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1. Giriﬂ: Yoksullu¤a Dair…
Yoksul kimdir sorusuna yan›t arayan ve bu kimlik üzerinden yoksulluk meselesine yaklaﬂan çal›ﬂmalar, yoksulun politik kimli¤ini, yurttaﬂ
olma hakk›n› yeterince irdelemeksizin konuya yaklaﬂmakta, yoksulluk sorununu bireyin irrasyonel tercihleri ile sosyal katmanlaﬂma
içindeki konumuna indirgeyerek çözümlemeye çal›ﬂmaktad›r. Bu, bilimin geleneksel soyutlama anlay›ﬂ›na kuﬂkusuz uygundur ve bu bazl›
çal›ﬂmalara bir itiraz olarak kamusal yoksulluk baﬂl›kl› bu çal›ﬂman›n yap›lmad›¤›n› en baﬂta söylemek gerekmektedir. Baﬂka bir
kavramlaﬂt›rma ve soyutlama iliﬂkisi üzerinden konuyu tart›ﬂmak üzere bu çal›ﬂma yap›land›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Yoksulluk gerçe¤ini bir istenmeyen durum olarak gören ve d›ﬂtan müdahalelerle giderilmesi gereken bir olgu olarak ele alan yaklaﬂ›m
kuﬂkusuz yoksulun toplumsal yaﬂamda, özellikle modern bat› toplumsall›¤›nda ne kadar görünebilirli¤i ile çok ilintilidir. Yoksul,
görünebilirli¤inin k›s›tland›¤› bir durumda, istenmeyen, sakl› kalmas› gereken, hatta yok say›lan bir profildir ve 'modernizm yaklaﬂ›m›'
ile bir arada düﬂünülemez niteliktedir. Yoksul bu anlam›yla 'kader kurban›', 'düﬂkün', 'zavall›' gibi s›fatlar›n›n somutland›¤› madun
bir kimlik olarak toplumsal yaﬂamda rol alm›ﬂt›r veya rolü tan›mlanm›ﬂt›r. Bu kimli¤in neden hala varl›¤›n› büyüterek, ço¤alarak
sürdürüyor oluﬂuna modernitenin post dönemlere evrildi¤i bir süreçte verece¤i tatminkâr bir yan›t maalesef yok.
Bu çal›ﬂman›n dayand›¤› temel tezlerden biri, yoksullu¤un sistemik bir iliﬂki içinde oluﬂtu¤u ve sistemin kendisini yeniden üretirken
toplumsal yeniden üretimle etkileﬂti¤i bir iliﬂki a¤›nda yoksullu¤un ve yoksullaﬂman›n yeniden üretildi¤idir. Bu sav kuﬂkusuz yoksul
profiline odakl› rasyonalite tart›ﬂmas›na u¤ramaks›z›n sürdürülmeye çal›ﬂ›lan bir tart›ﬂmaya aittir. Bir di¤er tez ise, birinciye ba¤l›
olarak geliﬂmektedir: Yoksulluk tart›ﬂmalar› kamusal alan›n yeniden düzenlenmesinden ba¤›ms›z olarak ele al›namaz ve bu
düzenlemenin baﬂ aktörü olarak devlet, yoksulluk çal›ﬂmalar› içinde önemli bir yer tutmak zorundad›r. Devletin sistemle olan iliﬂkisi
kamusal alan›n düzenlenmesinde birincil hatt› oluﬂtururken, bunun toplumsal izdüﬂümünün en belirgin göstergelerinden biri de
'yoksulluk' olacakt›r. Bu nedene ba¤l› olarak çal›ﬂman›n baﬂl›¤› kamusal yoksulluk olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Kamusal yoksulluk veya devletin yoksullukla mücadelesi çerçevesinde konunun ele al›nmas› klasik yoksullukla mücadele alan›n› çok
daha geniﬂ bir çerçeveye taﬂ›maktad›r. Her ﬂeyden önce yoksulluk sorunu salt iktisadi bir göstergeye ve buna ba¤l› bir gelir da¤›l›m›
sorunsal› ile s›n›rlanmay›p, her türlü toplumsal eﬂitsizli¤i gören ve eﬂitsizliklerin azalt›lmas› bask›s›yla hareket eden bir yap›lanmay›
dayatan kavram olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Kamusall›k bu dar anlam›yla kamu hizmetleri ve kamu gelirleri eliyle yeniden da¤›l›m
politikalar›n›n merkezini iﬂaret etmektedir. Bu merkez hiç kuﬂkusuz öncelikle merkezi yönetim ve onun en etkin mali arac› olan bütçedir.
Dolay›s›yla, bütçe ve buna ba¤l› geliﬂen karar süreçleri yoksullu¤un üzerinde birinci elden en güçlü bask›y› oluﬂturabilecek araçt›r.
Al›ﬂ›lagelmiﬂ yoksullukla mücadele programlar›n›n ötesinde yoksullukla ve geniﬂ anlam›yla eﬂitsizliklerle mücadele için kamusal
yoksulluk alg›s›n›n inﬂas› ve bunun politik alana yans›mas› ve bu ba¤lamda bütçeye yönelmesi oldukça önemli bir aç›l›m olarak
görülmelidir. Bu çal›ﬂma yoksullukla bütçe iliﬂkisini Türkiye örne¤inde, son on y›ll›k dönem içerisinden okumaya çal›ﬂmaktad›r. Son
on y›l içerisinde uygulanan bütçe politikalar›nda yoksullu¤u azalt›c› fonksiyona sahip olan araçlar›n nas›l bir seyir izledi¤i ve yoksulluk
görüntülerinin bu seyre ba¤l› olarak nas›l yeniden ﬂekillendi¤i çal›ﬂma kapsam›nda tart›ﬂ›lacakt›r.
Yoksulluk tan›mlamas›n›n alan› her geçen gün geniﬂlemektedir. Yoksulluk, dinamik bir de¤iﬂken olarak toplumsal unsurlar›n birço¤unda
yaﬂanan yoksullaﬂma süreci olarak kendini yeniden üretmekte ve sürece ba¤l› olarak tan›mlanmaktad›r. Örne¤in, Dünya sistemine
bakt›¤›m›zda, yoksul alanlar›n kaba çizgilerle ayr›ld›¤›n› görebiliriz. Güney Kuzeye, Çevre Merkeze, K›r Kente göre daha yoksuldur
(Chossudovsky, 1998: s.47). 1998 rakamlar›nda ortaya ç›kan bu görsellik, aradan geçen y›llara karﬂ›l›k maalesef bir iyileﬂme yönünde
geliﬂme gösterememiﬂtir. UNDP'nin 2011 tarihli “Sürdürülebilirlik ve eﬂitlik: herkes için daha iyi bir gelecek” baﬂl›kl› raporuna
bakt›¤›m›zda ülkelerin pozisyonlar›nda dikkate de¤er bir iyileﬂme söz konusu de¤ildir (HDR, 2011). Al›ﬂ›lagelmiﬂ gelir da¤›l›m›
kategorileri içinde de alt s›n›flar do¤al olarak üst s›n›flara göre daha yoksuldur (Sönmez, 2001: s.15).2 Yoksul/vars›l ayr›m› yaﬂam
alanlar› üzerinden yap›labilir olmaktan giderek uzaklaﬂmakta, yoksulluk, kamusal alan içinde bir çokluk olarak kamusal alan›n ortak
paydas›n› oluﬂturan geliﬂimin ad› olmaktad›r (Hardt ve Negri, 2011: s.53). Yoksul, hiçbir ﬂeyi olmayan olarak de¤il, sosyal üretim
sistemi içine mülkiyet ve sosyal düzen iliﬂkileri gözetilmeksizin dâhil edilebilendir. Yoksul kimli¤i üzerinden yaﬂanan bu geliﬂim
kuﬂkusuz küreselleﬂme dedi¤imiz birikim rejiminin toplumsal izdüﬂümünden de kaynaklanmakta (ﬁenses, 2003: s.320). Küreselleﬂme
süreci en yal›n haliyle sermayenin uluslararas› dolaﬂ›m sürecindeki serbestisi ile aç›klamas›n› bulurken, bu süreç kamusal alan
iliﬂkilerini piyasa egemen belirlenim düzeyine çekmiﬂ, toplumsal alan ve devlet piyasa dinamiklerine giderek daha fazla ba¤›ml›
hale gelmiﬂtir (ﬁenses, 2003: s.204). Piyasa dinamiklerinin eﬂitsizlik yarat›c› ö¤elerinin giderek toplumsal alanda daha fazla hissedilir
olmas› yoksulluk sorununu bu dönemde sosyal ve politik tart›ﬂma konular›n›n ilk s›ralar›na taﬂ›m›ﬂt›r.
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Küreselleﬂme öncesi dönemin yoksulluk tan›mlar›n›n bu dönemin tan›mlar›ndan farkl› bir kategorik belirlenime sahip oldu¤unu
görmekteyiz. Sosyal devlet sürecinde piyasa - toplum iliﬂkisinin dayand›¤› uzlaﬂ› zemininde, devletin sermaye birikim rejimiyle olan
sosyal üretim iliﬂkisi, yoksulluk azalt›c›, bölüﬂüm iyileﬂtirici bir sosyal politika ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r. Bu, dönemin yeniden
üretim koﬂullar›na uygun bir yap›lanmad›r. Özellikle, pazar sorunsal›n›n ulus s›n›rlamas› alt›nda çözümüne dayal› olarak geliﬂen
dinami¤i iç pazara olan gereksinimi giderek art›rm›ﬂt›r. ‹ç pazar›n kitle profilinin geliﬂime muhtaç dinami¤i, yoksullukla mücadelede
önemli bir etken olarak kendisini göstermiﬂtir. Toplumsal masraflar ve sosyal nitelikteki kamu harcamalar›, iﬂlevsel olarak piyasa toplum iliﬂkisinde oynad›¤› rol, bir yan›yla ekonomik geliﬂimin yarat›lmas›nda etkiliyken, di¤er taraftan toplumsal yap›n›n
sosyalizasyonunu ve buna ba¤l› olarak da toplumsal haklar›n sa¤lanmas›yla ilintili olarak yoksullu¤un azalt›lmas›na yard›mc› olmuﬂtur.
Bu dönemin yoksullu¤a iliﬂkin kavramlaﬂt›rmalar›n iﬂaret etti¤i kimlik, toplumsal alanda ma¤dur oland›r ve bu ma¤duriyet sistem
d›ﬂ› etkenlere ba¤l› olarak ortaya ç›kan bir iliﬂkiyle aç›klanmaktad›r. Sosyal devlet tan›mlamas›yla an›lan birikim rejimi kamusal alan›
bütüncül bir eklemlenmeyle belirlemekte, eklemlenen alanlar aras›nda çat›ﬂmac› bir yap› sergilenmemektedir. Yoksulluk meselesi
de çal›ﬂanlara ba¤›ml› k›l›narak sürece eklemlenmektedir.3
Küreselleﬂme döneminde bar›ﬂ›k iliﬂkiler yerini gerilimli iliﬂkilere terk etmiﬂtir. Bu dönemde yeni bir hegemonya iliﬂkisi, de¤iﬂen
paradigmaya ba¤l› olarak karﬂ›m›za ç›karm›ﬂt›r. Bu dönemde yoksulluk ve eﬂitsizlik çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlaﬂt›¤›n› görmekteyiz (Munck,
2007: s.599-604). Küreselleﬂmeyle birlikte hegemonyan›n giderek daha fazla belirlendi¤i alan piyasad›r ve devletin sosyal vasf› bu
süreçte h›zla gerilemiﬂtir. Yeni kamusal alan toplum - piyasa iliﬂkisine dayal› olarak geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmakta ve bu geliﬂimin bir
sonucu olarak da toplumsal unsurlar›n, özellikle haklar konusunda küreselleﬂme dönemi öncesi var olan düzenlemelerden yoksun
kalmas›na neden olurken, yoksulluk tan›mlamas›n› da bu de¤iﬂime uygun olarak yeniden biçimlendirmiﬂtir (Hardt ve Negri, 2001).
Yoksulluk iradi bir olgu olmaktan s›yr›l›p, kamusal alan›n hegemonik iliﬂkileri içinde yer alamayan toplumsal unsurlar›n karﬂ›laﬂt›¤›
bir süreci anlatmaktad›r. Piyasan›n de¤erleme süreci d›ﬂar›da b›rakmay› h›zland›r›rken, devletin sosyal fonksiyonundan uzaklaﬂmas›,
d›ﬂar›da kalanlar›n “sosyal” kazan›mlar›n› giderek azaltm›ﬂt›r.4 Sosyal devlet uygulamalar›n›n birikim rejimi üzerinde yarataca¤›
maliyet, küreselleﬂme döneminde kendine yer bulamam›ﬂt›r. 'Post' döneminin hem üretim organizasyonu, hem pazara iliﬂkin
uygulamalar›, hem ulus devlet d›ﬂ› belirlenim ﬂemalar› itibariyle yaratt›¤› dönüﬂüm, teknolojinin tüm geliﬂmiﬂli¤ine karﬂ›l›k, kamusal
alanda yoksullu¤u art›r›c› bir görüntü sergilemiﬂtir. Bu dönemde neoliberal iktisat politikalar› Keynesyen iktisat politikalar›n›n yerini
al›rken, sistemin dönüﬂümü beraberinde toplumsal unsurlar›n da yeniden belirlenimine neden olmuﬂtur. Bu unsurlar›n içinde çokluk
olarak yoksullar ön plandad›r ve ortaya ç›kan yoksulluk görüntülerinde çocuklar, kad›nlar, iﬂsizler baﬂta olmak üzere birçok toplumsal
unsur kategorik bir s›n›fsal tan›m›n d›ﬂ›nda, ortak paydada buluﬂmaktad›r (Hardt ve Negri, 2011: s.53-59).
Dönemin popüler konusunu oluﬂturan yoksulluk, çeﬂitli endeksleme yöntemleriyle ölçümlemeye tabi tutulurken, mutlak ve nispi
yoksulluk s›n›rlar›n›n belirlenimi önem kazanm›ﬂ, sosyal bilimler alan›nda üzerinde en çok durulan konulardan biri olma özelli¤i
göstermiﬂtir (ﬁenses, 2003: s. 65). Tüm bu çal›ﬂmalar bireysel yoksulluk üzerinden hareket etmekte, yoksullukla mücadele yeni bir
sosyal alan içinde çözümlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.5 Bu sosyal alan piyasa - devlet iliﬂkisini kesintiye u¤ratmaks›z›n, toplumsal alan›n
kendi içyap›s›n›n yeniden düzenlenmesine yönelik olarak tasarlanmaktad›r. Sosyal iﬂlevli devlet bütçelerinin etkinsizli¤i vurgusu
terk edilmeksizin, devletin mali disiplini konusu sürekli yinelenmekte, bu alan›n d›ﬂ›nda kalan paylaﬂ›m süreçleriyle yoksullu¤a çözüm
üretme üzerinde çal›ﬂmalar yo¤unlaﬂmaktad›r (Bu¤ra, 2008: 65-82). Piyasan›n sürekli toplumsal alan›n kaynaklar›na yönelik aleyhte
geliﬂimi ve bu geliﬂim sonucu yaratm›ﬂ oldu¤u sosyal alandaki tahribat engellenmeksizin bir çözümün ortaya ç›kmas› güç gözükürken,
bunun yan› s›ra devletin sosyal alan› boﬂaltmas› küreselleﬂmenin yaratm›ﬂ oldu¤u yoksullaﬂma sürecini daha da h›zland›rmaktad›r.
Yoksullaﬂma üzerinde bu anlam›yla yeni bir yükün ortaya ç›kt›¤› bir gerçeklik olarak karﬂ›m›zdad›r.

