
Pandemi, Sosyal Devlet ve Etik
Sağlığın biyopsikososyal bütünlüğünü bir kez daha gözler önüne seren bu dönemde,
bugüne kadar daha önce hiç böylesini deneyimlemediğimiz, koca bir belirsizlik ve
kaygı dolu günlerden geçiyoruz. İnsanlığa gündelik streslerini, sorunlarını unutturan bu
süreçte belki de çok uzun zamandır ilk kez tüm dünyayla aynı hisleri paylaşıyoruz.
Belirsizlik, ölüm korkusu, kaygı, öfke, sinir, stres, ekonomik durum sanki el ele vermiş
hepimizi yokluyor, direncimizi ölçüyorlar. Deneyimsiz olduğumuz bu durum karşısında
çoğu zaman çaresiz, savunmasız hissediyoruz. Bir yandan da her şeye rağmen,
sürecin getirdiği tüm olumsuz etkiler ile bir çeşit mücadele içerisindeyiz. Bu
mücadelede kimimiz sevdiklerine tutunuyor, kimimiz kitaplara, kimimiz maneviyata
sarılıyor ve bir şekilde her şeyin geçeceğine dair umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz.
İşte tam da burada baş etme stratejileri ile ilgili farklarımız ve hepimizin aynı oranda
imkâna, kaynağa sahip olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Elbette süreç hepimizi
fazlasıyla etkiliyor ama öncesinde de sorunları ve ihtiyaçları olan dezavantajlı gruplar
şüphesiz bu süreçte daha çok zorlanıyor. Benimde aklıma acaba Sosyal Devlet neydi
ve kendi vatandaşlarına hangi alanda yardım yapıyor gibi sorular geldi. Biraz Sosyal
devlet ile ilgili önceden yazılmış makalelere baktım.
“Sosyal refah devleti, sınırlı devlet anlayışına serbestlik getiren, devletin görev ve
yetkilerini genişleterek sosyal yönden toplumun kalkınmasını sağlayan, her yönden bir
iyilik hali gözeten modern bir devlet sistemi olarak tanımlanmaktadır. Refah devleti en
genel anlamda piyasa ekonomisinin başarısızlıklarını ve yetersizliklerini ortadan
kaldırma amacını gütmektedir ve bu nedenle müdahaleci, düzenleyici, yeniden dağıtıcı
ve girişimci bir nitelik taşımaktadır (Aktan & Özkıvrak, 2008, s. 11).
Sosyal refah devleti kapitalizmi dengeleyen ve vahşileşmesini engelleyen bir yapıdır.
Refah devletleri vatandaşının çeşitli sebeplerle müşkül konuma düşmesini engellemek
için nakdi faydalar sağlamak yanında sağlık, eğitim, konut hizmetleri sunmak ve tam
istihdama ulaşmaya yönelik önlemler almak suretiyle vatandaşlarına belirli bir gelir,
gelecek güvencesi ve temel sosyal hizmetlerden yararlanma olanağı sağlar ve bu
doğrultuda ekonomik hayatın işleyişine müdahale eder (Aktan & Özkıvrak, 2008, s.
11). Sosyal refahı sağlamak için gereken bu sermayenin büyük bir kısmı da elbette
vatandaşlarından aldığı vergilerle finanse edilir.”



Bu açıdan baktığımız zaman sosyal devlet gerçekten harika bir sistem gibi
gözüküyor. Peki, Pandemi döneminde öğrenciler, yaşlılar, esnaflar, eğitim
kurumları iş merkezleri yeterince Sosyal devletin var olduğunu hissedebildi mi?  
Özellikle Yaşlılık döneminde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi
yoksulluktur. Yoksulluk için devlet içindeki yapısal sebepler ortaya atılsa da
yaşlılardaki yoksulluğun en büyük nedeni sosyal güvenlik sistemindeki pürüzler
buna bağlı olarak da gelir dağılımındaki adaletsizliklerdir. Yaşlı ve emekli
aylıklarının yetersizliği de yoksulluğun boyutunu arttırmaktadır 
Yoksulluk nedenli dışlanmalar ise yaşlıların hayatını daha zor bir hale
getirmektedir. Bu olumsuzluklar, bireyin daha da yalnızlaşmasına ve yaşam
kalitesinde düşüşe neden olmaktadır. Yalnız yaşayan ve yalnızlaşan yaşlıların
pandemi sürecinden geçerken daha da izole bir yaşam sürdürmek zorunda
kalması sebebiyle, psikolojik olarak oldukça zorlu bir dönemden geçtiğini
tahmin etmek zor olmayacaktır.
Sosyal adaletsizliğin fazla olduğu, yani toplumdaki hizmetlerin dağılımının adil
olmadığı toplumlarda anominin ortaya çıktığı; soygun, hırsızlık kundakçılık,
tecavüz gibi suçların çok olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya konulmuştur bu
beklenen bir sonuçtur. Suç oranının az olduğu ülkelerde de başı çekenler
büyük ölçüde İskandinav ve Batı Avrupa ülkeleridir. Bunun sebebi devletin
vatandaşını suça sürüklenmekten koruyan sosyal refah devleti anlayışıdır.
Buradan anlayacağımız gibi insanların birbirlerini finanse etmeye gönüllü
olmalarının birçok faydası olduğu gözüküyor. Bana dokunmayan yılan bin
yaşasın deme lüksleri yok. Çünkü eşitsizlik ve adaletsizliğin kol gezdiği
ülkelerde suç oranları yüksek, yaşam kalitesi düşük… Bunun yanında o
ülkelerde yaşantılarını sürdürebilecekleri ideal bir ortam kesinlikle olmayacak.
Ahlak felsefesi aldığımda ilk dersimiz etik ve ahlakla ilgiliydi. Özellikle birbiriyle
çok karıştırılan iki kavram olduğundan bahsedilmişti. Etiğin temel soruları iyi
nedir? Sorumluluk nedir? Gibi sorulardan oluşuyordu. Temel kavramları ise iyi,
erdem, mutluluk, evrensellikti. Bunları öğrendikten sonra etik ile ilgili birkaç şey
okuyunca Sosyal Devletin bir yönden etik gibi evrensel olması gerektiğini
düşündüm.  Etik kişiden kişiye değişen bir şey değildir aksine evrenseldir.
Yukarıda yazıldığı gibi Sosyal refah devleti kapitalizmi dengeleyen ve
vahşileşmesini engelleyen bir yapıdır. Pandemi döneminde yaşadığımız
olumsuzluklar içinde bizi en çok etkileyen şeyin ekonomik durum olduğunu
düşünürsek küresel anlamda ve ülkece sosyal devlet olmanın önemi daha iyi
anlaşılacaktır.


