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De!erli Katılımcılar,
2009 yılından bu yana düzenli bir biçimde gerçekle#tirilmekte olan Sosyal Haklar
sempozyumlarının dördüncüsünü Mu!la Sıtkı Koçman Üniversitesi "ktisadi ve
"dari Bilimler Fakültesi’nde düzenlemekten dolayı mutluyuz. Bildirilerini sunmak
üzere Üniversitemize gelen tüm akademisyen ve uygulayıcı arkada#larıma ho#
geldiniz diyorum.
Hepinizin çok iyi bildi!i insan, toplum ve sosyal haklar arasındaki ili#kiyi çok
kısa biçimde özetlemek istiyorum. "nsan türünü di!er canlılardan üstün kılan unsurların ba#ında topluluklar halinde ya#aması gelmektedir. Bu toplulukların bilinçli bir dayanı#ma içinde olarak hayatta kalma mücadelesi ve insan olma onuruna yakı#an bir ya#am biçimini sa!lama u!ra#ı vermesinin, yine insan olma durumuyla yakın biçimde ba!lantılı oldu!unu söyleyebiliriz. Buna kar#ın, hiçbir
zaman insan toplulukları için bu, kendili!inden ve engelsiz biçimde gerçekle#en
bir süreç olmamı#tır. "lkel dönemden günümüze kadar insanlar, insanca ya#amak
için türlü ve çetin mücadeleler vermek zorunda kalmı#lardır. "lk ba#ta hayatta
kalma mücadelesini fiziksel olarak kendilerinden güçlü di!er insanlara kar#ı vermi#ler ve topluluk halinde bu mücadeleyi gerçekle#tirmenin kendilerini daha ba#arılı kıldı!ını ke#fetmi#lerdir. Bu ba!lamda, insan türünün toplumsalla#masının
asıl itibariyle hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu oldu!u söylenebilir.
"nsanın içinde ya#adı!ı toplumsal yapının geli#mesi ve karma#ıkla#ması ise
yeni sorunları beraberinde getirmi#tir. "lk temel sorun ya#amın devam ettirilebilmesi ve güvenli!in sa!lanabilmesi ile ilgili olan sorundur. Bu sorunun çözüm sürecinin sonunda ise devlet dedi!imiz olgu ortaya çıkmı# ve insanlar özgürlükleri
kar#ılı!ında itaat edecekleri bir üst otoritenin varlı!ını kabul etmi#lerdir. Bundan
sonra insanın mücadelesinin önemli bir kısmı artık devlet ve ba#kaları ile olan
ili#kinin hangi düzlemde gerçekle#tirilece!ine ili#kin olacaktır. Çünkü insanların
özgürlüklerini feda ederek varlı!ına razı oldukları otorite zamanla biçim de!i#tirmi# ve giderek güçlenerek insan kar#ısında tehdit haline gelmi#tir. Bu tehdidin
ortadan kaldırılması mücadelesini sıradan insanlar kendilerini üstün ve farklı gören di!er bir sınıfa, aristokrasiye kar#ı vermi#ler ve birinci ku#ak haklar veya burjuva tipi haklar ve özgürlükler denilen temel haklar ortaya çıkmı#tır.
Aristokrasinin egemenli!indeki otorite aygıtına kar#ı burjuvazinin mücadelesi
bildi!imiz modern devletin do!u#una kaynaklık te#kil etmi#tir. Üstün otoriteyi
ele geçiren burjuvazi giderek bu gücü de kullanarak geli#mi#tir. Bireysel zenginle#meyi kendisine odak alan kapitalist üretim sürecinin hızlanması kaçınılmaz
biçimde sınıfsal farklıla#mayı da beraberinde getirmi# ve üretim araçlarına sahip
olanlar ile eme!i ile geçinen kitle arasında bir kutupla#ma meydana gelmi#tir. Kapitalist üretim biçiminin ortaya çıkması tüm toplumsal ili#kilerin yeniden
tanımlanmasına neden olmu#, modern sanayi toplumu denilen yeni bir toplum35
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sal yapı ve bunun siyasal örgütlenmesi olan, kapitalizmin siyasal birimi modern
ulus-devlet ortaya çıkmı#tır.
