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Kar Aydınlığında Altındağ

Kar yağıyor akşamın sisli yüzüne
Altındağ’da gecikmiş bir aydınlık
Dumansız her bacada bir acı
Her kırık çatıda bir karanlık
İşte sokaklardayım
Bir yanım umut sofrası
Bir yanım açlık
İşte Altındağ
Sanki yere düşmüş bir gökyüzü
Başım bulutlardan yüce
Saçlarımda sis ve duman

– ADNAN YÜCEL, Soframda Kaval Sesi, 1982

Bir Şehrin Hikayesi

Şimdi Altındağ’da akşam olmaktadır 
Koyu gölgeler düşmüş sokaklardan. 
İşçiler, odacılar ellerinde ekmek soğan 
Gecekondularına yollanmaktadır. 

İnsanları karanlık, insanları perişan 
Gecelerine çil çil yıldızlar yağan 
Asude mütevekkil Yenidoğan, 
Yoksul şafaklara uyanmaktadır.

– İLHAN GEÇER

Mahallemdeki Akşamlar İçin

Kımıldanır mahallemin daralan ruhu
Basma perdelerimde gün batarken.
Atıp saatler süren uykusunu
Odama uzanır akasyam pencereden.

Kırmızı uzak damlarda bir serinleme
Uyanır gündüz uykusundan evler,
Kapılarda işleri ellerinde
Kadınlar giyinip kocalarını bekler.

İyi insanların ruhudur yakınlaşır,
Takunya sesleri gelir evlerden,
Yalnız bu dem rahat bir dünya taşır,
Bin mihnet dolu kafasında yorgun beden.

– ORHAN VELİ KANIK, 1937
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ÖN NOT:
PAYLAŞIM VE ÖZÜR

Elinizdeki kitap, Türkiye’de sosyal yardımlara ve sosyal yardım alanlara 
odaklanıyor. Sosyal yardımlar, Türkiye’de toplumsal gerçekliğe ait ilişki, 
oluşum ve pratikler alanı ile birlikte, son derece geniş bir olgular kümesi-
ni barındırmaktadır. Alanyazın, çoğunlukla kurumsal yapıya odaklanırken, 
sosyal yardım alanların bilimsel araştırma gündemine girebildiği örnekler 
ise pek azdır. Elinizdeki kitap, bu az sayıdaki çalışma içerisinde, sözü, aka-
demik metinlerin ardından doğrudan sosyal yardım alanlara bırakarak fark-
lı bir yere oturma iddiasını taşıyor. Bu haliyle kitap, sosyal yardım alanlar-
dan gecikmiş bir özür olarak da kabul edilebilir. Kitapta, sosyal yardımları 
ve sosyal yardım alanları –nitel ve nicel açıdan– inceleyen makaleleri1 izle-
yecek şekilde, Ankara’nın farklı mahallelerinde, sosyal yardım alanlarla ya-
pılmış derinlemesine görüşmeler2 arasından seçilenlerin kısaltılarak düzen-
lenmiş halleri paylaşılıyor.

Hazırlıkları 2 yıldan uzun süren bu çalışma, ağırlıklı olarak gecekondu 
mahallerinde yapılmış yoksulluk ya da yoksulları merkezine alan çeşitli alan 
araştırmalarına katılım şeklinde bir arka plana da sahip. Tarafımca yapılan 
bu araştırmaların ilki, 2008 yılında Ankara’da Dikmen Vadisi’ndeydi ve ge-
cekondu yıkımlarının vadi halkı üzerindeki ruhsal etkilerini konu edini-
yordu. İkincisi, 2009 yılında Sosyal Dışlanma adlı doktora dersi kapsamın-
da Ankara’nın farklı gecekondu semtlerinde yürüttüğümüz “Kentlilik Algı-

1 Bu metinlerin oluşum sürecinde yazarlar ile kitapta paylaşılan görüşmelerden konularıyla ilgili 
kısımların paylaşıldığı ve makalelerin çoğunda bu görüşmelerden yararlanıldığı belirtilmelidir.