2 Dünya nüfusunun %56's›n› bar›nd›ran düﬂük gelirli ülkelerin dünya gelirinden ald›¤› pay %4,9'dur. Orta gelirli ülkelerde ise bu oran s›ras›yla %22,2 ve
%12,2'dir. Zengin ülkelerdeki orana bakt›¤›m›zda, bu ülkelerin tümü geliﬂmiﬂ kuzey ülkeleridir, dünya nüfusunun %14,8'ini bar›nd›rmalar›na karﬂ›l›k, dünya
gelirinin yaklaﬂ›k %80'ini almaktad›r (Chossudovsky, 1998: s.54). Ayr›ca Sönmez'in düzenli olarak yeniledi¤i gelir da¤›l›m›na yönelik çal›ﬂmalar›na da
bakt›¤›m›zda, Türkiye'de yoksulluk görünümünün de dikkate de¤er bir iyileﬂme sergileyemedi¤ini söyleyebiliriz. Bu konuda bkz:
http://mustafasnmz.blogspot.com/2011/03/gelir-utancyla-yuzlesememek.html
3 Kapitalizmin küresel dönemine kadar olan süreci bütünlüklü bir okumaya tabi tuttu¤umuzda, tarihsel geliﬂimin bir yan›yla sosyal devletin geliﬂimi üzerinden
okunabilece¤ini görebiliriz. 17. yy baﬂlar›nda yoksul yard›m›n›n sekülerizasyonu ile baﬂlayan süreç eski yoksul yasalar› olarak an›labilir. Bu yasalarda yoksul
mülk sahibi olmayand›r. 1834 Yeni Yoksul Yasas› ile düﬂkünlerle emekçiler aras›nda bir ayr›m›n oluﬂturuldu¤unu görmekteyiz. Bu ayr›m sosyal devlet süreci
ve çal›ﬂanlar iliﬂkisinin baﬂlang›c› olarak kabul edilebilir. Bu yasa paternalizmden laissez-faire'in rekabetçi anlay›ﬂ›na geçiﬂi de göstermektedir. Rekabetçi
sistemin yol açt›¤› toplumsal y›k›m›n izlerini 19. yy'›n ikinci yar›s› boyunca görmek mümkündür. Bu yüzy›l›n son çeyre¤inde kolektivizmin yükseliﬂi sosyal devletin
geliﬂimini haber verirken, sosyal devlet uygulamas›n›n bugünkü anlam›na kavuﬂtu¤u Beveridge Plan› 1942 y›l›nda hayata geçti ve yoksul yasalar› sahneden
çekildi. Modern sosyal devlet çal›ﬂan ve onun sosyal çevresi üzerinden belirlenir oldu (Güngör ve Özu¤urlu, 2001: s.434). Burada yoksulun emekçiyle olan
ayr›ﬂmas› art›k çok belirgindir. Oysa neoliberal dönemde, çal›ﬂan yoksullu¤u tart›ﬂmalar›nda görülece¤i üzere, yoksul kimli¤i yeniden toplumsal alanda
belirginleﬂmekte ve bu süreçte emekçi ile yoksulun ortak kimlikte yoksullaﬂmaya ba¤l› olarak buluﬂtu¤u görülebilmektedir (Hardt ve Negri, 2011: s.68).
4