Bu noktadan sonraki mücadele ise, eme!i ile geçinen toplumsal sınıflarca burjuvaziye ve onun siyasal otoritesine kar#ı verilen, daha iyi ya#am ko#ulları ve toplumsal ortamda varlıklarını sürdürebilme amaçlı mücadele olmu#tur. "#te bu mücadelenin sonucunda kapitalizm ve modern devlet sosyal hakların varlı!ını ve
toplumdaki bireylerin bu haklara olan sahipli!ini kabul etmi# ve bu haklar siyasal
ve sosyal hak belgeleriyle tescil edilmi#lerdir. Elbette bu noktadan sonra mücadele
sona ermemi#, dü#ünsel anlamda kabaca iki yönlü olarak devam etmi#tir. "lki,
toplumsal insanın varlı!ı kar#ısında temel engeli cari iktisadi ve sosyal yapının
kendisi olarak gören ve bu düzen ortadan kalkmadıkça hiçbir kazanımın gerçek
bir kazanım olmayaca!ını savunan dü#ünce sistemi olu#mu#tur. 1848 yılında
Marx ve Engels’in kaleme aldı!ı bildiri bir dönüm noktasını meydana getirmi#,
sonrasında Marx ve Engels’in çalı#maları tarihin de!i#ik evrelerinde ortaya çıkmı#
komüniteryen dü#ünceleri iktisadi bir teori olarak somutla#tırmı#tır. De!i#ik ekolleriyle Marksist dü#ünce, yine kabaca, kapitalist sistemin varlı!ına razı oldu!u
hakların birer aldatmacadan öte bir #ey olmadı!ı ve emekçi sınıfların bu aldatmacayla tatmin olmayarak bütüncül bir de!i#imi hedeflemeleri gerekti!ini savunmu#tur.
Di!er dü#ünsel yön ise, kapitalist üretim süreçleri içerisinde sosyal hakların ileriye ta#ınması ve verili düzen içinde insanca bir ya#am tarzının da sa!lanabilece!i
görü#üdür. Bu görü#, kapitalizmin kendi varlı!ını sürdürebilmesi için insanların
insanca ya#amasının gerekli oldu!u görü#üne dayanmaktadır. Ba#langıçtan beri
mücadele sonucu olsa da modern devletin kabul etti!i ve anayasal ve yasal güvence altına aldı!ı, ba#ta sendikal haklar olmak üzere tüm sosyal hakların varlı!ını ve
ya#anabilir olmasını bu görü# temel argüman olarak almaktadır. Bu dü#üncenin
somutla#ması, ba#ta anayasal belgelerde sosyal hakların güvence altına alınması
biçiminde olmu#tur. Çok farklı düzleme sahip oldukları için bu iki dü#ünsel biçim
ve yine kendi içlerindeki farklı anlamalar ve anlamlandırmalar uzla#maz bir niteli!e sahip olmu#lardır.
