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Sosyal hak kavramının ve sosyal hakların ortaya çıkı#ında sanayi devriminin sonuçlarından birisi olarak kabul edilen i#çi sınıfının üretim süreci içinde #ekillenmi# do!ası mücadelesi ve dolayısıyla, örgütlü mücadelesi etkili olmu#tur. Süreç
içinde gelinen noktada ise sosyal haklar, i#çi sınıfının yanı sıra toplum içindeki
di!er, sosyo-ekonomik olarak zayıf, dezavantajlı grupların korunması ve asgari
bir düzeyde de olsa ya#ama ve kendilerini gerçekle#tirme haklarının sa!lanması
amacını ta#ıma gelmi#tir. Çalı#ma hakkı, sa!lık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, e!itim hakkı, adil ücret hakkı, örgütlenme hakkı vb. gibi zaman içinde kapsamı geni#leyen sosyal haklar aynı zamanda, temel hak ve özgürlüklerin peki#tiricisi olma
özelli!ini de bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla süreç içinde sosyal haklar,
toplumsal ya#am içinde temel hak ve özgürlüklerin ayrılmaz bir parçası olma noktasına gelmi#tir. Yani, sosyal haklar, temel insan hakları haline gelmi#tir. Bu süreç
haliyle sosyal devlet olgusunun etkili biçimde ortaya çıkması sonucunu da vermi#tir. Sosyal haklar, sosyal devlet olgusuyla birlikte anılır hale gelmi#tir.
Geli#mi# kapitalist merkezli bu geli#me süreci do!aldır ki, sanayi devrimini ya#amamı#, dolayısıyla i#çi sınıfının daha geç ve zayıf ortaya çıkmı# Türkiye gibi
(bugünkü nitelemesiyle geli#mekte olan) ülkelerde ise, haliyle, di!er farklı toplumsal de!i#kenlerle birle#ince-etkisiyle, sosyal haklar hem daha geç ortaya
çıkmı#-geli#mi#, hem de kapsam olarak haliyle süreç içinde daha zayıf, hem de
kurumsalla#ması-kökle#mesi de daha zayıf olmu#tur. Ama, yine de ba#ta geli#en
i#çi sınıfının örgütlü mücadelesi olmak üzere toplumsal mücadele sosyal hakları
da sa!lamı#tır.
Sosyal haklar, sadece ulusal düzeyde kurumlar ve belgelerle de!il, uluslararası
belgeler ve kurumlarla da kökle#mi# ve uluslararası nitelik kazanmı#tır.
Ancak, 1980’li yıllarla ba#layan yeni liberal süreç geçmi#in sosyal kazanımlarına ve kurumlarına köklü saldırıları içeren uygulamaları gündeme getirmi#, küreselle#me (küreselle#menin kırıcı rekabeti) ile bu uygulamalar özellikle Türkiye gibi
çevre ülkelerde IMF ve Dünya Bankası programlarıyla yo!unla#tırılmı#; merkez
ülkelerde oldu!u gibi çok daha fazla biçimde, Türkiye gibi ülkelerde sosyal kazanımlar ve sosyal devlet büyük tahribata u!ratılmı#tır.
Bugün ülkemizde 12 Eylül askeri darbesi ile uygulamaya konulan yeni liberal
politikaların her unsuruyla uygulanması süreci devam ettirilmektedir. Sosyal devlet hemen bütün unsurlarıyla etkisizle#tirilirken, sosyal hakların ortaya çıkmasındaki demokratik-toplumsal mücadelenin lokomotifi konumundaki i#çi sınıfı ve
sendikacılık hareketinin temel kazanımları ortadan kaldırılmaya çalı#ılmaktadır.
Bu çerçevede, kıdem tazminatı hakkını kısıtlayan ve etkisizle#tiren kıdem tazminatı fonu uygulaması yasala#tırılma sürecine sokulmaya çalı#ılırken, ulusal istihdam stratejisi belgesi içinde yer alan bölgesel asgari ücret, kiralık i#çilik gibi uygulamalar gündemde tutulmaktadır.