2 Görüşmeler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İliş-
kileri Bölümü’nde 2014 yılında tarafımızca tamamlanmış olan “Türkiye’de Sosyal Yardım Reji-
minin Oluşumu” başlıklı doktora tezinin hazırlıkları sırasında yapılmıştır.
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sı Araştırması”ydı. Bu araştırmayı yapmamızı isteyen rahmetli hocamız Prof. 
Dr. Gürhan Fişek idi. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Hocamızı 
saygıyla anıyorum. Ardından elinizde tuttuğunuz çalışmada yer verilen gö-
rüşmelere kaynaklık eden ve 2013-2014 yıllarında doktora tezimin yazımı 
sırasında, Ankara’da doğrudan sosyal yardım alanlara odaklanan alan araş-
tırması geldi. Bu araştırma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, il ve ilçe bele-
diyeleri, özel sosyal yardım kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile yapı-
lan görüşmeleri; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte, ih-
tiyaç tespiti süreçleri kapsamında yapılan hane ziyaretlerini ve yardım dağı-
tımlarını izlemeyi de içermiştir. Ayrıca, 2013-2016 yılları arasında Prof. Dr. 
Seyhan Erdoğdu ile birlikte hazırladığımız çalışan yoksulluğu konulu, 1 su-
nuş ve 2 makaleden oluşan çalışmaların hazırlık süreçlerini de anmak iste-
rim. Sonuncusu ise, 2016-2017 yıllarında Ankara dışında kimi illeri de içe-
ren ve yine sosyal yardım konulu alan araştırması idi. Son iki araştırma te-
melinde, toplamda 450 ila 550 kişilik bir hanehalkı büyüklüğünü mahalle 
ve hane ortamında gözlemlediğimi söyleyebilirim. 10 yıla yayılan bu araştır-
malardaki sistematik gözlemin yanında, doğal gözlem yapmayı da sürdür-
düm. Tüm bu araştırmaların ardından, doğrudan sosyal yardıma ve sosyal 
yardım alanlara odaklanan ayrı bir çalışmaya olan gereksinimin açığa çıktı-
ğını söyleyebilirim.

Kimi görüşmelerde yardım alanlar, anlattıklarını kime dinletebiliyorsan 
dinlet, diyorlardı. Bunu kamuya ve topluma dönük bir tür seslenme isteği 
olarak yorumladım. Bu istek, yeri geldiğinde yoksulluğun, geçim sorunları-
nın ve sosyal yardım ihtiyacının ispatına, yeri geldiğinde ise sosyal yurttaş 
olarak tanınma isyanına dönüşüyordu. Bu seslenme isteğinin, sosyal politi-
ka disiplininin bir öğrencisi olarak tarafıma bir sorumluluk yüklediğini dü-
şündüm. Bu kaygı, sosyal politika uygulamaları içerisinde, kamuyla kolektif 
temsiliyet olanağına sahip olmayan yardım alanların durum ve istemlerinin 
ortaya konulmasına dönük bir gereklilik düşüncesi ile birleşti. Sonuç, eliniz-
de tuttuğunuz çalışma; bu kaygı ve sorumluluğun yerine getirilmesinin nite-
liğine ilişkin karar ise okuyucunun ve bilimindir.

Görüşmeler okunduğunda, sosyal bilimlerin kimi zaman dolambaçlı ifa-
delerle anlatma gayretinde olduğu ilişkileri, yardım alanların olanca sadeliği 
ve bilgeliği ile özetleyiverdiği görülecektir. Mehmet’in içine çekildiği çalış-
ma, işsizlik, düşük ücret ve borçlanmaya dayalı geçim cenderesini, “Hiçbir 
sosyal hayatımdan güvenlik alamıyorum,” diyerek sadeleştirmesi bunun bir 
örneğidir. Nâzım’ın köylüler için yazdığı “Topraktan öğrenip kitapsız bilen-
dir” dizesini, kent yoksulları için, “hayattan öğrenip kitapsız bilendir” olarak 
yeniden düşünmekte bir sakınca olmasa gerek...