D›ﬂar›da b›rak›lanlar olarak niteledi¤imiz kesim, özellikle son dönem yoksullaﬂma süreçlerine iliﬂkin yap›lan de¤erlendirmelerde, yoksulluk kadar önemli
olan sosyal d›ﬂlanma iliﬂkileridir. Bu iliﬂkiler, toplumsal yaﬂam›n kültürel, sosyal veya politik örüntüsü d›ﬂ›na düﬂen, düﬂürülen bireylere yönelik bir
tan›mlamay› bar›nd›rmakta ve yoksullukla mücadele gibi sosyal d›ﬂlanman›n sosyal içerilmeye dönüﬂmesi çal›ﬂmalar›yla da kendisini belirgin bir alan haline
getirmektedir. Özellikle Avrupa'da sosyal d›ﬂlamayla mücadele giderek tüm toplumsal kimliklere de¤en, bütünlüklü bir toplumsal yaﬂam› amaçlayan bir
yerden kurgulanmaktad›r (Sapancal›, 2005: s.52). Boﬂanm›ﬂ kad›nlardan, yaﬂl›lara, engellilerden, emeklilere kadar tüm kategoriler kendi dezavantajl›l›klar›
ölçüsünde sosyal d›ﬂlanmayla mücadele formu içinde yer alabilmektedirler. Yeni sosyal politika giderek daha fazla bu alandan örülüyor diyebiliriz.
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Bu döneme görsel olarak bakt›¤›m›zda, Dünya nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun h›zla yoksullaﬂt›¤›n›, Dünya gelirinin daha da adaletsiz
da¤›ld›¤›n›, iﬂsizli¤in h›zla art›¤›n› görmekteyiz. Türkiye aç›s›ndan da durum ayn› paralellikte geliﬂim göstermektedir. Gelir da¤›l›m›
h›zla bozulmakta, iﬂsizlik artmakta, göç rakamlar› yükselmekte, yeni kent yoksullu¤u dönemin en belirgin öznesi olmaktad›r. Sokak
çocuklar›, sokakta çal›ﬂan çocuklar, ucuz ve kaçak emek, kay›td›ﬂ›l›k, esnek çal›ﬂma, taﬂeronlaﬂt›rma, özelleﬂtirme gibi birçok konu
incelendi¤inde yoksullu¤un tahribat› daha aç›k gözlenebilmektedir. Bunlar›n yan›nda sadece merkezi bütçenin içine bakt›¤›m›zda
bile, dolayl› vergilerin pay›n›n h›zla yükselmesi, faiz ödemelerinin giderek a¤›rl›k kazanmas›, sosyal nitelikteki harcamalar›n azalmas›
toplumsal gereksinimlerin karﬂ›lanamamas›n›n yan› s›ra var olan sosyal geliﬂimin de geriledi¤ini göstermektedir. Sosyalleﬂme
dinami¤i düﬂük olan Türkiye gibi ülkelerde e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik alanlar›nda gözlenen bu geliﬂmeler do¤al olarak yoksullu¤u
ve yoksunlu¤u art›rmaktad›r.
2. Yoksullu¤u Ölçmek
Yoksulluk, çok boyutlu bir niteli¤e sahiptir ve bu nedenle farkl› ﬂekillerde tan›mlanabilir ve ölçülebilir. Yayg›n olan ölçütlerin baﬂ›nda
bireysel yoksullu¤un gelir kategorilerine göre ölçümü ve toplumsal foto¤raf›n bu aritmeti¤e ba¤l› olarak oluﬂturulmas› gelmektedir.
Di¤er geliﬂmiﬂ ölçütler, gelir kategorisi d›ﬂ›nda sosyal ve politik nitelikteki ölçütlerin hesaba kat›lmas› ile geliﬂtirilmiﬂtir. Bir di¤er
ölçüt de kamusal yoksulluk tabanl› geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan ölçüttür.
Klasik bir yaklaﬂ›mla “yoksulluk, özel tüketimdeki yetersizliklere odaklanarak belirli bir düzeyin alt›nda kiﬂi baﬂ›na özel tüketimin
söz konusu oldu¤u durum olarak (tüketim yaklaﬂ›m›) tan›mlanabilece¤i gibi kiﬂilerin ve hane halk›n›n kendileri için uygun görecekleri
bir tatmin düzeyini sa¤lamaya yetecek bir gelire sahip olmamalar› ﬂeklinde (sübjektif yoksulluk) ya da asgari yaﬂam standard›n›n
gerektirdi¤i temel gereksinimlerin karﬂ›lanabilmesi için yeterli miktarda gelirin elde edilememesi durumu olarak da (gelir yoksullu¤u)
tan›mlanabilir” (Aktan ve Vural, 2002: s.3-5). Dünya Bankas› (World Bank, 1990), yoksullu¤u 'yoksulluk asgari yaﬂam standard›na
eriﬂememe durumu'dur ﬂeklinde tan›mlamakta. Baﬂka bir ifadeyle, yoksulluk, maddi nitelikteki mahrumiyetler nedeniyle kaynaklara
ve üretim faktörlerine eriﬂememe ve asgari bir yaﬂam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun olma halidir. Son zamanlarda yoksullu¤un
tan›mlanmas›nda gelir/tüketim yaklaﬂ›m›n›n yetersiz kald›¤› yayg›n bir ﬂekilde dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çerçevede asgari
bir yaﬂam düzeyini sa¤lamaya yönelik gelir/tüketim seviyesine sahip olman›n yan› s›ra yoksullu¤un belirlenmesinde kaynaklara,
kamusal mal ve hizmetlere eriﬂim ile di¤er kiﬂisel geliﬂim kategorileri de de¤iﬂken olarak hesaplamalarda yerini almaktad›r. Bunlar›n
yan› s›ra asgari g›da gereksinimi ile konut, sa¤l›k ve e¤itim ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için yeterli araç ve olanaklar›n olmamas› sonucu
ortaya ç›kan yoksunluk durumu, istihdam olanaklar›n›n olmamas›, ayr›mc›l›¤›n mevcut olmas›, siyasal kat›l›m›n engellenmesi gibi
faktörlerin de yoksullu¤u art›r›c› etkisi çeﬂitli çal›ﬂmalarla ortaya konmaktad›r.6
S›kl›kla kullan›lan yoksulluk tan›mlamas› kategorilerinin baﬂ›nda mutlak ve göreli yoksulluk kavramlar› gelmektedir. Mutlak yoksulluk,
hane halk› ya da fertlerin biyolojik olarak kendilerini üretebilmeleri için ihtiyaç duyduklar› asgari gelir ve harcama düzeyidir. Tan›m›n
yaﬂam› sürdürebilmek için gerekli olan asgari besin bileﬂenlerini veya kaloriyi esas almas› ona mutlakl›k niteli¤i kazand›rmaktad›r.
Özellikle, uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmalar›n yap›lmas› amac›yla kullan›lan bir tan›md›r ve bu amaç do¤rultusunda ülkelerin içinde
bulunduklar› farkl› koﬂullar› ve gelir da¤›l›m›ndaki farkl›l›klar› dikkate almaks›z›n her ülkeye uygulanabilecek bir küresel yoksulluk
s›n›r› belirlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu s›n›r temel tüketim gereksinimlerini karﬂ›layaca¤› varsay›lan mal demetinin maliyetine denk
gelen bir yoksulluk düzeyini belirlemeye yöneliktir. Baﬂka bir ifadeyle, seçilen tan›ma ba¤l› olarak, yoksulluk s›n›r› daha alt düzeyde
yaﬂam› sürdürmenin mümkün olmad›¤› bir asgari tüketim seviyesi belirler. Elde edilen bu yoksulluk s›n›r› ile hesaplanan gerçek hane
halk› ya da fert geliri karﬂ›laﬂt›r›lmaktad›r. Yoksulluk s›n›r› alt›nda gelire sahip olan kiﬂi veya hane halk› yoksul ve aﬂ›r› yoksul olarak
s›n›fland›r›lmaktad›r. Göreli yoksulluk kavram› ise insan›n bir toplumsal kimlik olmas›yla ilintili olarak ﬂekillenmiﬂtir. Göreli yoksulluk
kavram›na göre yoksulluk sadece kaynaklara eriﬂememe ve yaﬂam› sürdürme meselesi de¤il, kiﬂinin içinde yaﬂad›¤› toplum taraf›ndan
kabul edilen asgari bir yaﬂam düzeyine sahip olup olmad›¤› ile alakal› bir konudur. Bu nedenle göreli yoksulluk kavram› farkl› gruplar›n
sahip oldu¤u mutlak gelir düzeyi yerine gelir ve refah›n da¤›l›m›ndaki farkl›l›klara odaklanmaktad›r. Baﬂka bir ifade ile göreli yoksulluk
kavram›, yoksul hane halk› veya birey ile o toplumda yaﬂayan ve mevcut koﬂullara göre ortalama bir gelire sahip olan hane halk›
veya birey aras›ndaki gelir kaynaklar›na sahip olma kabiliyeti aras›ndaki fark› ifade eder.

5

Yoksulluk ölçütlerine bakt›¤›m›zda, yoksulluk oran›, yoksulluk aç›¤› endeksi, Sen endeksi, Fostter-Greer-Thorbecke ölçütü, türünden tüm hesaplama
yöntemlerinde ortaklaﬂa kullan›m alan›na yönelik yoksullukla ilintili de¤iﬂkenlerin kullan›lmad›¤›n›, yeniden da¤›l›m sürecinde bireysel gelir kategorilerinden
hareket edildi¤i görülmektedir (Yurdakul, 2010: s.277).

