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ÖZET
ERKUL, Ercem. Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi, Doktora
Tezi, Ankara, 2021.

Bu araştırmanın amacı, çocuk yoksulluğunun ekosistem perspektifi temelinde analizinin
yapılması ve bulgular çerçevesinde öneriler getirilmesidir. Bu kapsamda, 11 ebeveyn (11
kadın), 14 çocuk (7 kız ve 7 erkek), ve 28 uzman ve karar verici ile derinlemesine
görüşmeler gerçekleşmiştir. Yarı yapılandırılmış formlar aracılığı ile derinlemesine
görüşmelerde elde edilen bilgiler bilgisayar destekli MAXQDA 2018 ile analiz edilmiştir.
Öznelerden elde edilen veriler ‘Çocuk Yoksulluğu Algısı’, ‘Yoksulluğun Çocuklar
Üzerinde Etkisi’, ‘Yoksullukla Çocukların Başa Çıkması’, ‘Çocuk Yoksulluğunun
Zamanla Değişim Algısı’ ve ‘Öznelerin Çocuk Yoksulluğunun Azaltılmasına İlişkin
Önerileri’ olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Analiz sonucunda çocuklar,
yoksulluğu genel olarak temel gereksinimler üzerinden tanımlarken, ebeveynler ve
uzman karar vericilerin temel olmayan gereksinimler üzerinden tanımlamıştır.
Yoksulluğun çocuklarda en önemli etkisinin eğitim, sağlık ve barınma üzerinde olduğu
ifade edilmiştir. Özneler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların hane içi stratejileri
kullanarak başa çıktığını belirtmiştir. Gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısına
ilişkin beklentilerde ise, ebeveynler ve uzman ve karar vericiler artacağını, çocuklar ise
bu sayının azalacağını ifade etmiştir.
Bu bağlamda, Türkiye özelinde, çocuk yoksulluğu ile mücadeleyi yürütecek bir kurulun
kurulması, bu kurulun ilgili tüm bakanlıkların katılımıyla oluşturulması, çocuk
yoksulluğunun azaltılması noktasında sosyal adalet, eşitlik ve bölüşümü önceleyen ortak
bir anlayışın geliştirilmesi ve bu ortak dilin oluşturulacak olan bütüncül politikaların ana
merkezinde olması gerekmektedir. Akabinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve
yetkilendirilmesi önem arz etmekte ve bu bütüncül politikaların verimli ve hakkaniyetli
bir şekilde hizmet alanlara mikro, mezzo ve makro programlar, modeller ve projeler
yoluyla ulaştırması beklenmektedir. Son tahlilde, tüm bu sistemi denetleyecek ve geri
bildirimi sağlayacak destek ve kontrol mekanizmasının kurulması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Çocuk Yoksulluğu, Çocuk Refahı, Ekosistem Perspektif, Nitel
Araştırma, Sosyal Çalışma, Sosyal Hizmetler.
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ABSTRACT
ERKUL, Ercem. The Analysis of Child Poverty on the Basis of Ecosystem Perspective,
Ph.D. Dissertation, Ankara, 2021.

The purpose of this research is to analyze child poverty on the basis of ecosystem
perspective and bring suggestions according to the findings. In that context, 11 parents
(11 women), 14 children (7 girls and 7 boys) and 28 experts and decision makers were
interviewed. The data gathered by semi-structured in-dept interviews were analyzed using
MAXQDA 2018.
As a result of the data gathered from the subjects, five themes were found. They are
‘Perception of Child Poverty’, ‘Impact of Poverty on Children’, ‘The Ways Children
Cope with Poverty’, ‘The Perception of Change in Child Poverty with Time’ and
‘Suggestion of Subjects for Mitigation of Child Poverty’. According to the results of the
analysis, children define poverty on the basis of basic needs, whereas parents, experts and
decision makers define on the basis of non-basic needs. It is expressed that the most
important impact of poverty on children are in terms of education, health and housing.
Subjects suggest that children in poverty can cope by using household strategies.
Regarding the number of children in poverty in the future, parents, experts and decision
makers anticipated increase, whereas children expect decrease.
In that context, in the case of Turkey, a council to execute the fight with child poverty
should be established, this council should be formed with the participation of relevant
ministries, a shared understanding of social justice, equality and distribution must be
prioritized and the common language must be at the center of holistic policies that will be
made. Afterwards, it is important to empower and authorize local governments. These
holistic policies are expected to reach the beneficiaries in an efficient and righteous way
by micro and macro programs, models and projects. In the final analysis, support and
control mechanisms to control and provide feedback are recommended.
Key Words: Child Poverty, Child Welfare, Ecosystem Perspective, Qualitative
Research, Social Work, Social Services.
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GİRİŞ
Yoksulluk, insanlığın varoluşundan beri süregelen bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu sorun, tüm medeniyetlerde kendine yer bulmuştur. Günümüzde de
kendini farklı şekillerde göstermektedir. Yoksulluğun tanımı yapılırken ilk başlarda
mutlak yoksulluk üzerinden yapılmış, daha sonrasında bireylerin temel gereksinimlerini
karşılandıkça, göreli yoksulluk kavramı ortaya çıkmıştır. Bireyler artık temel olmayan
ihtiyaçlarını gideremediği için yoksulluk içinde yaşadığı söylenebilir. Bu bağlamda,
yoksulluk sadece gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmaktan öte, gelişmiş ülkelerin de
sorunu olmaya başlamıştır.
Mutlak ve göreli yoksulluğun en büyük nedenlerinden birisi gelir eşitsizliği ve gelir
adaletsizliğidir. Devletler, gelir adaletsizliğinden doğan yoksulluk sorununu hane
halklarından uzaklaştırmak için yardımlarda ve transferlerde bulunmaktadır. Ancak,
devletin bu destekleri hane halkları için kısmi olarak yarar sağlasa da yoksulluğun
çocuklar üzerindeki olumsuz etkisini tamamen ortadan kaldırmamaktadır.
Diğer yandan, çocuk kavramının gelişimi de önemlidir. Araştırmacılar Batı’da çocuk
kavramını Orta Çağ’dan başlatmaktadır. Bundan önce çocukluk, yetişkinlikten ayrı bir
dönem olarak düşünülmemekteydi. Bu nedenle yoksullukla ilgili çalışmalarda ve
ölçümlerde çocuklar görmezden geliniyordu. Çocukluk kavramının ortaya çıkmasından
itibaren, çocuğa verilen değer artmıştır. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi (BMÇHS) ile birlikte çocuk kavramı belirginleşmiş ve bu sözleşme
çerçevesinde 2., 3., 6., 26. ve 27'nci maddeler ile çocuk refahına ve yoksulluğuna ilişkin
önemli sınırlar çizilmiştir.
Çocuk kavramının öne çıkmasıyla beraber çocuk yoksulluğuna ilişkin araştırmalar öne
çıkmaya başlamıştır. Çocuk yoksulluğuna ilişkin yapılan ilk araştırmaların, temel
gereksinimler üzerinden veri seti oluşturma ve yoksulluğun çocuklarda ne tür etkileri
olduğuna ilişkin çalışmalardır. Çocuk yoksulluğuna artan bu ilginin temel sebebi ise,
yoksulluk kültürü ve yoksulluk döngüsü üzerinde yapılan araştırmalardır. Çünkü
yoksulluk içinde büyüyen çocukların, yoksulluk zincirini kıramadıkları taktirde
yetişkinliğinde de yoksul olma olasılığı yüksektir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde
yaşayan çocukların, yaşamayanlara göre toksik strese maruz kalma olasılığının daha
yüksek olması ve bu nedenle çocuklarda bilişsel ve fiziksel gelişimin olumsuz yönde
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etkilenmesi beklenir. Bu bağlamda, çocuk yoksulluğu ile mücadelenin çocukluk çağında
başlaması gerekmektedir.
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri istatistiklere de yansımıştır. Avrupa İstatistik
Ofisi’nden (Eurostat) elde edilen Türkiye’ye ilişkin çocuk yoksulluğu istatistiklerine
baktığımızda durum pek iç açıcı değildir. 2017 yılına ilişkin aile-çocuğa ilişkin kişi başına
yapılan sosyal koruma harcamalar bakımından Türkiye 55 Euro ile 37 ülke içerisinde 34.
sıradadır. 2017 yılına ilişkin aile-çocuğa ilişkin kişi başına yapılan sosyal koruma
harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)’dan aldığı pay ise %0,5 ile son
sıradadır. Buna ek olarak, 2017 yılına ilişkin 18 yaş altı nüfusa yönelik maddi yoksunluk
yüzdesi bakımından %34,6 ile ve 18 yaş altı nüfusa yönelik yoksulluk ve sosyal dışlanma
riski yüzdesi bakımından ise %48,7 ile son sırada bulunmaktadır. Öte yandan, 2006-2017
dönemine ilişkin sosyal transferler yapıldıktan eşdeğer hane halkı medyan gelirinin
%60’ın altında olan çocukların yoksulluk oranı %3,2 azalmıştır. Türkiye, çocuk
yoksulluğu istatistikleri bakımında sonra sıralarda bulunmasına rağmen sosyal transferler
yoluyla çocuk yoksulluğu oranını yıllar boyunca düşürdüğü gözlemlenmiştir.
Bu bağlamda, Türkiye’de çocuk yoksulluğuyla mücadelede çok boyutlu ve bütüncül bir
yaklaşım kullanmalıdır. Çocuk yoksulluğu çalışmasında çocuğu merkeze koyup
iletişimde olduğu tüm sistemlerle çalışılması gerekmektedir. Bu nedenle kuramsal
çerçevede, yoksulluk içinde yaşayan çocuklarının daha iyi anlaşılması için çocuk
yoksulluğu, çocuk yoksulluğunun nedenleri ve çocuk kavramı önemli bir yer tutmuştur.
Bu çalışmada, çocuk yoksulluğunun nasıl algılandığına, yoksulluğun çocuklar üzerinde
ne tür etkileri olduğuna, yoksullukla çocukların nasıl başa çıktığına, çocuk yoksulluğu
algısının zamanla nasıl değiştiğine ve çocuk yoksulluğunun nasıl azaltılacağına yönelik
çocuk yoksulluğunun gerçek öznesi olan çocuklar ve ‘çevresi içinde birey’ kavramından
yola çıkarak çocuğun etkileşimde olduğu sistemlerle başka bir ifadeyle çocukların
ebeveynleri ve uzman ve karar vericilerle görüşülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında
çocuk yoksulluğuna ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
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1. BÖLÜM
Bu bölümde araştırmanın sorunsalı, amacı, önemi ve işe vuruk tanımlara yer verilmiştir.

1.1. ARAŞTIRMANIN SORUNSALI
Handler (1995)’in ifade ettiği gibi yoksulluk sorunu “yoksulların vagonda oturduklarını
ve geri kalanların ise bu vagonu çektiği” şeklinde tanımlanmıştır. Bu nedenle yoksulların
da dışarı çıkıp vagonu çekmeye yardım etmesi istenmektedir. Oysa yoksulluk seviyesinde
daha az ücret ödeyen düşük ücretli işlerde çalışan yoksullardan bu istenmektedir (Aktaran
Lindsey, 1995, s. 334). Yoksullar, önemsiz ve ağır emek işçiliği yapmaktadır. Peki,
yoksullar için neden bu kadar duygusal bir endişe hakimdir? Sonuçta hiçbir şeyleri
bulunmamaktadır ve hükümetten aldıkları yardımlar diğer gruplara sağlanan yardımlara
kıyasla çok daha azdır. Günümüz dünyasında yoksulluğun önemli bir nedeni olan gelir
eşitsizliğinin giderek arttığı gözlenmektedir. Paul Krugman'ın (1992) Massachusetts
Teknoloji Enstitüsünde yaptığı araştırmaya göre, son on yılda yaratılan yeni servet
zirveye çıkarken, orta sınıf hiçbir şey kazanamamıştır. En yüksek %10’luk kesim, yeni
servetin %94'ünü alırken, en düşük %90’lık kesim ise kalan %6'lık kısmı paylaşmıştır
(Lindsey, 1995, s. 334).
Zenginlerin daha da zenginleştiği, yoksulların daha da yoksullaştığı bir geleceğe doğru
gidilmektedir. Bu nedenle devletler, gelir eşitsizliğinin getirmiş olduğu bu sorunları
bertaraf etmek için toplumun en küçük birimi olan hane halklarına ve çocuklara destekte
bulunmaktadır. Ancak tüm bu desteklere rağmen yoksulluğun çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri devam etmektedir. Bu nedenle, yoksulluğun çocukluk döneminde
çözülmesi gereken sosyal bir sorun olarak görülmesi gerekmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde temel endişe mutlak yoksulluğun azaltılmasıdır ve bu durum
erken ölüm, yetersiz beslenme ve eğitim fırsatlarının eksikliği gibi konuları içermektedir.
Bu endişeler karşısında, çocukların psikolojik iyilik hali ve ebeveyn tutumları gibi
konularda endişelenmek lüks değil mi? Artık bu görüşe itiraz edilmesi gerekmektedir ve
bu görüş yanlıştır. Hem çocuk refahının önemini görmezden gelmekte hem de bir bireyin
kendi yaşam şansını ve gelecekteki refahına katkıda bulunma kabiliyetini belirleyen bazı
ana faktörleri gözden kaçırmasını sağlamaktadır (White, Leavy ve Masters, 2003, s. 392).
Çocuklar var oldukları toplumların ve tüm insanlığın temelini oluşturmaktadır. Yoksulluk
ise çocuklarda fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak ömür boyu hasara yol açacak etkilere
sahiptir. Bu aşamada, çocuğun önüne çıkacak fırsatları ve yapabilirliklerini
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sınırlandıracaktır. Çocukluk döneminde yaşanan yetersiz ve dengesiz beslenme ve
hastalık ve yetersiz bakım, yetişkinlik döneminde onarılamayan öğrenme kapasitesine ve
olumsuz fiziksel gelişime yol açabilir. Buna ek olarak, çocukların yetersiz beslenmesi ve
bakılması, sağlıksız çevre ile bir araya geldiğinde ise genellikle beş yaşın altındaki
çocukları öldüren önlenebilir hastalıklara, solunum yolu enfeksiyonlara, ishale vb.
sorunlara neden olur. Bu sorunlar, bilişsel kapasitelerini, fiziksel ve psikososyal
gelişimlerini zayıflatmaktadır (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF],
2001, s. 1).
Nüfus grupları içerisinde yoksulluktan en fazla çocukların etkilendiği söylenebilir. Bu
olumsuz etkileşim süreci, çocuklar daha anne rahmindeyken başlamakta ve 18 yaşına
gelene kadar (çocukluk dönemi bitene kadar) devam etmektedir. Bununla birlikte,
yoksulluk, çocukluk dönemi içerisinde çocukların beslenmesine, sağlıklarına,
eğitimlerine, sosyalleşmesine vb. olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkiler,
biyopsikososyal bir varlık olan çocukların, sürekli sağlık sorunları yaşamalarına, yetersiz
beslenmeden kaynaklanan zihinsel ve fiziksel gelişim geriliklerine, eğitim yaşamından
geri çekilmelerine ve arkadaş ortamlarından dışlanmalarına neden olmaktadır. Bu
bağlamda, uzun süre yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yetişkin olduklarında yoksulluk
içinde yaşama ve çocukken yaşadığı zorlukları yetişkinliğe taşıma ihtimalleri yüksektir.
Buna ek olarak, yoksulluğun etkileri ergenlikte de devam etmektedir. Bu aşamada,
çocukların gelişimine ilişkin kaliteli temel hizmetlere erişim önemlidir. Özellikle temel
eğitimde dünya genelinde okula gitme yaşındaki çocukların en az 130 milyonu hiç okula
gitmemiş veya eğitim almamıştır. Okula giden çocukların önemli bir kısmı da etkinsiz bir
öğrenmenin meydana getirdiği standart altı durumlara mahkûm olmuştur (UNICEF,
1999’dan aktaran UNICEF, 2001, s. 2). Yoksulluğun çocuklar üzerinde hem bugününü
hem de geleceğini olumsuz etkileyecek endişesi hakimdir. Araştırmalar yoksul ailelerde
yaşayan çocukların; okulda zorluk yaşamaları, genç veya tek ebeveynlere sahip olmaları,
daha az eğitim niteliği kazanmaları ve yetişkin olduklarında daha az para kazanmaları,
daha az sağlıklı olmaları ve daha fazla işsiz kalma ihtimallerinin yüksek olduğunu
göstermektedir (Harding ve Szukalska, 2000, s. 236). Bu bağlamda birçok ülkede
ailelerin ve çocukların yoksullukla başa çıkma stratejisi olarak çocuklar; okula gitmek
yerine ev içinde çalışmakta, kardeşlerinin bakımını üstlenmekte ve iş gücüne
katılmaktadır. Bu bağlamda, çocuklara yönelik uygun bir koruyucu ortamın
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olmamasından dolayı, zihinsel ve fiziksel bakımdan sağlıklı ve özgüveni yerinde olmayan
ve kendine ve çevresine saygısı olmayan ayrıca istismara ve sömürüye açık çocuklar
olarak yetişmektedir.
Bu nedenle çocuklukta giderilemeyen yoksulluğun ilerleyen yaşlarda kronikleşmesi,
başka bir deyişle çocukluk çağında yaşanılan yoksulluk, yetişkinlikteki yoksulluğun esas
sebebi olabilmektedir. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların yetişkinlikte de yoksulluk
içinde yaşayacakları ve bir gün ebeveyn olduklarında ise çocuklarını da yoksulluk içinde
büyütecekleri büyük bir olasılıktır. Kuşaklararası bu yoksulluk zincirinin koparılması için
yoksullukla ilgili mücadeleye çocukluk çağından başlanması gerekmektedir (UNICEF,
2005, s. 15). Çocukluk çağı, hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bireysel gelişim için
temel olarak görülür ve yaşam boyu sosyo-ekonomik potansiyeli tanımlar. Bu
perspektifte, çocuk yoksulluğuyla baş etmeye yönelik kaynaklar yalnızca ahlaki değil,
gelecekteki yoksulluğa karşı sağlam bir yatırım ve ekonomik kalkınmanın itici gücü
olarak da görülmektedir (Yaqub, 2002, s. 1081).
Öte yandan, çocuklar haklarını bilmemektedir. Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar,
BMÇHS’de (UNICEF, 2001, s. 5; UNICEF, 2004, s. 4-7) bulunan ayrım gözetmeme,
çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ve katılım hakkını bilmemekte ve bu
haklara ulaşmada, diğer akranlarına göre daha fazla engeller yaşamaktadır. Tüm bu
gelişmeler ışığında yoksulluk, çocukların orantısız bir yoksulluk yükü altında kalmalarına
ve haklarını aksatmalarına neden olmaktadır. Başka hiçbir yaş grubu, yoksulluğun bu
derecede olumsuz yönde etkisini hissetmemektedir.
Bununla birlikte, çocuk yoksulluğunun toplumsal refah üzerindeki etkilerini konu alan
çalışmalar alan yazında az bulunmaktadır. Çalışmalar büyük ölçüde ebeveynlere özellikle
de annelere odaklandığından dolayı, çocuklar gözden kaçmaktadır. Çünkü çocukların
ekonomik bakımdan yetişkin ebeveynlere bağımlı olmaları nedeniyle, çocukların
yoksulluk algısının ve ekonomik refahının her zaman erişkinlerle paralellik gösterdiği
yönündeki yaygın varsayımdan kaynaklıdır (Orospena ve Landela, 2000, s. 323). Bu
bağlamda, çocuk yoksulluğunun sadece ‘aile geliri’ kavramıyla açıklanamayacağını ifade
etmek gerekir. Çocuk yoksulluğuna karşı mücadelede çocukların yoksulluğu nasıl
deneyimlediklerini ve algıladıklarını öğrenmek elzemdir (UNICEF, 2005, s. 15). Buna ek
olarak, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluğu nasıl deneyimlediklerinin ve
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algıladıklarının kavranması, çocuk yoksulluğuyla mücadelede sürdürülebilir ve faydalı
stratejiler oluşturulmasında ön ayak olacaktır (UNICEF, 2005, s. 17).
Çocuk yoksulluğunun kendine özgü parametreleri bulunmaktadır. Genel örüntü çok net
ve belirgindir: göreli çocuk yoksulluğu ölçümleri, ilgili yoksulluk sınırının altındaki
çocukların sayısında büyük bir artış olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, 1968-1996
döneminde ilişkin Britanya’da yapılan bir araştırmada, ebeveynlerinden birinin
çalışmadığı iki ebeveynli ailelerde (ebeveynlerden yalnızca biri çalışıyor), tek ebeveynin
bulunduğu ailelerde (ebeveyn çalışıyor) ve son olarak ailede tek ebeveynin bulunduğu ve
bu kişinin çalışmadığı ailelerde; yıllar geçtikçe daha fazla çocuğun görece yoksullaştığı
görülmüştür (Gregg, Harkness ve Machin, 1999, s. 164-168). Bütün ülkelerde, çocuk
yoksulluk oranları, tek ebeveynli ailelerin iki ebeveynli aileye göre ve üç veya daha fazla
çocuk sahibi iki ebeveynli ailelerin sadece bir çocuğu olan iki ebeveyn aileye göre daha
yüksektir. Bu bağlamda, hanede çocuk sayısı arttıkça ve ebeveyn teke düştüğünde çocuk
yoksulluğu artmaktadır. Öte yandan, evde gelir getirici kişi sayısı arttıkça çocuk
yoksulluğu oranı düşmektedir (Bradhshaw, 1999, s. 393-394).
Bu doğrultuda, çocuk yoksulluğunun çok boyutlu olarak ele alınması gereken bir konu
olduğu ortaya çıkmaktadır. Yoksulluğu çocuklar derinlemesine ve şiddetli bir şekilde
yaşamaktadır. Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar yetişkin olduklarında fiziksel, ruhsal
ve davranışsal olarak yoksulluğun etkilerinin ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Buna ek
olarak, yoksul çocuklar yetişkinliğe ait olan sorumlulukları erken yaşta üzerlerine
almakta/yüklenmekte ve özellikle kız çocukları toplumsal cinsiyet kalıbına uymak
zorunda bırakılmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında, çocuk yoksulluğunun giderilmesi
toplumun en nihai hedefleri arasında olmalıdır. Ancak sadece çocuklardan yola çıkarak
değil, ‘çevresi içinde birey’ kavramını içselleştirerek çocuğun etkileşimde olduğu tüm
sistemlerle, bir başka deyişle bireyler, gruplar ve topluluklarla çalışılması gerekmektedir.
Çocuk yoksulluğunun giderilmesinde yerel hükümetler, merkezi hükümetler ve
uluslararası örgütlerin de katılımı ve etkileşimi çok önemlidir.
Bu aşamada, Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu (IFSW) 2000 yılında sosyal
hizmetin tanımını yapmış ve daha sonra IFSW 2014 yılında güncellemeler yaparak sosyal
hizmeti yeniden tanımlamıştır. Bu bağlamda, ‘sosyal adalet’ ve ‘insan hakları’
kavramlarının yanına ‘kolektif sorumluluk’ ve ‘farklılıklara saygı’ eklenmiş ve bunun
yanı sıra ‘toplumsal değişim’ kavramına ek olarak ‘toplumsal bütünleşme’ ve ‘gelişim’
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kavramları da eklenmiştir. En önemlisi ise sosyal hizmet uygulamalarının artık ulusal
veya bölgesel düzeyler için geliştirebilmesinin ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Bir başka
deyişle, sosyal hizmetlerin sunumunda yerelleşmeye doğru gidilmesi, sosyal refahın
sağlanmasında en küçük sistemlerin de katılımının sağlanması ve bu gerçekleşirken yerel
bilginin kullanılmasının ihtiyaç olduğu söylenebilir (IFSW, 2014). İş bu tanımdan yola
çıkarak, çocuk yoksulluğuyla mücadelede yerel kaynaklardan beslenmeli ve çocuğun
merkezinde olduğu ve iletişimde bulunduğu tüm sistemlere toplumsal bir sorumluluk
yüklenmesi ve sistemlerin bütünleşmesinin sağlanması gerekmektedir.
Max-Neef (1989), ölçüsü insan olan, insani değerler ve doğal sınırların birleşmesi ve
dengelenmesine dayanan bir kalkınma şeklinin ortaya konmasının (Aktaran Veltmeyer,
2007, s. 16); ancak ve ancak yerelden elde edilecek bilgi ile mümkün olacağını ifade
etmiştir. İnsan odaklı gelişmenin veya kalkınmanın başarılı olmasında en önemli
kıstaslardan biri şudur: Sadece en dezavantajlı grupların çıkarlarının korunması değil,
aksine toplumsal değişimin de sağlanması gerektiğini vurgulamıştır (Veltmeyer, 2007, s.
22). Eskiden, kalkınma sürecinde katılımın artması ve sağlanması hükümetlerin
sorumluluğu altındaydı. Bu kalkınmanın yürütülmesinde hükümetler, hâlâ en önemli
unsur olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iş birliği içinde olmaları
gerekirdi. Başka bir kalkınma bakış açısına göre ise katılımcı kalkınmanın yukarıdan ve
dışarıdan değil, alttan ve içeriden uygulanabilecek bir yöntemle gerçekleşebilecek; başka
bir deyişle topluluğa dayanan ya da tabandaki örgütlerin yardımıyla amacına ulaşması
planlanmaktadır. Bu aşamada katılımcı kalkınmanın amacı, merkezileşmemiş, otoriter
olmayan, insancıl, çevre açısından sürdürülebilir ve gerçek bir topluluk anlayışına
dayanan toplum yapısı oluşturmaktır (Veltmeyer, 2007, s. 24-25). Türkiye’de ise
yoksulluğu önleme ve azaltma çabalarının alttan ve içeriden bir hareketle değil, yukarıdan
ve dışarıdan bir hareketle yapıldığı söylenebilir.
Çocuk yoksulluğuna ilişkin istatistikler ise hayli çarpıcıdır. 2015 yılına ilişkin yoksulluk
ve çocuk yoksulluğu Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü ([OECD], 2020) verilerine
bakıldığında, 0-17 yaş grubuna ilişkin vergiler ve transferler arındırıldıktan sonraki çocuk
yoksulluğu oranı İtalya’da %18,3, İspanya’da %22,1, Yunanistan’da %18,9, Portekiz’de
%15,5, İsrail’de %25,5 ve Türkiye’de %25,3’tür1 (Türkiye, 33 OECD ülkesi içinde

Bu hesaplamalarda, göreli yoksulluğun ölçümünde kullanılan kriter genellikle medyan (ortanca) hane
gelirinin %60’ıdır. Bu ölçüme göre hane geliri bu medyanın altında ise haneler yoksul olarak adlandırılır.
1
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sondan birinci sıradadır). Buna ek olarak tüm yaş grubuna ilişkin vergiler ve
transferlerden arındırıldıktan sonraki yoksulluk oranı ise İsrail’de %25,8 ve Türkiye’de
%25,2’dir (Türkiye, 33 OECD ülkesi içinde sondan birinci sıradadır).
Bu bağlamda, ekosistem perspektifi temelinde, yoksulluğu yaşayan çocukların gözünden
ve ‘çevresi içinde birey’ kavramından yola çıkarak çocuğun etkileşim içinde olduğu tüm
sistemleri de göz önünde bulundurarak çocuk yoksulluğunun derinlemesine kavranması
gerekliliği bulunmaktadır. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğunun sadece aileyi odak alan
ve hane halkı geliri kavramıyla açıklanamayacağının da görülmesi gerekir. Aksine,
yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluğu nasıl deneyimledikleri ve algıladıklarını
anlamamız gerekir. Çocuk yoksulluğunu sadece yoksulluk bağlamında değil, istismar,
yoksunluk, dışlanma gibi kavramlarla ilişkilendirmek gerekmektedir.
Diğer yandan, yoksulluğun bir kısır döngü olduğu ve bu kısır döngünün kırılabilmesi için
çocuklukta çözülmesi gerektiği, bu çözümün gerçekleşmesi için bölgesel ve ulusal
kalkınmanın önemli olduğu ortadadır. Ancak Türkiye’de, yoksulluğu önleme
çalışmalarında kuruluşlar yoluyla, halkın katılımı olmaksızın, yoksulluk yardımlarının
genellikle ailelere, özellikle ebeveynlere verildiği bilinmektedir. Bu durum çocuk
yoksulluğunun azalmamasından ziyade daha da artmasına yol açabilir. Bu aşamada
birbirini izleyen nesillerde görülen bu yoksulluk zincirinin koparılması için çocuk
yoksulluğuna karşı mücadelenin çocukluk çağında başlaması gereklidir.
IFSW (2014)’nin sosyal hizmet tanımında kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkesi
önemle vurgulanmış ve bu tanımın ulusal ve bölgesel düzeyler için geliştirilebilir olduğu
ifade edilmiştir. İş bu tanımdan yola çıkarak, çocuk yoksulluğuyla mücadelede yerel
bilgiden beslenmeli, çocuğun da içinde ve iletişimde bulunduğu tüm sistemlere kolektif
sorumluluk yükleyerek ve saygı duyarak yerel bir stratejinin oluşturulması gereklidir.
Türkiye’de yoksulluğu önleme çabaları alttan ve içeriden bir hareketle değil, yukarıdan
ve dışarıdan bir hareketle yapılmakta ve yoksulluğu önlemede aileyi odak alan yardım
mekanizması, çocukları ihmal edebilmekte ve çocukların biyopsikososyal durumunu
olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu noktada, Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısında ve
yoksulluğun görünmeyen şiddetinde bir artış görülmesine rağmen çocukları ve çocukların
iletişimde olduğu sistemleri de içine alan araştırmaların az oluşu bu araştırmanın
sorunsalını oluşturmaktadır.
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1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın temel amacı, çocuk yoksulluğunun ekosistem perspektifi temelinde
analizinin yapılması ve bulgular çerçevesinde öneriler getirilmesidir. Araştırmanın
amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
•

Çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericiler çocuk yoksulluğunu nasıl
algılamaktadır?

•

Çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericilerin gözünden yoksulluğun
çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?

•

Çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericilerin gözünden yoksullukla
çocuklar nasıl başa çıkmaktadır?

•

Çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericilerin gözünden çocuk yoksulluğu
algısı zamanla nasıl değişmektedir?

•

Çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericilerin gözünden çocuk yoksulluğu
ile mücadelede önerileri nelerdir?

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yoksulluğu deneyimleyen çocuklar ve ebeveynlerden
ve çocuk yoksulluğu alanında uzman ve karar verici pozisyonunda bulunan kişilerden
veri toplanmıştır.

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Bu araştırma, Türkiye’de çocuk yoksulluğuyla ilgili yaşanan sorunları ortaya koyan,
bunları çok yönlü analiz eden ve bölgesel/ulusal düzeyde çözüm önerileri getiren bir
çalışma olması nedeniyle çocuk yoksulluğu alan yazının içerisinde önemli bir yere
oturma iddiasındadır.
Bu araştırmayı önemli kılan ilk özellik, sadece çocuk yoksulluğunu ifade eden,
tanımlayan ve derleme bilgilerle oluşturulmuş bir çalışma olmamasıdır. Aksine
yoksulluğu deneyimleyen çocukları odağa alarak, etkileşimde olduğu tüm sistemleri de
dâhil ederek çocuk yoksulluğunun doğru algılanmasında ve çözümünde öneriler
sunmaktır. Çocuk odaklı politikalara yön veren ve çocuğun toplumda bir birey olarak
tanınması için öneriler geliştirmeyi de hedeflemektedir.
Türkiye’deki çocuk yoksulluğu ilgili araştırmaların neredeyse hemen hemen hepsi
pozitivist yaklaşımı seçmiş, araştırmanın gerçek öznesi olan çocuklar araştırmalara dâhil
edilmemiş ve bu bağlamda yaklaşım seçiminde sorun odaklı olmak yerine yöntem odaklı
bir yönelim görülmüştür. Bu çalışmada ise çocuk yoksulluğunun gerçek öznesi olan
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çocuklarla görüşülmüş olması ve ‘çevresi içinde birey’ kavramından yola çıkarak
çocuğun etkileşimde olduğu sistemlerin de dâhil edilmesiyle amaca uygunluğu
bakımından yorumlayıcı yaklaşım kullanılmış ve sorun odaklı bir yaklaşımın seçilmiş
olması bu araştırmayı önemli kılan ikinci özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu araştırmanın üçüncü önemli özelliği gerek gelişmekte olan ülkelerde gerekse gelişmiş
ülkelerde ve gerekse ülkemiz açısından çocuk yoksulluğu, ekonomi, eğitim, sağlık, sosyal
hizmet, sosyal politika vb. gibi çocuğun etkileşimde bulunduğu hemen hemen her alanda
önemli bir sosyal sorun olarak ortaya karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, çocuk
yoksulluğunun doğru algılanması noktasında ve çözümünde sosyal hizmet modellerine
olan gereksinim, yoksulluk sorununu deneyimleyen çocuklara ve etkileşimde olduğu
sistemlere yönelik önemli bir araç olacaktır.
Bu araştırmanın son önemli özelliği, çocuk yoksulluğu sorununun eskiden beri var
olmasına rağmen, modern dünyada çocuklara verilen önemin artmasından ve
BMÇHS’nin bağlayıcı unsurlarından ötürü hem ulusal düzeyde hem de uluslararası
düzeyde yeni yeni olgunlaşan bir konu olmasıdır. Bu bağlamda, araştırma, çocuk
yoksulluğu alan yazınına sağlayacağı katkılar bakımından önemli bir yer bulacaktır.

1.4. ARAŞTIRMANIN İŞEVURUK TANIMLARI
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar: Aileleri Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (Altındağ SYDV)’dan yardım alan 12-15 yaş grubu çocuklardır.
Ebeveynler: Altındağ SYDV’den yardım alan bireylerdir.
Uzman ve karar vericiler: Çocuk yoksulluğu ve çocuk refahı konusunda deneyimli
profesyonellerdir.
Hizmet alan: Sosyal hizmetlerin sunumunda hizmet alan bireyler, gruplar ve
topluluklardır.
Hizmet veren: Sosyal hizmetleri hizmet alanlara sunan kurum, kuruluşlar ve
organizasyonlardır.

1.5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI
Ebeveynlerle yapılan görüşmelerin tamamı kadınlarla gerçekleşmiştir. SYDV’lerde hane
halkına verilen yardımların kadınlara (sistemde kadınların telefon numarası mevcut)
verilmesinden dolayı, araştırmayla ilgili görüşme yapmak için ilk olarak kadınlardan
randevu alınmıştır. Buna ek olarak, etik hassasiyetlerden dolayı görüşmeler hafta içi,
mesai saatleri içinde, güneş batmadan ve çocukların evde olduğu saatlerde
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gerçekleşmiştir. Bu bağlamda bu saatler içerisinde erkekler işte çalıştığından, kadınların
boşanma arifesinde olduklarından ya da boşandıklarından dolayı erkeklerle görüşme
yapılamamıştır.
Araştırma öncesinde izin aldığımız bir ebeveyn, evine gidildiğinde görüşme yapmak
istemediğini ifade etmiştir. İki sene önce başka bir araştırmacının üç-dört defa kendilerini
rahatsız etmesi ve kendileriyle görüşme yapabilmek için aşırı ısrarcı davranmasını neden
göstermiştir. Bu nedenle bu ebeveyn ile görüşme yapılamamış, önceki araştırmacı için
özür dilenmiş ve bir çay ikram içilerek evden çıkılmıştır.
Uzman ve karar vericilerle görüşme yapabilmek için Bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara
izin dilekçesi gönderilmiş, bazı bakanlıklardan izin alınamamıştır.
Bir uzman ve karar verici ise, görüşmeler sonlandıktan sonra araştırmadan çekilmek ve
isminin araştırmadan çıkarılmasını talep etmiştir. İlgili kişinin ismi araştırmadan
çıkarılmıştır. Buna ek olarak, bir uzman ve karar verici ise, isminin araştırmada
kullanılmaması koşulu ile araştırmaya katılacağını ifade etmiş ve bu kişi araştırmaya
katılmıştır.
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2. BÖLÜM KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. ÇOCUK YOKSULLUĞUNA EKOSİSTEM PERSPEKTİFİNDEN BİR
BAKIŞ
Bu bölümde çocuk yoksulluğuna ilişkin ekosistem perspektifi temelinden bir bakış açısı
incelenecek, bu perspektiften yola çıkarak çocuk merkezli kalkınmaya geçiş ve çocuk
merkezli kalkınma ve modeli hakkında bilgi verilecektir.
Ekosistem perspektifi, sosyal bilimlere doğa bilimlerinden uyarlanarak insan davranışını
çözümlemede kullanılmıştır. Bronfenbreener (1979)’in ekolojik kuramında, birey ile
çevresi arasındaki etkileşime önem atfetmekte ve bireyleri de yeniden kurgulanan,
değişen ve çevresiyle karşılıklı bağımlılık içinde olan etkin katılımcılar olarak
görmektedir. Germain (1979)’e göre ekosistem perspektifi, çevresi içinde bireye, aileler,
gruplar ve/veya topluluklar ve çevreleri arasındaki sürekli olan etkileşimlere odaklanır.
Ekosistem perspektifin odağı, insanlığın gelişmesi, büyümesi ve potansiyelleri
üzerinedir. Aslında bu yaklaşım özünde, sosyal hizmet uygulamalarını, sürekli olumlu
değişimi ve gelişimi desteklemek için bireyler, aileler, gruplar ve/veya topluluklar
arasındaki etkileşimleri ve karşılıklı ilişkileri geliştirme üzerine odaklaşır (Aktaran
Teater, 2014, s. 33). Bu perspektifle çalışan sosyal çalışmacı için amaç, birey-çevre
uyumunu değerlendirmek ve bireyin ve çevrenin uyum düzeyini artırmak için
müdahalelerini ya bireye ya çevreye ya da her ikisine uygulamaktır (Teater, 2014, s. 37).
Ekosistem perspektifi, Şekil 1’de detaylandırılarak gösterilmiştir.
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Şekil 1. Bronfenbrenner'in Ekolojik Perspektifi
Makrosistem
Ekzosistem
Mezosistem
Mikrosistem
Aile

Okul

Bireysel
Cinsiyet

Mikrosistem
Yaş

Akran

Sağlık
vb.

Dini
Gruplar

Kronosistem
Yaşam boyunca geçişlerin ve çevresel
etkinliklerin örüntülenişi, sosyotarihsel olaylar
(Büyük Buhran vb.)

