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ÖNSÖZ

En zengin dönemini yaşayan dünyamız, yaygın bir küreselleş-
me söylemi içinde, aynı zamanda yoksul insan sayısının en
yüksek düzeye ulaştığı bir dönem yaşıyor. Küreselleşme den-
diğinde, çoğumuzun aklına belki önce Silikon Vadisi, internet
cafeler, cep telefonları geliyor. Oysa, küreselleşmenin bir de
öteki yüzü var. Kendi ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerin-
de yeterince beslenemeyen, temel sağlık ve eğitim hizmetle-
rinden yararlanamayan, ancak sesleri pek duyulmayan mil-
yonlarca yoksul insan var.

Ağırlıkla bir azgelişmişlik sorunu olsa da, yoksulluk, birçok
gelişmiş ülkede de temel bir sorun olmaya devam ediyor. Bu
satırları yazarken gözlerimin önüne Londra’da Charing Cross
Köprüsü altında gecelemek zorunda kalan evsizler, cumartesi
akşamları sütlü ürünlerin yarı fiyatına düşeceği beklentisiyle
Safeway mağazası önünde saatlerce beklemeyi göze alan yaşlı
ve kimsesiz İngiliz kadınlar, San Francisco’da orta halli bir lo-
kantada yemek yiyenlere büyük bir kızgınlıkla gözlerini diken
değişik renk ve ırktan aç ve düşkün insanlar, Bangladeş’te ye-
terince gıda alamadıkları için, bırakınız çalışmayı yolda yürü-
mekte bile zorlanan insanlar ve medyadan Afrika’da açlıktan
ölenlere ve son Hindistan depreminde yakınlarını, evini barkı-
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nı yitirenlere ait derin sefalet görüntüleri geliyor.
Ülkemizde de değişik vesilelerle dağıtılan yardım paketleri-

ni alabilmek için çamurlar içinde yuvarlanmayı, ekmeği biraz
daha ucuza alabilmek için sabahın çok erken saatlerinde bele-
diye büfeleri önünde uzun süre beklemeyi, okul öncesi veya
sonrası ailelerinin gelirine katkıda bulunmak için sokaklarda
çalışmayı göze alan ve “ekmeğini taştan çıkarıyor” deyişini
haklı çıkarırcasına çeşitli işlerde uzun saatler didinen her yaş-
tan binlerce yoksul insan var.

Bir yandan, başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemi-
zin çeşitli yörelerinden yansıyan ve “ölçmeye hiç gerek yok”
dedirten ve yoksulluk konusundaki geleneksel iyimserliğimi-
zin bir an önce terk edilmesini gerektiren derin yoksulluk gö-
rüntüleri, diğer yandan da, son ekonomik kriz sırasında oldu-
ğu gibi kısa sürede gelir dağılımında gerçekleşen büyük kay-
malar sonucunda daha da derinleşen sosyal ve ekonomik uçu-
rumlar ve debdebeli yaşam görüntüleri ile karşı karşıyayız.

Aralarındaki önemli farklılıklara karşın dünyanın değişik yer-
lerindeki yoksulları aynı eksende buluşturan birçok ortak unsur
vardır. Örneğin, Bolu/Kaynaşlı depreminin ortaya çıkardığı derin
yoksulluk görüntüleri ile Diyarbakır ve İstanbul varoşlarından
yansıyan yoksulluk görüntülerinin, belki aynı derecede olmasa
da gelişmiş ülkelerden yansıyan yoksulluk görüntüleriyle bir ek-
sende buluşması yoksulluk sorununun aynı sistemik nedenler-
den kaynaklandığı tezini güçlendirmektedir. Öte yandan, dünya-
nın birçok ülkesinde giderek artan sosyal ve ekonomik kutuplaş-
maya karşılık, bölüşüm sorunlarına daha duyarlı oldukları so-
kaklardan, çıplak gözle de anlaşılan Japonya, İsveç, Norveç ve
hatta Tayvan ve G.Kore gibi ülkeler ise yoksulluk konusunun tü-
müyle “çözümsüz” bir sorun olmadığına işaret etmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzlemlerdeki artan duyarlılığa karşın,
ülkemizde konuya akademik ve ekonomi politikası düzlemle-
rinde henüz yeterli ölçüde ilgi gösterildiği söylenemez.1 Akade-
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bkz. World Bank (2000a) ve TÜSİAD (2000).