6

Sen'in çal›ﬂmalar› bu alandaki ölçüt belirlenimi üzerinde önemli etkiler yaratm›ﬂt›r. Bugün yoksullukla mücadele programlar› özellikle bu çal›ﬂmalar›n
etkisinde geliﬂmektedir. Sen Yoksulluk Endeksi popüler ölçüt oluﬂtururken, ölçütün dayand›¤› en temel alan bireyin kaynaklara ulaﬂabilirli¤i, kat›l›mdan
mahrum edilmemesi gibi sosyal ve politik alanlar›n ön plana taﬂ›nmas›, buna karﬂ›l›k sosyal devlet uygulamalar›yla birlikte an›lan gelir iyileﬂtirici kamu
politikalar›n›n yoksullukla mücadele için öneminin göz ard› edilmesidir. (Bu konuda bkz: Sen, 1999).
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Mutlak ve göreli yoksulluk ölçütlerinin yan› s›ra, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan yay›nlanan ‹nsani Geliﬂme
Raporu'nda geliﬂtirilen 'insani yoksulluk' kavram› insani geliﬂme ve insanca yaﬂam için parasal olanaklar›n yan› s›ra temel
gereksinimlerin karﬂ›lanabilmesi için iktisadi, sosyal ve kültürel bazl› olanaklara sahip olman›n da gerekli oldu¤u fikrine dayan›r.
Bu nedenle asgari gereksinimlerden daha fazla maddi refah›n söz konusu olmas› gerekti¤ini ve yoksullu¤un çok boyutlu bir kavram
oldu¤unu dikkate al›r. Ayn› raporda insani yoksullu¤u ölçmek için ‹nsani Yoksulluk Endeksi ((‹YE) The Human Poverty Index-HPI)
geliﬂtirilmiﬂtir. ‹nsani yoksulluk endeksi yaﬂam süresinin k›sal›¤›, temel e¤itim hizmetlerinden mahrumiyet ve kamusal ve özel
kaynaklara eriﬂememe gibi insani geliﬂim aç›s›ndan ortaya ç›kan mahrumiyetleri, yoksullu¤un boyutlar›n› ve insani geliﬂim d›ﬂ›nda
kalm›ﬂ insanlar›n oran›n› ölçmektedir.7
Kamusal yoksulluk endeksi ise (kye)8 bir deneme çal›ﬂmad›r. Varsay›msal olarak dayand›¤› gerekçeler yaﬂanan gerçeklikle tutarl›
olmakla birlikte, gerçekli¤in hesaplara yans›mas› aç›s›ndan ne derece baﬂar›l› bir çal›ﬂma oldu¤u tart›ﬂmaya aç›kt›r. Temel varsay›m
yoksulluk endekslemesinde kamusal alan›n katk›s›n›n olup olmad›¤› tart›ﬂmas›na dayanmaktad›r. Toplumsal alan›n gereksinimlerinin
karﬂ›lan›p karﬂ›lanmamas›na, toplumsal alandan aktar›lan kaynaklar›n topluma geri dönüﬂ oran›na ba¤l› olarak, toplumun kamusal
mal ve hizmetlerden ne derece faydaland›¤›, bu mal ve hizmetlerin zaman içindeki geliﬂimi, niteli¤i gibi birçok ölçütün yan› s›ra,
toplumsal haklar›n sa¤lanmas›nda birincil öneme sahip olan kamusal mal ve hizmet üretimi sadece yoksullukla ilintili de¤il, ayn›
zamanda yoksullu¤un kal›c›laﬂmas›nda önemli bir faktör olan yoksunlukla da ba¤›nt›l›d›r. Endeks 4 alt de¤iﬂkenin incelenmesi ve
bunlar›n bileﬂke etkilerine ba¤l› olarak hesaplanm›ﬂt›.9 Endeks hesab›nda birçok de¤iﬂkenin ihmal edildi¤i gerçe¤inin yan› s›ra, ölçek
de¤erinin mu¤lak olmas› da dikkat edilecek bir noktad›r. Burada bir endeks çal›ﬂmas› yap›lmamakla birlikte, yoksulluk ölçümüne
farkl› bir yaklaﬂ›m›n temellendi¤i çal›ﬂma olmas›ndan dolay› endeksin aritmeti¤i d›ﬂ›nda konuyla olan ba¤› burada ele al›nmaktad›r.
Kamusal yoksulluk fikrinin dayand›¤› temel referans yurttaﬂlar›n bütçe haklar› konusudur. Yurttaﬂlar›n toplum içinde yoksul kimli¤iyle
olan mesafesi ve yoksullaﬂmas› üzerinde en önemli etkilerden birini bütçe kaynaklar›n›n kullan›m› belirlemektedir. Bu kaynaklar›n
kullan›m›ndaki politik tercihler yurttaﬂlar›n toplum içindeki konumu do¤rudan etkilemektedir. Bu sav yukar›da say›lan yoksulluk
ölçütlerine eklemlenecek yeni bir ölçütle gerçe¤e daha yak›n bir yoksulluk ölçümünü, daha geniﬂ çerçevede eﬂitsizlikleri görmeyi
ve bunlarla ilgili yürütülen kamu politikalar›n›n belirleniminde sa¤l›kl› tercihler yapabilmeyi amaçlamaktad›r.
3. Türkiye'de Yoksulluk
Türkiye'deki de¤iﬂim de, küreselleﬂme, devletin yeni rolü, özelleﬂtirme, kamu harcamalar›n›n ve vergi yap›s›n›n dönüﬂümü gibi konular
çerçevesinde düﬂünüldü¤ünde, dünya sisteminden farkl› de¤ildir. Türkiye ekonomisindeki de¤iﬂim gecikmeli olsa da, özellikle 1980'lerin
ortas›ndan itibaren kendini tüm aç›kl›¤›yla hissettirmeye baﬂlam›ﬂ ve sosyal devletin unsurlar› toplumun h›zla d›ﬂ›na taﬂ›nm›ﬂ, piyasa
ekonomisi kavram› giderek yayg›nlaﬂarak piyasa d›ﬂ› alanlarda da ölçüt oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r. Kamu harcamalar›nda yaﬂanan dönüﬂüm,
baﬂta reel olarak toplumsal masraflar›n, toplumsal tüketim harcamalar›n›n k›s›lmas›, mali sermaye birikimini destekler nitelikteki
harcamalar›n geniﬂlemesi ﬂeklinde ortaya ç›km›ﬂt›r. Di¤er taraftan kamu gelirlerinin yeterince artmamas› sonucu ortaya ç›kan finansal
aç›k iç borçlanma yoluyla kapat›l›rken, yüksek reel faiz uygulamas› ile ulusal ölçekte sermaye birikimine finansal sistem arac›l›¤›yla
destek verilmiﬂ, uluslararas› ölçekte de s›cak para giriﬂi teﬂvik edilerek cari iﬂlemler aç›¤›ndan do¤abilecek s›k›nt›lar giderilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Sermaye birikiminin bu denli teﬂvik edilmesine karﬂ›l›k üretim art›ﬂ›n›n ve buna ba¤l› olarak karl›l›¤›n yeterince artamamas›,
karlar›n faaliyet d›ﬂ› alandan elde edilmeye çal›ﬂ›lmas›, iç pazar›n yeterli derecede geliﬂememesi, kamu kesiminin mali krizinin artarak
devam etmesi yoksullaﬂman›n derinleﬂme nedenleri olarak say›lmaktad›r. Özellikle 2000'lerin ortalar›na kadar görülen bu etki yukar›da
dile getirilen kamusal yoksulluk yaklaﬂ›m›n›n sav›yla tutarl›d›r. Sermayenin küreselleﬂmesi ve buna ba¤l› olarak sosyal devletin zay›flamas›,
toplumun yoksullaﬂmas› ve beraberinde bireysel anlamda yoksullaﬂman›n h›zlanmas› toplumsal dönüﬂümün göstergeleri olarak yaﬂam›n
her alan›nda hissedilmektedir. Mali sermaye birikim rejimi alt›nda devletin sermeye birikimini do¤rudan destekledi¤i bu süreçte devletin
küçülmesi topluma yönelik olan sosyal nitelikteki harcamalar›n k›s›lmas› ve toplumsal adalet niteli¤iyle de savunula gelen vergi yap›s›n›n
adaletsiz bir yap›ya bürünmesine de yol açm›ﬂt›r (Yakar Önal ve Temelli, 2011).

7 ‹nsani yoksulluk endeksi UNDP taraf›ndan üretilen, her ülke için oluﬂturulmuﬂ ve iki y›lda bir yay›nlanan bir rapordur. Bu rapor ülkeler aras›nda bir s›ralama
yapmakta ve ülkelerin insani geliﬂimi üzerinden yoksulluk ve sosyal d›ﬂlanma konular›n› HDI hesaplamalar›yla belirlemektedir. Endeks de¤eri 0 ile 1 aras›nda
yer almakta, 1 en iyi durumu nitelemektedir. Türkiye'nin 2000 y›l›nda 0,629 olan endeks de¤eri 2010 y›l›nda 0,696'a yükselmiﬂtir. Türkiye bu endeks de¤eri
ile 83. s›radad›r. Endeksin alt de¤iﬂkenleri sa¤l›k, e¤itim, cinsiyet, sürdürülebilir kalk›nma, toplumsal cinsiyet, toplumsal eﬂitsizlikler, yoksulluk gibi kategoriler
bulunmakta ve bu kategorilerin kendi alt endeks de¤erlerinden hareketle ortalama bir de¤ere ulaﬂ›lmaktad›r. Türkiye'nin son dönem k›smi iyileﬂmesine katk›
yapan kategori sa¤l›k alan› olmuﬂtur (UNDP, 2010 HDR). UNDP 2011 raporunda ise, Türkiye'nin endeks de¤eri 0,699 yükselmiﬂtir. Bu yükselmede GSYH daki
art›ﬂ etkili olmuﬂtur. Raporun alt de¤iﬂkenlerine bakt›¤›m›zda, eﬂitsizlikler konusunda bir geliﬂimin gözlenemedi¤ini, Türkiye'nin 169 ülke aras›nda 83. olmas›na
karﬂ›l›k, ekonomik geliﬂim olarak ayn› ligde yer ald›¤› OECD ülkelerine göre oldukça kötü bir görünüm sergiledi¤ini söyleyebiliriz (UNDP, 2011 HDR).
8

Kamusal yoksulluk endeksi bütçe de¤iﬂkenleri üzerinden hareket eden bir endeksleme çal›ﬂmas›d›r. Çal›ﬂma yoksullukla ilintilendirdi¤i bütçe de¤iﬂkenlerinin
yoksullukla mücadeleye olan katk›s›n› ölçmeyi amaçlamaktad›r. Yoksulluk sorunsal›n›n salt bireyin kendi özneli¤inde ele alan yaklaﬂ›mlar yerine, kamusal
haklar ve bunlar›n yeniden da¤›l›m›nda en önemli etken olan bütçe hakk› ve bütçe kaynaklar› meselesini yoksullukla do¤rudan irtibatland›ran bir anlay›ﬂa
yönelik bir çabad›r (Temelli, 2003; 2004; 2011)