Sağlık
Hizmetleri

Mahalledeki
Oyun Alanı

Zaman
Sosyotarihsel
olaylar ve
yaşam
boyunca
geçen zaman

Kaynak: Santrock (2011, s. 29)’den derlenmiştir.
Şekil 1 Bronfenbrenner'in ekolojik perspektifin şekilsel olarak gösterimidir.
Bronfenbrenner'ın ekolojik teorisi (1986, 2000, 2004; Bronfenbrenner ve Morris, 1998,
2006) çeşitli çevresel sistemlerinin etkisini yansıtmaktadır. Teori beş çevresel sistemi
tanımlar (Santrock, 2011, s. 29-30):
•

Mikrosistem: Bireyin yaşadığı ortamdır. Bu bağlamlar, bireyin ailesini,
akranlarını, okulunu, mahallesini ve işini içermektedir. Örneğin, mikrosistem
içinde sosyal aracılarla en doğrudan etkileşim, ebeveynler, akranlar ve
öğretmenlerle gerçekleşir.
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•

Mezosistem: Mikrosistemler arasındaki etkileşimi ve bağlamlar arasındaki
bağlantıları içerir. Örneğin, aile deneyimleri ile okul deneyimleri arasındaki ilişki,
aile deneyimleri ile akran deneyimleri arasındaki ilişkinin buluştuğu alandır.

•

Ekzosistem: Bireyin aktif bir rolünün ve yakın bir bağlamının olmadığı sosyal bir
ortamla bağlantılarını içerir. Örneğin, kocanın veya çocuğun evdeki deneyimleri,
annenin iş yaşamındaki deneyimlerinden etkilenebilir. Anne, iş yoğunluğu
nedeniyle daha fazla iş seyahatine çıktığı zaman, kocasıyla çatışma yaşayabilir
veya çocuğuyla etkileşim kalıplarını değiştirebilir.

•

Makrosistem: Bireylerin yaşadığı kültürü içerir. Kültür, bir grup insan tarafından
davranış kalıplarını, inançlarını vb. gibi nesilden nesle aktarıldığı sistemdir.
Shelton (2019) ise kültür veya makrosistem, belirli bir insan grubuna veya yöreye
özgü mikrosistemler ve mezosistemler içindeki düzenlemelerden veya kalıplardan
oluştuğunu ifade etmiştir. İnançların, değerlerin, yasaların ve ideolojilerin olduğu
kısımdır (s. 97).

•

Kronosistem: Çevresel olayların ve yaşam boyunca geçişlerin ve sosyotarihsel
koşulların örüntülenmesini içerir (Schaie, 2009, 2010, 2011’den aktaran Santrock,
2017, s. 30). Genel olarak, kronosistem, zamanın geçişini temsil eder, çünkü
zaman kişiyi, ilişkileri, yaşamı, mezosistemleri, makro sistemi ve hem kişinin hem
de ekosistemin diğer tüm yönlerini etkiler. Tüm bu bağlamlar zaman içinde
ilerlemektedir. Ekosistemler ve unsurları birçok nedenden dolayı değişir: zaman
geçer, tarihsel olay olur, dünya değişir. Değişiklik hızlı veya yavaş gerçekleşebilir
(Shelton, 2019, s. 103).

Hizmet alan açısından ise, uygun bir ekolojik ortamın oluşturulması; hizmet alanların
veya müracaatçı sistemlerinin bazı durumlar ve ortamlar içinde diğerlerine oranla daha
iyi işlev gördüğünü ve hizmet alanların kendi becerilerini en iyi şekilde
gerçekleştirebileceği ortamı içselleştirmesidir. Aslında bir bakıma ekolojik sistem
durağan değildir, sürekli değişen bir ortamın olduğunu ve hizmet alanın bu ortama uyum
sağlaması ya da çevrenin hizmet alana göre uygun hâle getirilmesi olasıdır. Buna ek
olarak, hizmet alanın ortama uyum sağlaması uzmanlaşmayla olur ve durağan bir çevrede
yaşamda kalabilirliğini artırır, ancak dinamik bir çevrede yaşam içinde kalabilirlik azalır
(Sheafor ve Horejsi, 2014, s. 113).
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Gitterman ve Germain (2008), bireylerin uyarlanabilir bir birey-çevre uyumunu sağlama
ya da bu uyumu sürdürme girişimlerinde üç farklı yol kullanıldığını ifade etmiştir
(Aktaran Teater, 2014, s. 37):
•

Çevrenin bireye sunduğu fırsatlardan yararlanması ve çevrenin taleplerini ve
beklentilerini karşılamak için bireyin kendini değiştirmesi/yenilemesi,

•

Bireyin amaçlarına ve ihtiyaçlarına yönelik daha fazla cevap verilebilmesi için
fiziksel ve sosyal yönden çevrenin değiştirilmesi,

•

Son olarak, birey ve çevre arasındaki etkileşimi değiştirerek, sağlıklı bir uyum
süreci yaratılmasıdır.

Tüm bu gelişmeler ışığında bireyin yaşamda tutunabilmesi için rekabet oluştuğunu, bu
sebeple insanların daha sıkı ve odaklanmış bir şekilde çalışmasına veya hizmet alanın
doğuştan gelen becerilerini keşfetmesini sağlaması açısından olumlu bir aşamayı ifade
ederken, öte yandan dizginlenmemiş rekabet, sosyal ve ekonomik baskı ve sömürü, bireyi
kişisel yetersizlik ve umutsuzluk hislerine iten olumsuz durumlara karşı karşıya
bırakabilir. Bu bağlamda, bir sosyal çalışmacı olarak ekosistem perspektifi bakış açısıyla
olaylara bakıldığında, insanların uyarlama kapasitelerini artırmaya, etkili sosyal işlev
görmenin önündeki engelleri kaldırmaya ve olağan rekabetçi araçlar vasıtasıyla
kendilerini güvence altına alamayan bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak
kaynakların erişimini artırmaya gayret göstermektir. Aslında, ekosistem perspektifi bize
insanların çevreleri tarafından şekillendirildiklerini ve bundan etkilendiklerini, akabinde
ise insanın çevreyi şekillendirdiği ve etkilediğini de bize öğretmektedir (Sheafor ve
Horejsi, 2015, s. 113-114).
Bu bağlamda çocuk yoksulluğu daha geniş bir sosyal politika çerçevesinde çok boyutlu
çocuk hizmetleri modeliyle aile ve çocuğun yoksullukla mücadelesi ele alınmalıdır. Bu
bağlamda çocukların ve gençlerin yaşam ve deneyimlerinin, bazılarının diğerlerinden
daha bariz olduğu çok sayıda kişi (akranlar, kardeşler, ebeveynler, akrabalar,
arkadaşlar, topluluklar, komşular vb.) ve kurum ve hizmetler (aile merkezleri, çocuk
merkezleri, yetiştirme yurtları, gün merkezleri, gençlik merkezleri vb.) tarafından
biçimlendirildiği yönündedir (Walker ve Walker, 2015, s. 351-354). Bu sebepten çocuk
yoksulluğu konusuna ekosistem perspektifi temelinde bakılması sosyal hizmet ve çocuk
açısından fayda sağlayabilir. Çünkü çocuğun yoksulluğa ilişkin algısı kendi kendine
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oluşan bir süreçten ibaret olmadığını, aksine çocuğun iletişimde olduğu tüm kanalların
etkisiyle şekillendiğini ifade edebiliriz.
2.2.1. Ekosistem Perspektiften Çocuk Merkezli Kalkınmaya Geçiş
IFSW’nin 2000 yılındaki tanımına göre “Sosyal hizmet bireylerin, ailelerin, grupların ve
toplumun iyilik hâlini artırmak için sosyal değişmeye, insan ilişkilerinde sorun çözmeye,
güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet, insan davranışı
ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları
noktalara müdahale eder. İnsan hakları ve sosyal adalet ilkeleri sosyal hizmette
temeldir”. IFSW’nin 2014 yılındaki tanımına baktığımızda ise “Sosyal hizmet toplumsal
gelişim ve değişim, toplumsal bütünleşmeyi, insanların güçlenmesini ve özgürleşmesini
destekleyen, uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan
hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkeleri sosyal hizmetin temelinde yer
alır. Sosyal hizmet kuramları, sosyal bilimler, insani bilimler ve yerel bilgiye dayalı
sosyal hizmet, yaşamsal zorluklarla baş etmek ve iyilik hâlini geliştirmek amacıyla
insanlarla toplumsal yapıları ilişkilendirir. Bu tanım, ulusal veya bölgesel düzeyler için
geliştirilebilir.” şeklinde tanımlanmıştır (IFSW, 2014).
Her iki tanımı karşılaştırdığımızda, sosyal adalet ve insan haklarının yanına kolektif
sorumluluk ve farklılıklara saygı eklenmiş ve bunun yanı sıra toplumsal değişime ek
olarak toplumsal bütünleşme ve gelişim eklenmiştir. Son olarak en önemlisi, sosyal
hizmet uygulamalarının artık ulusal veya bölgesel düzeyde için geliştirebilmesinin ihtiyaç
olduğudur. Bu bağlamda, sosyal hizmetlerin uygulanmasında yerelleşmeye doğru
gidilmesi, toplumsal refahın sağlanmasında en küçük sistemlerinde katılımının
sağlanması ve bu gerçekleşirken de yerel bilginin kullanılmasının ortaya çıktığını
söyleyebiliriz.
Max-Neef (1989)’den yola çıkarak ortaya konulan; ölçüsü insan olan, insani değerler ve
doğal sınırların birleşmesi (bütünsel ekolojik hümanizm) ve dengelenmesine dayanan bir
kalkınma şeklinin ortaya konması (Veltmeyer, 2007, s. 16); ancak ve ancak yerelden elde
edilecek bilgi ile mümkün kılınacaktır. İnsan odaklı gelişmenin veya kalkınmanın başarılı
olmasında en önemli kıstaslardan biri de sadece en dezavantajlı grupların çıkarlarının
korunması değil, toplumsal değişimi de sağlaması gerekmektedir (Veltmeyer, 2007, s.
22). Peki bu değişim, refah ve kalkınma nasıl sağlanacaktır? Tabandan mı hareket edecek
tavandan mı hareket edecektir? İçten mi dıştan mı gelişecektir? Toplumdaki en küçük
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bireylerin katılımlı ile mi yoksa katılımsızlığı ile mi sağlanacaktır? Tüm bu soruların
cevabı aşağıda tartışılacaktır.
Blaikie (1985) ve Cernea (1987) katılımın, kalkınma söyleminde ilk defa 1950’lerin
sonunda ortaya çıktığını ifade etmişlerdir. Kalkınma projelerinin uygulayıcıları, bu
projelerin oluşturulmasında ve uygulanmasında sıradan insanların neredeyse hiç yer
almadıklarını fark etmeye başladılar (çocuklar zaten hiç katılmamaktadır). Yerel
halkların sürece dâhil edilmesiyle, verimin artacağını, böylece kalkınmada bir ilerlemenin
sağlanacağını düşündüler. Bu bağlamda, katılımla ilgili bakış açısı, bugün çoğu STK,
kalkınma için çalışan, hatta ulusal hükümetler arasında kabul görmektedir (Aktaran
Veltmeyer, 2007, s. 23).
Yoksulluk çalışmalarını öznel veya nesnel olarak ele almak gerekir.. Nesnel yaklaşımda,
yoksulluk düzeyi genel geçer kıstaslara göre değerlendirilmektedir. Diğer taraftan öznel
yaklaşımda ise yoksulların kendilerini tanımlamalarına ve konumlarını belirlemelerine
olanak sunan, yoksulların seslerini önemseyen ve kendilerini yoksul olarak
gösterdiklerinde onları yoksul sayan katılımcı yer almaktadır. Bu bağlamda daha çok
iktisat dışındaki sosyal bilimlerin benimsediği öznel ve katılımcı yaklaşımlar,
yoksulluğun kendi algılamalarını ön plana çıkarıp, refahın/yoksulluğun temel unsur ve
kaynaklarının yoksullarla karşılıklı görüşmeler yoluyla, yoksulların kendileri tarafından
belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu yaklaşımlar, uzmanlarca belirlenen yaşam düzeyleri
yerine durumun içinde olan ve yaşayan insanlar tarafından belirlenmesi ile öne
çıkmaktadır. Ayrıca katılımcı yaklaşımlar, yoksulluğun, yoksulluk içinde yaşayan
insanlar tarafından da çok boyutlu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yoksulluğun, kötü yaşam
ve mahrum kalma (yoksun olma) gibi kavramları kendi bünyesinde barındırdığı da ortaya
çıkmıştır (Şenses, 2014, s. 92-93).
Kalkınma sürecinde katılımın artması ve sağlanması hükümetlerin sorumluluğundaydı ve
bu kalkınmanın yürütülmesinde hâlâ en önemli unsur olarak kabul edilen STK’lerle iş
birliği içinde yapmalıydılar. Başka bir kalkınma bakış açısına göre ise, katılımcı
kalkınmanın yukarıdan ve dışarından değil, alttan ve içerinden uygulanabilecek bir
yöntemle gerçekleşebileceği; bir başka deyişle topluluğa dayanan ya da tabandaki
örgütlerin yardımıyla amacına ulaşacaktır. Bu aşamada katılımcı kalkınmanın amacı,
merkezileşmemiş, otoriter olmayan, insancıl, çevre açısından sürdürülebilir, gerçek bir
topluluk anlayışına dayanan toplum yapısı oluşturmaktır (Veltmeyer, 2007, s. 24-25).

18

Günümüzde uzun süren çocukluk dönemi çağcıl veya geleneksel toplumların çocuk
merkezli bir topluma dönüşmesine rağmen bütün çocukların yetişkinler veya annebabaları tarafından sevgi ve özen gördüğü bir toplum içinde olmadıkları görülmektedir
(Giddens, 2000, s. 39).
Bu aşamada çocuk yoksulluğun giderilmesinde otoriter olmayan, tabandan tavana bilgiyi
ileten, katılımın olduğu, insancıl, çevre açısından sürdürülebilir ve gerçek bir toplum
anlayışına dayayan çocuk merkezli kalkınma modeli örnek alınabilir. Çocuk merkezli
kalkınmada, sürecin merkezine çocuğun konulmasına ve tabandan tavana doğru yerel bir
kalkınmayı ifade edebilir. Çünkü çocuk toplumdaki en küçük ve toplumun tabanında
bulunan bireydir. Bu bağlamda, çocuğu merkeze alan bir kalkınma modelinde
Bronfenbrenner’in ekosistem kuramıyla bakmak uygun olacaktır. Bronfenbrenner’in
ekosistem kuramı ile çocuk merkezli kalkınmanın birbiriyle örtüştüğü söylenebilir.
2.2.2. Çocuk Merkezli Kalkınma
Çocuk merkezli kalkınma yaklaşımları, yoksulluğun görünürdeki çetrefilli sorunların
üstesinden gelmek için bir fırsat sunmaktadır. Bu noktada çocuklar, nesiller arası inkâr
çemberlerinin (cycle of denial) ve ayrımcı kalıpların kırılması için bir başlangıç
noktasındadır. Kalkınmanın desteklenmesinde çocukların yüksek yararı kavramı bizlere
rehber olur ve sürdürülebilir insani kalkınmanın sağlanmasında çocuk haklarının
gerçekleştirilmesi yönünde adapte eder. Çocuk refahının bir ulusun refahına dönüşmesi,
ölçülebilir ulusal kalkınma için önemli bir anahtar ölçüttür (UNICEF, 2000’den aktaran
UNICEF, 2001, s. i). Buna ek olarak Milenyum deklarasyonu, Eylül 2000 yılında
Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından adapte edilmiştir. Bu bağlamda, bu
deklarasyon çocuk merkezli değerlerin ve sürdürülebilir insani kalkınmanın geniş çapta
kabulü noktasında önemli bir çıktıdır. Dünya Bankası (WB)’nın, Uluslararası Para Fonu
(IMF), OECD ve birçok kuruluş bu deklarasyonu desteklemektedir (UNICEF, 2001, s. i).
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Şekil 2. Çocuk Merkezli Kalkınma

Aile
Çocuk, Kardeş, Ebeveyn

Topluluk
Muhtar, Bakkal, Komşu (kapı komşusu,
Apartmandakiler ve çocuğun arkadaşının
ebeveynleri), akranlar, öğretmen, doktor vb.

Yerel Yönetimler
SYDV, İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet
Merkezleri, Kaymakamlık, Belediye,
STK’ler, Üniversiteler vb.
Merkezi Yönetimler
Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı
vb.
Uluslararası Kuruluşlar
UNICEF, ILO, WHO vb.

Kaynak. UNICEF (2001: s. 9)’in “Child-centered Development: The basis for sustainable human
development” raporundan araştırmacı tarafından uyarlanmıştır.

Şekil 2’de çocuk merkezli kalkınmanın ekosistem perspektifi temelinde ifade edilmesidir.
Çocuk merkezli yaklaşım, kalkınmanın sağlanmasında çocuk haklarını ve ihtiyaçlarını
temel odak olarak tanımlanmasıdır. Çocuklar bir kafes içinde değil, aileyle, toplulukla,
kültürle ve ulusla etkileşim hâlinde büyür ve gelişir. Çocuk haklarını yerine getirmekle
sorumlu birçok kuruluş, tüm toplumun korunmasına ve refahı için sosyal sistemlerin
güçlendirilmesine yönelik çocuk merkezli yaklaşımı uygulaması kaçınılmaz bir
gerekliliktir (UNICEF, 2001, s. 9).
Çocuk haklarının yerine getirilmesinde birçok değişik aktör ve kuruluş sorumludur. Her
aktör, çocuk haklarının gerçekleşmesinde değişik rollere ve sorumluluklara sahiptir.
Ebeveynler veya çocuğun vasileri; çocukların korunması ve bakımına ilişkin görevlere
ve yükümlülüklere sahiptir. Benzer bir şekilde, toplumda yaygın olarak bulunan
topluluklar veya yerel yönetimler ise ebeveynlere ve çocuklara olanak sağlamak ve destek
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vermek için sorumluluklara sahiptir. Bu bağlamda, çocuk haklarının hesap verilebilirliği
devletin yanı sıra uluslararası kuruşlularca teminat altındadır. Bu nedenle çocuk
haklarının uygulanmasında çeşitli aktörler arasında iş birliği ve sinerji olması
gerekmektedir (UNICEF, 2001, s. 9). Şekil 2’de bu sistemler detaylandırılarak
gösterilmiştir.

2.2.YOKSULLUK
Bu bölümde, yoksulluğun ve yoksul insan tanımının zaman içerisinde dönüşümü, bu
dönüşümlerden yola çıkarak uluslararası kuruluşların yoksulluğu tekrar tanımlaması ve
tüm dünyada standartlaştırması, bu tanımlamalardan ve standartlardan yola çıkarak
yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan kavramlar ve metotlar ve son olarak çocuk
yoksulluğunu ölçülmesinde karşılaşılan sorunlardan bahsedilecektir.
2.2.1. Yoksulluğun Tarihsel Dönüşümü
Yoksulluğun tarihsel dönüşümü son üç yüz yılda ortaya çıkmıştır. Bundan önce yoksullar,
insani olarak sınıflanmakta ve bu sınıflamalara göre yardımlar ve destekler
sunulmaktaydı. Sanayi devrimiyle birlikte, sınıflamaların değiştiğini ve yoksul insan
sayısında muazzam bir artış yaşandığını söyleyebiliriz.
Bu sınıflandırmaya bakıldığında, erken modern dönem yöneticilerinin ve toplumsal
reformcuların gözünden bakıldığında, yoksullar çoğunlukla hak eden ve hak etmeyen
olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktaydı. Bu sınıflama şuna göre yapılıyordu: Bu yoksul
insanlar şartların mı kurbanıydı, yoksa içinde bulundukları sefil durumdan kendileri mi
sorumluydu? William Harrison (1877, s. 213), yaptığı ayrıntılı yoksulluk tanımında,
yoksulları üç dereceye ve dereceleri de alt kategorilere ayırdığı görülmüştür. Bu
kategoriler (Jütte, 2008, s. 24-25): 1) “Acziyete” göre yoksullar; a) “babasız çocuk”, b)
“yaşlı, kör ve sakat” ve c) “tedavi edilemez tanısı konulan hastalıklı kişi” lerden
oluşmakta, 2) “kaza sonucunda” yoksul olanlar; a) “yaralanmış asker”, b) “sağlığını
kaybetmiş hane sahibi” ve c) “ağır hastalıklara yakalanmış hasta kişi” lerden oluşmakta
ve son olarak “Müsrif” yoksullar ise a) “her şeyi tükenmiş olan azgın”, b) “hiçbir yerde
oturamayacak olan serseri” ve c) “dolandırıcı ve fahişe” lerden oluşmaktaydı. Bu ilk iki
derecede olan yoksullar, erken modern dönem boyunca Avrupa’nın her yanında hem
kendileri hem de sosyal yardım yöneticileri tarafından meşru veya “hak eden” yoksullar
olarak görülmüşlerdir. Ancak üçüncü kategoriye dâhil olanlar yardımın mutlak bir şekilde
sistemin dışında tutulmuştur.
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Bu bağlamda yoksulluğa karşı ilginin 17. yüzyılın başlarında başladığı ve 18. yüzyılın
ortalarına gelindiğinde ise kitlesel yoksulluğun ortaya çıktığı söylenebilir. Özellikle 19.
yüzyılın ikinci yarısında, Birleşik Krallık’ta ağırlıklı olmak üzere endüstriyelleşmenin de
etkisiyle; yoksulluğun önlenemediği ve giderek daha yaygın bir hâle geldiği ifade
edilebilir (Şenses, 2014, s. 32).
Avrupa’da kapitalizme özgü olan modern yoksulluk ise 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde Avrupa’da toplumlar bir değişim süreci yaşamaktaydı. Özellikle, geleneksel
tarım toplumları bu dönemde mekânsal hareketlilik ile birlikte, belirsizlik ve huzursuzluk
ortamlarının oluşmasına yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu dönemdeki yoksulluğun
geçmişteki toplumlarda görülen yoksullukla hem yaşanışıyla hem de algılanışıyla farklı
olduğu görülmüştür (Buğra, 2015, s. 24). Görülen bu fark ve eğilime, Geremek (1994)
tarımın ticarileşmesi, kırsal alanlardan kentlere geçim sağlamak amacıyla insan
hareketliliğinin başlaması, ulaşım, ticaret ve imalat sektörlerine olan talebin artması ve
düzensiz istihdamın oluşmasının yol açtığını ifade etmiştir. Öte yandan, Orta Çağ
Avrupası’nda sadece sadaka ile yaşamlarını devam ettiren bir kesim olduğu da
bilinmektedir. Bu kesim tarım medeniyeti yaşayan Avrupa için rahatsızlık veren bir
durum olarak görülmekteydi. Ancak toplumda sadaka vermenin, zenginlerin ruhlarının
esenliğini sağladığı düşüncesi yer almaktaydı. Bu nedenle dilencilik ve sadaka sayesinde
yoksullar, toplumsal bir işlevde yer alıyordu. Bu bağlamda, erken modern çağ ile birlikte
yoksulluk algısının değişmesinin bir sonucu olarak yoksullar, toplumdaki zenginlerin
ruhsal esenliğini sağlayan birey olmaktan çıkmış, yerini ‘iş gücü’ne bırakmıştır (Aktaran
Buğra, 2015, s. 25).
Özetle, yoksulluk kavramı, 1601 yılında çıkartılan ‘Yoksullar Yasası’ ile seküler bir
kavrama dönüştü ve mülk sahibi olmayan insanların tümünü kapsayan bir kavram haline
geldi. 1795 yılında kabul edilen Speenhamland sistemi ile birlikte 1830 yılına kadar
yoksulluğun bu kavramsallaşması pekişti. Bu döneme kadar hâkim olan sosyal politika
anlayışı paternalizm idi. 1834 yılında gelindiğinde ise ‘Yeni Yoksullar Yasası’ ile
beraber, yoksulluğun tanımı iş göremez-mülksüz olarak sınırlandırıldı ve bağımsız
emekçiler bu tanımdan çıkartıldı. Başka bir ifadeyle, 1601 yılındaki Eski Yoksulluk
Yasası, damgalamadan, eli ayağı tutan herkese iş verme amacı güderken, 1834 yılındaki
Yeni Yoksulluk Yasası ile birlikte, yardımları büyük oranda nahoş ve damgalayıcı bir
niteliğe büründürerek, yoksulların yardım taleplerini engellemeyi amaçlamıştı. Bu
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tanımlamayla beraber, paternalizm yerini laisse-faire anlayışına bıraktı ve yoksulluk
kavramı bu sefer de iş gücü piyasasında şekillenmeye ve anlamlandırılmaya başlandı. 19.
yüzyılın son çeyreğinde ne Viktoryan hayırseverlik faaliyetlerinin ne de piyasanın
görünmez elinin yoksulluk sorununu çözemeyeceği anlaşıldı. Aynı dönemde sosyal refah
devleti kavramının adımları duyulur hale geldi. İngiltere’de sosyal devlet 1942 yılında
Beveridge Yasası ile kurumsallaşmış ve dört asırdır süre gelen yoksulluk yasaları
serüveni sona erdi (Güngör ve Özuğurlu, 1997, s. 1).
Başka bir ifadeyle, 17. yüzyılın başlangıcında yoksulluğu hafifletmek için din temelli
hayırseverlik faaliyetleri (Hristiyan hayırseverlik, bugün bile tamamen olmasa da) yavaş
yavaş devlet faaliyetleri tarafından kontrol edilen bir sisteme dönüştü. Devlet tarafından
yapılan yardımların miktarı ve nüfuzu yıllar ilerledikçe büyümüş, yerelden merkeze
kaymış; gönüllülükten ziyade zorunlu hale gelmiş ve parça parça yapılması yerine daha
bütüncül bir hal almıştır. Bununla birlikte, bu dönüşümde dört olay öne çıkmıştır:
bunlardan ilk ikisi 1601 yılındaki Yoksul Yasası Kanunu ile 1834 yılındaki Yoksul Yasası
Değişikliği Kanunu’dur. Bu yoksulluk yasaları 21. yüzyıldan önce yoksulluğun
azaltılmasının ana yasal dayanaklardı. Üçüncü olarak, 1906-14 yılında gerçekleşen liberal
reformlar, “laissez-faire kapitalizminden” ayrıldı ve bu reformlar refah devletinin
temelini oluşturdu. Son olarak, 1942 yılında sunulan Beveridge Raporu ve 1944-1948
savaş sonrası mevzuatı, refah devletinin temellerini bugün bildiğimiz şeklini oluşturdu
(Barr, 1998, s. 15-17).
Yoksulluk, 17. yüzyılda yoksulluğun sekülerizasyonu ile yeni bir çehreye kavuşmuştur.
Hayırseverlik faaliyetlerine kilisenin yanında devletin de katkısı olduğu görülmüştür. Bu
durum yoksullukla mücadelede, kurumsal temelli ilk adımdır. Devlet yoksulları, kilisenin
inisiyatifinden koruyarak, paternalizm yoluyla kendi himayesine almıştır. Fransız İhtilali
ve akabinde Sanayi devrimiyle birlikte yoksulluğun bu dönüşümü devam etmiştir. Sanayi
devrimi ile birlikte, sanayi devrimini gerçekleştiren ülkeler zenginleşirken, bu zenginliği
koruyabilmek ve insanları iş gücü piyasasında tutabilmek için ellerinden geleni yapmış
ve yoksulların yardım almasını zorlaştırmıştır. Bunun sonucunda insanlar kitleler halinde
yoksullaşmıştır. 20. yüzyıla geldiğimizde, devletler vahşi kapitalizmin toplumlar
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için reformlar yapmış ve yurttaşlarını korumak
için yasalar çıkarmıştır.
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Başka bir ifadeyle endüstriyelleşme ile birlikte, zenginler daha zengin; yoksullar daha
yoksullaşmıştır. Bu durumu açıklamada, yoksulluğun birey ve toplum üzerindeki
şiddetini anlamak için edebi eserler kaleme alınmış ve toplumsal eylemler yapılmıştır. Bu
durumun neticesinde ülkeler; çalışanların hem hukuki haklarını düzenlemiş hem de
bireylerin biyopsikososyal bir varlık olduğunu bilinciyle hareket etmeye başlamıştır. O
dönemin Avrupası’nda yoksulluk, endüstriyelleşmenin önünde çözülmesi gereken bir
sorun olarak görülmüştür. Bu bağlamda, toplumsal refahın yaratılmasına ilişkin
ölçümlerin2 ilk yapıldığı uygulamaların bu tarihlere rastladığı bilinmektedir. 19. yüzyılda
gelişmiş ülkelerde başlamış olan yoksulluğu ölçme çalışmaları, 1920’li yılların sonunda
ortaya çıkan Büyük Buhrana kadar devam etmiştir. Büyük Buhran’dan sonra bu
çalışmalara olan ilgi daha da artmıştır. Ancak Büyük Buhran’da artan işsizlik ve II. Dünya
Savaşı’nda meydana gelen bağımsızlık hareketlerinin artması ile birlikte gelişmiş
ülkelerin yoksulluk konusuna olan ilgisinin, gelişmekte olan ülkelere doğru kaydığı
gözlenmiştir (Şenses, 2014, s. 34-35). Bu bağlamda, Atatanır, (2016, s. 4), geçmişteki
yoksulluğun temel nedenini üretimdeki yetersizlikten kaynaklandığını, bugün
yoksullaşmanın temel nedeni olarak üretimdeki bolluğun adil olarak paylaşılmaması
olduğunu ifade etmiştir.
Yoksulluğun dönüşümünün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hem daha iyi
anlaşılması hem de yoksullukla mücadele edilmesinde kuruluşların ne gibi rolleri
olduğunu Büyük Buhran sürecinden başlayarak tarihsel olarak incelenmesinde fayda
bulunmaktadır.
Kamu harcamasını öne çıkaran ve devlet müdahalesini savunan Keynesyen model, 1929
yılında yaşanan Büyük Buhran’dan sonra devletlerin, ekonomik etkinliği artırmaya ve
belirli sektörlere devlete müdahale imkânı tanıyan bir dizi politika olarak karşımıza
çıkmıştır. Büyük Buhran’ın izlerini en derinlerde hisseden ve etkilerini topluma en
şiddetli şekilde yansıtan devletlerin, Keynesyen modeli uygulayarak ekonomik
verimliliğinde bir artış yaşanmış ve nüfusun bütününe yayılan ücretlerin ve istihdam
olanaklarının artmasına neden olmuştur (Şenkal, 2011, s. 148-149).
Bu dönemde liberal kuramcılar özel mülkiyeti savunmuşlardır. Bu nedenle II. Dünya
Savaş’ından

önceki

dönemde

yoksulluğun

nedeni

olarak

liberal

kuramcılar

Barr 1998 (s. 21-23), bu ölçümlerin eğitim, emeklilik, sağlık, işsizlik ve asgari ücret ve mali politikalar
üzerinde yoğunlaştığını ifade etmiştir.
2
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görülmekteydi. Ancak liberal kuramcılar özel mülkiyeti savunurken aynı zamanda bu
durumun yoksulları dışlamamak gerektiği üzerinde durmuşlardır. Ayrıca sosyal refahın
da toplum için önemli olduğunu söylemişlerdir. Kendi içinde farklı yaklaşımlar
barındırmasına

rağmen

liberallerin

yoksulluk

konusunda

eğilimleri

olduğu

görülmektedir. Bu doğrultuda, liberaller sosyal düzenin güvenliği açısından yoksulların
da geçimlik yaşam haklarının olması gerektiğini savunmuşlardır. Bu görüşlerini
toplumun, yoksulların refahını destekleyen bir artık yaratmasıyla olabileceğini
belirtmişlerdir. II. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte, 1945-1973 yılları arası, refah
devletlerinin altın çağı olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde, dezavantajlı grupların
refahlarında iyileşme ve işsizliğin ve yoksulluğun azalması görülmüştür. 1950’lerin
başında yoksulluğun farklı durumlara göre tanımı, ölçüm şekli ve yöntemleri ile ülkelerin
yoksulluk gelişimini, profilini ve ülkelerde yoksulluğa yol açan sebepleri araştırmak ve
tanımlamak amacıyla uluslararası kuruluşlar (Bretton Woods [BW], Uluslararası
Çalışma Örgütü [ILO], IMF, WB, Birleşmiş Milletler [BM] ve UNICEF) ortaya çıkmıştır.
Ancak bu kuruluşların yaptığı çalışmalar çerçevesinde, gelişmekte olan ülkelerde
yoksulluğun azalması beklenirken büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 1971 yılına kadar
süren bu durum neticesinde bazı uluslararası kuruluşlar (özellikle WB ve ILO) temel
ihtiyaçlar yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşımın temelinde, gelişmekte olan
ülkelerin yoksul olan bölgelere yatırım yapması, bunun sonucunda ekonomik büyümenin
ve üretim, istihdam ve gelir kalemlerinde artış sağlaması yatmaktadır. Buna ek olarak,
orta/uzun dönemli yapısal sorunlar yerini kısa dönemli istikrar ve dışa açık serbest piyasa
ekonomisinin (IMF ve WB önderliğinde) yapısal uyum programına bırakmıştır. 19731980 yıllarında ise neo-liberal politikalar etkin olmaya başlamıştır. WB, 1973 yılında
yaşanan I. Petrol Krizi’nin gelişmekte olan ülkelerde ekonomik krizlere yol açması ile
birlikte en fazla etkilenen dezavantajlı grubun yoksullar olduğunu belirtmiştir. Ancak
WB, yoksulluğun ileri boyutlara taşınmaması, gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi
istikrarın olumsuz yönde etkilenmemesi ve kentlerdeki şiddetin artmaması için yeni
politikalar üretmiş ve uygulamaya koymuştur. Bu bağlamda WB ve gelişmiş ülkeler
tarafından gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımların/politikaların siyasi amaçla
yapıldığını ifade edilmiştir. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerin Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü (OPEC)’nü kurmasına yol açmıştır. Böylelikle, gelişmekte olan ülkeler,
WB ve gelişmiş ülkelere birincil mal üretimi ile kendi statülerini/güçlerini göstermişti.
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Bunun sonucunda, WB, yoksulluk merkezli yeni dış yardım yaklaşımı ile gelişmekte olan
ülkelerin sanayileşme ağırlıklı büyüme stratejisine destek vermeyeceğini açıklayan bir
yol izledi. 1980-1990 yıllarında WB, yoksullukla ilgili çalışmaları göz ardı ederken, ILO,
UNICEF ve BM yoksulluğu sahiplendi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkeler, komünizm
tehlikesinin azalmasıyla, dışa dönük ve serbest piyasa/neo-liberal politikaları uygulayan
siyaset egemen oldu. Bu dönemde ortaya çıkan ekonomik krizler, gelişmekte olan
ülkelerin dalgalanan ekonomilerinde aşırı borç krizlerine yol açmış ve bu borçların
finanse edilmesi için neo-liberal politikaları (ithalat liberalizasyonu) dikte eden IMF ve
WB kuruluşlarına bağımlı yapmıştır. 1990-2000 yıllarında neo-politikalar çerçevesinde
minimalist devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, gelişmekte olan ülkelerde
kamu, sağlık ve eğitim harcamalarında azalma gibi kısa dönemli istikrar programları
uygulanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler ışığında BW, yapısal uyum sürecinin
sürdürülebilirliğinin olması için ‘insani bir çehre’ olmasının gerektiğini savunmuştur.
WB ve BW, bu sonuçlar ışığında yoksulluğun araştırılmasında, ekonomik ve siyasi
çıkarlardan ve politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak bu fikir
birliği, gelişmekte olan ülkelerdeki işsizlik rakamlarını artırmış ve yardım kuruluşlarının
yoksulluğa neden olabileceği ile ilgili soruların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir
(Şenses, 2014, s. 31-60).
Diğer yandan, kapitalist sistemin bir sorunu olan ekonomik krizler, dönem dönem kendini
göstermiştir. Bu bağlamda, krizlerden en çok etkilenen grupların korunması açısından
devletler sosyal politikalara önem vermeye başlamıştır. İlk olarak Latin Amerika
ülkelerinde boy gösteren ‘Ulusal Gelişmeci Devlet’ modeli ile krizlerin etkisini
hafifletmek ve en dezavantajlı grupları korumak amaçlanmıştır. Batı Avrupa’da ise refah
devleti modeli ortaya atılmış ve ilk uygulamacıları olarak İskandinav ülkeleri olmuştur.
Refah devleti modeli birçok ülke için ulaşılmaz model olarak karşılarına çıkmasına
rağmen, yer yer de eleştirilere maruz kalmıştır. Refah devleti modelinin yıldızı 1973
yılında yaşanan 1.Petrol Krizi ile sönmüştür. Bu tarihten sonra refah devleti modeli
uygulayan ülkeler kamu harcamalarını ve sosyal harcamalarını azaltmak zorunda
kalmışlardır. 1980’lerin başlarında çeşitli ülkelerde uygulamaya konulan ekonomik
yapısal düzenleme programları ile sosyal politika sorunları daha da artmıştır. Bu aşamada
sosyal politika sorunları topluma görülmemiş bir şekilde yüksek sosyal maliyetler
yüklemiştir. Sonuç olarak devletin sosyal kalkınma konusundaki bütünleştirici rolü
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terkedilip; döviz kuru, vergi politikası ve fon piyasaları tarafından kurulan finans
piyasalarına yerini bırakmıştır (Şenkal, 2011, s. 149-150).
Bu bağlamda, ekonomik krizlerden, politik uygulamalardan, uluslararası kuruluşların
dikte ettiği programlardan ilk etkilenen grubun yoksullar olduğu görülmektedir.
Yoksulluğun azalmasına dönük yapılan birçok çalışma, yoksulluğun izlerini ve şiddetini
derinleştirmiştir. Bu durum akıllara yoksullukla gerçek anlamda mücadelede ediliyor mu
sorusunu akla getirmektedir.
20. yüzyılın sonlarında ise, ekonomik krizlerin ve yanlış uygulanan politikaların
dezavantajlı gruplar üzerinde özellikle yoksullar üzerinde olumsuz etkisi nedeniyle
BM’de 189 ülke temsilcilerinin katılması ile Binyıl Kalkınma Hedefleri oluşturulmuştur.
Bu katılımda 2015 yılına kadar hedeflere ulaşılması ve yoksulluk oranın yarıya
düşürülmesi gibi insanların yaşamlarında olumlu yönde değişimleri içeren kararlar
almışlardır. Hedeflerden en önemlisi ise “aşırı yoksulluğun ve açlığın yarı yarıya
azalması”dır (UN, 2010, s. 1). Söz konusu bu durum, 2015 yılına geldiğimizde aşırı
yoksulluğun ve açlığın ortadan kalkmadığını ancak büyük oranda azaldığı söylenebilir.
Buna ek olarak, 2015 yılında ise 170 ülkenin bir araya gelmesiyle, sürdürülebilir
kalkınma hedefleri güncellenmiş ve “aşırı yoksulluğun ve açlığın tamamen ortadan
kaldırılması” için 2030 yılı hedef gösterilmiştir (UN, 2020). Bu bağlamda, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk basit bir sorun olmaktan çıkmış artık bir sosyal sorun
hâline gelmiştir. BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yoksulluğun tamamen
bitirilmesi hedeflenmektedir.
2.2.2. Yoksulluğun Tanımları
Bu bölümde, uluslararası kuruluşlar tarafından yoksulluğa atfedilen anlamlar ve tanımlar
üzerinde durulacaktır.
Yoksulluk tanımı ile ilgili tartışmalar çok eskiye dayanmakta ve uluslararası kurumlar,
yoksulluğunun tanımında ve ölçülmesinde farklı seçimler yapmışlardır. Avrupa Birliği
([AB]-Eurostat aracılığıyla) ve OECD tipik olarak ulusal medyan gelirlerin %50'si veya
%60'ı olarak belirlenen göreli yoksulluk sınırlarını kullanırken, WB geleneksel olarak şu
anda kişi başına günlük 1,90 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları olarak belirlenen
mutlak bir yoksulluk eşiğini (2011 yılında satın alma gücü partiesi [PPP] ABD doları)
kullanmaktadır.
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2011 yılında uluslararası kuruluşlardan biri olan WHO yoksulluğu, “sağlık da dâhil
olmak üzere bir dizi önemli insan niteliğinin zayıflatılmasıyla ilişkilidir. Yoksullar daha
fazla bireysel ve çevresel olarak sağlık riskine maruz kalmakta, daha az beslenmekte,
daha az enformasyona sahip olmakta ve sağlık hizmetlerine daha az erişmektedirler; bu
nedenle hastalık ve sakatlık riski daha yüksektir. Diğer taraftan, hastalık hane halkının
tasarruflarını

azaltabilmekte,

öğrenme

yeteneklerini

düşürmekte,

üretkenliği

azaltabilmekte ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açabilmektedir. Sonuçta yoksulluk
kendini yineler ve hatta artabilir” şeklinde tanımlamıştır (Melkote, 2013, s. 628).
Eurostat’a göre ise yoksulluğu tanımlamanın birçok yolu bulunmaktadır. Farklı
seviyelerde ölçülen bu yöntemler göreli yoksulluk veya mutlak/aşırı yoksulluk şeklinde
kategorize edilebilir. AB’nin sosyal içerme sürecinde, ilk defa 1975 yılında Avrupa
Konseyi tarafından göreli yoksulluk kavramı kullanmıştır. Göreli yoksulluğu şu şekilde
tanımlamıştır: “… İnsanların gelirleri ve kaynakları, içinde yaşadıkları toplumda kabul
edilebilir bir yaşam standardına sahip olmalarını sağlayamayacak kadar yetersizse,
insanların yoksulluk içinde yaşadıkları söylenir. Yoksul olmalarından dolayı işsizlik,
düşük gelir, kötü barınma, yetersiz sağlık koşulları ile yaşam boyu öğrenme, kültür, spor
ve rekreasyonun önündeki engeller gibi birden fazla dezavantaj yaşayabilirler. Diğer
insanlar için norm olan faaliyetlerden (ekonomik, sosyal ve kültürel) dışlanırlar ve
marjinalleştirilirler ve temel haklara erişimleri kısıtlanabilir.”. 1995 yılında Kopenhag
Sosyal Kalkınma Zirvesi (World Summit on Social Development in Copenhagen)’nde ise
mutlak ve aşırı mutlak yoksulluğu “insanların, beslenme, temiz içme suyu, kanalizasyon
sistemleri, sağlık, barınma, eğitim ve enformasyon da dâhil olmak üzere temel insani
ihtiyaçlarından ciddi şekilde yoksunluğu çekmesidir” olarak tanımlanmıştır (Eurostat
Statistical Books, 2010, s. 6).
Buna ek olarak, WB’nin yoksulluk tanımına bakıldığında ise, 2015 yılından beri
yoksulluk gruplarını günde 1,90 ve 3,10 ABD dolarının altında olmak üzere iki sınıfa
ayırmaktadır (WB, 2015). Jolliffe ve Prydz (2017) yaptıkları araştırmada 115 ülkeye dair,
gelir gruplarına3 ilişkin ‘toplumsal yoksulluk sınırı’ adı altında yeni dolar kriteri
belirlemişlerdir. WB’nin 2011'de PPP’ye göre hesaplanan mutlak yoksulluk ölçütü olarak