mik düzlemde, iktisat bilimi, kendini nerede duracağı bilinmez
bir soyutlama ve nicelleştirme akımına kaptırmış gözüküyor ve
sosyal bilim olma özelliklerini ne yazık ki, giderek yitiriyor.
Örneğin, bu incelememiz sırasında, yoksulluğun ölçüm yön-
temlerine büyük ağırlık verilerek, kesinlik kazandırılamayacağı
baştan belli bir konuda zamanın ve emeğin gereksiz yere bura-
da yoğunlaştığını, bunun birçok durumda yoksulluğa yol açan
temel ilişkilerin bir yana bırakılarak hiç sorgulanmaması anla-
mına geldiğini ve nicelleştirilmeye çok elverişli olmayan kav-
ramları nicelleştirme çabasının öğrenme sürecini her zaman
olumlu yönde etkilemediğini bir kez daha gözlemlemiş olduk.

Ekonomi politikası düzleminde, birçok azgelişmiş ülkede ol-
duğu gibi, Türkiye’de de toplumsal gündem, sanayileşme, yatı-
rım, büyüme, teknolojik gelişme, istihdam, gelir dağılımı gibi
temel konuları unutturmak istercesine, çok küçük bir kesim
için olumlu sonuçlar doğurduğu kesin, ama büyük halk kitle-
leri için artan yoksulluğun ötesinde ne getirdiği belirsiz bir kü-
reselleşme söylemi içinde kısa döneme kilitlenmiş görünüyor.
Neoliberal politikalar çerçevesinde ekonomi politikalarının,
özellikle son yirmi yılda artan ölçüde uluslararası kuruluşların
güdümüne girdiği, niyet mektuplarının kanıksandığı, umutla-
rın kuyruklu yıldız beklercesine dış kaynaklara bağlandığı, si-
yasal gündemin bile uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan
anlaşmalar yörüngesine girdiği ve kamu mallarının özelleştir-
me söylemi içinde haraç mezat satıldığı günler yaşanıyor.

Başlıca ekonomi politikası araçlarını ve daha önemlisi bu gi-
dişata yön verme erkini “serbest piyasalara” ve onun küresel
düzeyde başlıca savunucuları konumundaki uluslararası kuru-
luşlara kaptıran bir hükümetin, bu gidişat karşısında çok cılız
kalan bir muhalefetin, genellikle sessiz ve silik sivil toplum
kuruluşlarının ve zaman zaman sokağa dökülen ve güvenlik
güçlerinin çok sert tepkisiyle karşılaşan direnişçi işçi ve me-
murların oluşturduğu siyasal düzlem ise yoksullukla mücade-
le yanlısı bir gündem oluşturmaktan çok uzakta duruyor.

Kitap, yoksulluk konusunda, gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin
deneyimleri ışığında, olsa olsa iktisat alanındaki uzmanlık alanı-
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mızın, çizmeyi fazla da aşmadan, ötesine geçerek diğer bilim
dallarının katkılarını da dikkate almayı ve yer yer tarihsel bir
bakış açısıyla sosyal bilimler çerçevesinde bir senteze gitmeyi
amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda kitap, yoksulluk çalışmaları-
nın temel bulgularını eleştirel bir gözle inceleme, ülkemizde art-
masını beklediğimiz yoksulluk araştırmaları için bir altyapı
oluşturma ve bu çok karmaşık konuyu belli başlı bütün yönle-
riyle ve küresel bir bütünlük içinde kapsamlı bir biçimde ele
alan temel bir başvuru kitabı ortaya koyma çabasına dayanıyor.

Bugünün teknik ağırlıklı, bol formüllü iktisat yazını içinde
yoksulluk hafif bir konu olarak görülebilir. Oysa bu kitaptan
da görüleceği üzere, insanlık aleminin çok büyük bir kısmını
yüzyıllardır derinden etkileyen ve iktisadın çeşitli dallarını ol-
duğu kadar sosyal bilimlerin birçok alanını da yakından ilgi-
lendiren çok zor bir konuyla karşı karşıyayız. Bu bağlamda ki-
tap, aynı zamanda genç bilimcilere, kısa döneme yönelik so-
runlar yanında ve bunların içinde boğulup kalmadan iktisadın
modern bir bilim dalı olarak ortaya çıkışında önemli yer tutan
büyüme, gelir dağılımı ve yoksulluk alanlarına ve bunların ya-
nında sanayileşme ve istihdam gibi temel iktisat konularına
daha yakından eğilmeleri için bir çağrı niteliğindedir.