Ülkemizi ucuz emek ile rekabete sokmaya çalı#anlar, ucuz eme!in ko#ullarını
yaratmak için ba#ta ta#eronla#tırma olmak üzere, esnek çalı#ma biçimlerini yay31
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gınla#tırmaya çalı#ırken güvencesizle#tirme, salt i# sürecinde de!il, emekçinin
bütün ya#amına egemen kılınmaya çalı#ılmaktadır.
Sendikal örgütlenme, yıllardır sürdürülen anti-sendikal uygulamalarla her geçen gün zayıflarken yeni örgütlenme giri#imleri anti-demokratik müdahaleler ve
ba#ta ta#eronla#ma olmak üzere esnek çalı#ma biçimleriyle yasal ve fiili olarak engellenmektedir. Sendikal örgütlenmenin zayıflaması örgütsüz emekçilerin, dü#ük
ücret ve sa!lıksız güvensiz i# ortamlarında çalı#maya mahkum olmalarına yol açmakta; bu durum ülkemizin i# kazaları ve meslek hastalıklarında bugünkü utanç
verici tabloya sahip olması sonucunu üretmektedir.
Di!er yandan, uygulanan yeni liberal politikalarla egemen kılınmak istenen
anlayı#, her türlü kamu hizmetinin paralı olması ve bunun toplumsal düzeyde
me#ru, ola!an, kabul edilen bir durum haline getirilmesi anlayı#ıdır. Sosyal güvenlikten, e!itime, sa!lı!a kadar bir dizi temel sosyal alanda bu anlayı# egemen
kılınmaktadır. Bir yandan, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması,
ülkemiz sosyal güvenlik sistemini sosyal güvencesizli!e dönü#türürken, di!er
yandan da, e!itim sistemimiz tamamen özel sektörün insafına terk edilmektedir.
Sistem, en temel sosyal haklar olan sa!lık ve e!itimde “paran kadar e!itim, paran
kadar sa!lık” anlayı#ını egemen kılınmaya çalı#maktadır.
Böylesine bir süreçte, her #eye kar#ın, sosyal devletin yeniden etkin kılınması,
temel sosyal hakların ticarile#tirilmesinin ve devletten uzakla#tırılmasının önüne
geçilmesi, adil bir ücret düzeninin, kurulması, i#yerlerinin sa!lıklı ve güvenli hale
getirilmesi, i#çi sınıfının ve genel olarak çalı#an sınıfların kazanımlarının ortadan
kaldırılmasının önüne geçilmesi, sosyal adaletin sa!lanması, kısaca yeni liberal
politikaların ekonomik, sosyal ve siyasal tahribatının önüne set çekilmesi için di!er toplumsal ve siyasal güç dinamiklerini göz ardı etmeden i#çi sınıfının örgütlü
gücüne ve mücadelesinin önemini altını çizmek gerekir.
Yine bu çerçevede ülkemiz sendikal hareketinin en kapsamlı i#çi birli!i/konfederasyonu konumundaki Türk-"#’in öncülü!ünde parçalı sendikal yapının birli!inin sa!lanması da bu süreçte öncelikli ve önemli bir unsur olarak ortaya çıktı!ını
da belirtmek gerekir.
Sosyal haklar, sosyal devlet, sendika, örgütlenme, i#çi sınıfı gibi kavramların
yeni liberal merkezlerden yayılan propagandalar nedeniyle demode hale getirilmeye çalı#ıldı!ı bir dönemde, Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu, bu yanılsatma
çabasına kar#ı bir akademik-bilimsel duru# oldu!u kadar, her geçen gün zayıflatmaya çalı#ılan emek-sendika-üniversite ileti#imini ve ba!ını da güçlendirmede
can suyu özelli!inden daha ötede i#lev görecektir inancındayım.
Geçmi#ten bugüne sempozyuma eme!i geçen, katkı sa!layan herkese, her kuruma, özellikle Prof. Dr. Mesut Gülmez hocamıza, Mu!la Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlü!üne, ""BF Dekanına, Çalı#ma Ekonomisi ve Endüstri "li#kiler Bölümü Ba#kanı ve bölüm ö!retim üyelerine, bu sempozyuma katkı veren bütün bilim
insanlarına te#ekkür ediyorum.
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