9

Bu de¤iﬂkenler; bütçe gelirleri ve birincil bütçe harcamalar›, sosyal harcamalar, faiz ödemeleri-bütçe aç›¤› maliyeti ile dolayl›-dolays›z vergi paylar›ndan
oluﬂmaktad›r.
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Bugün karﬂ›laﬂt›¤›m›z tablo bir dönüﬂümün toplumsal maliyetini yans›tmakta. Dönüﬂüm sistemin zorunlu geliﬂim dinamiklerine göre
belirginleﬂirken, toplumsal maliyet kamusal alan›n negatif anlamda dönüﬂümüyle yaﬂama damgas›n› vurmaktad›r. Yoksullu¤un
giderek daha fazla hissedilmesinde toplumsal kaynaklar›n bütçe eliyle kamusal alan yerine finansal sistem arac›l›¤›yla sermaye
kesimine aktar›lmas›n›n pay› büyüktür. Yeterli sosyal örgüden yoksun olan Türkiye toplumu refah devleti uygulamalar› çerçevesinde
bir k›s›m kazanm›ﬂ oldu¤u sosyal haklar› da h›zla yitirirken, yoksullu¤un yaratt›¤› tahribat daha ﬂiddetli hissedilmektedir (Bu¤ra,
2001). Bat›'da gerçek anlamda ulaﬂ›lm›ﬂ bir refah toplumundan, sosyal devletten geriye ad›m at›l›rken, Türkiye henüz ulaﬂamad›¤›
sosyal devlet hedefinden geriye dönmekte, var olan toplumsal eﬂitsizlikler, geliﬂmemiﬂ sosyal haklar ve katlan›labilir bir yoksulluk
çizgisinden h›zla geriye do¤ru sürüklenmektedir.10 Bu genel çerçeve içinden bakt›¤›m›zda, dönüﬂüm sürecinin birçok faktörü aras›nda,
özellikle gelir bölüﬂümü aç›s›ndan belirleyici role sahip olan ve kullan›labilir gelirin belirleniminde önemli bir role sahip olan verilerin
sermayenin bu yolculu¤una nas›l eﬂlik etti¤i büyük önem taﬂ›maktad›r.
Neoliberal dönemin toplumsal aç›dan yak›c› etkileri 1994 ve 2001 krizlerinde ola¤anüstü boyutlara ulaﬂ›rken, dönemin genel görünümü
yoksullaﬂma olarak tan›mlanabilir. Bu konuda 1980 öncesi bütçe kompozisyonlar› ile neoliberal dönemin kompozisyonlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› ve bu karﬂ›laﬂt›rmaya ba¤l› olarak ortaya ç›kan yoksullaﬂma etkisi önemli bir gösterge olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
2001 krizi sonras› yaﬂanan geliﬂmeler ise bu yak›c› etkiyi azaltm›ﬂ ama burada da yoksullukla mücadele program› “yoksullu¤u
yönetilmesi” çerçevesine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Neoliberal dönemin olumsuz etkilerine karﬂ› neoliberal olmayan bir ekonomi politikas›
sürdürmek yerine, neoliberal politikalardan kaynaklanan olumsuz etkiler soysal a¤lar içinde çözüme kavuﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu yeni sosyal politika yoksullu¤un derinleﬂmesini durdurmuﬂ, ama yoksullukla mücadele aç›s›ndan sosyal politikalar›n üretilebilirli¤ini
de engellemiﬂtir. Yoksullu¤un kal›c›laﬂmas› olarak nitelenen bu geliﬂme, yoksullar aras›nda bir bölüﬂüm iliﬂkisinin düzenlenmesini
bize göstermektedir diyebiliriz.
Türkiye, Latin Amerika ülkeleri ile birlikte ikinci en yüksek Gini de¤erlerine sahip ülkeler grubunda yer al›yor. Bu tespite paralel bir
biçimde, Dünya Bankas›'n›n raporlar›nda Türkiye “yüksek derecede eﬂitsiz orta gelirli bir ülke” olarak tan›mlan›yor (World Bank,
2005). Türkiye'nin Gini katsay›s› 0,40 ile 0,45 aras›nda de¤iﬂim göstermekte ve uzun y›llar bu de¤erlerde bir iyileﬂme söz konusu
olamamaktad›r. Aﬂa¤›daki tablodan da görülece¤i üzere, Gini katsay›s› 2005 çal›ﬂmas› d›ﬂ›nda 0,40'›n alt›na hiç düﬂmemiﬂtir. Türkiye
‹statistik Kurumu (TÜ‹K) Türkiye verileri bize ayn› zamanda %20'lik dilimler aras›nda belirgin bir farkl›laﬂman›n yaﬂanmad›¤›n› da
göstermektedir.
Ülkeleri gelir da¤›l›m› eﬂitsizli¤i temelinde k›yaslaman›n bir di¤er yolu da, en yüksek gelir grubunun gelirinin, en düﬂük gelir grubuna
oran› temelinde ülkeleraras› karﬂ›laﬂt›rma yapmakt›r. Gelir gruplar› temelinde oluﬂturulan bu gösterge, gelir da¤›l›m› eﬂitsizli¤inin
Gini de¤erleri karﬂ›laﬂt›rmalar›nda görülemeyen bir boyutunu göstermekte. 2009 y›l›nda Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik nüfusun
geliri, en yoksul yüzde 20'lik nüfusun gelirinin yaklaﬂ›k 8 kat› olarak tespit ediliyor. Benzer bir yaklaﬂ›mla en yüksek ve en düﬂük
yüzde 10'luk gelir gruplar›n›n gelirlerinin oran› temelinde yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada, Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› 2009 ‹nsani
Geliﬂme Raporu Türkiye'de en yüksek yüzde 10'luk gelir grubunun en düﬂük yüzde 10'a oran›n› 17,4 olarak belirtiyor.
Tablo 1: Türkiye'de Kiﬂisel Gelir Da¤›l›m›

Kaynak: tuik.gov.tr

10 Birleﬂmiﬂ Milletlerin yay›nlad›¤› ‹nsani Geliﬂme Raporuna göre Türkiye ülkeler s›ralamas›nda 83. s›rada yer almaktad›r (Bkz. Human Development Report,
2010, UNDP). ‹nsani geliﬂme kategorilerinde Avrupa Birli¤i ülkeleriyle Türkiye aras›ndaki fark oldukça fazlad›r. Son yirmi y›lda baz› geliﬂmeler görülmekle
birlikte, yoksulluk ölçütlerinde 20 y›ll›k geliﬂimin izleri görülmemektedir. Özellikle gelir da¤›l›m› araﬂt›rmalar› en yoksul %20'lik kesimin pay›n›n artmad›¤›n›
ortaya koymaktad›r. Küreselleﬂme süreci böyle bir tabloyla birleﬂince toplumsal maliyetin boyutlar› en düﬂük %20'lik kesim içinde yer alan yoksullar için
insani aç›dan katlan›lmas› güç bir görüntü sergilemektedir. Bu kesim toplumsal tabakan›n en alt kesimini oluﬂturmakla birlikte, en alttaki %5 çok daha vahim
bir tablo sergilemektedir.
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TÜ‹K, ayn› zamanda uluslararas› kriterler olan kiﬂi baﬂ› günlük bir dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar gibi eﬂikler üzerinden, hem de kendisinin
belirledi¤i g›da yoksullu¤u s›n›r› ve göreli yoksulluk s›n›r›n› kullanarak hesaplamalar yapmakta. Tablo 2'den g›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk
oran›n nas›l geliﬂti¤ini izleyebiliriz. Bu oran kentlerde yaklaﬂ›k yüzde 9,5 iken, ayn› oran›n k›rsal yerlerde yaklaﬂ›k yüzde 34,5. Benzer
bir biçimde, açl›k s›n›r› alt›nda yaﬂayan kentsel nüfus yüzde 0,25 iken, k›rsal nüfusun yüzde 1'inden fazlas›n›n açl›k s›n›r›n›n alt›nda
yaﬂad›¤› görülmekte. Bölgesel gelir eﬂitsizli¤inden, tar›mda uygulanan liberalleﬂme politikalar›ndan ve k›rsala yönelik sosyal korunma
mekanizmalar›n›n bulunmamas›ndan kaynaklanan bu tablo, k›rsal gelir yoksullu¤una karﬂ› kapsaml› önlemler al›nmas›na ihtiyaç
duyuldu¤unu ortaya koyuyor. Türkiye'de kiﬂi baﬂ› günde 1 dolar›n alt›nda yaﬂayan say›s›n›n 2009 y›l›na gelindi¤inde neredeyse s›f›r.
Kiﬂi baﬂ› günlük 2,15 dolar seviyesinin alt›nda yaﬂayan nüfusun oran›na bak›ld›¤›nda ise, bu oran›n y›llar içerisinde düzenli olarak düﬂüﬂ
gösterdi¤i ve 2009 y›l›nda ortalama yüzde 0,5 düzeyine geriledi¤i görülüyor. Bu göstergeler üzerinden düﬂünürken, akademik yaz›nda
günde 1 dolar, 2,15 dolar ve 4,3 dolar gibi gelir temelli ya da günlük al›nacak kalori baz›nda oluﬂturulan Dünya Bankas› taraf›ndan
kullan›lan küresel yoksulluk ölçütlerinin Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkeler için uygulanabilir yoksulluk ölçütleri olmad›¤›na dair ciddi
eleﬂtiriler oldu¤u unutulmamal›.11 Tablo 2'ye yeniden bakarsak; g›da ve g›da d›ﬂ› yoksulluk oranlar›nda 2002'ye göre bir iyileﬂme yaﬂand›¤›
izlenebilir. Bu iyileﬂmeye karﬂ›l›k Tablo 1'de bir de¤iﬂimin yaﬂanmamas› bizi 'yoksullu¤un yöneltmesi' kavram›yla buluﬂturmaktad›r.
S›n›flar aras› geçiﬂlerin yaﬂanmad›¤›, en alt s›n›f içinde hay›rsever iliﬂkilere12 ba¤l› geliﬂtirilen politikalarla bir düzenlemenin hayata
geçti¤ini söyleyebiliriz. Yoksullukla mücadelede kal›c› bir iyileﬂmenin baﬂar›lamad›¤›, buna karﬂ›l›k en alt kesimlerin kendi üst s›n›rlar›nda
bir yaﬂam standard›na kavuﬂturulabildi¤ini, bunun da yard›m nitelikli politikalarla sa¤land›¤›n› ileri sürülebilir.
Tablo 2: Türkiye'de Yoksulluk Oranlar›