Bu kitap büyük ölçüde, Mart-Ağustos 1997 döneminde
Fulbright bursiyeri sıfatıyla misafir araştırmacı olarak bulun-
duğum Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ndeki çalış-
malarıma ve Sosyal Bilimler Atıf Endeksi’nde (Social Sciences
Citation Index) yer alan bilimsel dergilerde 1991-96 dönemin-
de yayımlanan İngilizce kaynaklara dayanmaktadır.

Bu incelememiz, konuya ilgi duyan herkes tarafından oku-
nabileceği gibi, Gelişme İktisadı derslerinde yardımcı kitap
olarak da kullanılabilir.

ODTÜ’deki Gelişme İktisadı doktora derslerimde öğrenme
sürecini benimle paylaşan, isimlerini burada tek tek sayama-
sam da asla unutamayacağım genç meslektaşlarıma, bana ken-
dileriyle bu konuyu da konuşma fırsatı verdikleri ve değerli
katkıları için teşekkürü bir borç bilirim.

Ağustos 2001, Ankara
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BİRİNCİ BÖLÜM

GiR‹fi

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı, teknolojik atılımın ve ekonomik
büyümenin şimdiye kadar görülmemiş bir hızda gerçekleştiği
bir dönem oldu. Son yirmi yılda ise, gelişmiş ülkelerde refah
devleti gerilerken önce azgelişmiş ülkeler (AGÜ) ve daha sonra
da geçiş ekonomileri olarak adlandırılan Orta ve Doğu Avru-
pa’daki eski sosyalist ülkeler, çoğu kez IMF ve Dünya Bankası
güdümünde uyguladıkları istikrar ve yapısal uyum politikaları
aracılığıyla dışa açık piyasa ekonomisine geçiş süreci yaşadılar.
Bu süreç çerçevesinde, giderek yaygınlaşan etkili bir küreselleş-
me söylemi içinde neoliberal ekonomi politikaları hemen he-
men bütün dünyaya egemen oldu. Buna karşılık, gelir eşitsizli-
ği ve yoksulluk, başta AGÜ olmak üzere, birçok ülkede sosyal
ve siyasal açılardan da kaygı verici boyutlara ulaştı.

IMF ve Dünya Bankası güdümünde uygulamaya konan is-
tikrar ve yapısal uyum programları her yerde ortak amaçları
hedefledi. Bunlar arasında, piyasa yanlısı dışa açık modelin bir
gereği olarak ithalat liberasyonu, reel ücretler üzerinde dene-
tim, finansal liberasyon, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi
ve genel olarak devletin küçültülmesi yanında daraltıcı para ve
maliye politikaları ve sosyal harcamaların kısılması sayılabilir.
Latin Amerika ve Güney Sahra ülkeleri başta olmak üzere, bir-
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çok AGÜ, IMF ve Dünya Bankası programları aracılığıyla hızla
neoliberal ekonomi politikaları yörüngesine girdi ve temel
ekonomi politikaları üzerindeki yetkilerini büyük ölçüde bu
iki kuruluşa devretti.1 Taylor (1997: 145), bu bağlamda dün-
yadaki insanların yarısının, ülkelerin ise üçte ikisinin ekono-
mi politikalarına tam anlamıyla hâkim olamadıklarını öne sür-
mektedir.