Bütün bu uzla#mazlıklara ra!men belki ortak bir bakı# açısını fark edebilmek
mümkün müdür? Entelektüel dünyada, hangi görü# veya ekol olursa olsun, sosyal
hakların varlı!ı ve vazgeçilmez olu#unun, de!i#ik düzey ve içerik farklılıklarına
ra!men, kabul edildi!ini söylemek yanlı# olmayacaktır sanırım. Bu nokta ise oldukça önem ta#ımaktadır. "ster liberal, ister Marksist veya ba#kaca bir dü#ünceyi
savunalım, insanın insanca ya#ama hakkına sahip oldu!u ve bu hakkın ba#kaları
tarafından verilmi# bir lütuf de!il bizatihi insan olma durumuyla ba!lantılı oldu!unu kabul etmenin, bir ortak noktayı bulmu# olarak insanca ya#am idealine
katkı sa!layabilece!ini dü#ünmeliyiz. Bu ortak noktayı önemsemenin, hiçbir zaman, ne “davadan dönmek” ne de “revizyonist” veya “i#birlikçi” olmak ile ilgili
oldu!unu dü#ünmüyorum. Daha somutla#tırırsak, neyi, hangi ideolojiyi savunursak savunalım, hangi dine inanırsak inanalım veya inanmayalım, çocuk i#çili!ine,
kadınların ezilmesine, eme!in gerçek kar#ılı!ını alamamasına, a!ır ve güvenliksiz
çalı#ma ko#ulları sonucu insanların ölmesine, güçlünün her zaman haklı sayılmasına, insan onurunun çi!nenmesine, insanların ça!da# köleler haline getirilmesine kar#ı çıkmak durumundayız. Bunların hiçbir zaman bir ideolojinin veya
inancın me#rula#tıraca!ı veya görmezden gelece!i sorunlar olmadı!ını bilmek
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zorundayız. "nsanın insanca ya#ama hakkını savunmanın, ya#anan yanlı#lara ve
her türden hak ihlallerine kar#ı yüksek sesle kar#ı çıkmanın hiçbir ideolojinin veya
inancın tekelinde olmadı!ını anlamalıyız. Bu sorunları me#rula#tıran veya görmezden gelen, bunlar üzerinden kendine yarar dev#iren her dü#ünce tarzının,
bireysel veya grup tavrının, siyasal veya sosyal olu#umların, bize ne kadar benzese
veya bizi ne kadar kapsasa da, bize her türlü sosyal veya siyasal iktidar biçimleri
kar#ısında ayrıcalıklı ve korunaklı bir konum sa!lasa da, kar#ısında olmanın, bu
duru#u, bu tavrı açı!a çıkartmanın ve böyle bir dü#ünceyi veya inancı açıkça reddetmenin de insan olma durumundan kaynaklanan ahlaki bir sorumluluk oldu!unu unutmamalıyız diye dü#ünüyorum. Belki böylelikle, hep birlikte, aramızdaki farklılara ra!men gerçekle#tirece!imiz dayanı#manın, sava#lar, haksızlıklar ve
e#itsizliklerle dolu dünyamızı biz ve çocuklarımız için daha ya#anabilir bir yer haline getirece!ine inanıyorum.
Bu dü#ünceleri içtenlikle payla#arak, IV. Ulusal Sosyal Haklar Sempozyumu’nun, birbirinden farklı dü#ünceleri tartı#ma platformuna ta#ıyarak daha güzel
bir dünya, daha ya#anası bir ülkeyi meydana getirme mücadelesine bir nebze de
olsa katkı sa!lamasını diliyorum.
Sempozyumun olu#turulmasında bizden önce eme!i geçen tüm de!erli arkada#larıma ve özellikle duayen hocamız sayın Prof. Dr. Mesut Gülmez’e te#ekkür
ediyorum. Bu yılki sempozyumun gerçekle#tirilmesinde asıl katkıyı ortaya koyan
Fakültemiz Çalı#ma Ekonomisi ve Endüstri "li#kileri Bölümü’ndeki ba#ta Bölüm
Ba#kanımız Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan olmak üzere tüm de!erli arkada#larıma, de!erli zamanlarını ayırarak sempozyuma bildirileri ile katılan çok de!erli
akademisyen arkada#larıma ve sempozyumun gerçekle#mesi için her türlü deste!i
veren Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar’a te#ekkür ediyorum.
Sempozyumda sunulan tüm bildirilerin bir araya getirilmesinde emek harcayan
arkada#larıma elinize sa!lık diyorum. Yine sempozyumun gerçekle#tirilmesinde
maddi ve manevi destek sa!layan tüm kurum ve kurulu#lara te#ekkürü borç biliyorum. Son olarak Üniversitemiz "ktisadi ve "dari Bilimler Fakültesi Çalı#ma Ekonomisi ve Endüstri ili#kileri Bölümü tarafından gerçekle#tirilen IV. Sosyal Haklar
Sempozyumu’nun tüm akademisyenler ve uygulayıcılara yararlı olmasını ve sosyal hakların geli#tirilmesi sürecine katkı sa!lamasını içtenlikle diliyorum.
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