Görüşmelerde kentsel alanda yoksulluk ve yer yer sefalet manzaraları ile 
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karşılaşacaksınız. Kimi yardım alanlar açısından sefalet, çalışma koşulları-
nın da sefaleti üzerine kuruludur. Bu nedenle, 20-25 yıllık çalışma geçmişi-
ni 1 yıllık sigortalılık süresi ile geçiren Özdemir, ortalama bir gününün na-
sıl geçtiğini sorduğumda, “Güzelim şimdi bizim ilk önce sıkıntımız iş ko-
nusu, sigorta konusu,” deyivermiştir. Son devrelerini yaşadığını söyleyip, 
“Bu devletten ne zevk alacağım ben?” diye soran; hiçbir zaman “sevimli bir 
günü”nün geçmediğini dile getiren Hüseyin, “Döndürüyoruz, bazı kırık çı-
kık işler oluyor,” demekle yetinmiştir.

Çalışma yaşamı ve yoksulluk, görüşmelerin akışının ana yatağıdır. Gül-
ten’in, “Refah bir günümüz geçmiyor,” cümlesi, gündelik yaşam ve sosyal 
politika deneyimi ile refah arasındaki ilişki örüntüsünü betimlerken, Meh-
met’in, “Yapıyorlar abi. Yoksul diye bir şey yoktur, yoksul yapıyorlar. İş ver-
miyor, para yok, ne yapacak adam?” çıkışı, ister istemez Cem Karaca’nın ef-
sanevi “Yoksulluk Kader Olamaz” parçasını anımsatmaktadır. Cem Karaca, 
bir devlet memurunun geçim cenderesini anlattığı bu parçasında, memurun 
ağzından “Ay sonuna yetmiyor evdeki kömür,” der. Şimdi ise ya kömür al-
maya gücü yetmeyen yoksullar vardır ya da kömür yardımı alsa da ay sonu-
na yetiremeyenler: “500-600 lira bir tonu ve bir ton da yetmiyor. Sabah ak-
şam yakıyorsun ve burası çok soğuk.” (Huriye); “Bir ayda en az 10 torbası 
gitti. 40 torba, kaldı 30 torba, daha kış başlamadı, yetmiyor yani. Ev büyük, 
kömür de tez yanıyor geçiyor. Yani dermanı yok.” (Burhan)

Görüşmelerin çoğu kadınlarla yapılmıştır. Kadınların içerisine sürüklen-
diği ve sosyal yardımlarla da pekişen hane ve mahalle temelli yaşam tarzının 
yanı sıra toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün etkilerini de kendi çapla-
rında ve ellerinden geldiğince kırmaya çalıştıkları da gözlemlenebilir. Erke-
ğe tepki ve öfke büyük; kadının göreli yoksulluğu ise apaçıktır.

Yardım alanların pek çok metafora başvurduğu da görülmüştür. Muh-
sin’in kendisini ve kendisi gibi olanları sokak hayvanları ile karşılaştırma-
sı ve Gülten’in yardımları önlerine atılan bir kemiğe, yardımlardan yararlan-
mayı da kemik kemirmeye benzetmesi bunun en dramatik yönlerini oluştur-
maktadır. Gülten’in benzetmesi ile, 1846 yılında İngiltere’de Andovar Çalış-
ma Evi’nde barınan düşkünlerin avludaki at kemiklerinden ilik emdikleri ve 
kıkırdak kemirdiklerinin ortaya çıkmasıyla tarihe skandal şeklinde kazınan 
olayla analoji yapılabilmektedir.