Kaynak: tuik.gov.tr

Gelir yoksullu¤unun bir toplum içerisindeki bireyleri nas›l ve ne derece etkileyece¤i, o toplumdaki sosyal koruma a¤lar›n›n durumu
ile yak›ndan iliﬂkili. Örne¤in, gelir yoksulu bir birey temiz içme suyuna eriﬂimin ücretsiz oldu¤u bir toplumda, geliri olmasa dahi içme
suyuna eriﬂebilir. Fakat temiz içme suyuna eriﬂimin ücretli oldu¤u bir toplumda, gelir yoksulu bir bireyin temiz içme suyuna eriﬂmesinin
herhangi bir garantisi bulunmaz. Dolay›s›yla, kamusal korunma a¤lar›n›n yetersiz oldu¤u toplumlarda gelir yoksullu¤unun etkisi daha
ciddi bir biçimde hissedilir. Böylesi toplumlarda gelir yoksullu¤u, daha fazla eﬂitsizli¤i beraberinde getirir. Toplam gelir aç›s›ndan
dünyan›n üst gelir grubuna dâhil edilen Türkiye'nin, Temel Yapabilirlikler Endeksi'nde “kabul edilebilir” düzeyin bir alt grubu olan
“orta düzeyli” ülkeler aras›nda son s›ralarda yer almas› bahsetti¤imiz durumu örnekleyebilir.
Türkiye'de bölgeler aras› gelir paylaﬂ›m› incelenirken, il baz›nda veriler üzerinden 1975-2000 dönemini analiz eden Karaca'n›n
çal›ﬂmas› Türkiye'de do¤u ve bat› aks›nda gelir düzeyi aç›s›ndan ciddi bir eﬂitsizli¤in varl›¤›n› ve bu fark›n y›llar içinde artmaya devam
etti¤ini tespit ediyor (Karaca, 2004). Bu ba¤lamda, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakf›'n›n (TESEV) “Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu'da Sosyal ve Ekonomik Öncelikler” raporunda da bölge halk›n›n yaklaﬂ›k yüzde 60'›n›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂad›¤›
belirtiliyor ve formel istihdam olanaklar›n›n dar olmas› nedeniyle do¤rudan gelir transferi politikalar›na öncelik verilmesi gerekti¤inin
alt› çiziliyor (TESEV, 2006). Benzer ﬂekilde, TÜS‹AD raporunda da Güneydo¤u Anadolu bölgesinde yaﬂayan nüfusun yoksullukla
mücadelede öncelik taﬂ›mas› gerekti¤ine vurgu yap›lmakta (Bu¤ra vd, 2010).
4. Türkiye'de Bütçe Yoksulluk ‹liﬂkisi
Türkiye'de sosyal transferleri karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelendi¤inde, 2004 y›l›nda kamu sosyal harcamalar›n›n GSYH içindeki pay›n›n
yüzde 12,5 oldu¤unu, ayn› oran›n Yunanistan'da yüzde 26 ve Portekiz'de yüzde 24,9 düzeyinde oldu¤u görülmektedir. Bu oran Avrupa
Birli¤i ortalamas› için yüzde 26'd›r. Birçok raporda AB üye ülkeleri ile k›yasland›¤›nda Türkiye'nin kamu harcamalar›n›n düﬂük oldu¤u
ve bunun temelde e¤itim, sosyal güvenlik ve genel kamu hizmeti harcamalar›n›n düﬂüklü¤ünden kaynakland›¤› vurgulan›yor. Her
ne kadar özellikle 2003 ve 2006 y›llar› aras›nda, kamu sosyal harcamalar›nda bir art›ﬂ e¤ilimi olsa da, Türkiye hala sosyal harcamalar›n
boyutu aç›s›ndan AB ülkelerinin çok gerisinde (Bu¤ra vd., 2010).

11

Bu konuda ayr›nt›l› olarak bak›labilecek çal›ﬂma: Türkiye ‹statistik Kurumu, (2009). “2008 Yoksulluk Çal›ﬂmas› Sonuçlar›,” Haber Bülteni Say› 205, Aral›k,
Ankara.
12

Hay›rseverlik özellikle neoliberal dönemde üretilen yeni sosyal politikan›n önemli bir unsuru olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Yoksullu¤un yönetilmesinde
toplumsal dayan›ﬂman›n geliﬂtirilmesi ve devletin sosyal harcamalar›n›n bu dayan›ﬂmay› destekleyen ve orta s›n›f yerine madunlar› hedefleyen bir yerden
politika geliﬂtirmesine olanak sa¤layan bir strateji olarak süreç görülebilir (Bu¤ra, 2008). Son kabine düzenlemesiyle yap›land›r›lan Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl›¤› bu geliﬂimin önemli bir göstergesi olarak görülmekte. Bakanl›¤›n (müdürlük dönemi) harcamalar›n› izledi¤imizde, sosyal transferlerin ve bu transferlerin
yöneldi¤i kesimlerin sosyal profili hay›rseverlik iliﬂkilerinin yayg›nlaﬂmas› yönelimli bir politikan› üretilmesi olarak ortaya ç›kmaktad›r.
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Kamu harcamalar›n›n bu düﬂük düzeyine karﬂ›l›k harcama yap›s›n›n bileﬂimi de en az bu düﬂüklük kadar etki yapan bir di¤er unsur
olarak karﬂ›m›za ç›kmakta. Grafik 1'e bakt›¤›m›zda, Merkezi Yönetim bütçesi içinde (2006'ya kadar Konsolide Bütçe) bütçe gelirlerinin
ne kadar›n›n birincil bütçe harcamalar›na ayr›ld›¤›n› izlemekteyiz. Türkiye çerçevesinde yapt›¤›m›z analizlerde, özellikle kamusal
yoksulluk tart›ﬂmalar›nda ve buna ba¤l› geliﬂtirilen kamusal yoksulluk endeksinde önemli bir de¤iﬂken olarak gördü¤ümüz bu iliﬂki,
kamu kaynaklar›n›n ne kadar›n›n toplumsal ihtiyaçlar temelinde kullan›ld›¤›n› göstermektedir. Türkiye'de 2008 sonras› kamu
kaynaklar›n›n giderek daha fazla toplumsal ihtiyaçlara ayr›ld›¤›n› görmek mümkün. 2003 - 2008 aras› izlenen faiz d›ﬂ› fazla stratejisine
ba¤l› mali disiplin politikas›, kamusal kaynaklarda tasarruf yaparak sürdürülen bir politikayd›. Bu politika do¤al olarak toplumsal
gereksinimlerin giderilmesinde politik tercihlere ba¤l› olarak bir yeniden da¤›l›m› da gerçekleﬂtirmiﬂtir. Kamusal yoksulluk sav›na
göre, bu tasarrufçu yaklaﬂ›m yoksullukla mücadele için olumsuz bir geliﬂmedir.
Grafik 1: Bütçe Gelirleri - Birincil Bütçe Harcamalar›

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. bg: bütçe gelirleri, bh: bütçe harcamalar›, bbh: birincil bütçe harcamalar›

Bu geliﬂim, yoksullu¤un kal›c› bir mücadele program› önünde bir engel oluﬂtururken, yoksullu¤un giderilmesi yönelik kaynaklar›n
yönetilmesini de farkl›laﬂt›rmaktad›r. 2008 sonras› görülen iyileﬂmenin de kal›c› olup olamayaca¤› önümüzdeki dönem izlenebilecektir.
2008 finansal krizine yönelik geliﬂtirilen bir iç pazar canland›rma politikas›n›n yans›mas› m›, yoksa yeni bir ekonomi politikas›n›n
bu alana yans›mas› m› sorular›n›n yan›t›n› vermek için henüz erken. Di¤er taraftan, iç mali yap›n›n olumlu geliﬂimi, iç aç›k sorununun
iktisadi sorun yaratmaktan uzak oluﬂu, kamusal kaynaklar›n kullan›m›nda giderek finansal kesim d›ﬂ›nda bir harcama politikas›n›n
geliﬂece¤i umutlar›n› art›rmaktad›r. Bu yoksullukla mücadele için de önemli bir geliﬂme olabilir. Buna karﬂ›l›k cari aç›¤›n ciddi
boyutlara ulaﬂmas› ekonomiyi k›r›lgan bir düzlemde tuttu¤u için, bunun bütçe üzerinde yarataca¤› etkilere ba¤l› olarak 2008 sonras›
yaﬂanan geliﬂmeler farkl› bir yöne de evrilebilir.
Bütçe yoksulluk iliﬂkisinde yine analitik olarak kulland›¤›m›z bir baﬂka de¤iﬂken faiz ödemeleri ile bütçe aç›¤› maliyetinin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›d›r.13 Grafik 2'den de görülece¤i üzere 2003 sonras› yürütülen faiz d›ﬂ› fazla politikas› bu iki de¤iﬂken aras›ndaki
fark› h›zla azaltm›ﬂt›r. Bugün bütçeden faiz ödemelerine ayr›lan pay giderek azalmakta, bütçe içindeki faiz ödemelerinin pay› %25'in
alt›na gerilemektedir. 2008 sonras› daha fazla kayna¤›n birincil bütçe harcamalar› alan›na kaymas›yla buradaki iliﬂkinin birbirini
tamamlar nitelikte olmas›, genel bölüﬂüm iliﬂkileri üzerindeki etkisi aç›s›ndan da önemli bir geliﬂimi sergilemektedir. Finansal
sermaye alan›na yönelik transferlerden sosyal transfer alan›na yönelik kaynak kullan›m› yoksullukla mücadele aç›s›ndan büyük önem
taﬂ›maktad›r. Bu Tablo 2'deki geliﬂimin aç›klanmas› anlam›nda çok önemlidir. Yoksullukla mücadelede kamusal karar süreçlerini
etkisinin görülmesi ve kamusal yoksulluk tezinin anlaml› bir retori¤e dönüﬂmesi aç›s›ndan gösterge niteli¤i taﬂ›maktad›r. Yoksullu¤un
çözümü aç›s›ndan bir gösterge oluﬂturdu¤u gibi, ayn› retori¤i, yoksullu¤un üretilmesi aç›s›ndan da kurabiliriz. Yoksullu¤un derinleﬂti¤i,
boyutunun art›¤› dönemi izledi¤imizde, 1980 sonras›, giderek k›s›lan sosyal harcamalar, düﬂen kamu çal›ﬂanlar› gelirleri, gerileyen reel
ücretler gibi birçok de¤iﬂkende meydana gelen olumsuz geliﬂmeler bütçe politikalar›n›n bir sonucudur ve bu sonuca ba¤l› olarak yoksulluk
artm›ﬂt›r. Bugün yoksullukta meydana gelen nispi iyileﬂmenin korelâsyonunu bu iliﬂki üzerinden kurmam›z olanakl› (Temelli, 2004; 2011).

