilde ele almmaya ve takip edilmeye ba~landl. Ornegin: UNDP, 1990 yilmda
yIlltk olarak insani Geli~me Raporu'nu yaYl111amaya ba~ladl. Birle~mi~ Milletler
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1996 ydml Yoksullukla Mlicadele VIII, 1997-2006 donemini de Yoksullukla
MUcadele On YIII ilan etti. 2001 yIll11da Davos'ta toplanan DUnya Ekonomik
Forumu'nun ana temaSllll "yoksulluk" konusu olu~turmaktaydl. 2000 yIlll1da
geryekle~tirilen ve 147 Ulkenin devlet ve hUkUmet ba~kanlannl11 katlld@ BinYll
Zirvesi'nde de mutlak yoksulluk iyinde ya~ayan insan saYlSl11ll1 2015 Ylhna
kadar yanya indirilmesi yonUnde ilke karan alll1dl.
Fikret ~enses, Kureselle$menin Oteki Yiizu: Yoksulluk - Kavramlar,
Nedenler, Politikalar ve Temel Egilimler (istanbul: ileti~im Yay., 2. Baskl, 2002)
ba~lIkli yah~masll1da, yoksullugun yayg1l1la~mas1l1da ve ciddi boyutlara
ula~masll1da, IMF ve DUnya Bankasl tarafll1dan uygulamaya sokulan -piyasa
yanhsl dl~a aylk model in bir geregi olarak ithalat serbestligi, reel Ucretler
Uzerinde denetim, finansal serbestlik, kamu i~letmelerinin ozelIe~tirilmesi ve
genel olarak devletin kUyUltlilmesi yan1l1da daraltlcl para ve maliye politikalan
ve sosyal harcamalann klsllmasl vb. gibi ortak amaylan hedefleyen- istikrar
ve yaplsal uyum politikalarll1ll1 etkisine dikkat yekmekte ve s6z konusu
kurulu~lar araclhglyla, neo-liberal politikalan uygulamaya koyan Ulkelerde, bu
Ulkeler arasll1da TUrkiye de bulunmaktadlr, bu donemde yoksullugun ciddi
boyutlarda artml~ olmas1l11l1 bir rastlantl olmadlg1l11 belirtmektedir [~enses,
2002:25].
~enses,

yoksullugu Uy temel yakla~lm yeryevesinde ele almaktadlr:
Yoksulluk, (1) tarihsel bir sUrey iyerisinde geriye ve ileriye baglantlh dinamik
bir olgudur; (2) "mekansal dUzlemde tek bir nokta Uzerinde odaklanmak"
problemi anlamaYI gUyle~tirecegi ve yanh~ sonuylara g6tUrecegi iyin, mesele,
bUtUn Ulke ve Ulke gruplanlll tehdit eden bir olgu olarak degerlendirmelidir; ve
(3) Konu, tek bir bilim daltnll1 aylklayamayacagl denli geni~ ve karma~lktIr; 0
nedenle, farkh akademik disiplinlerin bakl~ aylSI ve bulgulanna ba~vurulmasl
yararh olacaktlr [~enses, 2002: 25-28]. ~enses'in meseleye yakla~lml ve
degerlendirmeleri,
ayl1l
zamanda,
onun
yoksll11 lIk
ara~tlrmalannm
sll1lrhlJklar1l1a ili~kin ele~tirileri olarak da an la~I1mahdlr.
~enses'in yah~maSl, giri~ ve sonuy bolUmleri dahil top lam sekiz
bolUmden olll~maktadir. <;ah~manll1 amay ve kapSam1l11 sunan Giri~
b61UmUnden sonra gelen "Yokslilluga Kar~1 Artan ilgi ve ilginin Kaynaklan"
ba~hkh ikinci B6lUm'de yazar; yoksulluga dUYlllan ilginin kaynaklannl 17.
yUZYlldan ba~layarak irdelemi~, ikinci DUnya Sava~1 sonrasll1da meseleye
dllyulan ilginin bOYlitlan ve niteligi, Geli~me iktisadl ve DUnya Bankasl'nm
konuya bakl~larll1daki degi~iklikler yeryevesinde degerlendirmi~ ve yoksulluk
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gUndeminin geli~mi~ Ulkelerin <;Ikarlan dogrultusunda biyimlendirildigini, bu
baglamda da Dlinya Bankasl gibi kurulu~larll1 i~levsel bir rol oynadlklarll1l
vurgu lam I ~tl r.