Yardımların devamlılığına ilişkin bir belirsizlik ve hatta korku yaygındır. 
Hande, “Bir bakarsın verirler, bir bakarsın keserler,” demektedir. Yine de 
sosyal yurttaşlığın zihinlerden tümüyle silindiği düşünülmesin; pratiğin ger-
çekliği ile sınırlı bir sosyal hak bilinci varlığını korumaktadır: “Yasaya, ana-
yasanın kuruluşuna, Avrupa insan hakları defterine göre kesilmemesi gere-
kir. Ama o da gelenin insafına kalmış.” (Velit)
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Haklara erişimin de kimi sınırları vardır. Yardım alanlar, Aşık Mahzu-
ni’nin, “Ankara’da dayın yoktur, Mamudo kurban niye doğdun?” sözle-
rini anımsatacak şekilde, bir yerlerde dayıları olmadığı için serzeniştedir. 
Yaşam deneyimi bakımından ise, Mamudo kurban kadar, “kader yolunda 
yorgun”durlar. Yine de olan biten her şeyi kadere bağladıkları sanılmasın! 
Velit’in, “Kaderle ilgisi yok. Hayır, bu zulümdür,” cümlesi, bu itiraz ve ka-
bullenmeyişi anlatmaktadır.

Allah’ın bildikleri/bilecekleri ile kendi gördükleri ve deneyimleri arasında 
bir bilinç biçimi hemen tüm görüşmelere eşlik etmiştir. Okunurken hisse-
dileceği üzere, yardım alanlar geçim sorunlarını, yardım alma mecburiyetle-
rini ve ihtiyaç duymadıkları anda yardım almayacaklarını sürekli ispatlama 
gayretindedir. Yoksulluğun ispatına dayalı sosyal yardım sürecinin de izleri-
ni taşıyan bu söylemler, aynı zamanda sosyal yurttaşlık statüsünden dışlan-
manın da bir tür öyküsü gibidir.

Yine de yardım alanların devletle kurulan ilişki bakımından kimi zaman 
tam anlamıyla tarif ederek kimi zamansa yakınsayarak açık bir sosyal yurt-
taşlık çağrısı içerisinde olduklarının altını çizmek gerekir. Bu çağrı, eksikli 
ve zayıf hak yaratıcılığın aşılarak, yardımların hak statüsünde genelleşmesi-
ne dönük kamudan bir istem (talep) olarak da yorumlanabilir. Muhsin gibi, 
“Benim doğal hakkımdır, ihtiyacım var,” diyerek, sosyal hakkın ihtiyaç te-
melinde örgütlenmesi gerektiğini düşünen ve bunu bir tür doğal hak statü-
süne taşıyan fikirler yaygınlaşmaktadır.

Görüşmelerde yardım alanların hayallerini, umut ve gelecekten beklenti-
lerini de okuyabilirsiniz. Geçim kalıpları ile uyumlu; bana babamın, rahmet-
li dedemin bir acı sözünü temel alarak söylediği, “Garibanın hayali de gari-
ban olur,” cümlesini anımsatan gariban hayallerdir bunlar; çoğu çocukları 
ve evleri ile sınırlı.

Özellikle son dönemde üniversitelerde yaşanan gelişmelerin, bu kitabın 
ve yazarlarının da bir parçasını oluşturduğu eleştirel sosyal bilim yaklaşımı 
ve geleneğinin sürekliliği üzerinde tahrip edici etkilerinin olduğunun altı-
nı çizmek gerekir. Bu çalışma, katkı yapan yazarları ile birlikte anılan yakla-
şım ve geleneğin, “üniversite içinde ve dışında” sürdürülmesine dönük na-
çizane bir katkıdır.