3

Dünya Bankası’nın gelir gruplarına göre ülke sınıflaması için
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lendinggroups Erişim tarihi 19.05.2020
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olan 1,90 ABD doları ‘düşük gelirli ülkeler’ için hâlâ geçerliliğini korumaktadır.
Toplumsal yoksulluk sınırı, medyan yoksulluk sınırı kişi başına günlük ‘1,91 ABD
dolarının’ altında olan 33 ‘düşük gelirli ülkeyi’ kapsamaktadır. Buna ek olarak, gelir
gruplarına göre yeni toplumsal yoksulluk sınırı ölçütleri şunlardır: Medyan yoksulluk
sınırı kişi başına günlük ‘3,21 ABD dolarının’ altında olan 32 ‘düşük-orta gelirli’ ülkeyi,
medyan yoksulluk sınırı kişi başına günlük ‘5,48 ABD dolarının’ altında olan 32 ‘ortaüst gelirli’ ülkeyi ve son olarak medyan yoksulluk sınırı kişi başına günlük ’21,70 ABD
dolarının’ altında olan 29 ‘düşük gelirli’ ülkeyi kapsamaktadır. WB’nin bu tanımlamaları
mutlak yoksulluk olarak ifade edilmekte ve ölçüt yoksulluğun derinliğinin yanı sıra
yoksulluğun sıklığını da yansıttığı belirtmektedir (Ferreira ve Sánchez-Páramo, 2017).
Öte yandan, yoksulluğun bir ölçüm aracı olan mutlak yoksulluğa ilişkin eleştiriler
mevcuttur. Şenses (2014) mutlak yoksulluk sınırı ile ilgili eleştirileri dört ana başlık
altında ele almıştır: 1-) Mutlak yoksulluk sınırının önemli derecede öznel unsurlar
içermesi ve değişik mekânlarda yoksulluk düzeyinin kıyaslanması için elverişli bir ortam
sunmaması (“ülkelerin kendi belirledikleri yoksulluk çizgisi, birbirine birçok
bakımlardan benzer ülkeler arasından bile önemli farklılıklar göstermektedir”), 2-)
Mutlak yoksulluk sınırının yoksul kesimin içindeki çeşitliliği yansıtmaması (“Bazı
çalışmalar, yoksulluğun görünür olduğu yaklaşımını benimseyerek yoksulluk çizgisi
belirlemenin gereksiz olduğu görüşündedir. Başta özürlüler, yaşlılar, işsizler yapılan
transferler gerçek yoksulluğu gizliyor. Birçok çalışmada yoksulluk, birden fazla yoksulluk
çizgisi belirlenerek izlenmekte ve yoksulluk düzeyi ve profiline ilişkin sonuçların değişik
yoksulluk çizgilerine duyarlılığı test edilmiyor”), 3-) Yoksulluğun göreli olması (“Adam
Smith’e göre göreli yoksulluk; temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen ancak
kişisel kaynakların yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve
topluma sosyal açıdan katılmaları engellenmiş olanları kapsamaktadır”) ve 4-) Mutlak
yoksulluk kavramında yoksulların görüşleri dikkate alınmamaktadır (s. 80-96).
Bu bağlamda, yoksulluk tanımlarına baktığımızda, WHO sağlık kriterlerini, WB gelir
kriterini, AB ve OECD ise medyan gelire göre yoksulluğu ele almaktadır. AB ve
OECD’nin kullanmış olduğu yoksulluğu ölçüm aracı ve yoksulluğa bakış açısı diğer
kuruluşlara göre daha insancıl ve sosyal hizmet bakış açısına daha uygun olduğu
söylenebilir.
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2.2.3. Yoksulluğun Ölçülmesinde Kullanılan Kavramlar
Bu bölümde yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan yaklaşımlar ve kavramlara değinilecek,
ancak yoksulluğun ölçülmesinde arka planda bulunan matematiksel formlara yer
verilmeyecektir.
Kalkınma politikasının öncelikli hedefi, yoksulluğun azaltılması konusunda dünya
genelinde bir fikir birliği bulunmaktadır. Ancak yoksulluğun tanımlanması konusunda
ortak noktalar azdır. Alan yazında, yoksulluğun tanımlanmasında ve ölçülmesinde
parasalcı, yapabilirlik, sosyal dışlanma ve katılımcı olmak üzere dört farklı yaklaşım
bulunmaktadır4. Her bir yaklaşımın, genellikle şeffaf olmayan ve çok sayıda yargıyı
içeren bir gerçeklik inşasına sahip olduğu iddia edilmektedir. Bu bağlamda, farklı
yaklaşımların, politikalara farklı ölçüde etkileri bulunmaktadır. Örneğin, Peru ve
Hindistan'da yapılan ampirik çalışmalarda, parasalcı yaklaşım metodu kullanılarak
yoksulluğa yaklaşıldığında nüfusun yarısının yoksulluk içinde olduğunu, ancak kapasite
yaklaşımı metoduyla yaklaşıldığında insanların yoksul olmadığı görülmüştür. Bu durum,
yaklaşımların ile nüfus grubunun önemli bir ölçüde örtüşmediğini göstermektedir
(Laderchi, Saith ve Stewart, 2003, s. 243). Bu bağlamda, her bir yaklaşımı incelemekte
fayda bulunmaktadır.
Parasalcı yaklaşım, yoksulluğun tanımlanması ve ölçülmesinde geleneksel yoksulluk
yaklaşımlarından en yaygın olanıdır. Yoksulluğu, bazı yoksulluk sınırlarını belirleyerek
tüketim veya gelir açığı ile tanımlar. İktisatçılara göre parasalcı yaklaşımın cazibesi,
mikroekonominin temelini oluşturan fayda maksimizasyonunun davranış varsayımıyla
uyumlu olmasıdır. Başka bir ifadeyle tüketicinin amacı, faydayı en üst düzeye çıkarmak
arzusu içinde olması ve harcamalar yoluyla da insanların mallara verdiği marjinal değeri
veya faydayı yansıtmasıdır. Parasalcı yoksulluk yaklaşımı, piyasadan satın alınan temel
mallardan sağlanan verilere odaklandığından ve bu malların fayda seviyelerini
yansıttığından, genellikle gelir veya tüketim verilerini/verileriyle analiz etmektedir/analiz
edilmektedir (Laderchi vd., 2003, s. 247-248).
İkinci olarak yapabilirlik yaklaşımı; yoksulluğun bir yandan gelir yoksunluğundan çok,
fırsat eşitliğinin sağlanamaması nedeniyle toplumdaki bazı grup ve kişilerin dışlanması
olarak kavramlaşmasıdır. Yapabilirlik yaklaşımının, yapabilirlikler ve işlevler olmak
Yoksulluğun tanımlanmasında ve ölçülmesinde yaklaşımların detaylı ve karşılaştırmalı analizi için
Laderchi, Saith, ve Stewart (2003, s. 264) bakınız.
4
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üzere iki temel ögesi bulunmaktadır. İşlevler, bir kişinin yapmaya ya da olmaya değer
vereceği çeşitli şeyleri yansıtır. Bir kişinin yapabilirlikler kümesi ise, o kişinin
ulaşmasının mümkün olduğu işlev bileşimidir (Taşğın, 2017, s. 214). Örneğin, bir ilkokul
öğrencisinin beden dersine spor ayakkabısı olmadığı için derse alınmama durumu
işlevsellik, ayakkabısı olduğunda derse girmesi yapabilirliğini göstermektedir.
Üçüncü olarak, sosyal dışlanma yaklaşımı, gelişmiş ülkelerde ve kapsamlı refah
devletlerin de bile ortaya çıkabilecek marjinalleşme ve yoksunluk süreçlerini tanımlamak
için geliştirilmiştir. Sosyal dışlanma artık AB sosyal politikasının merkezinin bir
boyutunu oluşturmaktadır. AB, çeşitli Avrupa Konseyi kararları ile (Mart 2000'de Lizbon
Konseyi'nde bir kararla başlayarak), yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine karşı koymayı
amaçlayan stratejik hedefleri ve siyasi süreçleri benimsemiştir. Sosyal dışlanma
yaklaşımı, kendini sosyal olarak tanımlamakta ve bireylere yönelik değil, gruplara (yaşlı,
özürlü, ırk ve etnik kategoriler) yönelik olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle parasalcı ve
yapabilirlik yaklaşımlarından ayrılmaktadır. Bu ilişkisel vurgu, bireyci yaklaşımlardan
farklı bir politika gündemi oluşturur. Örneğin sosyal dışlanma yaklaşımı ile ayrımcılığı
ortadan kaldırmak ve çeşitli olumlu eylem biçimlerini desteklemek için gruplara yönelik
politikalar üretilir (Laderchi vd., 2003, s. 257-258).
Chamber (1994) parasalcı ve kapasite yaklaşımları da dâhil olmak üzere geleneksel
yoksulluk yaklaşımlarını, yoksul insanları tahmin etme yoluna giden, dışarıdan dayatılan
ve yoksul insanların görüşlerini dikkate almadığı için araştırmacılar tarafından
eleştirildiğini belirtmiştir. Bunun sonucunda katılımcı yaklaşımın, bunu değiştirmeyi ve
insanlara yoksul olmanın ne anlama geldiğini ve yoksulluğun büyüklüğü hakkındaki
kararlara katılmalarını sağlamayı amaçladığını ifade etmiştir (Laderchi vd., 2003, s. 260).
Başka bir ifadeyle, yoksul insanların yoksulluğu nasıl algıladıkları ve deneyimlediklerini
anlamaya yönelik ve yoksulları da sürece dâhil eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle katılımcı
yaklaşım diğer üç yaklaşımdan ayrılmaktadır.
Yoksulluğun ölçülmesinde ve tanımlanmasında doğası gereği yoksulluğa ilişkin alanlara
atfedilen neredeyse her çalışmada bahsedilen iki kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar
mutlak ve göreli yoksulluk olarak adlandırılmaktadır. Buna ek olarak, göreli ve mutlak
yoksulluk kavramlarının bir araya gelmesiyle daha bütüncül bir insani yoksulluk tanımı
ve ölçümü ortaya çıkmaktadır. Bu yoksulluk kavramına İnsani Yoksulluk Yaklaşımı
denmektedir. Öte yandan, yoksulluğa ilişkin araştırmalar arttıkça ve derinleştikçe
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yoksulluğun başka boyutlarla da ele alınması gerekliliği ortaya atılmıştır. Bu bağlamda
yoksulluk araştırmalarında ve yoksulluğun anlamlandırılmasında Çok Boyutlu Yoksulluk
kavramı öne çıkmıştır. Çok boyutlu yoksulluk yaklaşımı, hem yoksulluk içinde yaşanılan
ortamdaki yoksunlukların çeşitlendirilmesini hem de yaşamı sürdürmek için gerekli olan
insani değerleri ele almaktadır. Özetle, eğitim, sağlık ve yaşam standartları ile ilgili
yoksunlukların kendi içinde yoğunlaştığı düzeyleri ön plana çıkarmaktadır. Çok boyutlu
yoksulluk kavramı ilk olarak Amartya Sen tarafından öne sürülen yapabilirlik yaklaşımı
ile temellendirilmektedir (Aksan, 2015, s. 101-104).
Buna ek olarak, Avrupa Konseyi kararları doğrultusunda, yoksulluk riski oranı ise tüm
ülkelere ortak bir sınır uygulamak yerine, her ülkedeki duruma göre ölçülmektedir.
Örneğin, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan insanlar, sosyal
transferlerden ve vergilerden sonra ulusal ortalama eşdeğeri harcanabilir gelirin %60'ın
altında başka bir ifadeyle, yoksulluk riski eşiğinin altında eşdeğer bir harcanabilir gelire
sahipse, yoksulluk riski altında kabul edilir. Bir ülkenin eşdeğer hane halkı kullanılabilir
medyan gelirinin %40, %50, %60 veya %70’e göre hesaplanır. Son olarak eşdeğer hane
halkı kullanılabilir medyan geliri zamanla değiştiği için, göreli yoksulluk eşiği de
değişecektir.
Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (MPI) ise, 2010 yılında Alkire ve Santos tarafından
geliştirilmiş bir başka yoksulluk ve ölçüm metodudur. MPI, çok boyutlu yoksulluğun
etkisini ile yoğunluğunu yansıtmaktadır.
Tablo 1. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Boyutları, Göstergeleri, Yoksunlukları ve Görece
Ağırlıkları
Boyutlar
Sağlık
Eğitim

Göstergeler

Göreli Ağırlıklılar

Beslenme

16,7%

Çocuk Ölümü

16,7%

Okullaşma Yılı

16,7%

Çocukların Okula Devamlılığı

16,7%

Yiyecekleri Pişirmede Kullanılan
Yakıt Türü

5,6%

Kanalizasyon

5,6%

Su

5,6%

Elektrik

5,6%

Yer (Zemin)

5,6%

Varlıklar

5,6%

Yaşam Standardı

Kaynak: Alkire ve Santos (2010, s. 15).
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Tablo 1’de görüldüğü gibi çok boyutlu yoksulluk endeksinin boyutları, göstergeleri,
yoksunlukları ve görece ağırlıkları ayrıntılı bir şekilde verilmektedir. MPI; sağlık, eğitim
ve yaşam standardı olmak üzere üç ana boyuttan ve 10 temel göstergeden (Beslenme,
Çocuk Ölümü, Okullaşma Yılı, Çocukların Okula Devamlılığı, Yiyecekleri Pişirmede
Kullanılan Yakıt Türü, Kanalizasyon, Su, Elektrik, Yer ve Varlıklar) oluşmaktadır.
MPI’ya göre bir hanenin aynı anda ve çok sayıda göstergede yoksun olması
gerekmektedir. Bir insanda ölçülen göstergelerin toplamı %30 ve üzerinde ise MPI
yoksun olarak adlandırılmaktadır. Buna ek olarak MPI, gelişmekte olan ülkeler için bir
yoksulluk ölçeğidir.
Şekil 3. İnsani Gelişmişlik Endekslerinin Hesaplanması-Grafiksel Gösterimi.

İnsani
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Boyutlar
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Süresi (Yıl)
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Çocuk Ölümü

Göstergeler

Yoksulluk
Ölçümleri
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Süresi (Yıl)

Okula Kayıtlı
Çocuklar

Yoksulluğun
Yoğunluğu

Kafa Sayım
Oranı

Yaşam Standardı
Yiyecekleri Pişirmede
Kullanılan Yakıt Türü,
Tuvalet, Su, Elektrik,
Varlıklar ve Zemin Durumu

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (MPI)

Kaynak: UNDP (2013, s. 1).

Şekil 3’te insani gelişmişlik endeksini ve çok boyutlu yoksulluk endeksini grafiksel
olarak bir algoritma olarak sunulmuştur. HDI, sağlıklı ve uzun yaşam, iyi yaşam ve bilgi
edinme standardından oluşurken, çok boyutlu yoksulluk endeksi ise eğitim, sağlık ve
yaşam standardından oluştuğu görülmektedir.
Yukarıdaki yoksulluk ölçütlerinden yola çıkarak bölgesel, ülkesel ve uluslararası çapta
karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Ancak bu ölçütleri kullanarak çocuk yoksulluğunu
ölçmek neredeyse imkânsızdır. Çünkü çocuk yoksulluğu gelirden, bölgeden, ebeveyn
yoksulluğundan ve diğer birçok durumdan bağımsız olabilmekte ve aşağıda bu duruma
ilişkin açıklamalar getirilmektedir.
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2.2.4. Çocuk Yoksulluğun Ölçülmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar çocuk
yoksulluğunun ölçülmesinde de kullanılmaktadır. Yetişkinlere ilişkin yoksulluğun
ölçülmesinde kullanılan bu durumlar, yetişkinlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.
Çocuk yoksulluğunun ölçülmesinde de çocukların ihtiyaçlarına yönelik ölçüm araçları
tasarlanmıştır, ancak hem karşılaştırma açısından hem de ölçüm açısından bazı sorunlarla
karşılaşılmıştır. Bu bölümde bu durum üzerine durulacaktır.
Yoksulluk ölçümlerinde genel olarak mutlak yoksulluk ve göreli yoksulluk kavramları ön
plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çocuk yoksulluğu ölçümlerinde göreli yoksulluk
kullanılmaktadır. Göreli yoksulluğun ölçümünde kullanılan kriter genellikle medyan
(ortanca) hane gelirinin %60’ıdır. Bu ölçüm yöntemine göre hane geliri bu rakamın
altında olan haneler yoksul olarak adlandırılır.
Birçok ülkede evin otonom giderlerinin ödenmesinden önceki hane halkının geliri
hesaplanmaktadır. Aslında bu bizi göreli yoksulluğu bulma konusundaki hedefimizi
engelleyebilir. Çünkü evin geliri, borçlara, tasarruflara başka bir ifadeyle ailenin ekonomi
kapasitesine bağlıdır. Buna ek olarak, birçok ülkede çocuğun korunumu için eğitim ve
sağlık yardımı yapılmaktadır. Son olarak, önceliklere göre harcamaların yapılmasıdır.
Örneğin, çok zengin bir aile, çocuğuna ayıracağı parayı kumara ve alkole ayırabilir
(UNICEF, 2012, s. 9). Aileyi odak alarak yapılan yoksulluk ölçümlerinde, çocukların göz
ardı edildiği söylenebilir. Aile bütçesinden, çocukların gereksinimleri karşılanıyor mu,
karşılanıyorsa ne kadar karşılanıyor? bu sorunların ucu açıktır.
Yoksulluk ölçümünde karşılaşılan sorunlardan biri de kent/kır ayırımıdır. Kentsel ve
kırsal yerler için gelirin kaynakları ve tüketim kalıpları farklılaşabilmektedir. Örneğin,
kendi hesabına çalışma ve kendi üretiminden tüketim kırsal yerlerde daha yaygındır.
Hanenin piyasaya erişimi ve piyasalar arasındaki bütünleşme azaldıkça, oluşan fiyatlar
da farklılaşacak ve dolayısıyla belli bir gelir veya tüketim düzeyi farklı yerlerde farklı
refah düzeyi anlamına gelecektir (Dayıoğlu, 2007, s. 86). Bu bağlamda, kent ve kırda
yaşayan çocukların yoksulluk algıları da farklı olacaktır. Kırsal kesimde tarımsal
faaliyetler ile uğraşan ailelerin çocukları, üretim sürecinde iş gücü olarak aile için hem
sosyal güvenlik kaynağı hem de ekonomik değer oluşturmaktadır. Bundan dolayı kırsal
kesimde yaşayan çocuğun ekonomik değeri kentte yaşayan çocuklara göre oldukça
yüksek olduğu söylenebilir (Karataş, 1987, s. 16-17). Bir bakıma kırsal kesimde yaşayan
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çocuk, erken yaşta tüketiciden üretici konumuna ve çocukluktan yetişkinliğe adım atması
zorunlu kılınmıştır. Bu durum çocuk yoksulluğunun ölçülmesini zorlaştırmaktır.
Öte yandan, ülkelerin çocuk yoksulluğu ölçümlerinin, kişi başına düşen milli gelirden
etkilenmediği söylenebilir. Bu bağlamda; maddi yoksunluk endeksinin gelirden bağımsız
olması, en yüksek maddi yoksunluğun AB’nin en yeni ve en yoksul ülkelerinin olması
şaşırtıcı değildir. AB ülkelerinin maddi yoksunluk oranlarına bakıldığında, Macaristan ve
Letonya %30, Bulgaristan %50 ve Romanya ise %70 olması ve en zengin 15 ülkenin
Fransa ve İtalya hariç %10’un altında olması bu durumu destekler niteliktedir. Göze
çarpan en önemli nokta ise, Estonya ($19690), Macaristan ($20275) ve Polonya ($18.925)
gibi kişi başına düşen milli geliri benzer ülkelerin, bu ülkelerde yaşayan çocukların maddi
yoksunluk yüzdesi sırasıyla, 12,4, 31,9 ve 20’dir. Buna ek olarak, Portekiz ($24058) ve
Çek Cumhuriyeti ($25572) gibi kişi başına düşen milli milli geliri benzer ülkelerin,
çocukların maddi yoksunluk yüzdesi sırasıyla 27,4 ve 8,8’dir. Öte yandan, Lüksemburg
($84766) ve İzlanda ($36733) gibi kişi başına düşen milli gelirlerin çok farklı olduğu
ülkelerin, çocukların maddi yoksunluk çekme yüzdesi sırasıyla 4,4 ve 0,9’dur (UNICEF,
2012, s. 6-7).
Yoksulluk ölçümünde karşılaşılan başka bir sorun ise transferlerin etkisinin ölçülmesine
ilişkindir. OECD 2012 yılına ilişkin verilere göre ise, Türkiye’nin, tüm yaş grubuna
ilişkin vergiler ve transferler yapıldıktan sonraki yoksulluğun oranı %17,8, ABD’de
%17,9 ve Finlandiya’da ise %7,1’dir. Bu bağlamda, tüm yaş grubuna ilişkin vergiler ve
transferler yapıldıktan sonraki yoksulluk bakımından Türkiye, 29 ülke içerisinde son
sırada bulunmaktadır. Buna ek olarak, 0-17 yaş grubuna ilişkin vergiler ve transferler
yapıldıktan sonraki Türkiye’nin çocuk yoksulluğu oranı %26,4, ABD’de %20,9 ve
Finlandiya’da ise %2,1’dir. 0-17 yaş grubuna ilişkin vergiler ve transferler yapıldıktan
sonraki yoksulluk oranı bakımından Türkiye, 30 ülke içerisinde sondan birinci sıradadır
(OECD, 2020). 2009 verilerine göre ise İskandinav ülkelerinde hem yoksulluk oranı ve
hem de çocuk yoksulluk oranı %10’un altındadır. Buna ek olarak, bu ülkelerde göreli
çocuk yoksulluk oranı da göreli yoksulluk oranının altındadır. Ancak Baltık ülkelerinde
(Letonya, Litvanya ve Estonya) çocuk yoksulluk oranı, yoksulluk oranından yüksektir.
Bu söz konusu durum ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, İtalya gibi kişi başına düşen milli
geliri yüksek ülkeler için de geçerlidir (UNICEF, 2012, s. 21). Çocuk yoksulluğunu
anlamak için demografinin, emek arzının, gelirlerin ve vergi ve yardım paketlerinin
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karşılaştırmalı analizine girmek gerekmektedir. Ancak, karşılaştırmalı araştırmanın
önündeki en büyük güçlüklerden biri, çocuk yoksulluk oranındaki değişimleri etkileyen
politik ölçümler kümesinin girdilerle ilişkilendirilmesidir (Bradshaw, 1999, s. 405). Bu
bağlamda, vergiden ve transferden sonra çocuk yoksulluğu oranı azalmış ancak çocuklar
üzerinde ne türden bir etkisi olmuş bunlar bilinmemektedir.
Örnek olarak, Birleşik Krallık, ulusal düzeyde çocuk yoksulluğun azaltılmasına yönelik
programlar ve politikalar uygulamaya koymuştur. Nisan 2000'e dek ilan edilen politika
değişikliklerinin mikro simülasyon sonuçlarınını, yoksulluk oranının yaklaşık 3,2
milyondan 1,23 milyona düşeceği öngörülmekteydi. Bu da yaklaşık yoksulluk içinde
yaşayan çocukların üçte bir oranında azalacağı tahmin edilmişti. Eğer çocuk yoksulluğu
bir nesilde yok edilmek isteniyorsa, o zamana dek uygulanan politika girişimlerini öne
sürmek yeterli olmayacaktır. Bu nedenle yoksul ailelerin daha fazla gelir elde etmeleri
için -ebeveynlere ilişkin beceri geliştirme, çocuk bakımlarına destek ve istihdam
olanaklarının geliştirilmesi ve daha düşük ücretler alanlara yönelik sosyal yardımlara ek
daha fazla transfer mekanizmalarına devreye sokmak- gelirin daha fazla yeniden dağıtımı
gerekmekteydi. İngiltere'de çocuk yoksulluğunun sona ermesi yönünde önemli bir
başlangıç yapılmıştı. En önemlisi, yoksul aileleri, özellikle de çalışan aileleri destekleyen
yeniden dağıtım önlemleri iyi bir gelişme olarak oluşmuştu. İşsizliğin azalmasıyla ücretli
çalışmanın desteklenmesine de katkıda bulunulmuştu. Yoksulluk içinde yaşayan
çocuklara ilişkin eğitim başarısızlığı ve genç doğum yapmaları gibi uzun vadede
çözülecek ve başa çıkacak önlemler, zamanla katkı sağlayacaktı. Ancak, şimdiye kadar
alınan önlemler neticesinde bu nesilde çocuk yoksulluğunun ortadan kaldırılması
hedefine ulaşılmak isteniyorsa, yapılması gereken daha çok şey bulunduğu ifade edilebilir
(Sutherland ve Piachud, 2001, s. 99). Bu bağlamda, İngiltere’de çocuk yoksulluğuna
ilişkin tasarlanan politika ve programlar başarılı olmuş mu bakmakta fayda
görünmektedir.
Birleşik Krallık’ta çocuk sahibi olmak çiftlerin yoksulluk riskini arttırdığı ve 2006/2007
dönemlerinde çocuklu ailelerin %30’unun ve çocuksuz ailelerin de %10’unun yoksul
olduğunu saptanmıştır. Birleşik Krallık’ta %20’yi aşan çocuk yoksulluğu oranı ise, çoğu
Avrupa ülkesine göre yüksek olduğu görülmüştür. UNICEF (2007) araştırmasına göre
çocuk yoksulluğu yüzdesine ilişkin istatistiklerde, Birleşik Krallık 24 ülke içerisinden 23.
sırada yerini almıştır. Bu aşamada İngiltere, çocuk yoksulluğunu 1999’da dörtte bire ve
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2010 yılında yarı yarıya indirmeyi ve 2020’ye kadar tamamen de bitireceğini iddia etti.
Hükümet 2011 yılına kadar çocuk yoksulluğunu azaltmada başarılı olmuştur. Çocuk
yoksulluğu oranı ve yoksul çocukların sayısı 1996/1997 döneminde sırasıyla %26,7 ve
3,4 milyon iken, 2005/2006 döneminde %22,1 ve 2,8 milyona gerilemiştir (Adams,
Dominelli ve Payne, 2014, s. 114-116). Ancak bu gerileme 2011 yılına kadar devam
etmiştir (%18 ve 2,2 milyon) ve 2011 yılından itibaren yoksulluk içinde yaşayan çocuk
sayısında ve çocuk yoksulluğu oranında sürekli bir artış yaşanmış ve 2018 yılında %23,5
ve 3,2 milyon seviyesine çıkmıştır (Eurostat, 2020). Bu bağlamda çocuk yoksunluğunu
tamamen bitirmek için 2020 yılı hedef seçen İngiltere, bu hedefinin çok uzağında olduğu
görülmüştür.
Tüm bunları ele aldığımızda çocuk yoksulluğunun ülke ekonomisinden bağımsız
olduğunu, bölgeden bölgeye değiştiğini bu nedenle de ölçümünün neredeyse imkânsıza
yakın oluşu çocuk yoksulluğu ile mücadelede işimizi zorlaştırmaktadır. Öte yandan,
çocuk yoksulluğunu azaltmaya yönelik bölgesel/ulusal düzeyde program ve politikaların
yapılması neticesinde olumlu sonuçların alındığı, ancak sürdürülebilir olmasının önünde
önemli sorunların da olduğu görülmüştür. Her ne kadar çocuk yoksulluğuna ilişkin
bağımsız parametreler bulunsa da bölgesel ve ülke çapında doğru ve etkin programların
planlanması ve politikaların büyük bir titizlik ve disiplinle uygulanması neticesinde çocuk
yoksulluğuna ilişkin önemli gelişmeler elde edilmekte ve bunun en güzel ve güncel örneği
ise 1996-2011 yılları arasında Birleşik Krallık olduğu görülmektedir. Çocuk yoksulluğu
ile mücadelenin başarılı olmasında, 1997’de İngiltere Başbakanı olarak seçilen İşçi Partisi
lideri Tony Blair’in 2010 yılına kadar görevine devam etmesidir. Diğer yandan 2011
yılından sonra çocuk yoksulluğuna ilişkin verilerin bozulmasında ise 2010 seçimlerinde
İngiltere Başbakanı olarak Muhafazakâr Parti Lideri David Cameron’un başa geçmesi ve
hala Başbakan’ın Muhafazakâr Partiden olmasının etkisi olduğu söylenebilir.