13 Bütçe aç›¤›n›n gerçek maliyetinin hesaplanmas› oldukça güç bir iliﬂki kümesine ba¤l›. Burada bir dönem önce bütçe aç›¤›n›n Hazinenin gösterge faizine
ba¤l› olarak hesaplanmas› söz konusudur. Bu yöntem tamamen yanl›ﬂ kabul edilemez, ama birçok eksikli¤i de bar›nd›rmaktad›r. Ortalama faizin belirlenimi,
borçlanma yap›s›, finansal piyasalarla olan etkileﬂim gibi birçok faktörün kat›lmas›yla birlikte bu hesaplaman›n daha sa¤l›kl› bir ölçüte ulaﬂaca¤› söylenebilir.
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Grafik 2: Faiz Ödemeleri - Bütçe Aç›¤› Maiyeti

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. fö: faiz ödemeleri, açm: bütçe aç›¤› maliyeti, bh: bütçe harcamalar›

Kamusal yoksulluk sav›n› aç›klamaya çal›ﬂan üçüncü bir de¤iﬂken ise birincil bütçe harcamalar› içinden ayr›ﬂt›r›lan sosyal nitelikli
sosyal harcamalar ile di¤er birincil bütçe harcamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›na dayanmaktad›r. Birincil bütçe harcamalar›n›n kompozisyonu
yoksullukla mücadele için büyük önem taﬂ›maktad›r. Yoksulluk üzerinde bütçenin azalt›c› etkisinin harcamalar aç›s›ndan en etkin
görülebildi¤i alan sosyal nitelikteki harcamalard›r. Burada sosyal niteli¤in de ayr›nt›land›r›lmas› gerekmektedir. Klasik yaklaﬂ›mda,
sosyal devletin fonksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda öne plana ç›kan e¤itim, sa¤l›k ve sosyal güvenlik harcamalar› ilk s›ray› al›rken,
bugün sosyal nitelikteki harcamalar›n içine toplumsal ihtiyaçlar›n belirlenimine ba¤l› olarak birçok de¤iﬂken dahil edilmektedir.
Yoksulluk ölçümünde oldu¤u gibi, salt ekonomik faktörlere indirgenmeyen bir sosyal gereksinim kümesi burada da önem taﬂ›maktad›r.
Örne¤in, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› harcamalar›, Çevre Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤› Harcamalar›, Spora yönelik harcamalar da bu
harcama kategorisinde yer almaktad›r.
Grafik 3: Di¤er Birincil Bütçe Harcamalar› - Sosyal Harcamalar

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. sh: sosyal nitelikteki bütçe harcamalar›, bh: bütçe harcamalar›, dbbh: di¤er birincil bütçe harcamalar›

Grafik 3'ü izledi¤imizde, birincil bütçe harcamalar› içinde sosyal nitelikteki harcamalar›n 2000 y›l›na göre dramatik bir art›ﬂ sergiledi¤ini
söyleyebiliriz. Bu art›ﬂ yukar›da belirtilen faize ba¤›ml› bütçe kompozisyonunun etkisinin azalmas›yla birlikte, özellikle 2004 sonras›
h›zlanm›ﬂt›r. Oransal bazda gözlenen bu geliﬂmenin yoksullukla olan iliﬂkisindeki niteliksel geliﬂmeyi de yine Tablo 2 arac›l›¤›yla
izleme olana¤›m›z var. Tablo 1, Tablo 2 ve Grafik 3 aras›ndaki iliﬂkiyi yeniden ele ald›¤›m›zda, öncelikle yoksullukla mücadele de
nispi bir iyileﬂmenin bütçe yap›s›ndaki geliﬂime ba¤l› olarak ﬂekillendi¤ini, bunda bütçe kaynaklar›n›n kullan›m›ndaki tercihlerin
büyük önem taﬂ›d›¤› rahatl›kla söylenebilir. Bu politika neoliberal devlet uygulamalar›ndan bir kopuﬂun sonucu de¤il, bu politikalar›n
sosyal alanla olan iliﬂkisine ba¤l› olarak geliﬂtirildi¤i görülmektedir.
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Tablo 1'de iyileﬂme olmaks›z›n Tablo 2'de iyileﬂmenin görülmesi yeni sosyal politikan›n hangi araçlarla, hangi alanda yo¤unlaﬂt›¤›n›
da sergilemektedir. Kamu harcamalar› yap›s›n›n de¤iﬂimi yoksullu¤un yönetilmesini bar›nd›r›rken, sosyal devlet uygulamalar›n›
tasfiye edici niteliktedir. Bu geliﬂme, özellikle temel sosyal devlet uygulamalar›n›n görüldü¤ü alanlara bak›ld›¤›nda izlenebilir. E¤itim
ve sa¤l›k alan›nda giderek ticarileﬂme ve piyasa öykünmeci uygulamalar, sosyal güvenlik alan›nda gerçekleﬂtirilen yeni yasal
düzenlemeler gibi en belirgin dönüﬂüm alanlar› ile özelleﬂtirme, kamu istihdam ve yat›r›m politikalar› gibi alanlar›n da ele al›nmas›yla
bu yeni bütçe toplum iliﬂkisi daha belirginleﬂmektedir. Devletin düzenleyici alan› yeniden ﬂekillenirken, sosyal nitelikteki kamu
harcamalar› da sosyal devlet ba¤›ndan koparak yeni bir sosyal a¤/devlet aral›¤›nda kendisini tan›mlamaktad›r (Castells, 2005).
Yoksullu¤un yönetilmesi giderek yoksullaﬂan kitlelerle politik ba¤›n kurulmas› ve bu kitlelerin sosyal taleplerinin yönetilebilmesi
ve/veya düzenlenebilmesi aç›s›ndan büyük öneme sahiptir. Birikim rejimi ile sosyal üretim aras›ndaki ba¤›n bir baﬂka aç›klamas›
olarak da ele alabilece¤imiz bu geliﬂim, hiç kuﬂkusuz eme¤in ve sermayenin yeni döngüselli¤inde ﬂekil bulmaktad›r.
Bir di¤er kamusal yoksullu¤a dair de¤iﬂken vergilerdir. Kamusal yoksulluk sorununda vergi konusu kamu harcamalar›ndan çok daha
önemli bir özelli¤e sahiptir. Harcama yap›s› ve harcama toplum iliﬂkisinin tan›mlanabilirli¤e olan yatk›nl›¤›na karﬂ›l›k, vergiye ba¤l›
geliﬂen toplumsal iliﬂkiler çok daha karmaﬂ›k bir karaktere sahiptir.
Grafik 4: Dolayl› Vergiler - Dolays›z Vergiler

Kaynak: Tablo Ek 1'den yararlan›larak çizilmiﬂtir. dol: dolayl› vergi gelirleri, bh: bütçe harcamalar›, dls: dolays›z vergi gelirleri

Kamusal yoksulluk çözümlemesi aç›s›ndan kullan›lan dolayl›/dolays›z ayr›m›na ba¤l› vergi yap›s› iliﬂkisi Grafik 4'ten izlenebilir. Vergi
yap›s›ndaki geliﬂim dolayl› vergiler lehine seyretmiﬂtir. Dolays›z vergilerin giderek pay›n›n azald›¤› bir dönem olarak görülen 2000-2010
dönemi, vergilerin kamusal yoksulluk üzerindeki etkisi aç›s›ndan yukar›da belirtilen tüm iyileﬂtirici etkileri azaltm›ﬂ, hatta yoksullukla
mücadele de negatif bir etki ortaya koymuﬂtur. Vergi yap›s›ndaki bu dramatik dönüﬂüm vergi adaleti ve buna ba¤l› olarak sosyal adalet
aç›s›ndan oldukça s›k›nt›l› ve telafisi güç bir iliﬂki do¤urmuﬂtur. Adalet iliﬂkilerine duyars›z kabul edilen dolayl› vergilerin nispi pay›n›n
h›zla yükselmesi, harcama politikalar›na ba¤l› bir yoksullukla mücadele program›n›n yetersizli¤ini sergilemek aç›s›ndan da önemlidir.
Daha geniﬂ bir çerçeveden vergi yap›s›na bakarsak; Grafik 5'te, dolays›z vergiler 1960 sonras› yukar› e¤ilimli bir hareket sergiliyor
ve 1980'lerin baﬂ›nda doruk noktas›na ulaﬂ›yor. Bu tarihten sonra düﬂüﬂe geçen dolays›z vergilerin nispi pay› dolayl› vergilerle 1980
öncesi ve sonras›nda çapraz bir görünüm sergilemekte.14 Bu çapraz geliﬂme birikim rejiminin karakteriyle ve dönemsel özellikleriyle
uyumlu bir geliﬂimi göstermektedir. 1980 sonras› vergi reformlar›nda 'verginin tabana' yay›lmas›n›n arac› haline dönüﬂtürülen dolayl›
vergiler farkl› bir 'adalet' duygusunun arac› haline de gelmiﬂtir. Bu dönüﬂüm küresel vergi sisteminin savuna geldi¤i vergi yap›lanmas›yla
paralellik göstermektedir.
Grafik 5: Dolayl› Vergiler - Dolays›z Vergiler (1960 - 2008)

Kaynak: Yakar Önal, A. ve Temelli, S. (2011), “Sermaye Birikimi-Vergi Yap›s› ‹liﬂkisi Ba¤lam›nda Gelir Bölüﬂümü: 1960-2009 Türkiye Örne¤i”,
Amme ‹daresi Dergisi, Cilt 44, Say› 3. dol: dolayl› vergi gelirleri, dls: dolays›z vergi gelirleri
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Türkiye'de vergi yükü hala %25'lerin alt›ndad›r. Bu oran OECD ve AB 15 ülkelerinin çok gerisinde kalmaktad›r ve buna ba¤l› olarak
da düﬂük vergi yükünün niteliksel de¤iﬂiminin kamu finansman› ve vergi yükünün adil da¤›l›m› konusunda daha büyük sorunlara
neden oldu¤u ileri sürülebilir. Grafik 6'da görüldü¤ü gibi, vergi yükünün 1960-80 aral›¤›nda gösterdi¤i ivme de gelir vergileri taﬂ›y›c›
olurken, 1990 sonras› dolal› vergiler vergi yükünü yukar›ya çekebilmiﬂtir. Zay›f sermaye yap›s› söylemi çerçevesinde sürekli düﬂük
vergi yükleri üzerinden oluﬂturulan kamu bütçeleri kamu hizmet alan›n› daralt›rken, di¤er taraftan kamu finansman sorununun da
en önemli nedenini oluﬂturmuﬂtur. Vergi yükü kavram› 'yük' tan›mlamas› ile betimlenirken, burada verginin taﬂ›y›c›l›¤› önem
kazanmaktad›r. Dolayl› vergilerin nihai tüketiciler taraf›ndan taﬂ›naca¤› düﬂünüldü¤ünde, nihai tüketicilerin harcama, vergi, gelir
pay› ve yans›tabilme kabiliyetleri ölçüsünde ne derece bu yüke maruz kald›klar› aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Vergi reformu ve vergilerin
yeniden yap›land›rmas› çal›ﬂmalar›nda dolayl› vergilerin adaletsizli¤ine vurgu yap›lmas›na ra¤men, ortaya ç›kan görünüm bu anlam›yla
adaletsizli¤in derinleﬂti¤ini bize göstermektedir.
Vergi yap›s›ndaki en belirgin de¤iﬂim, artan oranl› gelir vergisiyle katma de¤er vergisinin yer de¤iﬂimidir. Bu de¤iﬂim tüm OECD
ülkelerinde gözlenen bir de¤iﬂimdir. Türkiye'de de¤iﬂimin ﬂiddeti daha fazla olmakla birlikte, küresel ölçekte sistemin de¤iﬂimine
koﬂut olarak tüm ülke ekonomilerinin vergisel bazda da uyumlaﬂt›r›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bu yeni yap›lanmaya gerekçe olarak ekonomik
geliﬂmenin gerekleri gösterilmiﬂtir. Ekonomik geliﬂme ve sermaye birikimi aras›ndaki ba¤›n kurulmas›nda vergi rekabeti söylemi
alt›nda ortaya ç›kan yap›sal dönüﬂüm, dolayl› vergileri daha etkin bir vergi olarak ön plana taﬂ›rken, bunun bir uzant›s› olarak
bölüﬂümün daha da bozuldu¤unu söyleyebiliriz. Kald› ki, Weller'in çal›ﬂmas›nda görüldü¤ü gibi, dolayl› vergilerin a¤›rl›kl› hale
gelmesiyle birlikte genel ekonomilerin performans›nda bir gerileme de ortaya ç›kmaktad›r (Weller, 2007).
Grafik 6: Vergi Yükü

