YOKSULLUK SEMPOZYUMU
Ay~en ~atlroglu

Son donemde dUnyada da bizde de gUndemdeki konulardan birinin
yoksulluk oldugu goze s;arpmaktadlr. Bir sivil toplum kurulu~u olan Deniz
Feneri Dernegi tarafll1dan 31 MaYls 2003 ve 1 Haziran 2003 tarihlerinde
istanbul'da dUzenlenen "Yoksulluk Sempozyumu" ba~hgl altll1daki bir dizi
otufllmda da konu tartl~maya as;Jldl. Sempozyum kitapS;lgll1da yer alan konu
ba~hklarl11a bakJldlgl zaman tebligierin toplum, iktisat, siyaset, yonetim, din ve
ahlak as;Jlanndan sll1lflanml~ olduklan gorUlmektedir.
Sempozyumda yoksulluk konusuna degi~ik as;llardan yakla~an teblig
sahiplerinin s;ogunlugu oncelikle mutlak yoksulluk ve goreli yoksulluk
tal1lmlan Uzerinde durdu. DUnya s;apll1da ya~anan kUreselle~me sUrecine bagh
olarak Batlda refah devJeti gibi anlaYI~lann terk edildigi; bu degi~imin DUnya
Bankasl, IMF gibi kurulu~lar araclhglyla Batl dl~1 Ulkelere de yansltJldlgl ifade
edildi. BUllun sonucunda tUm dUnyada refah devleti anlaYI~1Il111 terk edilmesinin
yoksullugu arttlran nedenler arasll1da ortaya s;lkt@ ifade edilerek, yoksulluk ve
devlet arasll1daki ili~ki glindeme getirilmi~tir.
Marmara Universitesi'nden Do<;. Dr. Esra AsIan ile Do<;. Dr. Ahmet
Emre Bilgili tarafll1dan hazlrlanan ve Aslan'lI1 sundugu "Yoksulluk Alglsl,
ifadelendirme Tam ve TutumJar -Bir is;erik Analizi Ornegi" ba~hkh tebligde,
yardllDa muhtas; ki~ilerin yoksulluk aiglsl, bunu ifade etme tarzlan ve yoksulluk
kavramll1a ili~kin tutumlan degerlendirildi. Bu s;ah~mada, bir sivil toplum
orgUtUne 2003 Yllll1da ba~vurarak yard liD talep eden 81 ilden 12317 saYlda
mektuptan klime orantIlJ ve tesadUfi ornekleme yoluyla ses;ilen 118 adet mektup
Uzerinde is;erik analizi yapJlml~. Ara~tlrmada yontem olarak, once mektuplar
kodlanml~ ve yorumlanml~. Kulla11l1an ifadelere gore yapllan analizde, en fazia
gelir durumunu anlatan cUmlelere rastlanml~. Bunu, saghk problemleri ve
tedavi ihtiyaci izledigi gorUlmektedir. Yoksulluga ili~kin en slk rastlanan
dU~Unce "tUkenmi~lik",
"bunahm", "s;ozlim Uretememe/s;aresizlik" ve
"kaygl"dlr. Ara~tlflDaya gore yoksulluk bu ki~ilerde, "utanma, s;aresizlik, ne
yapacagll11 bilememe, kaygl ve UzUntU" duygulan yaratmaktadlr.
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istanbul Universitesi'nden Doy. Dr. Hayati TUfekyioglu ise "Varo~larda
Yoksullugun Dogurdugu Toplurnsal Degi~rneler Uzerine" ba~hkh yah~masmda
gUnUrnUz varo~lardaki "dayant~rna"yt degerlendiriyor. 1950'li Ylllarda gOy ve
"gecekondu" olgusunun ortaya ylkttgml ve 60'h ytllarda da sosyal bilimlerde
gecekonduya dair yalt~rnalann ba~ladlgml soyliiyor. Bu d6nernin yalt~malannda
gecekondu olgusu "dayant~rna" kavrarnt ile aYlklal11yor. Onceleri bu bolgelerde
ya~ayan insanlan endUstri istihdam ederken, konutlar da temel barmrna
ihtiyaCll11 kar~tlarnaya yonelik ozellikler gosteriyordu. Ev yap rna, i~ bulma gibi
sorunlar ise "dayal11~ma" ile yozUliiyordu. Tilfekyioglu 'na gore bu bolgeler
gUnUmilzde yok farklt ozellikler gosteriyor. Zaten gUnilrnilzde gecekondu
kavraml yerine ba~ka kavramlar aral11yor. GOy alan bu bolgelerin arttk kentten
tamarnen kopuk oldugu, kentle ekonomik ve sosyal ili~kilerinin en alt dUzeye
indigi gorillUyor. Konut tipi farkltla~ml~, arttk yok kath yaptlardan olu~uyor.
Buna baglt olarak, belki de arttk dayal11~ma degil ylkar ve hatta somilril
ili~kilerinin hakirn. (::ok katlt yaptlarla birlikte rant i~in iyine giriyor ve kentteki
ekonomik ili~kilere katllmadan bolge iyinde, yeni gelen gOymenlerin slrtmdan
geyinmeye dayah ekonomik ili~kiler olu~uyor. B6ylece yeni toplumsal ili~kiler
de ortaya YlklY0r. Geyrni~te e~i olmU~ veya yah~amayacak kadar hasta ya da
sakat degilse kadmm yalt~rnasma ho~ gozle baktlrnazken gUnUrnUzde yaygm
~ekilde kadmlar ve geny klzlar yalt~rnaktadtr. TUfekyioglu'na gore, krizin ve
yoksullugun da etkisiyle aile kururnunda ciddi bir yozUlrne ya~anrnakta ve
bo~anmalar yok artmaktadlr; buna l1ltSlZltk, kapkay, fuhu~ da eklenebilir.