2.3. ÇOCUK KAVRAMININ GELİŞİMİ
2.3.1. Eski Uygarlıklarda Çocuğun Konumu
Bu bölümde, modern çocukluk paradigmasının ve çocuk yoksulluğunun daha net
anlaşılabilmesi için çocuk kavramının ve çocuğa verilen değerin ilkçağdan başlayarak
günümüze kadar evrimine değinilecektir.
Doğan (2000, s. 118-119) geleneksel Doğu ve Batı toplumlarında çocuk ve çocukluk
olgusu, algısı ve kültürü bakımından benzerlikler bulunduğunu ifade etmiştir. Her iki
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toplum yapısı aile üzerine inşa edilmiştir. Ailede mutlak otorite babaya aittir. Buna ek
olarak her iki toplumda da çocukların gelişimsel dönemi, özel bir çocukluk evresi olarak
adlandırmamıştır. Buna ek olarak, kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapıldığını ve
erkek çocuğun daha önemli olduğunu ifade edilmiştir. Çocukluğun inşasında, ‘sağlıklı
büyüyen, itaatkâr ve saygılı’ gibi üç önemli öge ön plana çıkmış ve bu ögeler toplumun
talepleri doğrultusunda çocuklara verilen eğitimin içine konmuştur (Şirin, 2019, s. 2021).
Çocukluğa verilen değerin anlaşılmasında Yunan ve Roma uygarlıkları, tarihçiler
tarafından önemli bir aydınlanma çağı olarak görülmektedir. Bu uygarlıkların özelliği,
çocukluk döneminde yaşanılan birçok şeyin yetişkinlik dönemine etkisi olduğunun
bilinmesidir (Onur, 2015, s. 24).
Bu bağlamda, eski dönemlerden beri çocuklara verilen değerin önemli olduğu ancak
çocukluk evresine ilişkin bir dönemin olmadığını ifade edebiliriz. Çocuğa verilen önemin
ve evrimin başlangıç noktası olarak ise, eski uygarlıklara bakmamız faydalı olacaktır.
Akabinde, uygarlıklar geliştikçe çocuğa verilen önemin ve çocuğa olan bakış açısının
değiştiği ve günümüde ise, modern çocukluk paradigmasının ve çocuk haklarının ortaya
çıktığını görmekteyiz.
2.2.1.1. Yunan ve Roma Uygarlığında Çocuk
Klasik Yunan ailesi ilk başlarda anaerkildi. Ancak Balkan Yarımadasından kavimlerin
göç etmesiyle birlikte erkek egemen kültürle tanıştılar ve Dorların Yunanistan’a
girmesiyle Ege uygarlığında kadının üstünlüğü sona erdi. Böylelikle, Yunan ailesinde
erkek, hem evli olduğu kadının hem de çocuklarının üzerinde mutlak bir egemenliğine
sahip oldu (Mutluay, 2007, s. 36-37).
Kadınlar için evlilik 15-18 yaş idealdi. Sofokles ise kadınların erken yaşta evliliğini şu
şekilde sitem ederek anlatmıştır “bana soracak olursanız, çocuk saflıkları her zaman
güven ve mutluluk içinde korunduğu evlenmemiş kızlar, babalarının evinde ölümlerin
tadabileceği en tatlı yıllarını geçirirler”. Öte yandan erkekler ise aile geçimini sağlayacak
bir özgürlüğe kavuştukları otuzlu yaşlarda evliliğe atılıyorlardı. Kadının ailedeki görevi
eşine çocuk vermekti. Eğer çocuk erkek ise yedi yaşına kadar annenin bakımı ve
gözetimine, yedi yaşından sonra ise babasının gözetimine giriyordu. Kız çocukları ise, ev
kadınlığı yaşam tarzına uygun olacak bir şekilde büyütülürdü ve bir bakıma evlilik kızlar
için çocukluk döneminin bitişiydi (Mutluay, 2007, s. 38-41).
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Çocukların bazıları dönemin en iyi koşulları tarafından yetiştirilirken, bazıları ise aileleri
tarafından ekonomik nedenlerde veya çocuğun engelli veya hastalıklı doğması nedeniyle
reddedilirdi. Buna ek olarak, çocukların her zaman disiplinli ve düzenli bir yaşama
alışmaları için en iyisi olmaları beklenirdi. Diğer taraftan Yunan ve Roma uygarlığının
iki önemli kenti Atina ve Sparta’nın kendine has çocuk yetiştirme metotları
bulunmaktaydı. Atinalılar, ideal bir vatandaş yaratabilmek için çocuğun terbiyesine önem
verirken, Spartalılar ise ideal bir vatandaş yaratabilmek için askeri bir eğitim anlayışına
önem verirdi. Son olarak Roma eğitim sisteminde, çocukların ataya, babaya ve devlete
itaat etmesi fikrinin verilmesi temeldi (Mutluay, 2007, s. 8-9).
Atinalılar için erkek çocuk çok önemliydi, çünkü soylarının sürmesi ve servetini miras
olarak bırakabileceği bir varisti. Aile, nikâhlı eşi zorunlu tutuyor ve çocuğun bu nikâhlı
eşten olması gerekiyordu. Atinalılar, babaların çocuklarına erdemli bir insan olmaya ve
yeteneklerini aktarılacak varis olarak görüyordu. Atinalıların için erkek çocuk, kız çocuğa
göre daha değerliydi ve erkek çocukların öncelikle iyi bir yurttaş olabilmesi sportif
etkinliklere katılması, bir enstrüman çalması, kültürlü olması ve politikadan anlaması
gerekiyordu. Eğer ailenin imkânı varsa, erkek çocukların her gün üç öğün yemek yediği,
banyo saatinin aksatılmadığı ve eğitimlerine önem verildiği söylenebilir. Bu açıdan erkek
çocukları hem ruhen hem de bedenen eğitiliyordu. Sonuç olarak Atinalılar ideal insanı
yetiştirmek için uğraşıyordu (Mutluay, 2007, s. 45-59). Atina’dakinin tersine Sparta’da
eğitim devletin elindeydi ve çocukları askeri bir eğitim anlayışı ile yetiştirirlerdi. Eğitimin
temeli, sıkı bir disiplin anlayışı ile askeri sahadaki yetenekleri aşılamaktı. Spartalılar
çocukları kuru ottan ve samandan bir yatak üzerinde uyumaları, üzerlerini örtmemeleri,
soğuk suda banyo yapmaları gibi güç koşullara alıştırarak yetiştiriyordu. Öte yandan,
Spartalı çocuklara okuma-yazma, hesap bilgisi gibi temel dersler verilip, ahlakla alakalı
metinler de okutuluyordu. Spartalı kız çocuklar ise, tıpkı erkekler gibi yaşam
mücadelesinde deneyim kazanıyordu. Kız çocukları, ideal olan savaşçıların anneleri gibi
yetiştirilmeliydi. Bu nedenle olsa gerek, hastalıklı ve engelli doğan çocuklar çoğunlukla
öldürülüyordu (Mutluay, 2007, s. 78-83).
Romalılar da ise, aileler kutsal sayılıyor ve Roma ailesi ahlaki değerlere bağlıydı.
Roma’da da ataerkil bir ailesi yapısının olduğu görülmektedir. Roma’da evlilik yaşı
kızlarda 16-20, erkeklerde ise 27-30 yaş arasıydı. Buna ek olarak, erkek çocuk, kız
çocuktan daha değerliydi ve bu nedenle özenle yetiştiriliyordu. Çünkü babanın varisi
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erkek çocuktu. Erkek çocuklar babalarıyla gezerdi ve onların en büyük yardımcısı
olmaktaydı. Kız çocukları ise, anneleri tarafından ev işleri öğretiliyor ve ev yönetimi
konusunda deneyim kazanıyordu. Roma kültüründe de çocuklara babaya, devlete ve
yasalara itaat etmesi aşılanırdı. Roma’da eğitimin asıl hedefi, iyi vatandaş yetiştirmekti.
İyi vatandaş olabilmek için, erdemli, becerikli ve sağlam karaktere sahip olmaktı. Bu
eğitimi verirken, öncelikle aile, sonrasında devlete rol düşmekteydi (Mutluay, 2007, s.
93-103, 111).
2.2.1.2. Eski Yakın Doğu Uygarlıklarında Çocuk
Eski yakın doğu uygarlıklarında çocuklar ise, kadının egemen olduğu anaerkil ailede
annenin malı olarak sayılmaktaydı ve çocuğun soyu anneden gelmekteydi. Bu nedenle
kadının toplumdaki yeri önemliydi. Ancak, toplumlardaki sosyoekonomik değişiklikler,
özellikle erkeğe özel mülkiyetin sağladığı güçlü konum ile birleşince erkek egemen bir
aile yapısı ortaya çıkmaya başlamıştır. Çocuk doğuran kadınların toplumda önemli bir
yer tuttuğu ve statüsünün yükseldiğini söyleyebiliriz. Çocukların yasalarla korunduğu ve
yasal evliliklere de özellikle dikkat edildiği görülmektedir Öte yandan çocukların hem
evdeki eğitiminde hem de okuldaki eğitiminde dayak ve ceza yöntemi kullanıldığı
bilinmektedir. Tüm eski yakın doğu medeniyetlerinde eğitim çok önemliydi. Eğitimin
temelinde okuma-yazma, matematik ve bedensel aktiviteler bulunmaktaydı (Mutluay,
2010, s. 2-7).
Sümer’de aileler baba soyludur, ancak aile sisteminde erkek egemen olsa da aile bireyleri
arasında güçlü bir sevgi bağı olduğu için kadına da haklar tanınmıştır. Kadınlar, kendi
başına ticaret yapabiliyor, borç alıp verebiliyor, dava açabiliyor, mal sahibi olabiliyor ve
mahkemede tanıklık yapabiliyordu. Kadınlar ve erkekler aynı işlerde eşit ücret
alıyorlardı. Evlilikler ise bir nikâh akdine dayanırdı. Kadınların itibarının artması için
çocuk sahibi olması beklenirdi ve Sümerlerde de erkek çocuk çok değerliydi. Bir Sümer
atasözüyle kız çocuğuna verilen/verilmeyen değeri anlayabiliriz: “çöl matarası adamın
hayatı, pabucu adamın gözü, oğlu sığınağı, karısı geleceği, kızı adamın üzüntüsüdür.”
Sümer toplumunda da çocukların anne ve babaya itaat etmesi önemliydi. Çocuklarına
okuma-yazma öğretirlerdi. Ancak çocukların okula devam edebilmesi için ailenin varlıklı
olması gerekiyordu. Yoksul aileler, çocukları için uzun eğitime harcayacakları para ve
zamanı bulamıyordu (Mutluay, 2010, s. 16-34). Babil toplumunda da ataerkil bir aile
sistemi bulunmaktaydı. Bu aile sistemi yasal olan bir sözleşmeyle sağlanıyordu. Babil’de
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de erkek çocuk, kız çocuktan değerliydi. Eğitime çok önem verilmekteydi ve okumayazmanın yanı sıra, astronomi, matematik, müzik etkinliklerine katılma gibi derslere
giriyorlardı. Buna ek olarak, Babil’de çocuklara verilen eğitim temel amaçlarından birisi
yazıcı yetiştirmekti (Mutluay, 2010, s. 54).
Pers toplumunda da ataerkillik ön plandaydı. Çok çocuklu aileler krallar tarafından itibar
görüyordu (Mutluay, 2010, s. 61). 15 yaşına giren erkek ve kız çocukları için tören
düzenleniyordu. Pers toplumunda eğitime ve eğitimin içinde ise bedensel (ok, yay ve
kargı, sapan talimleri), kültürel (Pers tarihi, ahlaki öğretiler, ebedi metinler) ve yazma
faaliyetlerine önem veriliyordu (Mutluay, 2010, s. 60-64).
Mısır’da evlilik, kadınlar için 12-14 yaş gibi çocuk yaşlarda, erkeklerde ise 20 yaş
civarındaydı. Yine Mısır uygarlığında, özel alanlarda kızların/kadınların çalıştığını,
kamusal alan da ise erkeklerin/oğlanların çalıştığını söyleyebiliriz. Mısır toplumunda da
çocuklara öğretilen değerler ataya, devlete ve büyüklere saygıydı. Mısır uygarlığının
diğer uygarlıklardan farkı, Mısır tahtının anneden kızına geçebilmesi veya erkek
çocuğu/kız çocuğu çok küçükse ülkeyi kadın naipler tarafından yönetebilmesiydi. Başka
bir ifadeyle kadınlar ülkeyi yönetebiliyordu. Her ne kadar ataerkil bir toplum olsa da
kadınların yönetimde bulunabilmesi diğer uygarlıklardan farkını ortaya koymaktadır.
Mısır uygarlığının diğer bir farkı, yüksekokullarının olmasıydı ve bu okullarda
öğrencilere ileri düzeyde matematik, astronomi, siyaset ve idari konularda dersler
verilmekteydi. Hatta bu okul fikri Yunan uygarlığının temelini oluşturmuştur. Mısır
uygarlığının bir başka özelliği, erkek/kız veya yoksul/zengin çocuk fark etmeksizin
eğitim yoluyla en üst kademe memurluk veya yöneticilik pozisyonuna gelebilmesiydi.
Dolayısıyla, alt sosyal tabakadan, üst sosyal tabakaya geçebilmek için tek araç eğitimdi
(Mutluay, 2010, s. 83-100).
Türklerin Müslüman olmadan ve olduktan sonraki süreçte çocukluk olgusunu ve algısını
incelemekte fayda bulunmaktadır. Türkler Müslüman olmadan önceki dönemlerde
çocuklar arasında herhangi bir ayrımın yapılmadığı ifade edilmektedir. Buna ek olarak,
kız çocuklarına zaman zaman daha fazla önem verildiği de gözlenmektedir. Türkler,
İslamiyet’i kabul ettikten kısa bir süre olsa bile kadının ailede belirleyici bir rolü
bulunmaktaydı. Aile, çocuğa değer aktarımı ve toplumsal kimliğin öğretilmesinde ilk
eğitim merkeziydi (Şirin, 2019, s. 24).
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Ögel (1988, s. 247) çalışmasında ise Türk hukuk anlayışında babadan sonra aileyi,
annenin temsil ettiğini belirtilmiştir. Bundan dolayıdır ki kadın diğer akrabalardan daha
öndeydi. Babanın vefatı sonrasında miras doğrudan anneye kalmakta ve çocukların tek
vasisinin de anne olduğu belirtilmiştir. Kadının bu rollerinden dolayı Türk tarihinde
hükümdarların ‘naibi’ ve devlet erkânında söz sahibi olabilmekteydiler (Aktaran Erkul,
2002, s. 100).
Akyüz (2018, s. 19-39), Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra doğan her çocuk için
‘Allah’ın emaneti’ olarak kabul etmeye başladıklarını ve İbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmut,
Farabi, Ahmet Yesevi ve Edip Ahmet bin Mahmut Yükneki’ye göre ilk aşamada
çocukların ve ailenin eğitimini İslam’ın insan tasavvuruna göre güncellemiş olduğunu
ifade etti. Bu anlayışın temelinde, terbiye, ahlak, adalet ve eşitlik ön plana çıkmasına
rağmen erkek-kız çocukları arasında, erkek çocuklar lehine (ataerkillik) bir gelenek
ortaya çıkmıştır. Ancak geleneksel toplumda olduğu gibi, çocuklar itaatkâr, saygılı,
sadakatli ve bir düzen içinde yetişmişlerdir (Aktaran Şirin, 2019, s. 25).
İbrani, Fenike ve Hitit uygarlıklarında da toplumların ataerkil bir düzende inşa edildiğini,
erkek çocuklara kız çocuklara oranla daha fazla önem verildiğini, kadınların sadece çocuk
doğurmak için motive edildiği görülmektedir. Eski yakın doğu toplumlarında, çocukların
eğitimine çok önem verilmekte ve bu eğitimin esas amacı ataya, devlete ve aileye
(babaya) itaatkâr, saygılı ve ahlaklı bir yurttaş yetiştirmekti. Erkek çocukların ve
erkeklerin daha çok kamusal alanda olduğu, kız çocukların ve kadınların daha çok özel
alandaki işlerle uğraştığını söyleyebiliriz.
2.3.2. Yeni Uygarlıklarda Çocuğun Konumu ve Modern Çocukluk Paradigmasının
Gelişimi Süreci
İlk zamanlarda yeni uygarlıkların çocuğa bakış açısı, eski uygarlıkların bakış açısına göre
çok az farklıydı. Orta Çağ’da çocukların çocuk olarak algılanmadığını, ancak Protestan
Ahlak’ın doğuşu ve Fransız İhtilali’nden sonra çocuklara olan bakış açılarının hem
olumlu (çocukların eğitimine daha fazla önem verilmeye başlandı) hem de olumsuz
(çocuk emeğine ihtiyaç duyuldu) yönden değiştiği ifade edilebilir. Bu değişimi ise,
araştırmacılar çocukların kıyafetlerindeki değişime, çocuk şarkılarına ve oyunlarına vb.
gibi çocuğu çocuk yapan şeylere odaklanarak çözümlemeler yaparak ulaşmışlardır.
Çocukluk, insanlığın varlığından itibaren sadece biyolojik bir varlık olarak değil aynı
zamanda

ekonomik,

politik

ve

sosyokültürel

açılardan

da

algılanmış

ve
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kavramlaştırılmıştır (Öztan, 2013, s. 3). Çocukluk dönemine toplumsal bir inşa olarak
bakılabilir. Sonuçta çocukluk dönemi ekonomik, kültürel, dini, duygusal, politik, tutum,
dini ve düşünce açısından değişkenlik göstermekte ve şekillenmektedir (DikmenÖzaslan, 2016, s. 9). Prout ve James (1997, s. 9), pediatrisiler, psikologlar ve diğer sosyal
bilimciler 21. yüzyılı çocuk yüzyılı olarak adlanlandırmış ve bu yüzyılın bilgi birikimi
açısından çocukluk için uygun bir betimleme olduğunu ifade etmişlerdir. Böylelikle, 19.
yüzyılda Batı’da değişen çocukluk düşüncesi, 20. yüzyılda yapılan çalışmaların
yoğunlaşmasına ön ayak olmuştur (Aktaran Dikmen-Özaslan, 2016, s. 10).
Giddens (2000) yaptığı çalışmada geleneksel kültürlerde çocukların uzun bir bebeklik
döneminden sonra doğrudan yetişkin olarak toplumda yer aldığını ve çocukluk
kavramının iki ya da üç yüzyıl önce ortaya çıktığını belirtmiştir. Çocukluk tarihi
konusunda Philippe Aries ise orijinal adı “éL’Enfant et la vie familiale sous I’ancien
regimeé” olan “Çocukluğun Yüzyılları” eserinde Orta Çağ’da çocukluk dönemine ilişkin
bir dönemin olmadığına yer vermiştir. Bu iddiayı, Orta Çağ Avrupa’sındaki ressamların
yapmış oldukları resimlerle desteklemektedir. Örneğin, çocukların suratlarının olgun
olarak resmedilmesi, kıyafetlerinin yetişkinlerin kıyafetleri ile aynı tarzda olması
çocukların küçük yetişkinler olarak toplumda yer aldıklarını göstermektedir. Diğer
taraftan 20. yüzyılın İngiltere’sinde yedi sekiz yaşındaki çocukların iş gücünde
çalıştırılması da ahlaki olarak kötü yorumlanmamaktaydı. 20. yüzyıl aynı zamanda
çocukların iş gücünde kullanılmasının ahlaki olarak doğru olmadığı ve çocuklarında
kendine özgü haklarının olması gerektiği gibi düşüncelerin olgunlaştığı dönemlerdir (s.
39).
Aries’in dışında, başka birçok yazar da çocukluk tarihi ve çocuğu tanımlama üzerinde
çalışmalarda bulunmuştur.
Çocuk meselesine akademik yönden farklı yaklaşımlar olmasına rağmen iki yaklaşım
etrafında yoğunlaşmaktadır. İlk yaklaşım, kültürel ve siyasal yapıların çocukların
yaşamlarına ve formasyonlarına ve toplumların çocukluk algısına etkisi üzerine
kurulmuştur. İkinci yaklaşım ise, biyolojik özelliklerin, ağırlıklı olarak çocuk gelişimini
ve yetişkinlerin çocuklarla kurduğu ilişkiyi etkilediği üzerinedir. Modernitenin çocukluk
algısı, sadece çocuğun belirlenimini değil aynı zamanda modern yetişkinliğin sınırlarına
dair bir konumlandırma/sınıflandırma ve anlamlandırma yöntemidir (Öztan, 2013, s. 34).
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Onur (2005, s. 14)’a göre araştırmacıların Batı’da çocukluğu genellikle Orta Çağ’dan
başlattıkları ve yazarların çocukluk tarihini yazarken farklı yöntembilimlere
başvurduklarını ifade etmiştir.
Çocukluk tarihini Aries (1973)’in ‘okul yaşamı’, ‘çocukluk duygusu’ ve ‘aile’deki
değişimlere göre yazmıştır ve çocukluk tarihini yazarken çocukları betimleyen tabloları,
çocuk nüfusundaki değişimleri, çocuk yetiştirme ve disiplin yöntemleri, edebiyat
metinlerini ve dili, çocukların oyunlarını ve oyuncakları ve çocukların giysileri gibi
ögeleri kullanarak çözümlemiştir (Aktaran Akyüz, 2001)5. Pollock (1993) çocukluk
tarihini ise baba-ana-çocuk üçgeni açısından ele almakta ve otobiyografilerden,
günlüklerden ve çocuklar karşısındaki disiplin ve denetim konularını ve tutumlarından
yola çıkarak 1500-1900 yılları arasında çözümlemiştir. Orme (2001) ise İngiltere
bölgesindeki çocukluk tarihini vaftiz, doğum, ölüm, hastalık aile gibi konularını da içine
alan ve ek olarak çocuk edebiyatı, oyunlar, şarkılar, giysiler ve yiyecekler gibi kültürel
ögeler aracılığı ile çözümlemiştir. Shahar (1992), çocukluk tarihini kadınlığın tarihinden
başlatır, bu bağlamda yetim bırakma, çocuk terk etme, doğum, çocuk öldürme, çocuk
bakımı, kırda ve kentte çocukların eğitimi, yas gibi ögeleri kullanarak çözümlemeye
çalışmıştır. Heywoord (2003) ise, çocukluğun gelişim dönemlerine göre ve ebeveynlerle
ve akranlarıyla ilişkilerini incelemiştir (Onur, 2005, s. 14).
Onur (2005, s. 27) çocukluk tarihini inceleyen yazarların yöntembilim konusunda farklı
fikirlere sahip olduğunu da vurgulamıştır. Bu nedenle çocukluk tarihinde genel kabul
edilen Aries’in kullandığı yöntemler, birçok yazar tarafından eleştirilmiştir. Heywood
(2003)’un Aries’e eleştirisi şunlardır: 1) Tarihsel kaynakları kullanırken yorumlamadaki
savrukluğu, 2-) Orta Çağ’da çocukluk konusunda hiçbir bilincin olmadığı savındaki
aceleciliği, 3-) Çocukluk tarihini anlatan Latince kaynakları es geçmesidir. Wilson (1980)
ise, Aries’in sadece basılı ve resimli malzemeleri incelemesi, betimlediği gelişmeleri
açıklamaması ve bu betimlemeleri tarihsel konulara ilişkilendirememesi ve kronolojik
boşluklarının olması nedeniyle eleştirmiştir. Aslında Aries’in geçmişe bugünkü bakış
açısıyla bakması nedeniyle bu eleştiriyi getirmiştir. Pollock ise (1993), Wilson’un
sözlerini doğrular nitelikte “eğer çocuklar geçmişte farklı görüldülerse bu, onların çocuk
olarak görülmediği anlamına gelmez” ifadesini kullanmıştır. Bu bağlamda, çocukluk
anlayışı (conception of childhood) ile çocukluk kavramı (concept of childhood) arasında
5

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/151/akyuz.htm Erişim tarihi 25.05.2020.
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da bir ayrım yapılması gerekmektedir. Çocukluk anlayışı, çocukları yetişkinlerden ayıran
özelliklerin farklı çağlarda ve toplumlarda farklı olabileceğini, çocukluk kavramı ise
bütün toplumlarda her zaman olacağını ifade etmiştir. Sonuçta, Orta Çağ’daki çocukluk
kavramının olabileceğini, ama çocukluk anlayışının günümüz dünyasından farklı
olduğunu bilmek gerekir (Onur, 2005, s. 27-28).
20. yüzyıla geldiğimizde Postman (1995), çocukluğun insanın gelişim evreleri içinde
daha çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir dönem olduğunu, çocukluk kavramının 18.
yüzyıl Aydınlanma döneminin ve teknolojik gelişmelerinin bir sonucu olarak ortaya
çıktığını ve bunun sonucunda modern çocukluk paradigmasının gelişimini sağlayarak
19.yüzyılda devletlerin çocukları koruyucu yasalar yapma hakkı olduğu düşüncesini yeni
bir görüş olarak ifade etmiştir (Aktaran Yolcuoğlu, 2013, s. 155). Ahmet Hamdi Tanpınar
(1996, s. 453) ise 20. yüzyıl çocuğunu şu şekilde tarif etmiştir “Filhakika düne kadar biz
çocuğa sadece büyüğün küçüğü, eksiği, yetiştirilmesi lazım geleni diye bakardık. Bugün
ise çocuğu ve çocukluğu kendi başına mesele ve âlem gibi almaya başladık. Çocuk
zamanımızda elbisesiyle, eğlenicisiyle, hürriyetiyle, psikolojisiyle, hatta çalışmasıyla
büyük adamdan ayrı bir âlemdir” (Aktaran Onur, 2015, s. 12-13).
Çocukluğa bakış açısı ve çocukluğun tanımlanması; çağlara ve araştırmacının kullandığı
yönteme göre farklılık göstermektedir. Çocuk kavramını tanımlarken, ailedeki değişim,
çocuk yetiştirme ve disiplini, çocuk edebiyatı ve şarkıları ve çocuk bakımı gibi çocuğu
ilgilendiren her kaynağı kullanmışlardır. Şunu ifade etmek gerekir ki, günümüzün
çocukluk tasviri ile, o dönemin çocukluk tasvirine bakılmaması gerekliliğidir. Her
dönemde çocuk kavramının olduğunu, çocukluğu tanımlarken o dönemin şartlarına göre
bakılması önemlidir.
2.3.3. Çocuk Yoksulluğu ve Çocuk Emeği ile Çocuk Kavramı
Çocukluğun ve çocukların, ailenin ve devletlerin devamlılığının sağlanmasında sosyal ve
kültürel bir yatırım ve toplumsal bir inşa olduğunu söylemek gerekir. Bu sosyal ve
kültürel toplumsal inşa sürecinde, çocuklara ilerleyen yaşlarda kullanabilecekleri bilgi,
beceri ve değerler öğretilmektedir. Eski uygarlıklardan başlayarak günümüze kadar
çocukluğun bu şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Bu bölümde, modern çocukluk
paradigmasının ve çocuk yoksulluğunun daha net anlaşılabilmesi için Orta Çağ’dan
başlayarak çocukluğun zaman içinde inşası ve modern çocukluk paradigmasına geçişi
değinilecektir.
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İngiltere’de yoksullukla ilgili ilk düzenleme 1536 yılında ortaya çıkmış ve 1547 yılında
o dönemde gücü elinde bulunduran vergi toplayıcılardan destek almış ve 1601 yılında ise
‘Yoksulluk Kanunu’ yasalaşmıştır (Henry, 1996, s. 72). Çocuk yoksulluğunun ve
kavramının ilk görünümünü elde ettiği tarih, 1601 yılında İngiltere’de ortaya çıkan
‘Yoksulluk Yasası’dır. Bu yasa ile ailelerin destekleyemediği (yoksul hane halkları)
çocuklar, yasa ile korumaya alınmış ve Zastrow (2015, s. 50), erkek çocuklara çıraklık
eğitimi ve kız çocuklara ise hizmetçilik eğitimi verilmeye başlandığı ifade etmiştir.
Elizabeth döneminde ortaya çıkan Yoksullar Yasası, hümanizm ve Protestan ahlakını bir
araya getirmiş ve toplumun dilenciliği (yoksulluğu değil) bir sorun olarak gördüğü için
yürürlüğe konmuştu. Yasa üç farklı programdan oluşuyordu. Bu programlar, a) eğer birey
çalışabilecek durumda ise bireye iş imkânları sunulmaktaydı. Şayet birey bu imkânları
değerlendirmiyor ve reddediyorsa, hapis cezası veya doğduğu şehre gönderiliyordu, b)
eğer birey çalışamayacak durumda (engelliler ve yaşlılar) ise, sosyal yardımlardan
yararlanma imkânı sunuluyor ya da yoksullar evinde yaşamlarını sürdürmeleri
sağlanıyordu ve son olarak c) eğer aileleri tarafından ihtiyaçları ve gereksinimleri
sağlanamayan çocuklar var ise koruyucu ailelerin yanlarına yerleştiriliyordu (Zastrow,
2015, s. 166).
Ancak bu dönemde (Orta Çağ) çocukluk diye bir kavramın olmadığı, bir çocuğun yetişkin
gibi davranmak zorunda olduğu ve bu nedenle çocukların çocukluklarını yaşayamadığı
söylenebilir. Bu bağlamda çocukluğun varoluşundan geçen zamanı ve çocukluğun
inşasını, beşinci yüzyıldan başlayarak günümüze kadar anlatılmasında fayda
bulunmaktadır.
Kilise, V. ve VI. yüzyıllardan itibaren aristokratların Hristiyanlaştırılmasını tamamlamış
ve yönünü kırsal bölgelerdeki pagan inançlarının tekrardan türemesini engellemek ve
Tanrı için yurttaş yetiştirmek amacı ile kırsal kesimin eğitimine yönelmişti. Bu anlayış
Rönesans’a kadar devam etmiş ve Rönesansla birlikte kilise otoritesi altından çıkmak
isteyen yurttaşlar doğayı ve devleti yeniden tanımlamak istiyordu. Toplumlar antik
dünyanın değerlerinin ve politik örgütlenme biçimlerinin yeni devlet anlayışına adapte
edilmesini istiyordu. Aydınlanma Çağı’na kadar devam etti. Bu bağlamda, yeni toplum
anlayışında Roma modeli çift rol oynamış bir başka ifadeyle cumhuriyetçi yanıyla
özgürlük ve militer yönü disiplin anlayışı ile çocuklar yetiştirilmeye başlanmıştı. Bu
dönemde çocuğa çocuk olarak herhangi bir saygınlık gösterilmemekteydi. Çocuk bu
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dönem, ideal bir yetişkinliğe yönlendiğinde değer kazanmaktaydı. Bu yetişkin çocuk
imajı Rönesans ile değişmeye başlamış ve Aydınlanma Çağına kadar değerini
yitirmeyecekti. Öte yandan, bir devletin refahını Martin Luther “yalnızca surlarının
sağlamlığına, evlerinin mükemmelliğine, silahların bolluğuna bağlı olmadığını, bir
devletin selametinin ve gücünün özellikle kendisine iyi yetişmiş, dürüst, aklı başında,
eğitimli yurttaşlar veren bir eğitimde yattığını” ifade etmiştir. Böylelikle, Martin Luther
ve John Calvin bu düşüncenin tohumlarını yoksul çocuklara ekebilecekleri okullar açtılar.
Çocuklar bu okullarda okuma, yazma ve hesap öğreniyor aynı zamanda da dinin
gereklerine göre eğitim alıyorlardı. Bu eğitim anlayışı ile Protestan okulların Katolik
Kilisesine göre daha etkin bir rolü oldu. Bu okullara yoksul çocukların gitme
zorunluluğunun olması Protestan toplumlarda, “öğrenme isteğinin geliştiği yer olarak
değil de çalışmanın zorunlu istediğinin oluştuğu yer” olarak görülmesine yol açmıştır.
Diğer taraftan, yoksul öğrencilerin zengin öğrencilere hizmet etmeleri, sofralarını
hazırlamaları, yerleri süpürmesi gibi işleri yapmaları, onları toplumun emekçileri hâline
dönüştürmüştür (Bumin, 2013, s. 13-24).
17. yüzyıldan başlayarak 19. yüzyılın ortalarına doğru Avrupa ve Amerika’da gelişmeye
başlayan Sanayi devrimi; teknolojik ilerleme, Protestan ahlak ve serbest piyasa ekonomisi
sayesinde çok hızlı ilerleme kat etmiştir. Burada üzerinde durulması gereken kavram
Protestan ahlaktır çünkü bu ahlak anlayışına göre insanın kaderinin kendi elinde ve
yoksulluk içinde yaşama sebebinin az çalışmak olduğuna inanılırdı. Bu bağlamda, yoksul
olmanın bireyin tercihine bırakılmıştı. Buna ek olarak, Protestan ahlaka sahip bir birey,
serbest piyasa ekonomisinde kar elde etmek için ne gerekiyorsa yapmasını gerektiğine
inanmaktaydı (Zastrow, 2015, s. 51).
18 yüzyılın ortalarından itibaren çalışmanın öğretimle birleştirilmesi yönünde anlayış
ortaya çıkmış ve farklı biçimleri ile uygulanmaya konulmuştur. Fransa’da Tanrı ve devlet
önünde saygılı yoksul çocuklar yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştı. Aynı
tarihlerde Prusya’daki endüstri okullarında politeknik eğitim verilmeye başlandı.
Böylelikle, çocuklar birçok becerileri olan yetişkinler olacaklardı ancak tamamen tersi bir
durum ile karşılaşıldı. Çocuklar geleceğin mükemmel insanları olarak hayal edilirken, bu
okullarda pedagojik amaçla sömürülmüşlerdi. Buradaki temel sorunun çocukların çok
becerikli bir insan olarak yetişirken onların yönelebilecekleri değişik işlerin olmamasıydı
(Bumin, 2013, s. 111-113).
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Çocuk emeğinin sömürülmesi Sanayi Devrimi’nde de süreklilik kazanmıştı. Sanayinin
gelişmesi ile birlikte iş gücünün ve çocuk işçiliğinin azalması beklenirken daha da artmış
ve sermayenin artmasında makine sadece araç olarak kullanılmıştı. Robert Owen,
İngiltere ve ABD’de de kurmuş olduğu kolonileri de çocuk emeği üzerine kurmuştu. Bu
kolonilerde, çocuklar yürümeye başladıktan sonra hazırlık okuluna ilk bölümüne alınır,
çocuklar altı yaşına geldiğinde okuma-yazma, hesap ve doğa bilimlerinin temel
bilgilerinin öğretildiği hazırlık okulunun ikinci bölümüne gider, 10-12 yaşlarına
geldiğinde fabrikalarda, madenlerde ya da tarlalarda doğrudan çalıştırılırlardı. Ayrıca bu
dönemde çocuklar, dans, dikiş, askeri talim, ev- bahçe işlerini de öğreniyorlardı. Akşam
saatlerinde ise, bilgilerini geliştirmek ve farklı meslek kollarını öğrenmek için kurslar
alıyorlardı. Diğer taraftan ise, işçi sınıfı emek gücünü sermaye sahiplerine satarken,
karısını ve çocuklarını da satarak esir tüccarlığı da yapmaya başlamışlardı. Bu dönemde
çocukların yaşları büyük gösterilerek pazarlarda ve ipek, tuğla, kiremit gibi fabrikalarına
satılarak çocukların 17 saatlere varan çalışmaları sağlanıyordu (Bumin, 2013, s. 114-122).
Sismonde de Sismondi bu duruma karşı çıkan ilk aydınlardan biri olmuştur. Sismondi,
toplum içinde insanların çıkarlarının uyum içinde olmadığını, madalyonun diğer tarafına
da bakılması gerektiğini ve serbest piyasa ekonomisindeki çıkar düşüncesinin
dezavantajlı grupların ezilmesine ve sömürülmesine neden olacağını ifade etmiştir. Bu
bağlamda, devletin ekonomik yaşamda üstlenmesi gerektiği bazı koşulları öne sürmüştür.
Bu koşullardan bazıları, çocukların çalışma koşullarının düzenlenmesi, çalışma
sürelerinin kısaltılması ve pazar günü çalışmamalarının önerilmesidir (Talas, 1992, s. 2627). Böylelikle iş gücünün sömürülmesine özellikle çocuk işçiliğinin önüne geçilmesinde
ilk politik önlem 1779 yılında İsviçre’nin Zürih Kantonunda alınmış ve bu önlem
çocukların, zorunlu öğrenimlerinden önce tekstil atölyelerinde çalıştırılmalarını
yasaklamıştır. Buna ek olarak, Sanayi Devrimi’nin lokomotifi olan İngiltere’de 1802
yılında çıkarılan “Çocukların Bedensel ve Tinsel Sağlıkları Hakkında Kanun” ile çıraklar
için 12 saatlik iş günü, gece çalıştırılma yasağı, okuma yazma için okula devam etme
olanağı sağlamak gibi bazı kazanımlar bu yasayla elde edilmiştir (Karataş, 1993, s. 89).
1864 yılında İngiltere’de çıkan bir yasa doğrultusunda 14 yaşından küçük çocukların
temel eğitimlerini tamamlamadan fabrikalarda çalışmasını yasaklıyordu (Bumin, 2013, s.
123).
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Yine 18. yüzyılda Batı toplumunda yeni bir çocuk imajı oluşmaya başladı. Bu imaja göre,
geleneksel eğitimde çocuğa duyulan güvensizlik ve kötülüğün çocuğun içinde yer aldığı
algısı yerini çocuğun sevgiye değer bir varlık olarak görülmesine bıraktı. Kötülükler ve
kusurlar çocuğun kendisinden kaynaklı olmadığı, aksine bunlar çocuğun yaşadığı
toplumun koşulları tarafından türetildiği görülmüştür. Dönemin Fransız yazarı Voltaire
göre ise, çocukların ne kötü ne de iyi olarak doğduğunu ve yaşadığı ortamın koşullarına
göre suça ya da erdeme yöneldiğini ifade etmiştir. Buna ek olarak, çocuklarıyla sürekli
ilgilenen ve sohbetlerinde çocuklara da yer veren anne-babalar bu davranışlarıyla
geleneksel uygulamaları yıktı. Bu süreçte, ailelerin birlikte vakit geçirebilecekleri oturma
odaları kurulmaya başlandı. Yemek odaları ile yatak odaları birbirinden ayrı olarak
oluşturuldu (Bumin, 2013, s. 44-48).
Dikmen-Özaslan (2016) çalışmasında, 18. yüzyılın sonlarına doğru çocukluk ve
yetişkinlik döneminin ayrıştığını ifade etmiştir. Bu dönemde Foucult (2010) çocukların
cinsel etkinlikleri burjuva ve aristokrat ailelerde problemi olarak karşımıza çıkmakta ve
bu konu üzerinde ailelerin sıkı denetim mekanizması uyguladıkları görülmektedir. Diğer
taraftan ölen insanların arkasından tutulan yas dönemi çocuklardan gizlenmeye
başlanması yetişkinlerle çocuklar arasında bir mesafenin oluşmasını sağlamıştı (Aries,
2015’ten aktaran Dikmen-Özaslan, 2016, s. 60-67). Zamanla çocukların çalışma
yaşamından uzaklaştırılması da başka bir deyişle çocuk işçiliği de yetişkinle çocuk
arasında mesafeyi arttıran diğer bir etkendi. Bununla birlikte, çocukların okullarda
disiplin içinde eğitim görmeleri kapitalist sistemdeki verimliğe katkılarının daha fazla
olacağı düşüncesi ile çocuklar fabrikalardan alınıp eğitim kurumlarına gönderilmişti. Bu
davranış da çocuk ile yetişkin arasındaki mesafeyi artırmıştı (Dikmen-Özaslan, 2016, s.
60-67).
Artık çocukların uzunca saat çalışmasının yolları kapanmış, ancak bu sefer de okulların
fabrikalar için insan yetiştirmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı.
Fransa hükümeti 1801 yılında hayır kurumlarına bağlı okullarının tekrardan açılmasına
izin verdi. Okullardaki eğitimden beklenen, çocuklara okuma, yazma, hesaplama ve
dinsel yönden çocukların gelişmesiydi. Aynı zamanda, alınan dinsel eğitim sayesinde
yoksul çocukların ülkelerine ve yasalara saygılı birer yurttaş olarak yetiştirilmesi gibi
önemli bir işlevi vardı. Alınan bu kararda eğer aile çocuğunu okula göndermezse hayır
kurumlarından da yardım alamayacaktı. Bu eğitim planının amacı iyi bir emekçi
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yetiştirmekti. Ancak 19. yüzyılın başlarında büyük toprak sahipleri bu eğitim sistemine,
daha bağımsız ve daha az itaat eden emekçi sınıfını doğuracağını düşündükleri için itiraz
etmelerine rağmen, iktidarda bulunanlar (kilise, yüksek devlet görevlileri, endüstrinin
sözcüleri,

Cumhuriyetin

gelecekteki

seçkinleri)