Yoksulluk, temelde bir azgelişmişlik sorunu olmakla birlikte,
gelişmiş ülkelerde de önemli bir sorun olarak gündemi işgal et-
mektedir. Batı Avrupa ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı sonrasında
uzun süren bir refah dönemi yaşadı. İtalya’nın güney bölgeleri
gibi kimi geri kalmış bölgeler bir yana bırakılacak olursa, mut-
lak anlamda yoksulluk bu ülkeler için önemli bir sorun oluş-
turmadı. Bunda, hızlı büyüme yanında, refah devleti kapsamın-
da düşük gelirli kesimler için devletin sağladığı gelir desteği,
yaygın sağlık ve eğitim hizmetleri ve işsizlik sigortası gibi uygu-
lamalar etkili oldu (Devos ve Garner, 1991: 267). Ancak yok-
sulluk, artan işsizliğin de etkisiyle bu ülkelerde 1970’li yılların
ortalarından itibaren, yeniden gündemin üst sıralarına tırman-
maya başladı. Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerde, işsizliğin,
1970’li yıllarda, büyümeye karşın çok yüksek oranlara ulaşma-
sı, nüfusun yaklaşık üçte birinin yoksulluk sınırı veya ona ya-
kın bir gelir düzeyine gerilemesine ve “üçte ikilik toplum” kav-
ramının yaygınlaşmasına yol açtı. Yoksulluk, 1980’li ve 1990’lı
yıllarda önemli bir artış göstererek Avrupa’nın “sosyal birlikteli-
ğini” tehdit eden boyutlara ulaştı.2 Örneğin, 1980’li yıllarda Bir-
leşik Krallık’ta nüfusun en zengin % 20’lik kesiminin ortalama
geliri % 40, en zengin % 1’lik kesiminin geliri % 75 oranında
artarken en yoksul % 20’lik kesimin geliri sabit kaldı. Avrupa
Tek Pazarı’na geçişin önemli bir kesimin “marjinalleşme” süre-
cini daha da hızlandırma olasılığı, yoksulluğa ilişkin kaygıların
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1 Bu noktada bkz. Moon (1996: 274) ve Chossudovsky (1991: 2527). Bir göz-
lemciye göre, dış güçlerin IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla Afrika’nın ekono-
mik yapısını şekillendirmedeki etkisi sömürge yönetimleriyle paralellik kura-
cak kadar büyüktür (White, 1996).

2 Bkz. Room (1990: 8) ve Oaxaca (1995: 173).



giderek artmasına neden oldu. Avrupa Komisyonu, 1980 yılın-
da toplam yoksul insan sayısını 30 milyon, 1987 yılında 44 mil-
yon ve 1990 yılında 52 milyon olarak belirledi (Room, 1995:
110). Yayımlanmış en son toplu veriler, OECD ülkelerinde, 130
milyon insanın gelir bazında yoksul, 34 milyon insanın işsiz,
yetişkinlerin % 15’inin de işlevsel anlamda okuryazar olmadığı-
nı göstermektedir (UNDP, 2001: 10).

Yoksulluk, ABD’de de en çetrefilli sosyal konulardan biri
olarak, Avrupa’dan daha da önce, 1960’lı yılların ortalarında
kapsamlı biçimde ele alınmaya başlandı. Gelir eşitsizliklerinin
ve yoksulluğun ekonominin sadece resesyon dönemlerinde
değil, canlanma dönemlerinde de arttığı ve gelir bazında ölçü-
len yoksullukla kimi temel refah göstergeleri arasında yakın
bir ilişki bulunduğu gözlendi. Örneğin, yoksulluğun görece
yüksek olduğu eyaletlerde bebek ölüm oranının diğer eyalet-
lerdekinden % 50 daha fazla olduğu görüldü (O’hare, 1996:
18, 42). Resmi verilerden, 1980’li yılların sonunda 40 milyon
kişinin yoksul, 25 milyon kişinin de yoksulluğun eşiğinde ol-
duğu (Wharton, 1990: 1137), 100.000 genç ve çocuğun evsiz,
100.000-300.000 arası ergenin ise, evsiz ve yetişkin deneti-
minden yoksun olduğu ve bunun sonucunda kötü sağlık ve
yetersiz beslenme yanında, sosyal tecrit (izolasyon) ve duygu-
sal gerginlik (stres) ile karşı karşıya kaldığı gözlendi (Segal,
1991: 456).

Yoksulluk, Sovyetler Birliği’nin dağılma ve piyasa ekonomi-
sine geçiş sürecinde de önemli ölçüde arttı ve geçiş ekonomi-
lerinde gündemde önemli bir yer tutmaya başladı (Zubova,
Kovaleva ve Khakulina, 1992: 86). 1990-91 döneminde ilk
Sovyet “milyonerleri ve dilencileri” sahneye çıkmaya başladı
(Samorodov, 1992: 335). Rusya’da da yoksulluk, 1990’lı yılla-
rın başlarından itibaren hızla arttı ve 1994 yılında % 30.9’a
çıktı.3 Doğu Avrupa ve Bağımsız Milletler Topluluğu içindeki
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3 Yoksullaşmaktan korkanların korkmayanlara oranı 1990’da 3:1 iken bu oran
bir yıl sonra 5:1’e yükseldi (Tchernina, 1994: 599). Günde 1 dolar bazındaki
uluslararası yoksulluk çizgisine göre, Rusya’da yoksulluk oranı 1998 yılında %
7.1 olarak tahmin edilmiştir (World Bank, 2000: 281).