Prof. Dr. Korkut Tuna tarafmdan haztrlanan sonuy bildirgesinde ise,
yoksullugun engellenmesi ile ilgili olarak ele ahnrnasl gereken tedbirler ~oyle
ifade edildi:
•

Devletin degi~en dUnya ko~ullannda ve ozellikle kUreselle~me
rUzgarlan kar~tsmda gidilecek yonU iyi tayin ederek toplumun
yoksulla~masmm onUne geyecek iktisadi ve sosyal siyasetleri yeniden
gozden ge~irmesi gerekmektedir. Bunun i~in Devlet yoksulluga ve
yoksulla~an toplum kesirnlerine kar~l bir acil eylem plam
olu~turrnaltdlr.

•

Devlet yatlsl altmda degi~ik biyimde benzer alanlarda faaliyet
gosteren kurulu~lann bir elde toplanarak kaynak israfmmonUne
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ges;ilip yoksulluga
saglanmaltdlr.
•

kar~l

etkin

hizmet

ve

<;ozlim liretmeleri

$ehirlerde gos;e bagh olarak olu~an yeni yerle~me yerlerinde var olan
yerini almaya ba~layan S;lkar ili~kilerinin tahribatml
onlemek lizere, toplumsal dayal1l~manm glinlimliz orneklerini
sergi Ieyen vaklf ve derneklere faaliyetlerini profesyone1ce
slirdi.irebilmeleri is;in onleri as;llmah, hukuki' ve bi.irokratik engeller
kaldmlmahdlr.
dayal1l~mal1ln

kurulu~lann

•

Bu tilr

kamu yaranna faaliyet gosterecek statilye
kavu~turularak bir dayal1l~ma gostergesi olarak yardlm toplama
i~lemleri her as;ldan desteklenmelidir.

•

Y oksullugun bir ya~am tam haline donli~erek toplum bireylerinin is;e
kapanmalarll1ll1, temel hak ve ozgi.irlliklerini kullanmaktan
vazge<;melerinin online ge<;ilmelidir.

•

Y oksullann klsmen yararlandlgl ama yoksullugun surup gitmesine
neden olan kaYlt dl~l ekonomi ve yasal olmayan i~ ve faaliyetlerin
oni.i ahnmahdlr.

•

Toplumda her alanda Uretimin arttmlmasma gayret gosterilerek gelir
ve hayat seviyesinin artmasl saglanmahdlr.

•

Yoksullugun kar~ltmll1 a~m tilketim olmad@ bilinci yerle~tirilerek
her iki kesimde ortaya S;lkacak ahlaki yozla~ma ve bencil ahHik
anlaYl~l11ll1 filizlenmesine imkiin verilmemelidir.

•

Gelir ve hayat seviyesinin yi.ikseli~i saglanarak, konut in~asmda
ortaya S;lkan kalite ve malzeme eksikliginin online ges;ilip depremin
sadece yoksullann zarar gorecegi bir afet olmaktan S;lkanlmasl
gerekmektedir.

•

insanlar

sadece

ahcI bir konum ve beklentileri is;ine
slkl~tmlmamahdlr. in:'ianlann gelecege ait umutlarmm, beklentilerinin
deVam1l11 saglayacak bir sosyal ili~kiler agmm olu~turulmasl el birligi
ile saglanmah ve insal1ln kim olursa olsun, hangi ko~ullarda olursa
olsun, toplum is;inde kendini yall1lz ve tutamakslz hissetmemesi
saglanmalldlr.
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Sonuy bildirgesinin de ortaya koydugu gibi, sempozyumda yoksulIuk,
sorunu kar~lsmda devletin geli~tirmesi beklenen politikalar, iizerinde onemle
durulan konulann ba~mda gelmi~tir. Bu yeryevede yoksullara yardlm etmek
tizere devlet btinyesindeki kurumlar ile kimi toplumsal orgtitlenmelerin
faaliyetlerinin nitelikleri kar~lla~tmlml~t1r. Bu baglamda kaYlt dl~1 ekonominin
de sorgulanmasl gerekmi~tir. insanlann toplumda giiysiiz ve yalmz
blrakllmamalan gerektigi; asll yoziimiin her alanda iiretimin arttmlmasl ve buna
bagh olarak da hayat standardmm yiikselmesiyle saglanabilecegi ortaya
konmu~tur.