öğretimin

topluma

yayılması

taraftarıydılar (Bumin, 2013, s. 50-67).
Gelişen kapitalizm beraberinde iş gücü talebini de artırdı. Avrupa’da yaşanan işçi
talebinin artması sonucunda yoksul çocuklarla bu talebin karşılanamayacağını ortaya
çıktı. 19. yüzyılda öğrenim görmeyen çocukların da verimli çalışamayacağından dolayı
Almanya, İngiltere ve Fransa’da çalışmak isteyen çocukların belge getirme (öğrenim
belgesi) zorunluluğu kılındı. Böylelikle 19. yüzyılın başlarından itibaren kırsal kesimde
yaşayan yoksul çocukların okullu olma zorunluluğu getirildi. Kırsal kesimde tarım
faaliyetinin devam etmesi ve devamlılığı sağlamak amacıyla bir aileden biri kız biri erkek
olmak üzere sadece iki çocuğun kırsal kesimde kalmasına imkân verilmişti. Aynı
zamanda, eğitim gören bu çocukların mevcut düzeni bozacak kişiler olarak değil itaat
eden ve emekçi bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktaydı. Bu çocuklar militer
modele göre yetiştirilecek ve bu doğrultuda sınıf kuralları geliştirilecekti. Sınıfta her
öğrencinin değişmez yeri olacaktı (kirden ve mikroptan dolayı yoksulların ayrı
oturtulması planlanmıştı). Disiplinli olan öğrenciler diğerlerini kontrol edecekti. Sınıflara
giriş ve çıkışlar askeri nizam şeklinde sıralı olacaktı. Sınıf içerisinde sessizlik hâkim
olunacak söz verilmedikçe öğretmen ile konuşma olmayacaktı. Eğer bu kurallara tam
olarak uyan çocuklar, ana babalarına ödül olarak yoksul evinden sağlanan giyecek
sağlanacaktı. Bu okullar sadece yoksul çocuklar için değil aynı zamanda toplumdaki diğer
sınıftaki insanların çocuklarına da açıktı (Bumin, 2013, s. 34-37).
Uygulanan bu eğitim sistemi üniforma ve militarizm özellikleri ile toplumdaki sınıf
farklılıklarını da gizleyen “sihirli bir çözüm” olmuştu. Disiplin ve itaat anlayışının
eksiksiz bir şekilde uygulandığı bu eğitim sistemi, ordudaki emir komuta sistemine göre
yeniden şekillenmişti. Çocukların küçük yaştan itibaren sosyokültürel olarak işlenmesi,
çocuklara verilen milliyetçi endoktrinasyon dozları ve disiplin ile çocukların ulusdevletinin gelecekteki teminatları olarak görülmesine yol açmıştı. Orta sınıf temelli
çekirdek ailelerin başka bir deyişle milli aileler, çocuklarını okullara göndermekle
mükellef kılınmışlardı. Böylelikle okullar öğrencilerini ulusal pazarlara ve ordulara
yurttaşlık vazifelerini bilen bireyler olarak hazırlamıştı. Ayrıca modern çocukluk
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paradigması özellikle anne ve kız çocuklarına ilave sorumluluklar da vermişti. Kadına
annelik vazifesi ile ulus-devletin milliyetçi değerlerini aktarılmasına dâhil edilmişti
(Öztan, 2013, s. 5-6).
Modern çocukluk paradigmasının Türkiye’deki gelişimi ise şöyle olmuştur. Batı
toplumunda olduğu gibi Osmanlı Türk modernite yapısında da çocukluğun arzu edilen
davranışlar ile donatılması temel alınmıştı. Ancak, II. Meşrutiyetle birlikte sultanın
otoritesine ve kadim düzene itaat ve sadakatle bağlılık ile müstakbel olma arasındaki
teorik sentez, yerini milliyetçi ve militarist ögeleri içeren milli asker-yurttaşa bırakmıştı.
Özellikle çocuk belleğinin eski düzeni istemeyen kalıntılarla dolu olmaması onların
toplumun gözdeleri arasında yer almasını sağlamaktaydı. Bu durum, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilanıyla, ülkedeki siyasi iklim ve sosyal yapısında yaşanan değişimle
beraber “cumhuriyet çocuğu” imgesini doğurmuştur (Öztan, 2013, s. 6-7).
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Batılı ülkelerde olduğu gibi çocukların korunması ve
çoğalmanın teşviki milli bir hedef olmuştu. Bu doğrultuda, resmi makamlar genç
annelerin çocuk bakımında bilinçlenmesine önem vermişlerdi. Yeni rejim ile
modernleşme ve kalkınma içinde yetiştirilecek cumhuriyetçi-vatansever çocukların Batı
medeniyetine ulaşmada, bağımsızlığı tescillemede ve ülkenin güvencesinde büyük bir
önemi ve yeri vardı (Öztan, 2013, s. 8-10).
Aslında bir bakıma çocukluk, çocukluğa bakış açısı ve çocukluk kavramı yıllar geçtikçe
dönüşüme uğramış, bu durumda çocuk refahı politikaları da değişime uğramıştır. Bu
politikalar, ailelerin ve çocukların hakları ve ihtiyaçları doğrultusunda dönüşüme
uğramıştır. Çocuk refahı/bakımı politikalarında başka bir ifadeyle çocuklara yönelik
politika sunumunu etkileyen Fox-Harding (1997) tarafından dört farklı değer yaklaşımı
tanımlanmıştır (Alcock, May ve Rownlingson, 2011, s. 493).
Tablo 2. Çocuk Bakımı Politikalarında Değer Yaklaşımları
Aile ilişkilerine sınırlı devlet müdahalesi ve özel
bir alan olarak aile
Devletin aile yaşamına müdahalesi, devletin
Devlet paternalizmi ve çocukların korunması
çocukları koruma ödevi ve gerekli görüldüğünde
ailenin isteklerinin yok sayılması
Ailelerin ve ebeveynlerin haklarının korunması
Ailelere hizmet ve mali destek sağlanması
Çocuklara hakları olan bağımsız özneler olarak
Çocuk hakları
muamele yapılması
Kaynak: Fox-Harding, 1997’den aktaran Alcock vd., 2011, s. 493.
Laissez-faire (bırakınız yapsınlar) ve patriyarka
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Modern çocukluk paradigmasının doğuşu sancılı olmuştur. Çocukların eğitimi önce,
kilisenin, sonra devletin eline geçmiştir. Devletin çocuklara verdiği eğitim, çocukluğun
inşasında önemli bir katkı vermiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte, çocuklar hem eğitimin
hem de fabrikaların önemli bir parçası olmuşlardı. Sonrasında çocuklara okullarda daha
fazla beceri kazandırılarak, fabrikalara kalifiyeli işçi olarak sunulmaya başlandı.
Çocuklar hem bedenen hem de ruhen sömürülüyorlardı. Öte yandan yine bu tarihlerde,
çocukların değeri anlaşılmaya başlandı. Devletler, çocukların eğitimini, bir işte
çalışmalarının önüne koymuşlardı. Önce okumaları gerekiyordu, ancak bu eğitimin
militarist ve fabrikalarda çalışacak şekilde verilmesi gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu.
Batı’da çocuklara ilişkin yaşanan gelişmelerin bir yansımasını da yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nde görmekteyiz. Cumhuriyetin ilk yıllarında bir model olarak “Cumhuriyet
Çocuğu” fikri ön plana atılmış ve toplumun yeniden inşasında görev alacak bireylerin
yetişmesi için örnek olmuştur.
2.3.4. Çocuk Hakları
Çocuk hakları, günümüz dünyasında daha da önemi artan konular arasındadır. Artık
çocuklar, toplum içinde bir görünmezi oynamasına gerek kalmadan, hak bilinciyle
toplumda bir sosyal statü sahibi konumundadır. Buna ek olarak, çocuklar için sağlanan
hizmet sunumlarında, eğitim, sağlık, çocuk bakımı vb. gibi çocuk refahını daha da
artıracak eğilime doğru gidilmiştir. Bunun sonucunda çocukların karar alma süreçlerine
aktif katılımı, haklarını tanıması ve toplumu geleceğe taşıyacak bilinçte olması, çocuk
haklarının önemini bir adım daha öteye taşımıştır.
Öte yandan çocukların yoksulluk içinde yaşaması insanlık onuruna bir hakarettir ve
çocukların insan haklarının ihlal edildiği açıktır. Yoksulluk, çocukların üstün yararını
törpülemekte ve eşit fırsatların olmayışından dolayı da genellikle çocuklar ayrımcılığa
uğramaktadır. Buna ek olarak yoksulluk, çocukların kalkınma haklarını da engellemekte
ve bu bir şiddet biçimine dönüşebilmektedir. Son olarak, yoksulluk çocuklardan; fiziksel,
zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimi için yeterli bir yaşam standardına sahip olma
haklarını da elinden almaktadır. En azından, çocuklara sosyal ve ekonomik hakların
(sağlık, eğitim ve sosyal sigorta hakkı) sağlanması gerekmektedir (Vandenhole, 2014, s.
611-612).
Çocuk yoksulluğunun ayrı ayrı ve genel yoksullukla mücadele bağlamında ele alınması
önemlidir; zira kırsal ve kentsel bölgelerde yoksulluğun en büyük yükünü taşıyan
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genellikle çocuklar ve kadınlardır. Çocuk haklarının etkin bir şekilde uygulanmasının
avantajlarından biri, çocuklarla dolaylı ve doğrudan iletişimde olan çevrelerin de iyileşme
olasılığıdır. Çocuk haklarını, ailelerden ve toplumlardan ayırmak bu nedenle mümkün
değildir. Buradaki zorluk, toplumsal bilincin yükseltilmesi ve devlet kaynaklarının
dağıtımı ile ilgilidir ve bu sorun küreseldir (Van Bueren, 1999, s. 682-683). Öte yandan,
BMÇHS, her biri çocuk haklarını korumak için bütüncül bir yaklaşımın gerekli olduğu
varsayımına dayanan katılım, önleme, hüküm ve koruma olmak üzere dört farklı
sınıflandırma yaklaşımını başlatmıştır. Bu bağlamda, bu dört yaklaşımını da içeren çocuk
yoksulluğuna yönelik bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Çocuk haklarının prizması
yoluyla yapılan böylesine bütüncül bir analiz, genellikle daha genel bir insan hakları
temelli yaklaşımın parçası olan “çocuk hakları temelli bir yaklaşım” ile ilgilidir. Tek bir
yaklaşım ya da anlayış yoktur, aksine yoksulluğa yönelik insan hakları temelli
yaklaşımlar bir hayli fazladır. Ancak her şeyden önce, yalnızca nihai sonuca (insan
haklarının gerçekleştirilmesi gereken) odaklanmak yerine, aynı zamanda genel sürece de
odaklanılmalıdır (Vandenhole, 2014, s. 615,684).
20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde, çocuk refahı ve çocuk politikalarını tüm dünyada
etkileyecek beş önemli sosyal ve ekonomik değişim yaşanmıştır. Birincisi, doğum
oranlarının azlığı ve nüfusun yaşlanmasından dolayı kaynakların çocuklardan yaşlılara
doğru kayacağı düşüncesidir. Ancak bu konu hâlâ belirsizdir. İkincisi, demografik ve
sosyal farklılıkların sonucu olarak, çocuklar arasındaki ekonomik ve yaşam koşulları
arasındaki uçurumdur. Üçüncüsü, küreselleşmenin etkisiyle ürünlere, bilgilere ve
görüntülere çocukların maruz kalmasıdır. Bu bağlamda, dünya çocuklarının aynı bilgi,
görüntü ve ürünlere maruz kalmasından mütevellit “uluslar ötesi çocuk” kavramına da
atıfta bulunur. Dördüncüsü, çocukların yaşamlarına ilişkin çocuk bakımı ve okul gibi
kurumsal sistemlerin ve daha uzun vadede sonuçları elde edilen kurumsal denetimlere
olan eğilimdir. Beşincisi ise, çocukların karar verme süreçlerine katılımlarıdır. Sonuç
olarak, çocukların yaşama bakış açısı ve yaşamları çok yönlülüğe doğru bir geçiş
yapmıştır (Alcock vd., 2011, s. 492).
Buna ek olarak, çocukluğun toplumsal yapının inşasında önemli bir yere sahip olması,
onlarla ilgili toplumsal, yasal ve kültürel beklentilerinde farklılık göstermektedir. Bu
durum aile ve toplum açısından bir sorun olarak görülmeye başladığından çocukluğun
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normlarının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmakla birlikte disiplin ve denetiminde
çocuklar için önemli bir unsur olduğu görülmüştür (Dikmen-Özaslan, 2016, s. 16).
Özetle, çocukluk dönemi, salt doğum ile yetişkinlik arasındaki yılları kapsamasının
ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu kavram, çocuğun yaşadığı koşullar ve yaşamındaki
durumlar, çocukluk döneminin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Yeterli yiyecek,
eğitim, temiz su ve sanitasyon imkânlarına sahip olmayan ve uygun bir barınaktan yoksun
olarak çocukluk dönemi geçiren bireylerin çocukluk dönemleri ellerinden alınmış
bireyler olarak adlandırılabilir. Bununla birlikte, aynı mahallede, aynı sokakta, bölgeler
ve ülkeler arasında da çocukların yaşamlarında önem arz edecek farklılıklar bulunabilir.
Çocukların ergenlik dönemlerine kadar olan süreçte yaşadığı ülkenin kültürü, çocuk
politikaları, çocuklardan beklenenler farklılaşsa da çocukluğun tanımı üzerinde çocukluk
anlayışına ilişkin önemli entelektüel anlayış ortaklığı olduğu görülmektedir (UNICEF,
2005, s. 3). Bu fikir birliğinin oluşması ile 20. yüzyılda meydana gelen çocuk haklarında
önemli değişmelerin olmasıyla çocuk yüzyılı olarak bilinmektedir. Bu yüzyılda çocuğun
önemli, değerli, kendine özgü düşünce ve ihtiyaçlarının olduğu anlaşılmıştır (Koşar,
1992, s. 185).
Her ulustan, ırktan ve inançtan çocukların yetişkinliğe hazırlanması gerektiği bunu da
çocukların sömürüye karşı korunarak, fiziksel, ahlaki ve zihinsel gelişimlerinin
sağlanarak yapılması gerekliliğini 1922 yılında Eglantyre Jebb (Çocukları Koruma Fonu
üyesi) Çocuğun Hakkı Şartlı taslağında dile getirmiştir (Dikmen-Özarslan, 2016, s. 192).
Çocukları Koruma Fonu Uluslararası Birliğinin hazırlamış olduğu ve Milletler Cemiyeti
tarafından 26 Eylül 1924 tarihinde kabul edilen beş maddelik Cenevre Bildirgesi,
Evrensel İnsani Hakları Bildirgesi (10 Aralık 1948) ve bu bildirgeyi temel alan 1959
yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda çocukların uluslararası zeminde
korunmasını ve temel haklarını belirleyen önemli bildirgelerdir (Koşar, 1992, s. 185-186).
Aynı zamanda, BMÇHS (1989) çocuklarla ilgili birden fazla standardı bir arada toplayan
ve çocuk haklarını yasal bir zorunluluk olarak gösteren ilk uluslararası insan hakları belge
niteliği taşımaktadır (UNICEF, 2005, s. 3). BMÇHS'de yoksulluğa karşı bir çocuk hakları
yaklaşımında özellikle 2., 6., 26. ve 27'nci maddeler seferber edilebilecek haklar olabilir
(Vandenhole, 2014, s. 622). BMÇHS’nin özünde yer alan önemli ana ilkelerden
bahsetmekte yarar vardır (UNICEF, 2014, s. 4):
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•

“Ayrım gözetmeme ya da evrensellik (madde 2): Irk, renk, cinsiyet, din, dil,
siyasal ya da başka görüş; ulusal, etnik ya da toplumsal köken, mülkiyet ve
engellilik durumu; doğumla ilgili ya da başka bir statü ne olursa olsun tüm
çocuklar haklara sahiptir.

•

Yüksek yarar (madde 3): Çocuğun yüksek yararı, kendisini etkileyecek tüm
kararlarda birinci derecede gözetilmelidir.

•

Yaşam, hayatta kalma ve gelişme (madde 6): Tüm çocukların yaşam, hayatta
kalma; fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki, psikolojik ve toplumsal açılardan tam
potansiyellerine ulaşacak şekilde gelişme hakkı vardır.

•

Sosyal güvenlikten yararlanma (madde 26): Her çocuğun, sosyal sigorta dahil,
sosyal güvenlikten yararlanma hakkını tanır ve bu hakkın tam olarak
gerçekleşmesini sağlamak için ulusal hukuklarına uygun, gerekli önlemleri
alırlar.

•

Yeterli bir hayat seviyesine ulaşma (madde 27): Her çocuğun bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine
hakkı olduğunu kabul ederler.”

Çocukların durumu ve haklarını özümseme açısından Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
etkisi derin olmuştur. Sözleşme çocuk haklarıyla ilgili bazı hükümleri de kapsamaktadır
(UNICEF, 2005, s. 3-6):
•

“Sözleşme, çocukluğu yetişkinlikten ayrı bir alan olarak tanımlamaktadır (18
yaşın altındaki herkes çocuktur).

•

Sözleşme, ailenin çocukların yaşamındaki rolünü vurgulamaktadır.

•

Sözleşme, içinde bulundukları koşullardan bağımsız olarak bütün çocukların
belirli haklara sahip olduklarını ilan etmektedir.

•

Sözleşme, çocuğu hem bir birey hem de daha geniş toplumun üyesi olarak
tanımaktadır.

•

Sözleşme, çocukluk dönemine ilişkin koşul ve standartları belirlemektedir.

•

Sözleşme çocuğa yönelik yükümlülükleri belirlemektedir”

Bu bağlamda çocuk refahı, çocuk haklarını içermesi açısından çocuk mevzuatı için
öncelikli bir durumdur. Örneğin, çocuğun gelecekteki refahı ile ilgili kararların uzmanlar
tarafından alınması sırasında çocuğun istek ve seçimlerinin dile getirilmesini sağlayan
önlemler, mevzuatın çoğunda içerilmiştir (Walker ve Walker, 2015, s. 353). Bununla
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birlikte, söz konusu bu sözleşme, çocukların yaşam hakkı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik,
dinlenme, oynama, ayrımcılığa ve sömürüye karşı korunma, uygun etkinliklerde
bulunmaları yönünde teminat altına almaktadır (Metin, 2015, s. 178).
Öte yandan, şu durumu da şerh düşmekte fayda görünmektedir. Çocukların, tarih
kaynaklarında hemen hemen tamamen dilsiz olduklarını belirtmektedir. Tarih boyunca
ve tarih yazını içinde çocuklar hakkında yetişkinler konuşmaktadır. Çocukların
kendilerine ait tarihsel kaynaklar bulunmamaktadır. Bu nedenle çocukluk tarihi
çalışmaları bütünüyle yetişkinlerin yazdıklarına dayanmaktadır (Dikmen-Özaslan, 2016,
s. 87). Buna ek olarak, kadınların erkeklerden, çocuklar ise yetişkinlerden daha alt
konumda olduğunu ve bu durumun kadınlar ve çocuklar için ikincil ve bağımlı olarak
konumladığını ifade etmiştir. Bu bağlamda, bu sistem kadınların/çocukların ‘üstün yararı’
dili denmekte ve bu dilin kadınlar ve çocuklar için tehlikeli olduğunu iddia etmektir. Zira
bu dışlama ve koruma kılıfına sokulmuş kontrol felsefesidir ve korunanların kendilerine
bakmakta yetersiz olduklarını kabulüne dayanır. (Dikmen-Özarslan, 2016, s. 124-126).
Son olarak çocukluk kavramını ne olursa olsun yetişkinler tarafından tanımlanması
olduğu söylemiştir (Dikmen-Özarslan, 2016, s.132).
Diğer bir konu hem devlet hem de sivil toplum düzeyinde insan hakları uygulamalarının
çoğu önleyicilik üzerinde yoğunlaşmamıştır. Önleyici rol büyük ölçüde arka planda
bırakılmış, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başlamaktadır. Önleyici birincil,
ikincil ve üçüncül önleme olmak üzere üç bölüme ayrılır. Birincil önleme, tüm çocuk
nüfusuna yönelik politika ve uygulamaların tasarlanması ve uygulanması ile ilgilidir.
Bunlar bir dizi ilgili devlet kurumunun koordineli yanıtını gerektirmektedir. BMÇHS'nin
tam olarak uygulanması birincil önleme yöntemidir. İkincil önleme, çocukları “risk
altında” tanımlamayı amaçlayarak, yoksulluk riskini azaltmak için programlar
sağlanmasıdır. İkincil korunmanın temel dayanağı, belirli çocuklara yönelik belirli
hizmetlerin önleyici bir etkiye sahip olmasıdır (Van Bueren, 1999, s. 685). Buna ek
olarak, yoksulluktan kaynaklanan ve küçük çocukların maruz kaldıkları kırılganlıktan
elde edilen sonuç, “erken çocukluk döneminde uygun önleme ve müdahale stratejileri” ile
“genç çocukların mevcut refahı ve gelecekteki beklentileri üzerinde olumlu etkileri”
olabileceğidir.

Mevcut

azami

kaynakların

tahsisinde

“yoksulluğun

ortadan

kaldırılmasına ve eşitsizliğin azaltılmasına özel bir odaklanma” olması gerekmektedir.
Ancak, gelir ölçütlerine odaklanmak yeterli değildir; yoksulluğun azaltılmasının sosyal,
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kültürel, coğrafi ve diğer yapısal belirleyicileri de dikkate alınmalıdır (Vandenhole, 2014,
s. 622).
Çocuk yoksulluğu çocukları koruma, saygınlık ve güvenlikten yoksun bırakma hâlidir.
Çocuk yoksulluğu içinde olan çocukların sorunu yalnızca maddi yoksunluk olarak
algılanmamalıdır. Aynı zamanda bu çocukların manevi ve duygusal alanlarda da
yoksunluk çekmeleri, çocuk haklarının ihlalinin de yaşandığını göstermektedir. Ne yazık
ki, çocuk yoksulluğunun söz konusu bu boyutları yeterince araştırma ve belgeye sahip
değildir. Diğer taraftan çocukların korunmasına ilişkin uluslararası karşılaştırılabilir
verilerin bulunması da oldukça sınırlı sayıdadır (UNICEF, 2005, s. 25).
Özetle, çocukların çocukluklarını yaşaması, gelişim evrelerini tamamlaması, çocuklara
ilişkin hakların korunması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Özellikle eğitimlerine ve
sağlıklarına özel önem gösterilmesi elzemdir. Küçük yaşlardan itibaren, çocuğun
haklarının elinden alınması tüm gelişimsel sürecini etkileyecektir. Bu nedenle çocuk
haklarının

teminat

altında

alınması

kamunun,STK’lerin

ve

tüm

toplumun

sorumluluğundadır.

2.4. ÇOCUK YOKSULLUĞU
Bu bölümde, çocuk yoksulluğu kavramı ve tanımından, yoksulluk kültürü ve döngüsüne,
yoksulluğun çocuklar üzerinde neden olduğu sorunlara ve son olarak da çocuk
yoksulluğunu azaltmada izlenecek adımlara değinilecektir.
Gelişmekte olan ülkelerde yaşanan sosyoekonomik sorunlar, ailelerin ve çocukların iyi
olma hâlini tehdit etmekte, çocukların en iyi bir biçimde gelişimi açısından büyük risk
yaratmaktadır. Aileler, çocuklarının temel gereksinimlerini dahi karşılayamamakta ve bu
durum çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmelerinin önünde engel teşkil
edebilmektedir. Bu bağlamda her toplumun kendine özgü siyasi, sosyal ve ekonomik
bakımdan çeşitlilik göstermesi nedeniyle ebeveyn bakımından yoksun çocukların
profilinin, sayısının ve niteliğinin farklılık göstermesine neden olmaktadır (Yolcuoğlu,
2013, s. 155).
Toplumun dezavantajlı grubunda yer alan yoksul kesim, birçok hizmetlerden faydalanma
oranının düşük olduğu gözlenmektedir. Alınan sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşük
olması, yaşanılan bölgenin hava, su ve çevre kirliliğine daha fazla maruz kalması, yetersiz
beslenme ve hastalıkların fazla olması, eğitim kalitesinin ve kaynaklara erişimin düşük
seviyelerde olması şeklinde örneklendirilebilir. Ayrıca, yoksul çocukların akademik
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ortalamlarda diğer çocuklara göre daha düşük başarı durumu olmasıyla beraber okulu
bırakma oranları da oldukça yüksektir. Diğer taraftan bu gençlerin suçtan yakalanma,
tutuklanma, hapis cezaları gibi durumlarla karşılaşmaları yoksul olmayan gençlere oranla
daha yüksektir. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, yoksulluk genellikle fiziksel,
zihinsel ve sosyal gelişim bozukluklarına, umutsuzluğa ve özgüven eksikliğine neden
olmaktadır. Bu bağlamda yoksul ailelerde yetişen çocuklarda yetişkin dönemlerinde de
aynı koşullarda yaşama eğilimi göstermektedir. Bugün çoğu insan aşağı yukarı
ebeveynlerin yaşadığı şartlarda yaşamını sürdürmektedir (Zastrow, 2015, s. 164-165).
Yoksulluğun olumsuz etkileri yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha çok görülmektedir. Bu
nedenle, çocuk yoksulluğunun tanımının geleneksel hane halkı geliri veya düşük tüketim
düzeyi gibi kavramların ötesinde genişletmek daha önemlidir (UNICEF, 2004, s. 16). Bu
sebeplerden dolayı 1980’lerin başında, çocuk yoksulluğunu genel yoksulluk kavramından
ayırmak gerektiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda çocuk
yoksulluğunun hane ve yetişkin yoksulluğunun daha ötesinde olduğu görülmektedir
(Dayıoğlu, 2007, s. 83). Önceleri çocuk yoksulluğu, hane yoksulluğu ile birlikte ele
alındığı zamanlarda, hanenin yoksulluğu doğal olarak o hanede yaşayan çocukların da
yoksulluğu anlamına gelmekteydi. Ancak birçok hane halkında çocuk yoksulluğunun,
hane yoksulluğundan daha büyük olduğu araştırmalarla ortaya konulmuştur. Farklı
demografik gruplar ile yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak pek
çok ülkede bu başarı sağlanmış olsa bile çocuk yoksulluğunun azalmaması, çocuk
yoksulluğunun ayrı şekilde incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Özgüler, 2014,
s. 166-167).
Yoksulluk olgusu, farklı boyutlara ve çeşitli yüzlere sahiptir. Çocukluk dönemini her
açıdan tehdit eden yoksulluk, özellikle çocukları yaşama, gelişme ve büyüme alanlarında
ihtiyaçları olan imkânlarından mahrum bırakmaktadır. Birçok eşitsiz alanlara maruz
kalan çocuklar fırsatlardan da eşit bir şekilde yararlanamamaktadır. Aynı zamanda
ekonomik, sosyal ve toplumsal cinsiyete yönelik eşitsizlikleri de pekiştirerek ailelerin ve
toplumların çocuklara uygun ortamlar oluşturmalarının önünü kesmektedir. Bundan
dolayı istismar, ayrımcılık, sömürü, dışlanma ve şiddet gibi olumsuz davranışlara ve
koşullara karşı çocuklar savunmasız bırakılmaktadır (UNICEF, 2005, s. 15).
Yoksulluğun sadece çocukluk döneminde olumsuz etkiler bıraktığı düşünülmemelidir.
Yoksulluk aynı zamanda yetişkinlik döneminde de etkisini sürdürmektedir. Yoksulluğun
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çocukluk döneminde zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimde yarattığı olumsuz etkiler;
yetişkin bir birey olduğunda kendini gerçekleştirememe ve toplumda etkin bir şekilde yer
alamama gibi sonuçlara neden olabilir (Öztürk, 2008, s. 68).
Yoksulluğun nesilden nesle aktarılan bir olgu olduğu düşünülmektedir. Bu durumu Oscar
Lewis, yoksulluk kültürü yaklaşımı ile açıklamaktadır. Diğer taraftan Lewis (1966),
dünyanın farklı köşelerindeki yoksul mahallerde yaptığı araştırmalar sonucunda
insanların yoksul olmasının sebebini “toplumun geneline göre farklı bir kültüre ve yaşam
biçimine sahip olmaları” ifadesiyle temellendirmektedir. Lewis (1966) çalışmasında aynı
kültüre sahip mahallelerde yaşayan yoksulların ve bu kültür ile büyüyen bireylerin
kaderci, mutsuz, aşağılık kompleksine sahip, çaresiz ve umutsuz olduklarını ifade
etmiştir. Bundan dolayı da bu kültüre sahip olan bireylerin çevrelerindeki iktisadi
etmenler ortadan kalksa bile bireylerin kendilerini bahsedilen duygularının devam
edeceğini

söylemektedir.

Yoksulluk

kültürü

yaklaşımları,

mevcut

durumların

iyileştirilmesinde ve söz konusu kültürden kurtulmada en büyük engel olarak
görülmektedir. Bu durum, yoksulların toplumdan izole yaşıyor olması en büyük
göstergedir. Bireyleri yoksulluk kültürüne hapseder. Bundan dolayı çevreyle olan
bağlantıları oldukça kısıtlı olmasının yanı sıra bu kültürden kurtulmaya dönük sosyal
hizmetlerden ve eğitim kurumlardan yararlanmak istemezler. Bunun nedeni ise, bu
kurumların ve hizmetlerin hâkim sınıfa ait olmasındandır. Buna ek olarak, siyasi ve
örgütsel becerilerden yoksun olduklarından dolayı, sorunlarının çözümü için kolektif
çaba göstermemektedirler (Zastrow, 2015, s. 178-179). Bunun yanı sıra, Işık ve
Pınarcıoğlu (2015) yoksulluk ile ilgili yaptığı çalışmada ise, nöbetleşe yoksulluk
kavramına değinmiştir. Nöbetleşe yoksulluk kavramını, “…her türlü yerel kaynaktan
beslenen ilişki ağları sayesinde kent yoksullarının yaşama stratejilerin kendilerinden
sonra gelenlerin sırtından yürütülmesi ve yoksulluğun bir şekilde onlara devredilmesi…”
şeklinde tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle, hane halklarının yoksulluktan kurtulduktan
veya zenginleşmeye başladıktan sonra başka bir yerde yaşama arzusu içinde olduklarını
ifade etmişlerdir. Bunların boşalttıkları yerlere ise kentin yeni yoksullarının yerleştiğini
belirtmiştir (s. 50).
Yoksulluk döngüsü başka türlü de meydana gelmektedir. Yoksul ailenin çocukları
okuyamamakta, iyi beslenememekte, erken evlenmekte ve çalışma yaşamına erken
atılabilmektedir (Dedeoğlu, 2004, s. 52). Bu bağlamda, yoksul insanların içinde
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bulunduğu durum yoksulluk kültürünün oluşmasına sebep olmaktadır. Yoksulluk
döngüsü de aynı zamanda birbiri ile ilişkili ve birbirini besleyen mahrumiyetlerin
oluşmasına neden olmakta ve yoksulluktan çıkışın önüne gelen engelleri arttırmaktadır
(Şenses, 2014, s. 95).
Şekil 4. Yoksulluk Döngüsü
Eğer küçük
çocukları da varsa,
finansal
yükümlülükler
onları
yaşamlaarının geri
kalanında
yoksulluğa
mahkum eder.

Küçük
çocukları
olan yoksul
aileler

Eğer erken evlenrse,
masraflar artar ve daha
ileri eğitim ya damesleki
eğitim alma ihtimalini
ciddi anlamda kısıtlar.

Eğitim düzeyi düşük
olduğundan,
yoksulluğa sıkışıp
kalma baş gösterir.

Yaşam
koşulları
Standartları
n altındadır.

Çocuklar bu standart altı
yaşam koşullarından ve
okuldan kaçmak için okulu
bırakıp düşük ücretli bir işte
çalşmaya başlar veya
evlenir.

Genellikle
okula karşı
az ilgi
duymalarına
neden olur

Kaynak: Zastrow (2015, s. 178).
Şekil 4, yoksulluk döngüsünü göstermektedir. Çocukluk dönemindeki yoksulluk,
yetişkinlikteki yoksulluğun temel nedenlerinden birisi olabilir. UNICEF (2005, s. 15),
çocukluk döneminde yoksulluk yaşayan çocuğun yetişkin olduğunda da yoksul
ortamlarda yaşamına devam etmesi, birbiri içinde oluşan kısır döngü hâline gelmektedir.
Gelecek kuşaklarda da bu kısır döngünün kırılması için çocukluk döneminde yoksullukla
mücadeleye başlanılması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca yaşam standartlarının altında
yaşayan çocuklar, genellikle okula karşı ilgisinin azaldığını ve genellikle erkek
çocukların düşük ücretli bir işe girdiğini ve kız çocuklarının ise erken yaşta evlendiğini
belirtmektedir.
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Şekil 5. Yoksullaşmanın Yaşam Döngüsü

Kaynak: Schwartz, 1988, s. 106’dan aktaran Jütte (2008, s. 52).

Şekil 5’te yoksulluğun ekonomik dalgalanmalar ve teknolojik değişimlerle ilişkili olduğu
gerçeği, uzun süredir tarihçilerin dikkatini yoksulluğun durumundan çok sebeplerine
yöneltmişti. Sosyal tarihçiler birtakım ekonomik ve demografik görüngülerin yaşam
döngüsüne dayanarak çok daha iyi açıklanabileceği gerçeğinin giderek daha fazla farkına
varmışlardır. Yoksulluğun ilk evresi çocuklukta başlar. Çocuklar, özellikle de çok küçük
olanlar, yoksulluğun önemli bir sebebidir, çünkü ailenin ekonomik kaynakları üzerinde
büyük bir yük oluştururlar. Böyle küçük çocuklara sahip bir haneye yapılan yoksulluk
yardımı ödemelerinin seyri çocuklara bakmanın değişen maliyetlerini ortaya
koymaktadır. Kız veya erkek çocuğun on beş yaşına gelip de aile ekonomisi üzerinde bir
yük olmak yerine eve ekmek getiren hale gelince; bu ailelerin bütçelerinde bir “açık”
oluşmasına sebebiyet vermektedir (Jütte, 2008, s. 52-54).
Bu durum kısa dönemde yoksulluğu azaltacak gibi görünse de uzun dönemde hane
halkının yoksul kalmasının temel sebebi olacaktır. Bu bağlamda yoksul aileler yukarıda
bahsedilen sorunları çözüme kavuşturmuş olsa bile düzenli bir gelire sahip olmamaları
durumunda, çocuklarını çalışma ortamına sürükler. Çünkü yoksul bir yetişkin vücudunu
sermaye olarak görmesi çocuğunun da ihtiyaç hâlinde çalışmasını beklemektedir. Bu
durumda yoksul ailelerin çocuklarının eğitimlerinin bitirmelerini beklememelerini
açıklamaktadır (Durgun, 2011, s. 149).
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Ehrenreich (2001) ise çalışan yoksullar diye bir kavram ortaya atmakta ve çalışan
yoksulları toplumdaki en büyük hayırsever olarak konumlandırmaktadır. Çalışan
yoksulların kendi çocuklarını ihmal ederek başkalarının çocuklarının bakımını
üstlendiğini ifade ederek açıklar. Buna ek olarak, sağlıksız barınma koşullarında
yaşayarak diğer evlerin temiz ve mükemmel olmalarını sağlarlar. Bu durumun aslında
sosyolojik açıklamasını Gans (1968), ABD’deki yasaların toplumun çoğunluğunu
oluşturan tüketicilerin, kiracıların veya hastaların çıkarlarını değil iş dünyasını, ev
sahiplerini ve doktorların çıkarlarını koruduğunu ifade etmektedir (Aktaran Zastrow,
2015, s. 180-181). Yoksulluk sebebiyle aileler zincirleme olaylar dizgesi şeklinde, annebabalar günlük yaşam ve geçim derdinde kendilerini kaybetmekte ve bunun sonucu
olarak da çocuklarına gereken ilgi ve alakayı gösterememektedir (Arıkan, 2003’ten
aktaran Gökçearslan, 2003, s. 145). Aslında çalışan yoksullar ailesiyle ve çocuklarıyla
geçireceği zamanı, çalıştıkları kurum, başka bir aile veya onların çocuklarının bakımıyla
geçirmektedir.
2.4.1. Çocuk Yoksulluğunun Tanımı
BM yoksulluğu şöyle tanımlamaktadır: “yeterli yaşam standardına ulaşma ve diğer sivil,
kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal haklardan yararlanma açısından gerekli
kaynaklardan, yapabilirliklerden, seçeneklerden, güvenlikten ve güçten sürekli ya da
kronik olarak yoksun oluşla belirlenen bir insanlık durum”dur. Yoksulluk, sadece temel
hak ve hizmetlerden yoksun olma durumunu değil aynı zamanda insan haklarının
yaşamsal öğelerini içinde barındırmaktadır. Yoksulluğu çocuklar düşük gelir ya da düşük
tüketim düzeyi gibi standartlaşmış kavramsallaşmalarının daha ötesinde yaşamaktadır.
Bundan dolayı çocuk yoksulluğunun somut olarak ele alınması ve kavranması gerekliliği
ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda, yoksullukla ilgili mücadelelerde daha etkin ve etkili
stratejilerin oluşturulması önem arz etmektedir (UNICEF, 2005, s. 17). Bu bağlamda,
Bauman (2006, s. 78), Afrika'da araştırma yapan araştırmacıların, köy ve kasabalarda
dolaşırken yoksul çocukların kendilerinden ekmek, çikolata, su ya da oyuncak değil,
derslerini yapabilmek için kalem istediklerini belirtmiştir.
Dünya Çocuklarının Durumu 2005 raporunda ise, yoksullukla mücadele stratejilerinde
yoksulluk içinde yaşayan çocukların tanımlamasını; “yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,
yaşama, büyüme ve gelişmeleri açısında gerekli maddi, manevi ve duygusal kaynaklardan
yoksun biçimde yararlanamamakta, potansiyellerini, tam olarak geliştirememekte ve
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topluma tam ve eşit üyeler olarak katılamamaktadırlar” önermektedir (UNICEF, 2005,
s. 18). İş bu tanımdan yola çıkarak maddi yoksulluk çeken çocukların fiziksel ve bilişsel
kapasitelerinin olumsuz yönde etkilendiği ve maddi yoksulluk çekmediği hâlde manevi
ve duygusal açıdan yoksulluk çeken çocuğun da yoksunluk çekeceği vurgulanmıştır.
Yoksulluk, çocukları olumsuz koşullara mahkûm etmesi ile güçsüzleştirmektedir. Bu
durumda çocukların toplumlara katılımlarını azaltmakta ve mevcut potansiyellerini
ortaya koymalarına engel olmaktadır (UNICEF, 2005, s. 18).
Yoksulluğun birden fazla etmene bağlı olduğu gibi çocuk yoksulluğunun da farklı
ölçeklerdeki etkenlere bağlı olduğu bir gerçek olup çocuk yoksulluğu ona göre
şekillenmektedir. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri, iş gücü piyasası, aile
yapıları, ebeveynlerin eğitim düzeyleri, toplumdaki cinsiyet rolleri, gelir dağılımdaki
eşitsizlikler gibi birçok nedenler sıralanabilir (Metin, 2015, s. 169). Çocuk yoksulluğu,
çocuklara ilişkin faaliyetlere, hizmetlere ve fırsatlara erişimi sınırlandırmasıyla çocukluk
yaşantılarına zarar vermekte ve küçük yaşlarda risklerle karşı karşıya kalmayı artırmakta
ve kaynaklara erişimi zorlaştırmaktadır (Temiz, 2008, s. 82).
2.4.2. Çocuk Yoksulluğunun Nedenleri
Bu bağlamda, çocuk yoksulluğunu daha iyi anlayabilmek için çocuk yoksulluğuna ilişkin
araştırmalara bakmakta fayda olacaktır.
Çocuk yoksulluğu üç temel nedenden dolayı azalmamaktadır (Danziger ve Gottschalk,
1986): birincisi, boşanmanın artması ve evlilik öncesi doğum oranlarının yükselmesinden
dolayı, çocukların büyük bir kısmı yalnızca anneleri ile yaşamaktadır. Bu tek ebeveynli
ailelerin (kadın-çocuk), iki ebeveynli ailelere göre daha yoksul olması muhtemeldir; tek
ebeveynli ailelerin (kadın) daha düşük ücretli işlerde çalışma eğilimindedir, ailenin
başında olmayan babalar ise genellikle çocuk desteğine katkıda bulunmamaktadır ve bu
ailelere kamu yardımı düşüktür. İkincisi, son 20 yılda ‘ailelerin reisleri’nin giderek artan
bir kısmı, bakmakta yükümlü oldukları bireyleri yoksulluktan uzak tutmak için yeterli
gelir elde edememiştir. Ortalama reel gelir uzun yıllarca hızla büyümemiş ve gelir
dağılımı zaman içinde daha eşitsiz hale gelmiştir Üçüncüsü, çocuklar için sağlanan
hükümet gelir desteği yardımları, 1970'lerin başından 1980'lerin başlarına kadar geriledi
ve muhtemelen son yıllarda düzelmemiştir (Committee on Ways and Means, 1985, s.
182’den aktaran Plotnick, 1989, s. 523-524).
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Bucton (1972, s. 14-15) 1968 yılında yaptığı bir araştırmada çocuk yoksulluğunu
etkileyen etmenleri şu şekilde maddelemiştir:
•

Ailenin geniş aile/çekirdek aile oluşu: ailenin genişledikçe yoksullaştığını ifade
etmiştir.