"Tan lin, Kavramlar ve Ol<;lim" ba~lIklI UyUncU Bollim'de, yoksullugu
tan lin lama, yoksullugu ol<;me ve ol<;Um klstaslanna ili~kin problemler
tartl~Ilml~ ve soz konusu kavram ve olyi.imlerin bir ele~tirisi yapIlmaya
<;ah~"ml~tlr.

Kitabll1 Dordlincii BoWmU "Temel Yoksulluk Egilimleri ve Yoksllllllk
Profilleri" ba~lJgll1l ta~lI11aktadlr. Bu bolUm, degi~ik U1ke ve lilke gruplarll1l11
yoksulluk egilimlerini ve daha genel anlamda temel refah gostergelerini ve
ortaya ylkan yoksulIuk profilini, bagllllslz ara~tIrlllalarll1 sonw;lan 1~lgll1da
degerlendirmeyi, ula~I1an sonu<;lar arasll1daki tutarslzlIklan gostermeyi ve bazl
temel egilimlerin 6tesinde de kesin bir sOlluca ula~manll1 gU<;lLiklerilli
vurgulamaYI ama<;laml~.
"YoksuJlugun Nedenleri" ba~lIklI Be~inci BolUm; yoksulluga tesir eden
demografik etmenler, i~gUcU piyasalarll1da degi~kenlikler, dogal afetler,
aynmcllIk, yerIe~im yerinin ozellikleri gibi dl~sal etmenler ve son yirmi yJlda
uygulanmakta olan neo-liberal ekonomi politikalan ele aII11I11I~tlr.
"Yoksullukla Mlicadele: Hanehalkl, Ulusal ve Uluslararasl Boyutlar"
Altll1cl BoIUm'de, yoksullukla mUcadele konusu, bliyUme-gelir dagIllml
ili~kisi ekseni,
degi~ik lilkelerde uygulamaya konan radikal yoksullukla
mUcadele programlan, hanehalklarll1l11 yoksullukla mucadele i<;in aldlklan
onlemler ve geli~tirdikleri ge<;im stratejileri <;er<;evesinde tart]~Jlml~tlr.
ba~lIkll

Yedinci Boli.im'de, yazar, eserinin onceki boliimlerinde ele aIdlg]
yoksullukla mlicadele yakla~lmlannll1 kar~lla~tlklan sorunlan daha ayrmtJlI
olarak irdelemeye, bu yakla~lmlann yetersizliklerini ortaya koyarak yeni bir
yoksullukla mlicadele yakla~lmll1l11 temellerini belirlemeye yaII~ml~tlr.
Sekizinci B61Um ise, yazann eserinin klsa bir ozetini yaptlgl ve yoksullukla
mUcadele kOl1usundaki onerilerini dile getirdigi bir bolLimdOr.
Fikret ~enses'in 9ah~masl, gerek dili ve gerekse de planlanmasl itibariyle
son derece a<;lk ve anla~I1lr bir metindir. Yoksullugun tal1lmlanmasl ve
olyUlmesi kOl1usunun derinlikli olarak tartl~Ilmasl, problemin tarihsel bir sUre<;
i<;erisinde ve mekansal kar~]Ja~tlrmalar yer<;evesinde ele alll1ml~ olmas], makro
dUzeyde geli~mi~ Ulkelerin <;Ikarian dogrultusunda tUm dlinya dUzleminde
uygulamaya konan yaplsal uyum ve istikrar programlannll1 yoksulIuk
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ilzerindeki olumsuz etkilerini degerlendirmesi gibi ozellikleri nedeniyle
Kilreselle~menin Oteki Yilzil: Yoksulluk. 9ah~masl konuya ilgi duyan
ara~tJrmactlar i<;in vazge9ilmez bir kaynak olma ozelligini ta~lInaktadlr.