Çalışmanın hazırlanma ve ortaya çıkış sürecinde öncelikle, makaleleri ile 
bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan tüm yazarlara, yol arkadaşlıkları 
için teşekkürü bir borç bilirim. Tez danışmanım Gamze Yücesan-Özdemir 
ve Metin Özuğurlu hocalarıma gerek sosyal yardımları çalışmam konusun-
da gerekse alan araştırmasında kullandığım soru formunun oluşturulmasın-
da sundukları katkılar için teşekkür ederim. Görüşmelerin basıma hazır hale 
getirilmesi sürecinde Sidar Çınar’ın büyük katkısı ve emeği oldu. Polat Alp-
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man’ın da bu süreçteki katkılarını ve yüreklendirici cümlelerini unutamam. 
Yine Gamze Hoca ve meslektaşlarım Emek Yıldırım ve Çağrı Kaderoğlu Bu-
lut çalışmanın akıbetini sürekli sorarak yanımda oldular. Elif Hacısalihoğ-
lu, sadece yazmadı; soru formlarının hazırlanmasından, kitap fikrinin ortaya 
çıkmasına ve çalışmanın tüm hazırlık aşamalarına hep destek oldu ve tanık-
lık etti. Hocama ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Bölüm Başka-
nım Alpay Hekimler, akademik üretimi devamlı olarak teşvik eden yaklaşı-
mı ve cümleleri ile destek oldu. Sağ olun hocam. Bige Gürses, çalışmanın ha-
zırlık ve sonlanması aşamalarında hep yanımda oldu, hazırlık sürecinin zah-
metine şahit oldu. Serkan Çelik, varlığıyla her zaman iyi geldi. Tüm bu kat-
kıları unutabilmem mümkün değil; sağ olun. Tanıl Bora’nın heyecanlı ve sa-
bırlı bekleyişi ve tabii yol gösterici desteği için de kendisine teşekkür etmek 
isterim. Yardım alanlarla buluşmamı sağlayan, Mustafa Yanıklar, Nevin Yıl-
maz, Selma Sunguroğlu, Tarık Çalışkan ve Demir; bu çalışmanın oluşumun-
daki katkınız tahminlerinizden daha öte boyutlardadır. Çok teşekkür ediyo-
rum. Son teşekkür ise yardım alıcı/alan kimlikleri ile araştırma sürecine da-
hil edilenlere gelmeli. Sadece kapılarınızı açıp evlerinize ve sofranıza buyur 
etmediniz, geçim ve yaşam deneyiminizi de paylaştınız. Benim naçizane yap-
mak istediğim, bu paylaşımı çoğaltmaya çalışmaktan ibarettir... Varlığınız ve 
sözünüz; toplumun, kamunun, politikanın ve bilimin gündemine bir nebze 
olsun girebilirse, Orhan Veli’nin sözcükleriyle, “iyi insanların ruhunu yakın-
laştıran” bu çalışma amacına ulaşmış olacaktır.

Ağustos-Kasım 2017
Cebeci, Ankara

Gramofon, Foça
Hürriyet, Tekirdağ
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GİRİŞ:  
TÜRKİYE’DE YOKSULLARIN SOSYAL YARDIM  

DENEYİMİ ÜZERİNE GÖZLEMLER

DENİZCAN KUTLU

2000’li yıllar Türkiye’sinde ekonomi, siyaset, sosyal politika ve işgücü piya-
sası yeniden biçimlenirken, bu alanların kesişim kümesinde belki de en çok 
yer kaplayan uygulamalardan biri sosyal yardımlar olmuştur. Hangi sosyal 
politika aracı,

– bir taraftan değişen sermaye birikim süreçlerinin yarattığı güvencesiz ve 
düşük ücretli çalışma ortamı içerisinde oluşan işsiz ve çalışan yoksul-
ların bir geçim örüntüsü halini alırken diğer taraftan bir üretim ve do-
laşım metası olarak sermaye birikiminin siyasal karakterini oluşturacak 
şekilde bir birikim alanına dönüşen;

– siyasal iktidarın yeniden üretiminin toplumsal temellerine yerleşirken 
aynı anda toplumdaki çeşitli –siyasal, mezhepsel, etnik– ayrışma ve ku-
tuplaşmaları tetikleyen;

– sosyal politikada dönüşüm sürecinin bir parçası olarak öne çıkarken te-
mel bir sosyal güvenlik tekniği halini alan;

– toplumsal cinsiyete dayalı işbölümünün taşıyıcı unsurlarından biri 
olurken, aile yapıları, ikamet etme biçimleri, geçim ve tutunma strateji-
leri ve göç gibi alanlara özgün dinamikler katan;

– tüm bunlar olurken, sadece kendisi temelinde özgün ilişki biçimleri, 
davranış örüntüleri ve düşünme tarzlarının oluşumuna zemin sunan bir 
karaktere sahip?

– Hangi sosyal politika aracı, sosyal yardımların siyasallaşma düzeyine 
erişmiş durumda?