•

Ailede babanın mevcudiyeti/olmayışı: Tek ebeveynli (anne) ve 18 yaş altı küçük
çocuğa sahip hane halkının yoksulluk oranı %53,6 iken, tek ebeveynli (baba) ve
18 yaş altı küçük çocuğa sahip hane halkının yoksulluk oranı %6,5 çıkmıştır.

•

Etnik temelli farklılık: İki ebeveynli ve iki çocuğa sahip hane halkının beyaz ırkın
yoksulluk oranı %6,1 iken, iki ebeveynli ve iki çocuğa sahip hane halkının beyaz
olmayan ırkın yoksulluk oranı %26,8’dir.

Batcholder (1966, s. 30) ise 1963 yılında Amerika’da yaptığı araştırmada, Sosyal
Güvenlik Kurumu (Social Security Administration-SSA) kriterine göre 18 yaş altı
bireylerin (çocukların) %21,5’inin yoksul olduğuna, bunların içinde beyaz çocukların
yoksulluk oranının %15,7 ve beyaz olmayan çocukların yoksulluk oranının ise %59,5
olduğunu ifade etmiştir.
Danzinger (1986), 1967-1984 yılları arasında ABD’de yaptığı araştırmada etnik ve aile
tipine göre yoksulluk ve çocuk yoksulluğu farklılaşmaktadır. Beyazlar, Hispaniklere
göre, Hispanikler de siyahlara göre daha yüksek gelir elde etmektedirler (1973 yılında;
33859$, 23280$ ve 20708$; 1984 yılında; 31298$, 21663$ ve 18504$). Buna ek olarak,
kadınların başı çektiği tek ebeveynli ailelere baktığımızda siyahlar, Hispaniklere göre,
Hispanikler de beyazlara göre daha fazladır (1973; %39,7, %19,00 ve %14,6; 1984;
%51,8, %25,5 ve %21,3’tür). Yoksulluk oranlarına baktığımızda ise, siyahların,
Hispaniklere göre, Hispaniklerin de beyazlara göre daha yüksek oranlarda olduğunu
söyleyebiliriz (1973; %34,4, %22,9 ve %7,9; 1984; %39,3, %31,3 ve %13,5). Buna ek
olarak yoksullukla ilgili en çarpıcı gerçek tek ebeveynli ailelerin (kadınların başında
olduğu) yoksulluk oranının tüm değişkenlere oranla daha yüksektir (s. 1,6-7, 10-11).
1987 yılında yapılan bir başka araştırmada ise, tek ebeveynli ve reisinin baba olduğu
ailedeki çocukların yoksulluk oranına baktığımızda Hispanik çocuklar (%28,3), siyah
çocuklara göre (%19,8), siyah çocuklar (%19,8) ise beyazlara (%9,5) göre daha
yoksuldur. Tek ebeveynli ve reisinin anne olduğu ailedeki çocukların yoksulluk oranına
baktığımızda hispanik çocuklar (%70,1), siyah çocuklara göre (%68,3), siyah çocuklar
beyazlara (%45,8) göre daha yoksuldur. Bir bakıma çocuk yoksulluğu, evin reisinin beyaz
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olmadığı ve kadın olduğu ailelerde yoksulluk daha şiddetli yaşanmaktadır (Plotnick,
1989, s. 524).
Bu araştırmalara ek Danziger ve Danziger (1995), Casey (1991), Weill (1991), Jensen,
Eggebeen ve Lichter (1993) ve Corcoran ve Chaudry (1997) yaptıkları araştırmalarda
benzer sonuçlar bulmuşlardır.
Gregg vd. (1999, s. 172-175) 1968-1995 dönemlerini kapsayan araştırmasında hane
halkının işgücü statüsüne göre çocuk yoksulluğunu incelemişlerdir. 1968 ile 1995-1996
dönemi incelendiğinde, çocuk yoksulluğu oranındaki artış, ebeveynin işsiz (%16), serbest
çalışan (%3,7), yarı-zamanlı (%1,4), düşük ücretli (%1,5) ve hem düşük ücretli hem de
yarı zamanlı çalışanlarda (%3,5) artmıştır. Yaş gruplarına göre çocuk yoksulluğu da
incelenmiştir. Aynı dönemde göreli çocuk yoksulluğu oranındaki artış6, 0-4 yaş grubu
%34,7, 5 -10 yaş grubu %35,7, 11-15 yaş grubu %29,4 ve 16 yaş ve üstü grubu için ise
%19’dur. Aslında bu farkın olmasında gelir önemli bir faktördür. Tek ebeveynli ailelerin,
iki ebeveynli ailelere göre geliri düşmüştür ve bu da oranlara yansımıştır (1968: 0,90;
1979: 0,80; 1990: 0,62; 1995-1996: 0,58). Bu bağlamda, çok küçük çocuklar arasındaki
yoksulluğun derinliği ve şiddeti, çocuk yoksulluk oranlarının genelinden daha kötüdür.
Küçük çocuklar yetersiz beslenme veya sağlık bakımı ya da kötü yaşam koşullarının
neden olduğu gelişimsel sorunlara karşı daha savunmasızdırlar (Weill, 1991, s. 339).
Avustralya’da 1982 ile 1995-1996 yılları arasında Harding ve Szukalska (2000, s. 248250) yaptığı araştırmada, çocuk yoksulluğu oranı erkeklerde %13’ten %9’a ve kadınlarda
%41’den %18’ye gerilemiştir. Ancak çocuk yoksulluğunda bulunan kızların, erkeklere
göre 2 kat fazladır. 2017 yılındaki AB-28 ortalamasına bakıldığında, yoksulluk riski ile
karşı karşıya kalan kızların oranı, erkeklerin oranına göre 0,4 puan daha yüksektir
(Eurostat, 2020).
Jenkins, Schluter ve Wagner (2003) yaptığı araştırmada İngiltere'de ve Almanya'da bir
yıl önce ve bir sonraki yıl arasında önemli sayıda çocuğun, yoksulluğa girip çıktığını,
ancak sayının İngiltere'de daha düşük olduğunu keşfetmiştir. 1992-1997 yılları arasındaki
dönem incelendiğinde, her iki ülke için de çocuklar arasındaki yoksulluk oranı, nüfusun
yoksulluk oranından daha büyüktür, ancak bu farklılık Britanya'da, Batı Almanya'ya göre
daha fazladır (s. 338).
Not: Yoksulluk AHC = hane halkı tarafından ölçülen yoksulluk, konut maliyetlerinden sonraki ortalama
eşdeğer gelirlerin yarısından azdır.
6
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Fotoğraflar sadece bir anı yakalar, ancak yoksulluğu çocuklardaki uzun vadede etkileri
daha şiddetlidir. Yoksullar, geçici yoksullar (çocukluğunun yarısı veya daha azı yoksulluk
içinde geçen) ve uzun vadeli yoksullar (çocukluğunun yarısından fazlası yoksulluk içinde
geçen) olmak üzere iki gruba ayrılır. Kuşaklararası yoksulluk paternleri çocukluktaki
yoksulluğa benzemektedir. Yoksullukta önemli bir hareket ve kayda değer bir sebat var.
Birçok yoksul çocuk, yoksulluğu tamamen yetişkin olduğunda yok etmiştir. Ancak, uzun
dönem yoksulluk içinde yaşayan çocukların önemli bir kısmının yoksulluğu çocukluktan
sonra da devam etti. Hiçbir şekilde yoksulluk görmeyen çocuklar, uzun vadeli yoksulluk
içinde büyüyen çocuklardan yetişkinlik yıllarında daha az yoksulluğu görmüşlerdir. Uzun
süreli yoksulluk, çocukların gelişimi için kalıcı sonuçlar doğurmaktadır: yoksullar, erken
çocukluk döneminde büyük bilişsel kusurlara neden olmakta ve bunun sonucunda
yetişkinlikte düşük gelir elde etmelerine ve gelir açıkları ile karşı karşıya kalmalarına
neden olur. Üstelik özellikle uzun vadeli yoksulluk gibi yoksulluğun halı altına
süpürülmesi, azınlık çocuklarında daha yaygın görülmekte ve böylece nesiller boyunca
ırksal eşitsizlikleri de güçlendirmektedir. Bu bağlamda, çocukluk ve yetişkinlik
dönemleri arasında yoksulluğa ilişkin kayda değer bir hareketlilik vardı: Yirmili yaşların
ortalarına gelindiğinde, ergenlik çağındayken yoksul olan beş Latin kökenli erkekten
yaklaşık ikisi yoksulluk sınırının üstünde olduğu ve dört kişilik bir aileyi geçindirecek
kadar yeterli gelir elde ettikleri görülmüştür. (Corcoran ve Chaudry, 1997, s. 50-51). Buna
ek olarak, Sanders Korenman, Jane Miller ve John Sjaastad’ın “ABD’deki Uzun Dönemli
Yoksulluk ve Çocuk Gelişimi: NLYS’nin Sonuçları” adlı çalışmasında, kronik
yoksulluğun çocuklardaki bilişsel ve sosyoduygusal gelişim ölçütlerini olumsuz
etkilediği görülmüştür (sözel bellek, kelime bilgisi, matematik ve okuma başarısı ve
davranış sorunları). Annenin eğitimi ve test puanları, ırk, ev ortamının kalitesi, evlilik
durumu, çocuğun doğumunda annenin yaşı ve çocuğun erken fiziksel ve sağlık durumu
gibi diğer arka plan faktörleri için kontrol sağlandıktan sonra bile kronik yoksulluk
çocuğun bilişsel ve sosyo bilişsel gelişiminde önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Araştırma, aile gelirini artıran, çocukların beslenme ve sağlığını iyileştiren
ve annenin eğitimini artıran politikaların hepsinin yoksul çocukların gelişmesini teşvik
edeceğini öne sürmektedir (Danziger ve Danziger, 1995, s. 4-5).
Porto Rikolu göçmenlerle yapılan bir araştırmada, çocuk sayısı artıkça (üç veya daha
fazla çocuklu) o hane halkındaki çocukların yoksulluğu artmaktadır. Buna ek olarak, evin
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reisinin eğitim düzeyi artıkça da çocuk yoksulluğu seviyesi azalmaktadır (Orospena ve
Landela, 2000, s. 331).
ABD’de en çok büyüyen çocuk grubu, Latin ve göçmen çocuklardır. 1970 ve 1990 yılları
arasında, Meksika, Orta ve Güney Amerika ve Asya'dan gelen büyük çoğunluğu ile
yaklaşık 17 milyon göçmen Amerika'ya girdi. Göçmenlerin doğum oranı yüksektir.
1980'den 1990'a kadar Latin İspanyolların sayısındaki büyüme oranı, İspanyol olmayan
beyazlar için on kat, Afro-Amerikalılar için ise beş kat daha fazla olmuştur. Göçmenler
arasında yüksek göç oranları ve yüksek doğum oranları, ABD’de genel ırk ve etnik
karışımı yeniden şekillendiriyor. Latin ve göçmen çocuklar orantısız olarak daha fazla
yoksullukla karşı karşıya olma ihtimalinden dolayı, bu demografik değişimler artan
çocukluk yoksulluğuna yol açtı (Corcoran ve Chaudry, 1997, s. 42).
Çağdaş yoksulluk söylemi genellikle yoksulları, yüksek suç oranları, yoksul okullar ve
işsizliğin de dahil olmak üzere çok sayıda sosyal patolojinin beslediği yoğun yoksulluk
mahallelerinde tuzağa düşmüş kalıcı veya yarı-kalıcı bir alt sınıf olarak tasvir etmektedir
(Corcoran ve Chaudry, 1997, s. 48). Aile gelirinin faaliyet gösterdiği başka bir olası yol
da yoksul ailelerin yaşadığı mahallelerle ilgilidir. Yoksul ebeveynler mahalle ve okul
seçiminde zorlanırlar. Düşük gelir, sosyal düzensizlik (suç, işsiz yetişkinler, ergenlerin
davranışlarını izlemeyen komşular) ve çocuk gelişimi için çok az kaynak (oyun alanları,
çocuk bakımı, sağlık tesisleri, parklar, okul sonrası programlar) ile karakterize edilen
aşırı yoksul mahallelerde ikamet etmeye yol açabilir. Çocukların IQ puanları üzerindeki
mahallenin etkisi, kısmen evdeki öğrenme ortamına da aracılık etmektedir. Yoksul
insanların yüksek yoğunluklu bulunduğu mahallelerde yaşamak, okul öncesi çocukların
evlerinde daha az öğrenme deneyimi ile ilişkilidir, aile geliri ve öğrenme deneyimleri
arasındaki bağdan bağımsızdır. Okul öncesi ve erken dönemlerdeki düşük gelir ve
çocukluk ve ergenlik yıllarındaki düşük gelirle karşılaştırıldığında, lise bitirme
oranlarının düşük olduğu en güçlü korelasyonu göstermektedir. Yüksek mahalle
yoksulluğu ile ilişkilendirilen düşük kaliteli eğitim, bu etkiyi şiddetlendirebilir. Bu
bulgular, erken çocukluk

dönemindeki olumlu müdahalelerinin, düşük gelir

durumlarından etkilenen çocuk yaşamlarındaki olumsuz etkisini azaltmada kritik
olabileceğini göstermektedir (Brooks-Gunn ve Duncan, 1997, s. 66, 68).
Hobcraft ve Kiernan (1999), İngiltere’de yapılan bir araştırmada çocuk yoksulluğu için
bir dizi göstergeyi kontrol ettiklerinde, 23 yaşından önce ilk çocuğunu doğuran kadınların
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(genç anne olmak) 33 yaşına geldiğinde, yalnız ebeveyn olma ihtimalini, refah
bağımlılığını, eğitim düzeyini, gelirini, fiziksel ve duygusal bakımdan olumsuz etkilediği
öngörüsünde bulunmuştur. Özellikle genç kadınlar için, erken ebeveynliğin, daha sonraki
yaşamdaki olumsuz sonuçların doğuşunda, fırsatların ve seçeneklerin sınırlandırılmasıyla
doğrudan ilişkili olması muhtemeldir (Aktaran Yaqub, 2002, s. 1086-1087).
UNICEF’in öncülüğünde 2012 yılında gerçekleştirilen yüksek gelişmişlik düzeyine sahip
AB ülkeleri ile Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, ABD, Norveç, İsviçre ve Japonya
olmak üzere 35 ülkede çocuk yoksulluğunun incelendiği bir araştırma yapılmıştır. Bu
araştırmada, çocuk yoksulluğunun hane halkının yapısı, hane halkı üyelerinin iş gücü
durumu, hane halkının sosyoekonomik koşulları, hane halkı gelirine yönelik
vergilendirme ve transfer politikaları gibi faktörlerle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırmada, çocuk yoksulluğunun en düşük olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri ve
Hollanda olurken, en yüksek olduğu ülkeler ise Japonya, Yeni Zelanda, ABD ve İsviçre
çıkmıştır. Buna ek olarak, hane halkındaki 18 yaş altı çocuk sayısı arttıkça çocukların
yoksulluğu daha fazla hissettiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca tek ebeveynli ailede çocuğun
yoksul olma durumu, iki ebeveynli ailedekinden daha yüksek çıkmaktadır. Ailede
ebeveynlerin eğitim seviyesi (ilkokuldan yükseköğretime geçiş) arttıkça, iş yoğunluğu
azaldıkça ve hane halkı gelirine yönelik vergilendirme düştükçe ve sosyal transferler
arttıkça çocuk yoksulluğu oranı düşük çıkmıştır (Bradshaw vd. 2012, s. 1-21).
Buna ek olarak Begum, Deng ve Gustafsson (2012) çalışmalarında çok çocuklu ailelerde
çocuk yoksulluğunun diğer tip ailelere göre yüksek olduğu, Curtis, Voss ve Long
(2012)’un çalışmasında ise baba ile yaşayan çocukların anne ile yaşayan çocuklara göre
daha az yoksul oldukları, Anthony, King ve Austin (2011), Begum vd. (2012), Gornick
ve Jäntti (2012) yaptıkları araştırmalarda anne ve babası boşanmış çocukların, normal bir
ailedeki çocuğa göre yoksullukla yüzleşme oranının daha fazla olduğunu ve son olarak
Trani ve Cannings (2013) çatışmalar ve göçlerin çocukların yoksulluk içinde
yaşamalarına neden olduğunu belirtmiştir (Aktaran Şener ve Ocakçı, 2014, s. 60).
Yoksulluk içinde yaşayan çocuğun, erken yaşta evlenme, çocuk sahibi olma, okulu
bırakma gibi yaşamın getirmiş olduğu olumsuz durumlarla karşılaşma olasılığının daha
yüksek olacağı ve bu durumların gelecekteki toplum için bir tehdit olacağını da ifade
etmişlerdir (Şenol ve Mazman, 2014, s. 246).
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Çocukların yoksul olmasını Schoor (1966, s. 15-20) detaylı bir araştırmanın sonucunda
birkaç maddede ifade etmiştir:
•

Yoksul çocuklar yoksul mahalledeki okula gitmektedir.

•

Dişçiye ve doktora bir başka deyişle sağlık hizmetlerine ulaşımları zordur.

•

Sadece gelir olarak yoksul değil, hizmetlere de ulaşamamaktadır.

•

Ailede babanın olmayışı, çocuğu yoksulluğa iten nedenlerden biridir.

•

Ailede tek ebeveyn (özellikle annenin) oluşu çocuk yoksulluğunun önemli bir
sebebidir.

•

Hane halkın gelir durumunun kötü olmasından dolayı çocukların okula gitmek
yerine, bir işte çalışma isteği bulunmaktadır.

•

Çocuklar için yeterli ve etkin sosyal hizmet programların olmayışı çocukları
yoksulluğa itmektedir.

•

Çocukların yoksul ailede büyüyor oluşudur.

•

Çocukların erken evlenmeleridir.

Yoksulluk hem ebeveynlerde hem de çocuklarda derin etkiler bırakmaktadır. Çocuklar
yetişkinlik dönemine girdiklerinde, bu yoksulluğun etkilerini de taşımaktadırlar. Lötter
(2013, s. 61-77) yoksulluğun birey üzerindeki etkilerini şu şekilde ifade etmiştir:
•

Yoksulluk, insanın fiziksel iyi olma hâlini zedelemektedir.

•

Yoksulluk, insanın mental iyi olma hâlini zedelemektedir.

•

Yoksulluk, insanın hem ailesiyle hem de diğer insanlarla iletişimin
zedelemektedir.

•

Yoksulluk ilk önce ebeveynlere nüfuz eder, sonrasında çocukları etkiler.

•

Yoksullar insanlar, gelişimlerini bastırırlar.

•

Yoksulluk, insanın kırılganlığını artırır.

•

Yoksul insanlar iş bulmada sorun yaşar.

•

Yoksulluk, insana ilişkin ahlaki değerleri erozyona uğratır.

Öte yandan çocukların yoksul kalmasının nedeni olarak bireyleri, aileleri, toplulukları ve
toplumları suçlayabilir miyiz? Bu noktada şunu söyleyebiliriz, yoksulluk içinde büyüyen
çocuğun hiçbir şekilde suçu yoktur, çocuk daha doğmadan önce bile yoksulluk içinde
olabilir. Kendi tercihi değildir.
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UNICEF (2005, s. 26), çocukların ilk savunma hatlarının aileleri tarafından
oluşturulduğunu

savunmaktadır.

Eğer

çocuklar

ailelerinden

uzaktalarsa,

savunmasızlıklarının da bu uzaklıkla orantılı olarak arttığını söylemektedir. Kısacası, en
iyi korumayı çocuklar için ailelerin sağladığını savunmaktadır. Bu durum, çocukların
sosyal becerilerinin gelişmesini olumsuz yönde etkilemekte olup toplumdaki desteğini ve
etkileşiminde yok olmasına sebep vermektedir. Diğer taraftan, bu olumsuzluklara
rağmen, aile çocuk üzerinde bilinçli bir davranış sergilerse yoksulluğun getirmiş olduğu
dezavantajları olumlu yönde değişeceği söylenmektedir (Şenol ve Mazman, 2014, s. 245).
Bu bağlamda çocukların yoksul olarak doğmasına ve yanlış yönlendirilmesine neden olan
birincil sistem ailelerdir diyebiliriz. Bu bağlamda HM Government (2013, s. 6),
Dickerson ve Popli (2015, s. 9) ve the Children’s Society (2015, s. 1) çocukların yoksul
olarak yetişmesine etkisi olduğu düşünülen ebeveynlere ilişkin; 1) gelir ve malzeme
yoksunluğu, 2) işsizlik, 3) yönetilemeyen borç, 4) evin kötü durumda olması, 5)
ebeveynlerin beceri düzeyi, 6) kaliteli eğitime ulaşamama, 7) ailenin durağanlığı ve 8)
ebeveyn sağlığı olmak üzere sekiz potansiyel parametre belirlemişlerdir. Ailedeki bu tip
sorunların çocukların yoksulluğa doğru itilmesinde önemli bir etken olduğu iddia
edilmiştir. Bu bağlamda, çocuk yoksulluğu ailenin yaşadığı yoksulluğun bir ürünü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ailelerin çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması onların
bedensel, yaşamsal ve zihinsel açıdan gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte bunun
yanı sıra çocukların toplumda ve aile de sömürülmesine, istismara, ayrımcılığa ve şiddete
uğramasına sebebiyet vermektedir (Durgun, 2011, s. 144). Bu açıdan çocukların
biyopsikososyal bir varlık olduğu unutulmamalı, çocukları güçlendirirken ve korurken
tüm değişkenleri ve tüm sistemleri gözden geçirmek gerekmektedir.
21. yüzyılın başlarında çocuklara, gençlere ve ailelere ilişkin sosyal hizmet
politikalarında ve yasalarında önemli derecede değişimler olmuştur. Bunlar, yoksulluk
karşıtı politikalara ve kısmen de çocukları sorunlara karşı korumaya yönelik durumlardır.
İhmal ve istismara ilişkin sorunlar, kalıcı ve anlatılması zor sorunlar olarak
algılanmaktadır. Bazı durumlarda da yoksulluk ve istismar etiketlerinin, ailelerin ve
çocukların karşılaştıkları sorunların karmaşıklığını hafife aldığı ve politikacıların,
idarecilerin ve uzmanların bunların üstesinden gelmek için pragmatik politikalar
geliştirmekle yetinmelerine olanak verdiği görülmüştür (Walker ve Walker, 2014, s. 351).
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Aile büyüklüğünde düşüş ve artan ebeveynlik eğitimi, çocuklukta yoksulluğu azaltmıştır.
1960'lardan 1994'e kadar, aile başına düşen çocuk sayısının fazla düştüğü ve annelerinin
12 yıldan az eğitimli olduğu çocukların oranı yarıya indirildi. Her iki vardiya da
çocukların ekonomik kaynaklara erişimini artırdı. Bu bağlamda, aile yoksulluğu oranları;
aile içindeki çocuk sayısı artmasıyla ve ebeveynin okullaşma oranında düşüşle ile keskin
bir şekilde artmaktadır (Corcoran ve Chaudry, 1997, s. 43).
Çocuk yoksulluğu ile mücadelede çocuklara ve ailelere yönelik mikro, mezzo ve makro
uygulama modelleri geliştirilmesi gerekir. Buna ek olarak, yapılan araştırmalarda
yoksulluğun nesilden nesile aktarıldığı görülmüştür. Bu nedenle, yoksulluğun çocukluk
döneminde çözülmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, yoksulluk riski ile karşı karşıya
gelmesine neden olan durumlar da çeşitlidir. Çocukların yoksulluk riskiyle karşılaşması
bu durumlarda artabileceği görülmüştür. Bu durumda çocuk yoksulluğuna ilişkin
doğrudan programlar ve politikalar oluşturulurken, alan yazından elde edilen şu
parametrelere dikkat edilmesi önemlidir:
•

Tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların, iki ebeveynli ailelerde yaşayan
çocuklara göre yoksulluk riski ile karşılaşma olasılığı daha fazladır.

•

Evin reisinin kadın olduğu tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların, evin
reisinin erkek olduğu tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklara göre yoksulluk
riski ile karşılaşma olasılığı daha fazladır.

•

Hane halkındaki yaşayan kişi sayısı arttıkça (geniş aile), çocukların yoksulluk
riski artmaktadır.

•

Düşük iş sahibi ebeveynlerin, düşük iş sahibi olmayanlara göre hem kendilerinin
hem de çocuklarının yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığı daha
yüksektir.

•

Çocuk sayısının artması hem aile için hem de çocuklar için yoksulluk riskini
artıran bir durumdur.

•

Ailede en küçük çocukların yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığı daha
yüksektir.

•

Beyazlar, beyaz olmayanlara göre, göçmenler, göçmen olmayanlara göre
çocuklarının yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığı daha yüksektir.

•

Kız çocuklarının erkek çocuklara göre yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma
olasılığı daha yüksektir.
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•

Çocuklukta yoksulluk içinde geçirilen süre arttıkça, ilerleyen yaşlarda hem
kendinin hem de çocuklarının yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığını
artırmaktadır.

•

Bir kadın genç anne olduğunda, ilerleyen yaşlarında hem kendinin hem de
çocuklarının yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığını artırmaktadır.

•

Yoksul bir mahallede büyümek, yoksulluk kültürünün oluşmasına bu da bir döngü
yaratarak çocukların yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığını
artırmaktadır.

•

Eğer bir ailede engelli bir yetişkin ve engelli bir çocuk varsa, bu durum ailedeki
çocukların yoksulluk riski ile karşı karşıya kalma olasılığını artırmaktadır.

•

Ebeveynlerin eğitim seviyesi arttıkça hem ailenin hem de çocukların yoksulluk
riski ile karşı karşıya kalma olasılığı azalmaktadır.

•

Gelir eşitsizliğinde artış, çocuk yoksulluğunu artıran nedenlerdendir.

•

Çocukluk döneminde uzun süre yoksulluk içinde yaşayan çocukların, kısa süre
yoksulluk içinde yaşayan çocuklara göre yetişkinlik döneminde yoksulluk riski
ile karşı karşıya kalma olasılığı daha yüksektir.

2.4.3. Yoksulluğun Çocuklarda Neden Olduğu Sorunlar
Yoksulluk çocuklarla birçok soruna neden olmaktadır. Sağlık, beslenme, eğitim gibi
temel gereksinimlerden yoksun olma sorunlarının dışında, sosyalleşme, boş zaman
geçirme gibi çocuklarının kendini gerçekleştiremeyeceği sorunlara da yol açmaktadır. Bu
nedenle yoksulluğun çocuklarda neden olduğu sorunlara ilişkin araştırmalar, sağlık,
beslenme, barınma, eğitim, psikoloji vb. gibi alanlara yoğunlaşmıştır.
Yoksul ailelerde yetişen çocukların, yeterli ekonomik kaynağa sahip ailelerde yetiştirilen
çocuklara göre sadece maddi kaynaklara (beslenme, barınma, sağlık hizmetleri) erişimi
değil, aynı zamanda toplum kaynaklarına da (iyi okullar, güvenli mahalleler, devlet
hizmetleri) erişimi daha azdır (Corcoran ve Chaudry, 1997, s. 41).
Buna ek olarak, çocukluk çağı, çocuklar için gelecekteki yaşamlarına fiziki ve psikolojik
olarak hazırlık yaptığı ve bu dönemde daha fazla tedbir alınması gereken dönemleri
içermektedir.

Bu dönemlerde

çocukların dengeli

beslenmeleri onların

fiziki

gelişimlerinin sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Öte yandan çocuk yaşlarda ve gençlik
yıllarında yaşanan travmaların ruh dünyalarında ilerleyen zamanlarda olumsuz etkiler
yaratacağı unutulmamalıdır. Bununla birlikte, çocukların erken yaşlarda eğitim
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yaşamlarını bırakıp çalışma yaşamına atılmaları ilerleyen yaşlarında nitelikli bireyler
olmasını engelleyecektir (Şenol ve Mazman, 2014, s. 257, Metin, 2015, s. 186).
Doğum ağırlığı (2.500 gram veya daha az) ve bebek ölümleri, çocuk sağlığının önemli
göstergeleridir. Düşük doğum ağırlığı, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde devam
edebilecek “fiziksel sağlık ve bilişsel ve duygusal problemler” olasılığının artmasıyla
ilişkilidir. Düşük doğum ağırlığına sahip çocukların, olmayanlara göre ciddi fiziksel
engeller, sınıf tekrarı ve öğrenme güçlüğü karşılaşma olasılığı daha yüksektir ve zeka
düzeyleri, matematik ve okuma başarısı daha düşüktür. Beslenme durumunun bir ölçüsü
olarak bir çocuğun yaşına göre kısa olması, yoksul olanlar çocuklarda, olmayanlara göre
daha yaygındır. Çok genç yaşlarda kurşun zehirlenmesine maruz kalan çocuklarda; bodur
büyüme, işitme kaybı, D vitamini metabolizması hasarı, bozulmuş kan üretimi ve
böbrekler üzerindeki toksik etkilere neden olmaktadır. Günümüzde, kötüleşen kurşun
bazlı ev boyası, küçük çocuklar için başlıca kurşun kaynağı olmaya devam etmektedir.
Eski konutlardaki bebekler ve küçük çocuklar, tatlı tada sahip boya yongalarını yemekte
ve kurşun tozunu bozulan boyadan solumaktadır. Ailenin geliri artıkça, çocuklarının
kanında kurşun seviyesi düşmektedir (Brooks-Gunn ve Duncan, 1997, s. 58-61).
Akademik sebat ve başarı için görsel ve diğer duyusal işlevlerin uygun gelişimi de
yaşamsal öneme sahiptir. Kafein, aspirin, alkol, nikotin, ilaçlar ve cinsel yolla bulaşan ve
bulaşmayan virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere çeşitli etkenler (teratojenler
olarak adlandırılır) fetus

için toksiktir. Bunlar bebeklerde ölüme, fiziksel

malformasyonlara ve büyüme geriliğine neden olur. Yoksul insanların düşük kaliteli
habitatları geniş çapta teratojenlere maruz kalmayı artırır (Yaqub, 2002, s. 1084).
Yoksul çocuklar, çeşitli standart IQ testlerine girdiklerinde, sözel yetenekleri ve başarıları
6 ile 13 puan arasında daha düşük puan aldılar. Çalışma ayrıca yoksulluk süresinin yoksul
çocukların düşük puanlarında bilişsel yetenek ölçümleri üzerinde önemli bir faktör
olduğunu bulmuştur. Kalıcı olarak yoksul ailelerde yaşayan çocuklar (bu çalışmada dört
yıl süreyle (aralıksız) yoksulluk içinde yaşamış ise yoksul olarak tanımlanmıştır), hiçbir
zaman yoksul olmayan çocuklara göre 6 ile 9 daha düşük puanlar almıştır. Uzun süreli
yoksulluğun çocukların bilişsel becerilerine olan etkileri, kısa süreli yoksulluğun
etkilerinden anlamlı olarak daha fazladır (Brooks-Gunn ve Duncan, 1997, s. 61).
Kronik hastalık yoksul aileler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ülkemizde de
böbrek, bronşit, astım, malignansiler gibi kronik hastalıklar görülmektedir. Bu hastalıklar
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çocukluk çağında ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Hatun, 2002, s. 27). Bu
bağlamda kronik hastalığı bulunan ebeveynlerde, çocuğa yönelik hem maddi hem de
manevi desteğin azalması, öte yandan çocukların da baba ya da anne rolüne bürünmesine
neden olabilir.
Yoksul çocukların aç olma ihtimalleri çok daha yüksektir ve aç olanlar yorgunluk, baş
dönmesi, sinirlilik, baş ağrısı, kulak enfeksiyonu, sık soğuk algınlığı, istenmeyen kilo
kaybı, konsantre olamama ve okul devamsızlıklarına maruz kalma eğilimindedir. Yoksul
çocukların ortalamanın altında temel akademik becerilerine sahip olması, okulda geride
kalması, sınıfları tekrar etmesi ve okulu terk etmesi çok daha muhtemeldir. Yoksul olan
ve ırklarına bakılmaksızın temel akademik becerileri ortalamanın altında olan genç kızlar,
ortalama veya daha iyi temel becerilere sahip olan yoksul gençlere göre beş buçuk kat
daha fazla çocuk sahibi olma ihtimali daha yüksektir (Weill, 1991, s. 344).
Beslenme yetersizliği yoksulluk içinde yaşayan çocuklar üzerinde etkisi en sık görülen
ve bilinen bir gerçektir. Beslenme yetersizliği ev içi stresin oluşmasına, annede meydana
getirdiği kronik yorgunluğa ve buna bağlı olarak annenin sütünün kesilmesi, çocuğunu
düşürmesi gibi sorunlara da yol açmaktadır. Aynı zamanda dünyadaki beş yaşından çocuk
ölümlerinin üçte birinden fazlasına beslenme yetersizliği sebep olmaktadır. Bununla
birlikte, yeterli miktarda alınamayan vitamin ve mineraller, meyve, sebze, et, balık gibi
temel besleyici besinlerinin alınamaması çocukların motor ve bilişsel gelişimlerinde
geriliklere, IQ düşüklüklerine, körlük, ölüm, bodurluk gibi sorunlara neden olmaktadır
(Şener ve Ocakçı, 2014, s. 61). Ayrıca Hill ve Sandfort (1995, s. 106) çalışmasında
çocuklarda yeterli olmayan bir fiziksel büyüme, zihinsel gelişim bozukluğu (genel IQ
düzeyi, matematik becerisi, okuma becerileri ve genel öğrenme becerileri gibi alanlarda)
ve sosyoduygusal gelişim sorunlarının (davranış problemleri, bağımlılık, anksiyete vb.)
çocuk yoksulluğu üzerinde olumsuz yönde etki yarattığını belirtmişlerdir (Aktaran Metin,
2015, s. 179).
Bununla birlikte, çocuklarda meydana gelen sık sık hastalanmanın ve davranış
bozuklarının meydana gelmesi ile eğitimine devam edemeyen, sınıfta kalan ya da okul
idaresi tarafından cezalandırılan çocukların oranının yüksek olduğu görülmektedir
(Hatun, 2002, s. 28).
Genel olarak baktığımızda, yoksulluk çocuklarda düşük doğum ağırlığına, bodurluğa,
motor, bilişsel ve fiziksel gelişimlerinde geriliğe, işitme kaybına, kronik hastalılara,
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dolaşım sistemi bozukluklarına gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bununla
beraber, yoksullukla beraber çocuklar iyi beslenememektedir. Sağlık koşullarının ve
beslenme yetersizliğinden dolayı, açlık, yorgunluk, baş dönmesi, sinirlilik ve konsantre
olamama hali ortaya çıkmaktadır. Sağlık ve beslenmede oluşan sorunlar, çocukların
eğitimi yaşamını da etkilemektedir. Yoksulluğun getirdiği sorunlar çocuklarda, sınıf
tekrarına düşmesine, akademik başarısı düşük gelmesine, öğrenme güçlüğü yaşamasına
ve bunların sonucunda okuldan soğumasına ve okulu terk etmesine neden olmaktadır. Bu
tür çocuklar, okullarda daha fazla cezaya çarptırılmaktadır.
Yoksulluk, çocukların ihmal ve istismar edilmesine olanak sağlamaktadır. Yoksulluk,
çocuk koruma alanındaki gediklerini daha da açmakta diğer yandan çocuk koruma
alanındaki bu açıklar, çocukları maddi yoksunluğa sürüklediği ya da mevcut
yoksullukları da ağırlaştırmaktadır. Evde yaşanan şiddet ve istismarında çocukların
sokaklara yönelmesini yol açarken çocukların yoksulluğu da giderek pekişmektedir.
Çocukların okullarda yaşadığı ayrımcılık yüzünden öğrenme engelleri ile karşılaşması
onların okullardan uzaklaşmasına ve bırakmalarına ön ayak olabilmektedir. Diğer taraftan
çocuk yoksulluğunun derinleşmesinde çocukların sömürülmesinin de etkisi oldukça
büyüktür. Çocukların okul dışında, sağlıksız, psikolojik ve fiziksel suistimalle karşı
karşıya kalması şeklinde etkileri sıralanabilir (UNICEF, 2005, s. 26).
Çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğunun diğer önemli bir boyutudur. Yoksul ailelerin
çocukları genellikle aile gelirine katkı sağlamak amacı ile çalışma yaşamına atılmaktadır.
Buna ek olarak, motor ve bilişsel beceri zayıflığından dolayı okuldan kopan çocuk,
çalışma yaşamına girmektedir. Bu bağlama çocuklar iş gücü olarak sömürülmekte, yeterli
ekonomik ve bilgiye sahip olmadıkları için yeterli ve dengeli de beslenememektedir. Bu
durum çocuklarda yoksulluğun perçinlenmesine neden olmaktadır (Karataş, 1993, s. 97).
Conticini ve Hulme (2007)’ün sokakta yaşayan çocuklar üzerine doğrudan yürüttükleri
çalışma sonucunda vardıkları temel yargı çocukları sokağa iten temel faktörün ailelerin
materyal veya gelir yoksulluğu olduğu konusunda oldukça yaygın bir inancın olmasını
ifade etmişlerdir. Ancak, araştırmacılara göre çocukları sokağa iten temel nedenin
ailelerin yoksul olması değil; ailelerde çocuklara dönük fiziksel, duygusal ve cinsel
şiddetin veya ihmalin olduğu yönündedir (Aktaran Çukur, 2008, s. 141).
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Yoksul ailelerin çocuklarının erken yaşta çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksek
olmakta ve erken yaşta çocuk sahibi olanların daha düşük ekonomik geliri olma
olasılıkları daha yüksektir (Lee ve George, 1999’den aktaran Çukur, 2008, s. 142).
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluk içinde yaşamayan çocuklara göre ihmal
ve istismar riskiyle karşı karşıya gelme olasılığı daha azdır. Bu çocuklar aile bireyleri
tarafından fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet görmekte, bu durum çocukların çocuk
işçiliğine ve sokağa yönelmesine neden olmaktadır. Buna ek olarak, motor ve bilişsel
zayıflıklarından dolayı okullarda ayrımcılığa uğramakta ve bu durum da çocuk işçiliğine
yönlendirmektedir.
Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar, köşe bucak yaşadıkları noktalarda, basit stres ve
yaşam tarzlarından daha fazlasını tecrübe etmektedir. Yoksulluk çocukların hem bilişsel
hem de fizyolojik gelişimini kısıtlamaktadır (Lindsey, 1995, s. 336).
Yoksul ailelerin çocuklarının psikososyal gelişimleri oldukça geride olduğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca bu çocuklarda davranışsal, duygusal ve düşünsel sağlık sorunlarının da
yüksek seyrettiği görülmektedir. Yapılan çalışmalar aynı zamanda çocuklardaki
hiperaktiviteyi, depresyon, öğrenme güçlüğü, intihar ve anksiyete riskinin yüksek olduğu
belirlenmiştir (Şener ve Ocakçı, 2014, s. 62).
Conger vd. (2002) yoksulluğun aile bireyleri ve çocuklar üzerinde depresyona neden
olabileceğini söylemektedir. Depresyon nedeniyle, hem doğrudan ebeveyn-çocuk
arasında ekonomik tartışmalar hem de ekonomik baskının yol açtığı olumsuz çocuk
yetiştirme tarzı çocuk veya ergenlerde gelişimsel sonuçlara yol açabilir. Bu bağlamda,
aile bireyleri ve çocuk gelişimsel sorunlarını içselleştirebilir (kaygı, depresyon, geri
çekme vb.) veya dışsallaştırabilir (saldırganlık, sapma vb.). Bu bağlamda ebeveyn
çocuklarına karşı soğuk, ilgisiz ve saldırgan bir şekilde yaklaşıyorsa, çocuğun benlik
bütünlüğünün ve saygısının azalmasıyla sonuçlanacaktır (Aktaran Çukur, 2014, s. 138).
Yoksul çocuklar, duyuşsal ve davranışsal problemleri, yoksul olmayan çocuklara göre
daha yaygın yaşar. Yoksul ailedeki çocukların, daha önce hiç yoksul olmayan
çocuklardan daha içselleştirici ve dışlayıcı davranış sorunlarına sahip olduğu
görülmüştür. Bu çalışma annenin eğitim düzeyi ve aile yapısı incelemiş ve ardı ardına
dört yıl boyunca yoksulluk eşiğinin altında gelire sahip aileleri uzun dönemli yoksulluk
tanımlayan bir analiz yapmıştır. Kısa süreli yoksulluk ise (dört yıldan en az birinde yoksul
olarak tanımlanmıştır), daha fazla davranışsal sorunla da ilişkilendirilmiştir, ancak bu
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etkiler uzun dönemli yoksulluk içindekiler kadar büyük değildir (Brooks-Gunn ve
Duncan, 1997, s. 63).
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksullukta psikolojik olarak da etkilendiğini
söylenebilir. Yoksulluk çocuklar üzerinde özellikle strese neden olmaktadır. Stresin
etkisiyle, çocuklarda psikososyal gelişimlerinde gerileme ve davranışsa ve duyuşsal
sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Öte yandan, yoksulluğun çocuklarda içe
dönüklük, özgüven eksikliği yarattığını, bunun birlikte saldırganlığın da ortaya çıkmasına
sebebiyet vermektedir.
Yoksul ailelerde yaşayan çocuklara ilişkin yapılan çalışmalarda yoksul çocukların ev
kazası oranın diğerlerine göre yüksek olduğu gözlenmektedir. Turan ve Ceylan (2007)
çalışmalarında 0–6 yaş çocuğu olan annelerin %19,3’ünün son bir ayda çocuklarının bir
ev kazası, Alasya (2012) çalışmasında 1–6 yaş arasındaki çocukların %54,3’ünün en az
bir kez ev kazası yaşadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Çocuklara ilişkin yangın ve boğulma
olaylarında yaşanan yaralanmalar ve ölümler, düşük sosyoekonomik statüyle güçlü bir
şekilde ilişkilidir (Weill, 1991, s. 344).
Yoksulluğa semt etkisi de bulunmaktadır. Yoksul olmak ve varoş benzeri şehir çevresinde
yaşamak bireylerin, özellikle de çocukların, ciddi ve tehlikeli travmalar ile karşılaşma
riskini artırmaktadır. Bu çocuklar yüksek oranda mahalle ve çevrelerinde yasa dışı
olaylara ve kavgalara tanık olmakta ve benzer şekilde aile içi çatışma ve sürtüşmelere
daha fazla tanıklık etmektedirler (Kiser ve Black, 2005’ten aktaran Çukur, 2014, s. 146).
Bir dizi çalışma, bir çocuğun ev ortamının -öğrenme fırsatları, anne-çocuk
etkileşimlerinin sıcaklığı ve evin fiziksel durumu-, küçük çocuklarda aile gelirinin bilişsel
sonuçlara olan etkilerinin önemli bir kısmını oluşturduğunu göstermiştir. Ev ölçeğinin,
aile ölçeğiyle ve yoksullukla ilişkilendirildiği, iyileştirilmiş ev ortamlarının daha yüksek
gelir seviyeleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ebeveyn-çocuk etkileşiminin, çocuk
üzerindeki