Kaynak: Yakar Önal, A. ve Temelli, S. (2011), “Sermaye Birikimi-Vergi Yap›s› ‹liﬂkisi Ba¤lam›nda Gelir Bölüﬂümü: 1960-2009 Türkiye Örne¤i”,
Amme ‹daresi Dergisi, Cilt 44, Say› 3. dol: dolayl› vergi gelirleri, dls: dolays›z vergi gelirleri

Küresel bazda yaﬂanan vergi yap›s› dönüﬂümünün yaratt›¤› eﬂitsizli¤in boyutunu '‹nsani Geliﬂme' raporlar›ndan izlemek de olanakl›d›r
(UNDP, 2010). Kapitalizmin eﬂitsizlik yaratan iliﬂkilerine ra¤men kapitalist geliﬂmeye koﬂut iyileﬂmelere karﬂ›l›k mevcut eﬂitsiz
iliﬂkilerin koruna geldi¤ini görmekteyiz (Bu¤ra, 2010). Düﬂük düzeyde iyileﬂmelere karﬂ›l›k küresel düzeydeki eﬂitsizli¤i besleyen
piyasa ekonomisi egemen yap›lar sürecin yoksulluk program› içinde ele al›nmas›na neden olurken, genel bir eﬂitsizlikle mücadele
yerine yoksullu¤un yönetilmesi ﬂeklinde bir sosyal program› hayata geçirmektedir. Tüm bu süreci vergi yap›s›ndaki veriler ›ﬂ›¤›nda
bir kez daha okudu¤umuzda, vergili alanlar›n düzenlenmesinden vergi tercihlerine, vergi oranlar›n›n de¤iﬂiminden vergi anlay›ﬂ›na
kadar olan de¤iﬂim süreçlerini vergi yap›s› birikim-bölüﬂüm iliﬂkileri üzerinden yeniden ele ald›¤›m›zda, yukar›da belirtti¤imiz yüksek
korelasyon ortaya ç›kmaktad›r. Öncelikle dolayl› dolays›z vergi paylar›ndaki dönüﬂüm kal›n çizgilerle konuyu özetlemektedir. Dolayl›
vergilerin gelir bölüﬂümündeki adaletsizli¤i art›rd›¤› ve vergiyi bir aritmetik eﬂitlik anlam›yla tabana yayd›¤›n› düﬂündü¤ümüzde,
vergi yükünün alt gelir gruplar›na yay›larak üst gelir gruplar› için bir vergiden kaç›nma alan› yaratt›¤›n› söyleyebiliriz. Bu iliﬂki
yoksullu¤un kamu eliyle nas›l kal›c›laﬂt›r›ld›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
5. Sonuç Yerine
Yoksulluk meselesi küresel dönemle birlikte hem sosyal bilimler alan›nda hem sosyal politika süreçlerinde baﬂat konu olma özelli¤ine
kavuﬂtu. Yoksulluk ve sosyal d›ﬂlanma iliﬂkileri yaﬂam›n her alan›nda belirginleﬂen görünümleriyle temel tart›ﬂma alanlar›n› belirlemeye
baﬂlad›. Yoksulluk al›ﬂ›lagelmiﬂ tan›m›n›n d›ﬂ›na taﬂarak, yoksullaﬂma dinami¤iyle çok daha geniﬂ bir sürece karﬂ›l›k gelirken, sosyal
devletten uzaklaﬂmayla birlikte eme¤in kazan›mlar›n›n gerilemesine ba¤l› olarak da kitleselleﬂmiﬂtir.
14

Bu konuda ayr›nt›l› bir çal›ﬂma için Bkz: (Yakar Önal ve Temelli, 2011)
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Bu geliﬂim yoksullu¤a dair tart›ﬂmalar› kendi içinde farkl›laﬂt›r›rken, di¤er taraftan da yoksullukla yoksunluk iliﬂkilerini de yeniden
tan›mlam›ﬂt›r. Yoksul olma halleri, bireysel bir karakterden toplumsal bir karaktere dönüﬂmüﬂtür. Bu toplumsall›k yoksullu¤un
kamusal iliﬂkiler içine taﬂ›nmas›na da neden olmaktad›r. Kamusal iliﬂkiler içinde konuya bakt›¤›m›zda kamusal yoksulluk olarak ad›n›
koymaya çal›ﬂt›¤›m›z yeni bir iliﬂkinin belirlenimi bu çal›ﬂman›n çerçevesini oluﬂturmuﬂtur.
Çal›ﬂma, Merkezi Yönetim Bütçesinin 2000'li y›llarda yoksullu¤u ilgilendiren de¤iﬂkenlerindeki geliﬂmelerle Türkiye'deki yoksullu¤un
görünümündeki iliﬂkiyi irdelemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Kamusal yoksullu¤un ölçülebilir bir olgu oldu¤unu, buna ba¤l› olarak toplumsal alanda
bölüﬂüm iliﬂkilerinin daha sa¤l›kl› belirlenebilece¤i ve bölüﬂüm sorunlar›yla mücadele de daha yap›c› çözümler üretece¤ini
varsaymaktad›r. Kavram dayand›¤› referanslar ve kulland›¤› araçlar itibariyle henüz yolun baﬂ›nda kabul edilebilir. Di¤er yoksulluk
ölçütlerine göre bu farkl›l›k yine de bir karﬂ›tl›k üretmedi¤i anlam›n› taﬂ›masa gerek. Yoksulluk ölçütleri için bir tamamlay›c› ölçüt
olma gücünü potansiyel olarak taﬂ›d›¤›n› yukar›da sergiledi¤i anlat›m içinde bulmak olanakl›.
Grafik 7, bu sav›n anlaml›l›¤›na yönelik bir çal›ﬂmadan al›nm›ﬂt›r (Temeli, 2011). Kamusal yoksulluk endeksi çal›ﬂmas›n›n sonucu
olarak görebilece¤imiz bu grafik, yukar›da dile getirilen de¤iﬂkenlerin kullan›m›yla ulaﬂ›lm›ﬂ bir endekstir. Endeks, 1998 y›l›n› 100
kabul ederek haz›rlanm›ﬂt›r. Buna göre yoksullukla mücadele programlar›n›n kamusal yoksulluk aya¤›ndaki geliﬂme izlenebilir.
Endeksin 100'ün alt›nda kalmas› yoksullu¤un olumsuz geliﬂim sergiledi¤ini bize anlatmaktad›r.15 Tüm sosyal harcamalardaki
iyileﬂmeye karﬂ›l›k olumsuz geliﬂmenin sürmesi, yukar›da da belirtildi¤i üzere yoksullukla mücadele program›n›n bir sosyal program
yerine hay›rsever iliﬂkiler a¤›na ba¤›ml› k›l›nmas›, neoliberal anlay›ﬂ›n ekonomi alan›ndaki düzenlemelerine müdahalede bulunmamas›
ve hepsinden önemlisi adaletli bir vergi yap›s›n› inﬂa edememesi olarak yorumlanabilir. Adaletli bir vergi sisteminiz yoksa adaletli
bir toplumla karﬂ›laﬂman›z olanaks›zd›r…
Grafik 7: Kamusal Yoksulluk

Kaynak: Temelli, S. (2011), “Türkiye'de Bütçe Yoksulluk ‹liﬂkisi 2: 1990 - 2010”, Türkiye Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara.

15

Kamusal yoksulluk endeksi çal›ﬂmas›n› 2004 y›l›ndan beri yap›land›rmaya çal›ﬂmaktay›m. Kamusal yoksullu¤un ölçülebilece¤ine dair bir savdan hareketle
oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan bir endekstir. Kuﬂkusuz tüm iddias›na ra¤men olabildi¤ince çok eksikli¤i içinde bar›nd›rmakta. Kamusal yoksulluk meselesini tart›ﬂt›¤›m
bu çal›ﬂmada, bir gönderme olarak endeksle ba¤›n› kurmak aç›s›ndan yukar›daki bir baﬂka çal›ﬂmam›n sonucu olan Grafik 7'yi sundum. Endeks çal›ﬂmas› ﬂimdilik
4 ana grupta, 8 de¤iﬂken üzerinden hareket eden bir bileﬂik de¤ere dayan›yor. Bunlar çal›ﬂma içinde de belirtilen de¤iﬂkenler. Bütçe harcamalar› pay›na ba¤l›
olarak ölçümlenen de¤iﬂkenler birer karﬂ›tl›k olarak kamusal yoksullukla ilintilendirilmekte. Örne¤in, dolayl› vergilerin yoksullu¤u art›r›c› etkisiyle, dolays›z
vergilerin azalt›c› etkisi bir karﬂ›tl›k olarak endeks bileﬂenlerinden birini oluﬂturmakta. Bu savlamaya ba¤l› olarak geliﬂtirilen endeks, yolun henüz baﬂ›nda
olmas›na karﬂ›l›k, di¤er çal›ﬂmalar›n bulgular›na da bakt›¤›m›zda yoksulluk çal›ﬂmalar› için önemli bir tamamlay›c›l›k taﬂ›yaca¤›n› düﬂünmekteyim. Di¤er taraftan,
yoksullu¤un salt ölçülebilir bir anlay›ﬂa hapsedilerek, bilgi üretimi arac› haline dönüﬂtürülmesine de bir itiraz›n sakl› oldu¤unu burada belirtmeliyim.
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