Necmi Erdogan'm yayma hazlrIadlgl Yoksulluk HtlZleri: Tiirkiye'de Kent
Yoksullugunun Toplumsal Gorilnilmleri (istanbul: Demokrasi Kitaphgl Yay.,
2002) ba~hkh yah~ma, adl11dan da anla~tlacagl Uzere, Tilrkiye'deki kent
yoksullugunun durumunu eJe aJmaYI ama9Iaml~tlr. Ara~tlrma, istanbul ve
Ankara gibi bUyUk ~ehirlerimizin yam slra Urfa, Konya ve Erzurum gibi illerde
de geryekle~tirilmi~. Bu durum, biiyiik kentlerimizle ta~ra kentlerindeki
yoksulluk durumlan arasl11da bir mukayese yapma imkam sunmaktadu.
Ara~tlrma yUrUtenler, yoksullugu "nesnel" bir ekonomik kategori oJarak
tammlaYlp olymek gibi bir problemleri olmadlgl ve kendilerini yoksul hisseden
veya addeden insanlarm ktiltilrel ve siyasal temsillerini kavramaya 9ah~maJan
nedeniyle, kesin sll1lrlarla tal1lmlanml~, belirli bir "gelir grubu" ile kendilerini
sIl1lfIamaml~lar. DolaYlslyla, <;ah~ma dalm ziyade "yoksulluk kUltUrii"nun
degi~ik boyutlannl11 analiz edilmesine yonelik olarak geryekle~tirilmi~.

Yoksulluk Htilleri "Yoksulluk Uzerine" ve "Yoksulluk Hikayeleri"
ba~hklanl1l ta~lyan iki ana boltimden olu~maktadlr. Birinci B6ltim, ara~tJrmaya
kattlml~ yazarlarl11, ara~ttrlna bulgulanm ye~itli zaviyelerden degerlendirdikleri
yazllardan olu~maktadlr. ikinci B61iim ise, ara~ttrlnaya konu edilen yoksullann
kendilerini anlattlklan mUlakatlarm bir klsml11m kaset yozumlerinden olu~uyor.
Ara~tlrmaYI yUrUtenler ve yaYl11layanlar, yoksullann yoksullugu nasI!
algtladlklanl11, kendilerini nast! g6rdUklerini bizzat kendilerinin anlatmasma
6zel bir onem verdiklerin, Necmi Erdogan'm kaleminden <;Ikml~ olan "Giri~:
Yoksullan Dinlemek" boltimUnde ve eserin pek yok yerinde dile getirmi~ler.
Yoksulluk Hdileri, ama9 olarak, "TUrkiye'de kent yoksullugunun kiiltlirel
ve siyasal formasyonunu 90zUmlemeyi" [Yoksulluk Ha11eri, s. 9] hedeflemi~ ve
yontem olarak da, "yoksullugu yoksullann kendi anlattlanndan okumaYl" tercih
etmi~ [Yoksulluk HaIleri, s. 9].