etkilerini

yakalamak

için

evdeki

faaliyetlerin

ve

materyallerin

belgelenmesinin ötesine geçmeye çalışılmıştır. Yoksulluğun düşük kaliteli ebeveynçocuk etkileşimi ve ağır ceza kullanımının artmasıyla bağlantılı olduğuna dair bazı
kanıtlar da vardır. Bir NLSY tabanlı çalışmada, şu anda yoksul annelerin çocukları;
yoksul olmayan annelere göre daha sık şaplak attığını ve bu sert davranışın çocukların
zihinsel sağlığı üzerindeki yoksulluğun etkisinin önemli bir bileşeni olduğu bulunmuştur
(Brooks-Gunn ve Duncan, 1997, s. 65).
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Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar kötü barınma koşullarında ve yangın ve su
taşkınlarının fazla olduğu yerlerde yaşamaktadır. Bu tür evlerde ve semtlerde yaşayan
çocuklar, ev kazaları yaşaması muhtemeldir. Bunun yanı sıra, bu mahallerde yaşadığı için
çocuklara da olumsuz bir etkisi olacaktır. Öte yandan ev içi koşullar da (anne-çocuk
etkileşimlerinin kalitesi ve evin fiziksel durumu) çocukları etkilemektedir.
Tüm bunları ele aldığımızda, çocukluk döneminde yaşanan en ufak olumsuzluk bile,
çocuklukta bilişsel ve motor becerilerini etkilemekte ve yetişkinlikte de bu durumun
etkileri görülmektedir. Bu nedenle çocuk yoksulluğu ile ilgili bir program veya politika
ele alınacaksa, tüm boyutları ile düşünülmesi ve müdahale edilmesi gerekmektedir.

2.5. ÇOCUK YOKSULLUĞUNA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER
Bu bölümde çocuk yoksulluğuna ilişkin hem yapısal hem de ülkesel bazda istatistiklere
yer verilecektir.
Çocuk yoksulluğuna ilişkin araştırmaların artmasıyla birlikte OECD ülkelerinde bu
oranların yüksek çıkması paralellik göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda, iş gücü
piyasa koşullarının zorlaşması ve değişmesi, aile ve demografik yapılarının ve kamusal
politikaların değişmesi neticesinde çocuk yoksulluğunu artıran nedenler arasındandır.
Buna örnek olarak, gelişmiş ülkelerdeki refah seviyesinin artmasından dolayı, bireylerin
eğitim seviyesinin ve ebeveyn olma yaşının yükselmesine binaen çocuklara bir sosyal
sermaye anlayışıyla yaklaşım benimsenmiştir. Çocuklar hem maddi sermayeye hem de
sosyal sermayeye her anlamda erişebilir duruma gelmişlerdir. Öte yandan boşanmalar da
artmaya başlamış ve buna ek olarak iş gücü piyasaları zorlaşmıştır. Bu durum çocuk
yoksulluğunu artırıcı bir etki yapacağı söylenebilir. Ayrıca neoliberal politikaların
etkisinde ve uygulama konusunda uzman olan bu ülkeler, kamu politikalarını da bu yönde
şekillendirmekte kamu kurumlarının özelleştirilmesini hâlihazırda uygulamaktadır. Bu
aşamada hükümetin harcama öncelikleri, sosyal transferler ve uygulamaya koydukları
kamu politikaları çocuk yoksulluğu üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır (UNICEF
2005, s. 14-16).
Bu bölümde Dünya ve Türkiye’ye ilişkin hem yoksullukla ilgili hem de çocuk yoksulluğu
ile ilgili çeşitli parametrelerinde olduğu istatistiklere yer verilmiştir. Bu istatistikler,
AB27 ve AB’ye üye olmayan ülkeleri kapsamaktadır. Buna ek olarak ülkeler, BM’in M49
standartlarına göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamalar; Kuzey Avrupa (Danimarka,
Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, Estonya, Letonya, Litvanya, İrlanda ve Birleşik
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Krallık), Batı Avrupa (Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve
İsviçre), Doğu Avrupa (Bulgaristan, Çekya, Macaristan Polonya, Romanya ve Slovakya)
ve Güney Avrupa (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Malta, Karadağ,
Kuzey Makedonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya ve İspanya)’dır.
Buna ek olarak, İskandinav Ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç),
Baltık Ülkeleri (Estonya, Letonya ve Litvanya) ve Visegrad (Çekya, Slovakya,
Macaristan ve Polonya) olmak üzere özel jeopolitik sınıflamalar da mevcuttur.
İstatistiklere konu olan ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan,
Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, K. Makedonya, Karadağ,
Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz,
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 36 Avrupa
ülkesi karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
AB-27 ülkelerinin ortalama olarak sosyal korumaya harcadığı kişi başı düşen miktar
7342,89 Euro’dur ve AB-27 ülkelerinin GSYH’sinin ortalama %26,9’sı kadar sosyal
korumaya ayırdığı görülmektedir.

2.815,38
2.138,99
1.638,02
1.236,79
1.180,52
1.083,33
995,63
911,87
906,63
811,56
787,58
720,21
706,39
628,84
473,78
460,93
364,25
312,46
307,48
288,11
279,74
270,39
264,70
248,01
226,86
206,35
203,25
191,62
190,90
156,79
117,10
93,29
79,97
60,50
55,53
38,38
19,53

Şekil 6. Aile-Çocuğa Yapılan Sosyal Koruma Harcamaları (Kişi Başına-Euro), 2017

Lüksemburg
Norveç
Danimarka
İsveç
Almanya
Finlandiya
Avusturya
İsviçre
İzlanda
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İrlanda
AB
İtalya
Hollanda
Slovenya
Polonya
Estonya
İspanya
Kıbrıs
Çekya
Macaristan
Yunanistan
Slovakya
Portekiz
Hırvatistan
Malta
Letonya
Litvanya
Bulgaristan
Romanya
Karadağ
Sırbistan
Türkiye
K.Makedonya
Bosna Hersek

A

Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

Şekil 6’da aile-çocuğa yapılan kişi başına düşen Euro cinsinden sosyal yardım harcama
miktarı gösterilmektedir. 2017 yılında kişi başına düşen aile-çocuğa yapılan sosyal
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koruma harcama miktarı, Lüksemburg 2815 Euro ile birinci, Norveç 2139 Euro ile ikinci
ve Danimarka’nın 1638 Euro ile üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Buna ek olarak,
İskandinav ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Avrupa ülkeleri aile ve çocuğa
ayırdığı kişi başına düşen miktar, Güney Avrupa ve Doğu Avrupa’ya göre daha fazla
olduğu görülmektedir. Ayrıca bu bahsi geçen ülkelerin (Hollanda ve Baltık ülkeleri
hariç), AB’nin ortalamasından da yüksek olduğu görülmektedir. Öte yandan, 2017
yılında aile ve çocuğa yapılan kişi başı sosyal koruma harcama miktarı, Bosna-Hersek 19
Euro ile sonuncu, Kuzey Makedonya 38 Euro ile 35. sırada ve Türkiye 55 Euro ile 34.
sıradadır. Bu son üç ülke Avrupa Birliği üyesi değildir. Buna ek olarak, Güney Avrupa
ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı AB ortalamasının altındadır.

Danimarka
Almanya
Lüksemburg
Norveç
Finlandiya
İsveç
Avusturya
Polonya
Birleşik Krallık
Fransa
İzlanda
AB
Macaristan
Belçika
Estonya
İtalya
Slovenya
Hırvatistan
Bulgaristan
İsviçre
Çekya
Slovakya
Letonya
Yunanistan
Karadağ
Hollanda
Portekiz
İspanya
Sırbistan
Kıbrıs
İrlanda
Litvanya
Romanya
Malta
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
Türkiye

0,5
0,5

3,4
3,3
3,3
3,2
2,9
2,9
2,7
2,6
2,5
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
1,8
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
0,9
0,9

Şekil 7. Aile-Çocuğa Yapılan Sosyal Koruma Harcamalarının GSYH'den Aldığı Yüzde
(%GDP), 2017

Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

Şekil 7’de aile-çocuğa yapılan sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payını
göstermektedir. 2017 yılında aile-çocuğa yapılan sosyal koruma harcamalarının GSYH
içindeki payında, Danimarka %3,4 ile birinci, Almanya %3,3 ile ikinci ve Lüksemburg
%3,3 ile üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, İskandinav ülkelerinin,
aile-çocuğa yapılan sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payın diğer bölge
grupları ülkelere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, Avrupa’nın
lokomotifi görevi gören Almanya, Fransa ve Birleşik Krallığın ayırdığı pay, AB
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ortalamasının üstündedir. Bunun yanı sıra, Doğu Avrupa ülkeleri olan Polonya ve
Macaristan’ın aile-çocuğa yaptıkları sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki
paylarının da yüksek olduğu ifade edilebilir. Öte yandan, 2017 yılında aile-çocuğa
yapılan sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payında, Türkiye %0,5 ile son
sırada, Bosna-Hersek %0,5 ile 35. Sırada ve K. Makedonya %0,9 ile 34. sıradadır. Güney
Avrupa ülkelerinin ayırdığı payın, AB ortalamasının altında olduğu görülmektedir.
Türkiye özelinde, hem aile-çocuğa yapılan kişi başına düşen Euro cinsinden sosyal
yardım harcama miktarı hem de aile-çocuğa yapılan sosyal koruma harcamalarının
GSYH içindeki payı bakımından son sıralarda yer aldığı görülmüştür. Buna ek olarak,
hem satın alma gücüne7 göre hesaplanmış GSYH’de (5. sırada) hem de normal
hesaplanmış8 GSYH’de (6. Sırada) olmasına rağmen, aileye ve çocuğa GSYH’den
ayrılan payın çok düşük olması düşündürücüdür.
Şekil 8. Aile Tiplerine Göre Yoksulluk veya Sosyal Dışlanma Riski Yüzdesi (%), 2017
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Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

2017 yılı verilerine (Şimdiki Fiyat, PPP) göre 1. Sırada Almanya 3051379,9 Euro, 2.sırada Birleşik
Krallık 2114936,5 Euro, 3.sırada Fransa 2085283,5 Euro, 4. sırada İtalya 1761495,1 Euro ve 5.sırada
Türkiye 1577656,8 Euro ile sıralanmaktadır.
8
2017 yılı verilerine (Şimdiki Fiyat) göre 1. sırada Almanya 3244990,0 Euro, 2.sırada Birleşik Krallık
2363109,3Euro, 3.sırada Fransa 2295063,0 Euro, 4.sırada sırada İtalya 1736592,8 Euro, 5.sırada
İspanya 1161878,0 Euro ve 6. sırada Türkiye 754902,2 Euro ile sıralanmaktadır.
7
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Şekil 8, 2017 yılına ilişkin aile tiplerine göre yoksulluk veya sosyal dışlanma riski
yüzdesini göstermektedir. Tek ebeveynli ve çocuklu ailelerin yoksulluk ve sosyal
dışlanma riskinin en düşük olduğu ülkeler, Estonya %35,5 ile birinci, Danimarka %36,9
ile ikinci ve Slovenya %37 ile üçüncü sıradadır. Buna ek olarak, tek ebeveynli ve çocuklu
ailelerin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en yüksek olduğu ülkeler, K. Makedonya
%81,9 ile sonuncu, Türkiye %66,5 ile 33. sırada ve İrlanda %65,9 ile 32. sıradadır. Öte
yandan, iki ebeveynli ve çocuklu ailelerin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük
olduğu ülkeler, Danimarka %11,5 ile birinci, Slovenya %14,6 ile ikinci ve Norveç %14,6
ile üçüncü sıradadır. Buna ek olarak, iki ebeveynli ve çocuklu ailelerin yoksulluk ve
sosyal dışlanma riskinin en yüksek olduğu ülkeler, Bulgaristan %82,5 ile sonuncu, K.
Makedonya %67,3 ile 33. sırada ve Romanya %65,8 ile 32. sıradadır.
Bu bağlamda, öncelikle, tek ebeveynli ve çocuklu olan ailelerin yoksulluk ve sosyal
dışlanmayla karşılaşma riski, iki ebeveynli ve çocuklu ailelere göre daha yüksek olduğu
görülebilir. Buna ek olarak, İskandinav ülkelerinde bulunan tek ebeveynli ve çocuklu
ailelerin ve iki ebeveynli ve çocuklu ailelerin yoksulluk ve sosyal dışlanma riski hem
diğer bölge ülkelerine göre hem de AB ortalamasına göre daha düşük olduğu
görülmektedir.
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Şekil 9. 18 Yaş Altı Nüfusa İlişkin Maddi Yoksunluk Yüzdesi (%), 2017

Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.
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Şekil 9, 2017 yılına ilişkin 18 yaşın altında olan bireylerin (çocukların) maddi yoksunluk
yüzdesini göstermektedir. 18 yaşın altında olan bireylerin (çocukların) maddi yoksunluk
yüzdesi bakıldığında, İsveç %0,9 ile birinci sırada, Lüksemburg %1,2 ile ikinci sırada ve
Finlandiya %1,8 ile üçüncü sıradadır. İskandinav, Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa
ülkelerinde (Letonya ve Litvanya hariç) 18 yaşın altında olan çocukların maddi yoksunluk
oranı, hem diğer Avrupa bölgelerine göre daha düşük hem de AB ortalamasının
altındadır.
Öte yandan, 18 yaşın altında olan bireylerin (çocukların) maddi yoksunluk yüzdesi
bakıldığında, Türkiye %34,6 ile son sırada, K. Makedonya %34,4 ile 33. sırada ve
Bulgaristan %33,1 ile 32. sıradadır. Doğu Avrupa ülkelerinden Çekya ve Polonya ve
Güney Avrupa ülkelerinden Malta, Slovenya ve İspanya’daki çocukların maddi
yoksunluk yüzdesi AB ortalamasının üstündedir.
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Şekil 10. 18 Yaş Altı Nüfusa İlişkin Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski Yüzdesi (%), 2017

Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

Şekil 10’da 0-18 yaş grubuna ilişkin Avrupa bölgesine ait yoksulluk veya sosyal
dışlanmaya ilişkin istatistikler sunulmaktadır. 18 yaşın altında olan bireylerin
(çocukların) yoksulluk ve sosyal dışlanma yüzdesi, Çekya %14,2 ile birinci sırada,
Danimarka %14,5 ile ikinci sırada ve Finlandiya %15,1 ile üçüncü sıradadır. İskandinav,
Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerinde (Litvanya hariç) 18 yaşın altında olan
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çocukların maddi yoksunluk oranı, hem diğer Avrupa bölgelerine göre daha düşük hem
de AB ortalamasının altındadır.
Öte yandan, 18 yaşın altında olan bireylerin (çocukların) yoksulluk ve sosyal dışlanma
bakıldığında, Türkiye %48,7 ile son sırada, K. Makedonya %47,2 ile 33. sırada ve
Bulgaristan %41,7 ile 32. sıradadır. Doğu Avrupa ülkelerinden Çekya, Polonya ve
Slovakya ve Güney Avrupa ülkelerinden Malta, Slovenya, Portekiz ve İspanya’nın
yoksulluk ve sosyal dışlanma AB ortalamasının üstündedir.
Genel olarak Şekil 9 ve Şekil 10’u yorumladığımızda, İskandinavya, Batı Avrupa ve
Kuzey Avrupa’da, maddi yoksunluk çeken ve yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşayan
çocukların oranı, diğer Avrupa gruplarına ve ülkelerine göre ve AB ortalamasına göre
daha düşük olduğunu ifade edebiliriz. Buna ek olarak, Türkiye’de hem maddi yoksunluk
çeken hem de yoksulluk ve sosyal dışlanma yaşayan çocukların oranı, AB’ye üye olan ve
AB’ye üye olmayan Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında en son sırada olduğu
görülmektedir.
Şekil 11. 18 Yaş Altı ve Toplam Nüfusun Yoksulluk Riski Yüzdesi – (Sosyal Transfer Sonrası
Eşdeğer Medyan Gelir %60), 2017
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Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

Şekil 11’de çocukların ve toplam nüfusun sosyal transferler sonrası yoksulluk riskini
göstermektedir. Yoksulluk riski oranı, sosyal transferlerden sonra eşdeğer medyan
harcanabilir gelir, sosyal transferlerden sonra %60 olarak belirlenen ulusal eşdeğer
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medyan harcanabilir gelirin altında ise yoksulluk riski taşımaktadır. Bu gösterge
zenginliği veya yoksulluğu ölçmemesine rağmen, insanların/hane halkları gelirlerinin
diğer insanlara/hane halklarına göre az mı çok mu onu göstermektedir ve az olması düşük
bir yaşam standardında yaşadığı anlamına gelmemektedir. Buna ek olarak, sosyal
transferlerden önce yoksulluk riski ise, sosyal transferlerden önce eşdeğer harcanabilir
geliri olan kişilerin, sosyal transferlerden sonra hesaplanan yoksulluk riski eşiğinin
altında olması ile hesaplanır. Emeklilik, örneğin yaşlılık ve dul yardımları gibi, sosyal
transfer olarak değil gelir olarak sayılır (sosyal transferlerden önce). Bu gösterge, sosyal
transferlerin varsayımsal yokluğunu inceler.
Bu bağlamda, 2017 yılına ilişkin toplam nüfusun yoksulluk riskini incelediğimizde,
Çekya %9,1 ile birinci, Finlandiya %11,5 ile ikinci ve Norveç %12,3 ile üçüncü sırada
yer almaktadır. Buna ek olarak İskandinav ülkeleri, Batı Avrupa (Lüksemburg hariç) ve
Doğu Avrupa (Bulgaristan ve Romanya hariç), Avrupa’nın diğer bölgelerinde daha
düşük yoksulluk riski ile karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Öte yandan 2017 yılına ilişkin
toplam nüfusun yoksulluk riskini incelediğimizde, Sırbistan %25,7 ile sonuncu, Karadağ
%23,6 ile 33. sırada ve Romanya %23,6 ile 32 sırada yer almaktadır. Buna ek olarak
Baltık ülkeleri ve Güney Avrupa ülkeleri (Malta, Slovenya ve Kıbrıs hariç) daha yüksek
yoksulluk riski ile karı karşıya kaldığını söyleyebiliriz.
Öte yandan 2017 yılına ilişkin çocuklara ilişkin yoksulluk riskini incelediğimizde
Danimarka %10 ile birinci, Finlandiya %10,2 ile ikinci ve Çekya %11,6 ile üçüncü sırada
yer almaktadır. Buna ek olarak, yine İskandinav ülkeleri, Batı Avrupa (Lüksemburg
hariç) ve Doğu Avrupa (Bulgaristan ve Romanya hariç), Avrupa’nın diğer bölgelerine
göre çocukların daha düşük yoksulluk riski ile karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Öte
yandan 2017 yılına ilişkin toplam nüfusun yoksulluk riskini incelediğimizde, Türkiye
%33,0 ile son sırada, Romanya %32,2 ile 33. sırada ve Karadağ %31,7 ile 32. sırada yer
almaktadır. Buna ek olarak Güney Avrupa ülkelerinde (Slovenya ve Kıbrıs hariç)
çocukların daha yüksek yoksulluk riski ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz.
Bu bağlamda, genel olarak ülkelerin verilerine baktığımızda çocukların yoksulluk riski
ile karşı karşıya kalması, toplam nüfusun yoksulluk riski ile karşı karşıya kalmasında daha
yüksektir. Çocukların ortalama AB yoksulluk riski oranı, toplam nüfusun AB yoksulluk
risk oranın da yüksektir. Türkiye’de hem çocuklara ilişkin yoksulluk riski hem de toplam
nüfusun yoksulluk riski oranları yüksektir. Buna ek olarak, toplam nüfusun yoksulluk
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riski ile çocukların yoksulluk riski arasında fark %10,8’dir. Bu durum, çocukların,
ebeveynlerden daha fazla yoksulluk riski ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.
Şekil 12. 18 Yaş Altı Nüfusun Yoksulluk Riski Yüzdesi – (Sosyal Transfer Öncesi ve Sonrası
Eşdeğer Medyan Gelir %60) (%), 2017.

Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

Şekil 12’de sosyal transferlerden önce ve transferden sonra çocukların yoksulluk riski
yüzdesini göstermektedir. 2017 yılına ilişkin sosyal transferlerden önce çocukların
yoksulluk riski oranına baktığımızda, Çekya %21,6 ile birinci, Danimarka %22,3 ile
ikinci ve Hollanda %23,5 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Buna ek olarak İskandinav
ülkeleri (İsveç hariç), Avrupa’nın diğer bölgelerine göre sosyal transferlerden önce daha
düşük yoksulluk riski ile karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Öte yandan, 2017 yılına ilişkin
sosyal transferlerden önce çocukların yoksulluk riski oranına baktığımızda, Romanya
%45,7 ile son sırada, Macaristan %45,7 ile 33. sırada ve Karadağ %43,6 ile 32. sırada yer
almaktadır. Buna ek olarak Doğu Avrupa ülkelerinin (Çekya hariç) sosyal transferlerden
önce daha yüksek yoksulluk riski ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak
sosyal transferlerden önce çocukların yoksulluk riski oranı, İsveç’te %35,4, İrlanda’da
%39,8, Avusturya’da %40,2, Birleşik Krallık’ta %42,4 ve Türkiye ise %41,6’dır.
2017 yılına ilişkin sosyal transferlerden önce ve sosyal transferlerden sonra çocuklara
ilişkin yoksulluk riskinin açıklığı en fazla olan ülkelere baktığımızda, birinci sırada
Macaristan (%45,7’den %14,8’e), ikinci sırada Polonya (%37,5’ten %14’e), ve üçüncü
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sırada İrlanda (%39,8’den %17’e)’nın olduğunu görmekteyiz. Buna ek olarak, İsveç’in
%35,4’ten %18,6’ya (9.sırada), Avusturya’nın %40,2’den %19,1’e (5.sırada) ve Birleşik
Krallık’ın %42,4’ten %21,3’e (6. Sırada) indirdiğini görmekteyiz. Öte yandan, sosyal
transferlerden önce ve sosyal transferlerden sonra çocuklara ilişkin yoksulluk riskinin
açıklığı en az olan ülkelere baktığımızda, son sırada İspanya (%36,3’ten %28,3’e), ikinci
sırada Portekiz (%29’dan %20,7’ye), ve üçüncü sırada Türkiye (%41,6’dan %33’e)’nin
olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, Türkiye çocuklara ilişkin yoksulluk riski yüzdesini,
sosyal transferler yapmasına rağmen %33’e kadar düşürebilmiş ve son sırada yerini
almıştır.
Tablo 3. 2006-2017 Dönemine İlişkin Sosyal Transferler Yapıldıktan Eşdeğer Hane Halkı
Medyan Gelirinin %60’ın Altında Olan Çocukların Yoksulluk Oranı.
Ülkeler
Polonya
Macaristan
Letonya
İrlanda
Çekya
Estonya
Türkiye
B. Krallık
Portekiz
İzlanda
Danimarka
Finlandiya
Litvanya
Hollanda
İspanya
Slovenya
Yunanistan
İtalya
Slovakya
Almanya
Belçika
Lüksemburg
Malta
İsveç
Bulgaristan
Norveç
Avusturya
Kıbrıs
Fransa
AB

2006
26,3
24,8
25,9
22,5
16,5
20,1
36,2
23,8
20,8
11,6
9,9
9,8
25,1
13,5
27,1
11,5
22,6
24,4
17,1
12,4
15,3
19,6
17,6
15,0
25,0
9,3
14,7
11,5
13,9
19,3

2007
24,2
18,8
19,8
19,2
16,6
18,2
34,3
23,0
20,9
11,9
9,6
10,9
22,1
14,0
26,2
11,3
23,3
24,6
17,2
14,1
16,9
19,9
19,8
12,0
29,9
11,0
14,8
12,4
15,3
20,1

2008
22,4
19,7
23,6
18,0
13,2
17,1
34,0
24,0
22,8
11,2
9,1
12,0
23,3
12,9
27,3
11,6
23,0
24,2
16,7
15,2
17,2
19,8
20,4
15,1
25,5
9,6
18,1
14,0
15,6
20,4

2009
23,0
20,6
26,3
18,8
13,3
20,6
35,2
20,7
22,9
9,9
10,6
12,1
23,3
15,4
29,0
11,2
23,7
24,1
16,8
15,0
16,6
22,3
21,2
16,0
24,9
11,5
17,1
12,3
16,8
20,3

2010
22,5
20,3
26,3
18,9
14,3
17,3
33,7
20,4
22,4
12,6
10,9
11,4
24,8
13,7
29,3
12,6
23,0
25,2
18,8
17,5
18,3
21,4
22,1
17,1
26,7
11,7
19,0
12,6
18,1
21,0

2011
22,0
23,7
24,7
17,1
15,2
19,5
32,5
18,0
22,4
11,2
10,3
11,8
25,2
15,5
27,5
14,7
23,7
25,9
21,2
15,6
18,7
20,3
23,0
17,9
28,4
9,4
17,8
12,8
18,8
20,7

2012
21,5
22,9
24,4
18,9
13,9
17,0
33,9
18,0
21,8
10,0
10,4
11,1
20,8
13,2
27,9
13,5
26,9
26,2
21,9
15,2
17,3
22,6
23,1
17,7
28,2
8,3
17,5
13,9
19,0
20,6

2013
23,2
23,8
23,4
18,2
11,3
18,1
33,7
18,9
24,4
12,2
9,1
9,3
26,9
12,6
27,5
14,7
28,8
25,2
20,3
14,7
17,2
23,9
24,5
19,0
28,4
10,5
18,6
15,5
17,6
20,5

2014
22,3
25,0
24,3
18,3
14,7
19,7
33,3
19,7
25,6
10,0
9,2
10,9
23,5
13,7
30,5
14,8
25,5
25,1
19,2
15,1
18,8
25,4
24,6
18,2
31,7
10,2
18,2
12,8
17,7
21,1

2015
22,4
22,7
23,2
17,7
14,7
20,0
32,8
19,9
24,8
11,3
10,4
10,0
28,9
14,0
29,6
14,2
26,6
26,8
20,1
14,6
18,0
21,5
23,4
18,1
25,4
11,3
17,8
16,7
18,7
21,2

2016
21,1
19,9
18,6
18,8
14,1
18,6
33,4
18,5
22,4
10,4
9,4
9,3
25,6
14,8
29,7
11,9
26,3
26,7
20,8
15,4
17,6
21,8
20,9
18,7
31,9
12,8
16,5
17,1
19,1
21,0

2017
14,0
14,8
18,4
17,0
11,6
16,5
33,0
21,3
20,7
11,5
10,0
10,2
25,7
14,4
28,3
12,8
24,5
26,4
19,9
15,2
18,4
22,8
21,2
18,6
29,2
13,7
19,1
16,5
19,0
20,2

Δ2006/2017
-12,3
-10,0
-7,5
-5,5
-4,9
-3,6
-3,2
-2,5
-0,1
-0,1
0,1
0,4
0,6
0,9
1,2
1,3
1,9
2,0
2,8
2,8
3,1
3,2
3,6
3,6
4,2
4,4
4,4
5,0
5,1
1,0

Kaynak: https://ec.europa.eu/eurostat web adresinden araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Erişim tarihi 25.05.2020.

Tablo 3’te 2006-2017 dönemine ilişkin sosyal transferler yapıldıktan eşdeğer hane halkı
medyan gelirinin %60’ın altında olan çocukların yoksulluk oranını vermektedir. 20062017 yıllarına ilişkin çocuk yoksulluğu oranında değişime göre sıralandığında
Polonya’nın %-12,3 ile birinci sırada, Macaristan’ın %-10 ile ikinci sırada, Letonya’nın
%-7,5 ile üçüncü sırada ve Türkiye’nin %-3,2 ile yedinci sırada olduğu görülmektedir.
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Çocuk yoksulluğuna ilişkin bir başka önemli vurgu, Visegrad ülkelerinin (Slovakya
hariç) ve Baltık devletlerinin (Litvanya hariç), ilgili yıllar içinde çocuklarının yoksulluk
riskiyle karşı karşıya kalmasını istikrarlı bir şekilde azalttıkları görülmüştür.
2017 yılına ilişkin çocuk yoksulluğu oranlarını incelediğimizde, Türkiye’nin Avrupa
ülkeleri içinde son sırada olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’deki her 100
çocuktan 33’ü yoksulluk riski ile karşı karşıyadır. Bu bağlamda, 2017 yılındaki verilere
göre, Türkiye çocuk yoksulluğunda AB’nin en sonunda yer alsa bile, 2006-2017 yılları
arasında çocuk yoksulluğuna ilişkin istatistiklerde bir iyileşmenin yaşandığı söylenebilir.
Tüm bu istatistikleri değerlendirdiğimizde, İskandinav ülkelerinin9, çocuklara ve aileye
ilişkin sosyal koruma harcamaları bakımından, diğer ülkelere göre ön planda olduğunu
söyleyebiliriz. İkinci olarak, Doğu Avrupa ve Güney Avrupa ülkelerinin, çocuklara ve
aileye ilişkin sosyal koruma harcamaların bakımından, diğer ülke gruplarına göre daha
geri planda olduğunu ifade edebiliriz. Genel olarak, sosyal koruma harcamaları
bakımından kişi başına düşen miktar ile GSYH’den ayrılan yüzde ne kadar fazla ise,
çocuklara ilişkin yoksulluk istatistiklerinin daha olumlu olduğunu görmekteyiz. Öte
yandan istatistiklere tekrar gözden geçirdiğimizde, bu sonuçlar Aslında Esping-Andersen
(1990)’in sınıflamasında bulunan İskandinav Refah Devletleri modeliyle uyumludur.
İskandinav Refah Devleti modeli, bireylerin minimum asgari geçimini sağlamanın
dışında göreli olarak insan gibi yaşamanın onurunu sağlayacak politikalar oluşturan ve
programla uygulayan sosyal demokrat bir sistemdir. Bu nedenle hem hane halkı
yoksulluk oranları hem de çocuk yoksulluğu oranları geride kalan diğer devletlere göre
daha düşük çıkmıştır.
Türkiye’nin çocuk ve aileye ilişkin sosyal korumaya ayırdığı kişi başına düşen miktar ve
GSYH’den ayırdığı pay son derece azdır. Bu durumun neticesinde, çocukların maddi
yoksunluk, yoksulluk ve sosyal dışlanma, sosyal transferlerden önce ve sonra (eşdeğer
meydan gelir, %60) yoksulluk riski oranlarında son sıralarda olduğu gerçeği karşımıza
çıkmaktadır.
UNICEF’e göre ise (2006, s. 9) Türkiye’de yoksulluk riski ile en fazla karşı karşıya olan
çocuklar şu şekilde belirtilmektedir:

İskandinav ülkelerinin çocuk ve aileye sunduğu hizmetleri detaylı olarak incelemek için “Erkul, E. (2020).
Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi”
makalesine bakabilirsiniz.
9
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•