Eserin Birinci Boltimu, Necmi Erdogan'a ait iki yazlyla ba~hyor:
"Garibanlann DUnyasl: TUrkiye'de yoksullann KultUrel Temsilleri Ozerine ilk
NotIar" ve "Yok-sanma: Yoksulluk-Miiduniyet ve Fark Yaralan". "Garibanlann
DUnyasl ... " ba~hkh ilk yazlyl, Necmi Erdogan, ara~tlrmaya ba~lamadan evvel,
<;ah~manl11 problematigini ve kavramsal ger<;evesini <;izmek i<;in kaleme alml~
ve ilk olarak Toplum ve Bilim dergisinin "Yoksulluk ve Yoksunluk" ba~hgmt
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ve pratiklerin olu~turdugu karma~anl11 nedenselligi yerl11e, dinin yoksullar
tarafll1dan nasd algdandlgl ve bu algdamanll1 nasd dile getirildigi konulan
ilzerine yogunla~maYI tercih etmi~tir. Ahmet <;igdem, Dinsellik ile yoksulluk
arasll1da, dinin dUnyaya katlanma ve yoksulluktan kaynaklanan c;eli~kileri
yumll~atma ve yatl~tmna i~levi goren bir ili~kinin bulllndugu, ancak bu ili~kinin
iyi tanllnlal1lTIl~ ve teodesik bir ifade olarak konamayacagllll ve YOkSlllluk
durumuna katlanmaYI zorunlu kdan daha yapisal etmenlerin bulundugunu iddia
etmektedir.
Mustafa ~en, "Kokene Dayal! Dayal1l~ma ve Yardlmla~ma: 'Zor i~ ... '"
yazlslllda, dinsel ve etnik kokene dayal! daya11l~ma ili~kilerini,
yoksulluk, zenginlik ve dayal1l~maya ili~kin algi ve anlattlan iki yoksul grubun,
Alevi ve KUrt yoksullann ozelinde ele almaktadlr. ~en, her iki grubun da
biliaklln ozgi.il tarihsel, sl11lfsal ve siyasal ac;mazlara kar~1 kar~lya olduklanl1l ve
bu ac;mazlann soz konusu kesimlerin kullanabilecekleri kaynaklann maddi
sllllflarll1l olu~turdugunu ifade etmektedir. Ara~tlrmanll1 yapddJgl donemin,
~ubat 2001 krizinin tUm iktisadi ve sosyal etkilerinin tUm olumsuzluklanyla
belirginle~tigi bir donemde yapdml~ olmasl, "gemisini kurtaran kaptan"
zihniyetiyle hareket etmenin, yoksullar arasll1daki daya11l~ma aglanna ili~kin
algJlan nasIl derinden etkiledigini gostermi~tir. Mustafa ~en, uygulanan neo. liberal politikalann yoksul kesimlerin ula~abilecekleri kaynaklan da erittigini ve
toplumun adaletc;i ve e~itlikc;i potansiyelini c;okerterek, yoksullann dayal1l~ma
yard IInla~ma aigIlan11l derinden etki ledigini ileri sUrmektedir.
ba~lJklJ

Yoksulluk Httlleri ve Kiireselle§menin 6teki Yiizii: Yoksulluk, son yIllarda
saydan artan yoksulluk ara~tIrmalanndan sadece iki tanesi. TUrkiye'de bunlar
dl~l11da gerek Universitelerde gerc;ekle~tirilen c;al!~malar ve gerekse c;e~itli
toplumsal orglitler (ornegin TDSiAD) tarafll1dan yaptmlan birc;ok ara~tlrma ve
hazlrlatdan rapor kamuoyu ile payla~Ilml~tlr. Biz burada, sadece iki tanesini
klsaca tal1ltmaya c;al!~tlk. Her iki c;alJ~mada slkl!kla vurgulanan bir gerc;ek, son
yirmi yJlda uygulanan neo-liberal sosyal ve iktisadi politikalarll1, Ulkedeki
payla~lI11 dengelerini bozdugu, devletin sosyal devlet i~levlerini terk ederek geri
c;:ekildigi ve soz konusu politikalann uygulanmasll1ll1 ayl1l zamanda, devletin bu
i~levini
listlenecek toplumsal yard lin kurulu~lannl11 ula~abilecekleri
kullanabilecekieri kaynaklan da erittigi ve dahasl, bu slirecin yoksullar
arasmdaki dayal1l~ma-ili~ki aglanl1l zayIflattlgldlr. Ozellikle ~ubat Krizi
sonrasmdaki si.irec;, bu gerc;egi daha bir belirgin kIlmaktadlr.