Ailenin geçiminin sadece bir kişi tarafından sağlandığı geniş ailelerde

yaşayan çocuklar,
•

Tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocuklar

•

Kayıt dışı ve geçici işlerde çalışan ve bunun sonucunda da düzenli bir

gelire sahip olamayan ebeveynlerin çocukları,
•

Uzun süredir işsiz olan, engelli olan ya da engelli birine bakmak zorunda

olan anne babaların çocuklarında yoksulluk riski fazladır.
UNICEF’in 2006 yılında yaptığı açıklama güncelliğini hâlâ koruduğunu görmekteyiz.
Yıllar itibariyle en az bir çocuğu olan tek ebeveynli hane halkındaki ebeveynin çalışması
ve en az bir çocuğu olan iki ya da daha fazla ebeveynli hane halkındaki ebeveynlerin
hepsinin çalışması yoksulluk oranını düşürmüştür. Öte yandan yıllar itibariyle en az bir
çocuğu olan tek ebeveynli hane halkında (işsiz) yoksulluk oranında bir artış olduğunu
görülmektedir. Özetle ebeveyni çalışan hane halkının, çalışmayana göre yoksulluk oranı
ile iki ya da daha fazla ebeveynin çalıştığı hane halkının, tek ebeveynin çalıştığı hane
halkına göre yoksulluk oranlarının daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Tüm gelişmelerin ışığında, yoksulluk, hane halkı gelirinin günde 1,91 ABD doları veya
3,10 ABD doları altında yaşamak veya gıda yetersizliği gibi temel ihtiyaçlardan meydana
gelen ve kısa dönemde çözülebilecek bir sorun olmadığı, duygusal ve manevi olarak da
insanların yoksulluk yaşayabileceği bu yoksulluğu azaltmak için çok boyutlu ve uzun
dönemli politikaların olması gerekliliğidir.
Dünyada yoksulluğun azaltılmasına ilişkin uluslararası kuruluşların ve devletlerin
politikaları oluştururken ve programları uygulamaya koyarken ve bunun sonucunda
yoksullukla ilgili tatmin edici olmayan gelişmeler yaşanırken çocuk yoksulluğuna hangi
açıdan bakmak gerekmektedir?
Hane halkı yoksulluk oranı ve sayısı düşürülmeden kimse yoksulluk içinde yaşayan
çocukları sorun olarak görmemiştir. 1980’lerden sonra gelişmiş ülkelerde mutlak
yoksulluk düşmesine rağmen, göreli yoksulluğun arttığı görülmüştür. Ayrıca, birçok
gelişmiş ülkenin hane halkı yoksulluk oranı ile çocuk yoksulluğu oranı incelendiğinde
çocuk yoksulluğu, hane halkının göreli yoksulluğuna paralel bir şekilde arttığı
gözlemlenmiştir. Üstelik ilgili ülkelerde çocuk yoksulluğu oranı, hane halkı yoksulluk
oranından daha yüksek çıkmıştır. Bu bağlamda, hane halkı bireyleri çocukları yoksul ve
yoksun bıraktığı söylenebilir.
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Öte yandan istatistiklere tekrar gözden geçirdiğimizde, İskandinav ülkeleri, bu durumun
tam zıttı bir konumdadır. Bu sonuçlar aslında Esping-Andersen’in sınıflamasında bulunan
İskandinav Refah Devletleri modeliyle uyumludur.
İskandinav Refah Devleti modeli, bireylerin minimum asgari geçimini sağlamanın
dışında göreli olarak insan gibi yaşamanın onurunu sağlayacak politikalar oluşturan ve
programla uygulayan sosyal demokrat bir sistemdir. Bu nedenle hem hane halkı
yoksulluk oranları hem de çocuk yoksulluğu oranları geride kalan OECD ve AB
devletlerine göre daha düşük çıkmıştır. İskandinav ülkelerinin bundan sonraki ilk aşaması
olarak çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve yaşlıların yoksulluğa ilişkin algılarını ortaya
çıkaran çalışmalar odaklanması ve bireylerin daha insancıl yaşaması için çabalamaları
beklenebilir.
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3. BÖLÜM YÖNTEM
3.1. ARAŞTIRMA MODELİ
Glense (2013, s. 7), araştırmacıların bilgi ve gerçekliğin doğası hakkındaki kabulleri
yüzünden

farkında

olmasalar

da

her

araştırmanın

üst

düzey

bir

kuramla

biçimlendirildiğini ve araştırmacının görevinin, yapmayı hedeflediği çalışmaya ilişkin
hangi felsefi ve kuramsal bakış açısının temel oluşturacağını belirlemekten geçtiğini
söylemektedir. Bu bağlamda, Neuman (2006, s. 156) felsefi varsayımlara dayalı olarak
birbiriyle rekabet hâlinde toplumsal araştırma yaklaşımlarının bulunduğunu ve çoğu
araştırmacının çoğu zaman bir yaklaşım içinde çalıştığını belirtmiştir. Bu nedenle,
yorumlayıcı, pozitivist ve eleştirel yaklaşımı seçmede araştırmacının duruşu ve konuya
hâkimiyeti yatmaktadır. Her bir yaklaşımın kendine has duruşu bulunmakta ve hiçbiri
diğerinden üstün değildir. Bu bağlamda, bir araştırmacı çok nadir de olsa bir yaklaşıma
sıkı sıkıya bağlı kalmakta, ancak sürmekte olan toplumsal araştırmalarda birçok
araştırmacı yorumlayıcı ve pozitivist yaklaşımı kullanmaktadır (Neuman, 2006, s. 120).
Bu bağlamda araştırma yaklaşımının seçiminde, araştırmacının duruşu ve konuya
hâkimiyetinin yanı sıra araştırma yapacağı konu da önemli hâle gelmektedir. Eğer
araştırmacı konuya ilişkin bireyi anlamaya ve bireyden aldığı veriyi genellemek
istemiyorsa, yorumlayıcı yaklaşıma doğru kayacağı aşikârdır. Öte yandan, araştırmacı
bireyi tahmin etmek ve bireyden aldığı veriyi evrene genelleme isteği var ise, pozitivist
yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Bu nedenle, araştırmacı çalışmaya başlamadan
önce, ilk başta yönteme odaklanıp sonrasında konuyu belirlemesinin doğru bir yöneliş
olmayacağı, bu nedenle araştırmaya konu olan özneye veya soruna yönelik en uygun
yaklaşımı seçmesi beklenmektedir.
Sosyal bilimlerde ve özellikle sosyal çalışma araştırmalarında hem pozitivist hem de
yorumlayıcı yaklaşımın kullanıldığı söyleyebiliriz. Bu nedenle araştırmacının hangi
yaklaşımı seçmesi gerektiğine dair yaklaşımların hem kuramsal yönüyle hem de araştırma
konusu ve odağı bağlamında incelenmesinde fayda görülmektedir.
Araştırmacılar tarafından genel olarak yorumlayıcı, pozitivist ve eleştirel yaklaşımlar
tercih edilmekte ve araştırmacılar bu üç önemli yaklaşım arasında bilimsel bilgiyi ürettiği
ifade edilebilir. Berg ve Lune (2015, s. 22), her yaklaşımın aynı sembolik gerçekliğin
belirli yönlerini az da olsa çıkardığını ve bu durumu da araştırmacıların birkaç bakış
açısını bir araya getirerek, daha iyi, daha somut bir gerçeklik resmini oluşturmasında bir
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doğrulama aracı olarak araştırmacıya hizmet eder, bu çoklu bakış açılarının kullanımı
çoğunlukla üçgenleme olarak adlandırılır. Bilim üçgeni olarak da adlandırılan bu teori
üçgenlenmesi Şekil 13’te verilmiştir.
Şekil 13. Üçlü Bilimsel Faaliyet İçin Bilim Üçgeni

VERİ

Eleştirel

Pozitivizm

Bilim

KURAM

Yorumlayıcı/Yapısalcı

DEĞERLER

Kaynak: Galtung, 1972, s. 365.
Şekil 13’te üçlü bilimsel faaliyetin bulunduğu bilim üçgenini göstermektedir. Arndt
(1983, s. 13-14) tanımına göre, pozitivizm / ampirizm, teori önermeleri ile veri
önermelerinin karşılaştırılmasından meydana gelen araştırma oryantasyonudur. Eleştirel
yaklaşım, belli bir akademik faaliyet altında veri önermeleri ile değer önermelerinin
karşılaştırılmasıdır. Yorumlayıcı/inşacı yaklaşım ise, öngörülen dünyanın ne kadar tercih
edilen bir dünya olduğunu görmek için, kuram önermeleri ile değer önermelerinin
karşılaştırılmasını ifade eder. Bu bağlamda, pozitivizm ile yorumlayıcı yaklaşım
arasındaki farkı şu şekilde örneklendirebiliriz, geleneksel öğretimde bilgi, öğretmen
tarafından öğrencilere aktarılır, ancak yorumlayıcı bunu kabul etmez ve bilgiyi
öğrencinin kendi ön bilgileri, gözlemleri ve kabiliyetine göre kendisinin yapılandırdığını
savunmaktadır.
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Araştırmanın da yaklaşımı olan yorumlayıcı yaklaşımın incelenmesinde ve daha detaylı
olarak anlatılmasında yarar bulunmakta ve niçin yorumlayıcı yaklaşımın seçildiğine
ilişkin nedenler de sunulmuştur.
Yorumlayıcı yaklaşım, bireyi anlamanın önemli olduğu ve sayılardan ziyade kelimeler ve
kavramların ön plana çıktığı araştırma yöntemidir. Bu bağlamda yorumlayıcı
araştırmacılar için toplumsal araştırmanın hedefi; toplumsal yaşama dair bir anlayış
geliştirmeyi ve insanların doğal ortamlarda nasıl anlam oluşturduğunu keşfetmeye
yönelik bir bakış açısına sahiptir. Yorumlayıcı bir araştırmacı, incelenen insanlar için
neyin anlamlı ya da önemli olduğunu ya da bireylerin gündelik yaşamı nasıl
deneyimlediğini öğrenmek ister. Buna ek olarak, toplumsal yaşamın ‘orada’ keşfedilmeyi
beklediği şeklindeki pozitivist görüşün aksine yorumlayıcı yaklaşım toplumsal dünyanın
büyük oranda insanlar onu ne olarak algılıyorsa o olduğunu kabul eder. Toplumsal yaşamı
insanlar onu deneyimledikçe ve ona anlam verdikçe var olur. Esasında, insanlar içinde
yaşadıkları bir gerçeklik anlayışına sahiptirler ve bu öznel gerçeklik anlayışı, insanların
toplumsal yaşamını kavramak için çok önemlidir (Neuman, 2006, s. 131-132).
Bu nedenle, niteliksel araştırma uygulamasında görüşmelerden elde edilen verilerin
analizinde, niceliksel araştırmalarda olduğu gibi rakamlara ve istatistiksel testlere dayalı
ve evrene yönelik bir genelleme kaygısı yerine, toplanan verilerin ayrıntılı ve
derinlemesine olması ve bu verilerin çözümlenmesinde “betimsel ve gerçekçi” olunması
önemsenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2004, s. 43).
Bu bağlamda, Türkiye’de çocuk yoksulluğuna ilişkin alan yazının ve araştırmanın az
oluşu, araştırmacının çocukların yoksulluğa bakış açısını tahmin etmek yerine anlamaya
yönelik ilgisi, araştırmadan elde edilen verilerin belirli bir evrene genellemesi yönünde
kaygı taşımaması ve tümevarımsal bir anlayışından ötürü toplumsal araştırma
metodolojilerinden pozitivist, yorumlayıcı ve eleştirel yaklaşımdan en uygun olan
yorumlayıcı yaklaşım kullanılmıştır. Buna ek olarak, araştırmacının çocuk yoksulluğunu,
çocuklardan başlayarak yerel/ulusal düzeyde yeniden inşa etme çabası ve gereksinimi
sebebiyle niteliksel bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırmacı verilerden daha çok, değeri
anlamaya

yönelik

çalıştığından

yorumlayıcı

anlamlandırmada daha açıklayıcı olmuştur.

yaklaşım

çocuk

yoksulluğunu
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3.2.

VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ

3.2.1. Özneler
Türkiye’de çocuk yoksulluğunu analiz etmeye yönelik elde edilen verilerin, çocuklardan,
ebeveynlerden ve farklı disiplinlerden ve karar vericilerden toplanmasının gereği açıktır.
Bu bağlamda çok boyutlu bir veri toplama süreci planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde veri
toplama süreci aşağıdaki gibi sınıflanmıştır:
•

Aileler – Çocuklar ve Ebeveynler (Aktaş Mahallesi),

•

Topluluklar – Muhtar, Öğretmenler, İmam (Aktaş Mahallesi),

•

Yerel Kuruluşlar – Altındağ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
(Altındağ SYDV), Altındağ Sosyal Hizmet Merkezi (Altındağ SHM), Altındağ
Belediyesi,

Üniversiteler

(Hacettepe

Üniversitesi,

Ortadoğu

Teknik

Üniversitesi [ODTÜ] ve Bilgi Üniversitesi),
•

Sivil Toplum Kuruluşlar – Çocuk Vakfı, Fişek Enstitüsü, Çocuk İstismarını
ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB)

•

Merkezi Kuruluşlar – Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB),

•

Uluslararası Topluluklar – X kuruluşu (İsmini ve kurumun adını vermek
istemedi).

Konuyla ilgili karar vericilerin, uzmanların, ebeveynlerin ve çocukların seçimi, niteliksel
araştırma yöntemine uygun olarak olasılıklı olmayan örnekleme tipinin bir çeşidi olan
amaçlı örnekleme tekniğiyle gerçeklemiştir. Olasılıklı olmayan örneklem seçimindeki
temel düşünce, Berg ve Lune (2015, s. 70) evrendeki olası bütün elemanların listesinin
gerektiği ve araştırma çalışmasının yapılacağı evrene ulaşmanın zor olduğu ya da oldukça
duyarlı veya araştırılması zor bir evrenle karşılaşıldığı zaman fayda sağlamasıdır. Bu
aşamada amaçlı örneklem, Black (2002, s. 61)’in belirttiği gibi belirli bir kriter veya
özelliğe bağlı olarak seçilen birey ve gruplardan oluşan ve (2002, s. 54) küçük bir
örneklem içinde araştırma evreninin farklı karakteristikleri içinde barındıran bir kesitini
kapsamasıdır (Aktaran Kümbetoğlu, 2013, s. 99). Buna ek olarak, Berg ve Lune (2015,
s. 71), amaçlı örneklemi geliştirirken, araştırmacıların evreni temsil eden katılımcıları
seçerken bazı gruplarla ilgili özel bilgilerini ve deneyimlerini kullanır. Amaçlı
örneklemde; örnek olayları seçmede bir uzmanın yargısı kullanılır veya araştırmacının
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belirlediği belli bir amaçla örnek olay seçilir. Özellikle bilgilendirici ve ulaşılması güç
olan benzersiz örnek olaylarını ve özelleşmiş bir nüfusun üyelerini seçmek için bu
örneklem tip uygundur (Neuman, 2006, s. 322-323).
Bu bağlamda, amaçlı örneklemin bir çeşidi olan kritik durum örneklemesi bu araştırmaya
ait örneklemin seçiminde önemli bir rol oynamıştır. Patton (2014, s. 236)’ya göre
özellikle kaynakların, değerlendirme çalışmasını sadece bir bölgeyle sınırlaması
durumunda kritik durumun ayrı bir önem kazanacağını ifade etmekte ve bu tür
durumlarda, en fazla bilgiyi verebilecek ve bilgi üretimi konusunda en büyük etkiyi
yapacak bölgeyi seçmek stratejik davranma açısından mantıklı bir seçim olacaktır. Bu
nedenle bir veya birkaç kritik durumu çalışmak teknik olarak bütün durumlara genelleme
yapmaya imkân vermezse de tek bir kritik durumu çalışırken ortaya çıkan kanıtların
öneminden dolayı mantıklı genellemeler yapılabilir (Patton, 2014, s. 236-237).
Örneğin ulusal politika yapıcılarının yerel politikalarının kendi programlarının nasıl
işleyeceği ile ilgili karar verme aşamasında müdahil olmalarını istediklerini, ancak bu
toplulukların müdahil olmaları sürecin yönetecek karmaşık kuralları anlayıp
anlayamayacakları konusunda şüpheli olduklarını varsayalım. İlk kritik durum bu
kuralları eğitim seviyesi yüksek topluluklarla değerlendirme olacaktır; eğer bu
topluluklar bu kuralları anlamazlar ise, doğal olarak daha az eğitim görmüş kesimlerin
bunları anlamaması doğal olacaktır (Patton, 2014, s. 236-237).
Bu bağlamda, araştırma sorularının araştırmanın öznesini oluşturan yoksulluğu
tescillenmiş çocuklara yönelik, Ankara’nın en yoksul bölgelerinden biri olan
Altındağ’dan seçilmesinin ve Altındağ Bölgesi’nin en yoksul mahallelerinden biri olan
Aktaş Mahallesinde bu araştırmanın yürütülmesinin, uygun olacağı ve bu mahalledeki
çocukların yoksulluğu algılayışı ve deneyimlerini aktarma durumu oluştuğunda,
Ankara’daki yoksulluğu tescillenmiş tüm çocuklarda uygulanabilirliği söz konusu
olabilir.
Bu nedenle, Türkiye’de çocuk yoksulluğu alanında mesleki olarak çalışmalarda bulunan,
çalışmaların yürütülmesinde ve uygulamasında faaliyetlerde bulunan, bilimsel
çalışmaları olan ve ulusal ve uluslararası programlar ve politikalar yapan uzman ve karar
vericilerle ve yoksulluğu birebir deneyimleyen çocuk ve ebeveyn ile görüşmeler
yapılmıştır. Araştırmada uzman ve karar vericilerin seçiminde ise, çocuk yoksulluğu
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konusunda deneyimi olan ve araştırmaya katılma istek ve motivasyona sahip kişi listesi
belirlenmiştir.
Bu bağlamda, araştırmacı, çocuk yoksulluğu konusunda bilgisi ve deneyimi olan uzman
ve karar vericilerin bir listesini oluşturmuştur. Bu listenin oluşturulması sürecinde çocuk
yoksulluğu alanında uzun yıllardır çalışan Prof. Dr. Meltem DAYIOĞLU TAYFUR ve
çocuk işçiliği ve çocuk hakları alanlarında uzun yılardır çalışan Prof. Dr. Kasım
KARATAŞ ve Doç. Dr. Ercüment ERBAY’ın önerileri dikkate alınmıştır. Ayrıca
araştırmacı veri toplama sürecinde öznelere, görüşme yapılan öznelerin yer aldığı listeyi
göstererek önerebilecekleri kişiler olup olmadığı sormuş ve bu doğrultuda listeye
eklemeler ve çıkarmalar yapmıştır.
3.2.1.1.Çocukların Özne olarak Seçim Süreci
Derinlemesine görüşmelerin gerçekleştirildiği diğer önemli bir grup, kuşkusuz konunun
asıl muhatabı çocuklardır ve en başta Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel
ilkelerinden biri olan katılım hakkının gereği olarak bu araştırmada yer almışlardır.
Ayrıca, çocukları araştırmanın merkezine yerleştirerek çocukların katılımına özellikle
önem verilmiştir.
Araştırmaya katılacak çocukların belirlenmesinde; öncelikle görüşme yapılan çocukların
hanelerinin belirlenmesi için Altındağ SYDV Müdürüyle görüşülmüş ve ardından adres
bilgilerinin alınıp hanelere gidilmiştir. Bu aşamada, öncelikle ebeveynlere daha sonra da
çocuklara olmak üzere, araştırma hakkında kısaca bilgi verilmiş ve katılmak isteyenlerle
görüşme yapılabileceği ifade edilmiştir. Etik hassasiyetler göz önünde bulundurulduğu
için çocukların ve ebeveynlerin adlarının ve soyadlarının yazılmaması tercih edilmiştir.
Şunu belirtmekte fayda görülmektedir; araştırmanın çocuk özneleri, ebeveynlerin
çocuklarıdır. Bu araştırmada hane halkında hem çocuklarla hem de ebeveynleri ile
görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın ebeveyn özneleri, SYDV’den bir veya daha fazla
senedir yoksulluk yardımı alan, en az ilkokul mezunu olan, bilişsel yeterliliğe ve
araştırmaya katılma istek ve motivasyonuna sahip 18 ve üstü yaş arası 11 kişi
belirlenmiştir. Bir kişi sonradan araştırmaya katılmak istememiştir. Araştırmanın çocuk
öznelerine geldiğimizde ise öğrenim gören ve bilişsel yeterliğe ve araştırmaya katılma
istek ve motivasyonuna sahip 12-15 yaş arası 14 kişi belirlenmiştir. Ebeveynlere ilişkin
yoksulluk yardımı için bir veya daha fazla senedir şeklinde bir zaman sınırının
konulmasının nedeni, yoksulluk yardımlarını ve yoksulluğu hane halkının içselleştirmesi
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ve yoksulluğu çok boyutlu olarak araştırmacıyla paylaşacak duruma gelmiş olmasındadır.
Yine ebeveynlere ilişkin en az ilkokul mezunu şartının aranmasının nedeni ise, bilişsel
yetkinliğe sahip olması/olmaması ile ilişkilidir.
Öte yandan, Inhelder ve Piaget (1955) “…zekanın son evresinde, biçimsel işlevler
evresinde (12-16 yaş) mantıksal önermeler, fikirler, hipotezler üstünde düşünme
kapasitesini kazanır” der (Aktaran Houde, 2017, s. 18). Ayrıca bu bağlamda, araştırmanın
çocuk öznelerine ilişkin 12-15 yaş grubu sınırlamasının nedeni olarak; çocukların bu
yaşta soyut düşünme becerisinin başladığı ve geliştiği dönem olmasındandır.
Çalışmanın bir başka boyutu olarak, araştırmanın uygulanmasında yoksulluk
yardımlarının türü bakımından bir sınırlamaya gidilmemesidir. Bu araştırma, yoksulluğun
önce çocuk sonra ebeveyn, uzmanlar ve karar vericiler açısından anlamı ve deneyimlerini
anlamaya yöneliktir. Araştırmada ekosistem yaklaşımını temelinde değerlendirildiğinde,
yoksulluğun sadece bireysel veya ailesel bir sorun olmadığını, çevresi içinde birey
kavramından yola çıkarak yoksulluğun sosyal ve çok boyutlu bir sorun olarak ele alınması
gerekmektedir. Bir bakıma, çocuk yoksulluğu kavramını; yoksulluğu tescillemiş çocuk
ve ebeveynler ve etkileşim hâlinde oldukları tüm etmenlerin ile uzman ve karar vericiler
üzerinden bütüncül bir bakış açısına gereksinim duyulmaktadır. Yoksulluğu çocuklar
üzerindeki etkisini tüm bileşenleriyle sosyal çalışma bakış açısıyla bakılması önemli ve
elzemdir.
Çocuk yoksulluğu konusunda uzun yıllardır çalışan uzman ve karar vericiler ve
yoksulluğu deneyimleyen çocuklar ve onların ebeveynleri ile yüz yüze görüşülerek
veriler toplanmıştır. Görüşme süresince yarı yapılandırılmış form kullanılması uygun
görülmüştür. Form önceden oluşturulmuş ve bireyin sosyodemografik özelliklerini kayda
alabileceğimiz kısa veya tek kelimelik cevabı olan soruları içermekle birlikte açık uçlu
sorularla verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın veri toplama sürecine başlamadan önce Doç. Dr. Ercüment ERBAY, bir
ebeveyn ve bir çocuk ile ön deneme görüşmeleri gerçekleşmiştir. Bu görüşmelerden sonra
yarı yapılandırılmış görüşme formunun son şeklini almıştır.
3.2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Uygulama Süreci
Araştırmanın çocuk ve ebeveyn öznelerine Ankara ili Altındağ Bölgesi Aktaş
Mahallesi’nde ulaşılmıştır. Bu mahallenin tercih edilmesinin nedeni, yoksulluğun en
yoğun yaşandığı ve ekonomik yönden Ankara’nın en yoksul bölgelerinden biri olması ve
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diğer birçok yönden çeşitli ve sayısal olarak fazlaca yoksul profiline sahip olmasıdır.
Derinlemesine görüşmeler için seçilen bu bölgenin, yoksulluk profilini yansıtma
açısından önemli olduğu düşünülmüştür.
Araştırmanın başlangıcında, Altındağ SYDV Müdürü’yle görüşülmüş ve bir sosyal
çalışmacının hane halkı ziyaretlerinde uygulama danışmanlığı alınmıştır. Sonrasında,
SYDV’de uygulama danışmanlığında bulunan olan sosyal çalışmacı ve SYDV Müdürü
ile bir toplantı gerçekleştirilmiş ve araştırmacı tarafından çalışmanın amacı, kapsamı ve
özellikle görüşülmek istenen çocukların ve ebeveynlerin nitelikleri hakkında
bilgilendirilmiştir. Bu bağlamda, araştırmaya ilişkin izinler Altındağ Kaymakamlığı
tarafından verilmiştir. Diğer taraftan, uzman ve karar vericilerle görüşme yapabilmek için
İç İşleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ve Gençlik Spor Bakanlığı’ndan izinler alınmıştır. Buna ek olarak, Hacettepe Üniversitesi
Etik Komisyon’undan araştırmaya yönelik etik izin de alınmıştır. Öte yandan Adalet
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan çocuk yoksulluğu konusuna gönüllü katılmak isteyen
uzman ve karar verici olmamasından dolayı bu bakanlıklardan ret cevabı gelmiştir.
Bununla birlikte, araştırmacı tarafından, araştırmanın öznelerine ulaşmak için sosyal
çalışmacıdan yardım alınmış ve araştırmaya uygun olacak hanelerin tespitinin yapılması
ve aranması konusunda destek sağlanmıştır. Bu destekler, görüşme yapılacak hanelere
ilişkin

bilgilerin

çıkarılması,

telefonla

hanelerin

aranıp

araştırmaya

katılıp

katılmayacaklarına ilişkin cevap istenmesi ve araştırmayı kabul ettikleri takdirde görüşme
için tarihin alınmasından ibarettir. Sosyal çalışmacı öznelerin araştırmaya davet edilmesi
konusunda araştırmacıya destek olmuştur. Görüşme için tarih belirlendikten sonra, bir
gün

öncesinden

görüşme

yapılacak

haneyi

haberdar

edilip

görüşme

saati

kesinleştirilmiştir.
Araştırmacı tarafından öznelerin kendilerini, daha rahat ve içten hissedecek buna ek
olarak yoksulluk deneyimlerini daha ayrıntılı bir şekilde paylaşabilecekleri bir ortamda
bir başka deyişle görüşmenin hane halkının olduğu yerde görüşülmesi, evlerinde
gerçekleşmiştir. Bu görüşmenin güven ortamında sağlanabilmesi için Aktaş Mahallesi
muhtarı ile hane halklarına tek tek gidilmiş ve ilk tanıştırmayı (yüz yüze ilk iletişimi)
muhtar sağlamıştır. Son olarak evde yapılan görüşmelerden kadınların ve çocukların
rahatsız olmaması için görüşmelere bir kadın arkadaşla gidilmiştir.
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Görüşme aşamasında ise, öncelikle ebeveynlere daha sonra da çocuklara olmak üzere,
araştırma hakkında kısa bilgiler verilmiş ve katılmak isteyenlerle görüşme yapılabileceği
ifade edilmiştir. Araştırmaya ilişkin tüm bilgilendirmeler yapılmış, özellikle de etik
hassasiyetler göz önünde bulundurulduğu için çocukların ve ebeveynlerin adlarının ve
soyadlarının yazılmayacağı belirtilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce hem ebeveynler
hem de çocuklar bilgilendirilmiş onam formunda imza atmıştır.
Çocuklar ve ebeveynlerle derinlemesine görüşme yapılmış, bu görüşmeler yoksulluk
yardımı alan hane halkının evinde yapıldığı için, niteliksel araştırmanın veri toplama
araçlarından olan katılımcı gözlemden de yararlanılmıştır.
Görüşmeler 11 ebeveyn (11 kadın), 14 çocukla (7 kız ve 7 erkek), yerel yönetimlerde
bulunan uzman ve karar verici olan 10 kişi, merkezi yönetimlerde 8 kişi, sivil toplum
kuruluşlarında 4 kişi ve üniversitede hoca olan 6 kişi olmak üzere toplam 53 kişiyle
görüşme yapılmıştır. Görüşmelerin ebeveynlerde ortalama süresi yaklaşık 41 dakika,
çocuklar ise yaklaşık 32 dakika, yerel yönetimlerde yaklaşık 95 dakika, merkezi
yönetimlerde yaklaşık 80 dakika, sivil toplum kuruluşlarında yaklaşık 109 dakika ve
üniversite de ise yaklaşık 89 dakikadır.

3.3.VERİ TOPLAMA SÜRECİ
Araştırmada çocuk yoksulluğu konusunda uzman olan öznelerden ihtiyaç duyulan
bilgileri toplamak için bir nitel araştırma tekniği olan derinlemesine mülakat tercih
edilmiş ve katılımcı gözlem yoluyla derinlemesine mülakattan elde edilen verilerle
desteklenmiştir. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni, araştırma konusuna ilişkin sosyal
yardım alan hane halkındaki çocuklardan ve çocuğu etkileyen formel ve enformel
sistemlerden derinlemesine ve detaylı bilgi toplanmasına imkân vermesidir.
Kümbetoğlu (2013)’na göre derinlemesine mülakat tekniği, açık-uçlu soruların
sorulması, dinlenmesi, cevapların kaydedilmesi ve ilişkili ilave sorularla araştırma
konusunun detaylı bir şekilde incelenmesini mümkün kılmakta ve buna ek olarak, sıradan
günlük konuşmalardan daha farklı olarak araştırmacının konuşmayı yönlendirdiği, zaman
zaman, daha ayrıntılı sorularla zenginleştirilen, konuşulan kişinin kendisini rahatça ifade
edebildiği bir süreci ifade etmektedir (s. 71-72).
Katılımcı gözlem de ise, gözlem stratejilerinin birbirinden farklılık gösterdiği birinci ve
en önemli ayrım, gözlemcinin çalışılan ortamda katılımcı olarak yer alma derecesi ile
ilgilidir. Bu bağlamda, araştırmacı katılımcılarla gerçekleşen olaylar hakkında hem
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konuşur hem de gözlem yaparak gözlenen ortamın içine tamamen girer (Patton, 2014, s.
265).
Bu sürece ilişkin çocuklardan, ebeveynlerden ve uzman ve karar vericilerden çocuk
yoksulluğuna bakış açısını ortaya çıkartmaya yönelik görüşmeler yapılmıştır.
Katılımcıların derinlemesine mülakat sürecinde kendilerine sunulan tema çerçevesinde
görüşlerini özgürce ifade etme imkânı da sağlanmıştır. Görüşmeler esnasında,
katılımcılara ilişkin gözlemler yapılmış ve konuya ilişkin verilen tepkiler kısa notlar
hâlinde yazıya dökülmüştür. Buna ek olarak, çocuklarla ve ebeveynlerle yapılan
görüşmeler ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Öte yandan Bakanlıklardan ve ona bağlı
birimlerden katılan uzman ve karar vericilerle yapılan görüşmelerde sadece not alınarak
kayıt tutulmuştur. Tüm bu işlemlerin sonucunda veriler kâğıda aktarılmıştır.
3.2.3. Verilerin Çözümlenmesi
Çocuk yoksulluğu kavramının yerel/ulusal düzeyde yeninden inşası sürecinde yeni
kavramlara ve yeni düşüncelere ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, öznelerden toplanan veriler
üzerinden betimsel analiz yapılmıştır. Kümbetoğlu (2013, s. 154)’na göre betimsel analiz,
görüşme çözümlerindeki verilerin özgün biçimlerine sadık kalınarak ve bireylerin
söylediklerinden doğrudan alıntılar yaparak, betimsel bir yaklaşımla verilerin
sunulmasıdır. Görüşme çözümlerinde yer alan kelimelere, ifadelere, kullanılan dile,
diyalogların yapısına ve özelliklerine, kullanılan sembolik anlatımlara ve benzetmelere
dayanarak tanımlayıcı bir analiz yapılması da gerekebilir. Yıldırım ve Şimşek (2004, s.
171-172)’e göre betimsel analiz, daha önceden belirlenen temalara veya araştırma
sorularından elde edilen cevaplara göre de temalar altında veriler, özetlenir ve yorumlanır
ve aslında bu analizdeki temel amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış
bir biçimde okuyucuya sunmaktır.
Buna ek olarak, verilerin çözümlenmesi aşamasında ise araştırmadan elde edilen veriler,
araştırmacı tarafından görüşme notları ve ses kayıt cihazıyla bilgisayara aktarılmış ve
MAXQDA nitel araştırma paket programı veya Microsoft Word 2016 yardımı ile
çözümlenmiştir.
Bu bağlamda, veri analizine görüşmeler sürerken başlanmıştır. Özneleri dinlerken, notlar
tutulmuş ve kabataslak temalar oluşmaya başlamıştır. Ancak daha detaylı temalaştırma
ve kavramlaştırma sürecinde kodlamaya ihtiyaç duyulmuştur. Strauss (1987), nitel veri
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kodlamayı açık kodlama, eksenli kodlama ve seçici kodlama olmak üzere üç şekilde
tanımlamıştır (Aktaran Neuman, 2006, s. 662-670):
“Açık Kodlama: “Yakın zamanda toplanmış verilerin üzerinden ilk geçişte
gerçekleştirilir. Araştırmacı, temaları belirler ve veri yığınını kategorilere ayırmak
için ilk girişiminde başlangıç kodlarının kararlaştırır. Araştırmacı analizde yeni
temalar yaratmaya ve bu başlangıç kodlarını değiştirmeye açıktır. Temalar düşük
bir soyutlama düzeyindedir ve araştırmacının başlangıçtaki araştırma sorusundan,
literatürdeki kavramlardan, toplumsal ortamdaki üyelerin kullandığı terimlerden ya
da verilere gömülmenin teşvik ettiği yeni düşüncelerden gelir. Bu bağlamda, nitel
verilerin ilk kodlandığı ve araştırmacı verileri inceleyerek hazırlık niteliğindeki
analitik kategoriler ya da kodları özetlediği ilk aşamadır.
Eksenli Kodlama: Verilerin üzerinden ikinci geçiştir. Açık kodlama sırasında gerçek
verilere odaklanır ve temalar için kod etiketleri belirlenir. Bu ikinci geçişte,
verilerden çok başlangıçta kodlanan temalara odaklanırsınız. Bu aşamada asıl
amaç, başlangıçtaki kodları gözden geçirmek ve incelemektir. Bu bağlamda,
araştırmacının kodları düzenlediği, bağladığı ve temel analitik kategorileri keşfettiği
nitel verileri kodlamanın ikinci aşamasıdır.
Seçici Kodlama: Verilerin üzerinden son geçileceği ve araştırmanın ana temalarının
belirlendiği aşamadır. Bütün verileri ve önceki kodları taramayı gerektirir. Ana
temalar veya kavramlar sonunda arayışa yönlendirir. Daha önceki kodlama
sırasında belirlenmiş olan belirli temaları yeniden düzenler ve birden fazla ana tema
detaylandırılır. Bu bağlamda, nitel verilerin kodlanmasında, araştırmacının
geliştirilmiş olan kavramsal kodlama kategorileri destekleyecek olan verileri
belirlemek ve seçmek için önceki kodları incelediği kodlamanın son aşamasıdır.”

3.4. SÜRE VE MALİYET
Veriler Nisan 2018 – Şubat 2019 döneminde 10 ay içeresinde toplanmıştır. Araştırmanın
yürütülmesinde gereksinim duyulan mali giderlerin önemli bir bölümü araştırmacı
tarafından karşılanmış, giderlerinin bir bölümü ise Hacettepe Üniversitesi Bilimler
Araştırmalar Birimi tarafından karşılanmış ve desteklenmiştir.

3.5. ETİK HASSASİYET
Bu alt bölümde araştırmaya başlamadan önce, araştırma sırasında ve araştırma sonrasında
dikkat edilen ve karşılaşılan etik hassasiyetlere yer verilmiştir.
Araştırmaya başlamadan önce
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Araştırmada veri toplamak için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, tez izleme
komitesi üyeleri tarafından ve sonrasında Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu
tarafından gözden geçirildikten sonra etik açıdan uygun bulunmuştur.
Etik komisyon izni alındıktan sonra görüşmenin gerçekleşeceği kurumlara araştırma
önerisi, etik onay formu ve uzman ve karar vericilerle yapılacak görüşmede kullanılacak
olan yarı yapılandırılmış görüşme formu gönderilmiştir. Kurumlardan gerekli izinler
alındıktan sonra, görüşmeye katılacak isimlerin listesi istenmiş ve sonrasında görüşme
yapmak için uzman ve karar vericilerden gün, saat ve iş yeri bilgisi alınmıştır.
Etik komisyon izni alındıktan sonra görüşmenin gerçekleşeceği kuruluşa araştırma
önerisi, etik onay formu ve çocuklarla ve ebeveynlerle yapılacak görüşmede kullanılacak
olan yarı yapılandırılmış görüşme formu gönderilmiştir. Altındağ Kaymakamlığı’ndan
gerekli izinler alınmıştır. Altındağ SYDV’den görüşmeler gerçekleşmeden önce
ebeveynlere araştırma ile ilgili gerekli bilgiler alınmış ve ebeveynlerden görüşme yapmak
için telefon üzerinden gönüllü katılım rızası alınmıştır. Sonrasında görüşme yapmak için
ebeveynlerden çocukların da evde olduğu zamanda gün, saat ve adres bilgisi istenmiştir.
Araştırma sırasında
Araştırmaya katılacak olan ebeveynlere ulaşmadan önce araştırma yapılacak Aktaş
Mahallesinin muhtarı ile tanışılmıştır. Ebeveynlere ulaşma konusunda ve araştırmacının
ebeveynlerle ilk yüz yüze karşılaşma noktasında yardımcı olmuştur. E-DA37 “Misal
muhtar nasıl sizi kapıma kadar getirdiyse, Orhan muhtara gidecek veyahut da hangi mahallenin
muhtarına gidecek. Muhtar herkesten iyi bilir. Önce aile sonra muhtar, sonra kaymakamlık, bu
kadar…Aynen öyle. Bunu yapamazsınız, yani bu konuşmayı yapamazdınız. Gerçek bu.” ifadesi

ile muhtarın ne kadar yardımcı olduğu açıktır. Buna ek olarak, çocuklarla ve ebeveynlerle
görüşme yapmadan önce 15-20 dakika araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya
katılan çocuklar ve ebeveynlerin gerçek isimlerinin kullanılmayacağı özellikle
belirtilmiştir. Araştırma ile ilgili bilgi verildikten sonra, çocuklara ve ebeveynlere
araştırmaya katılıp katılmayacakları sorulmuş ve araştırmaya katılacak olan çocuklar ve
ebeveynlerden bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.
Görüşme yapılan ebeveynlerin hepsi kadın katılımcıdır ve görüşmeler ebeveynlerin
evlerinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle evlere giderken, bir kadın arkadaştan ricada
bulunulmuş ve hafta içi, mesai saatleri içinde ve güneş batmadan görüşmeler
gerçekleşmiştir.
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Öznelerle yapılan görüşmelerde, gönüllü katılacaklarını beyan etmişlerdir. Buna ek
olarak, öznelerin istediği zaman görüşmeyi durdurabilecekleri, görüşmeden istedikleri
zaman vazgeçebilecekleri ve cevaplamak istemedikleri bir soru gelince cevap vermek
zorunda olmadıkları görüşmeye başlamadan önce ifade edilmiştir. Görüşme yapılacak
yerin seçiminde çocukların ve ebeveynlerin tercihi dikkate alınmıştır.
Çocuklarla ve ebeveynlerle yapılan görüşmelerde, her biriyle yüz yüze görüşülmüştür.
Buna ek olarak, görüşmeler ilk önce ebeveynlerle yapılmış, daha sonrasından çocuklarla
yapılmıştır. Bu nedeni ise, ebeveynlerin görüşme esnasında da soruları akıl süzgecinden
geçirilmesi sağlanmış ve sonrasında çocuklarla yapılacak olan görüşmede çocuklara
baskı kurmasının en aza indirgenmesi sağlanmıştır. Hatta ebeveynler görüşmeden sonra
mutlu ve huzurlu olduklarını belirtmiş ve çocuklarına görüşmeye girmeden önce
rahatlatıcı ifadeler kullanmıştır. Çocuklar da yapılan görüşmeler bittikten sonra
görüşmelerin eğlenceli geçtiklerini ifade etmişlerdir.
Araştırma öncesinde izin aldığımız bir ebeveyn, evine gidildiğinde görüşme yapmak
istemediğini ifade etmiştir. İki sene önce başka bir araştırmacının üç-dört defa kendilerini
rahatsız etmesi ve kendileriyle görüşme yapabilmek için aşırı ısrarcı davranmasını neden
göstermiştir. Bu nedenle bu ebeveyn ile görüşme yapılamamış, önceki araştırmacı için
özür dilenmiş ve bir çay ikram içilerek evden çıkılmıştır.
Araştırmadan Sonra
Öznelerle yapılan görüşmelerde gizliliğin korunması konusunda önlemler alınmıştır.
Görüşmeye katılan öznelerin tüm bilgileri bilgisayar ortamında saklanmıştır. Buna ek
olarak, görüşmeye katılan çocukların ve ebeveynlerin isim ve soy isimleri gizli tutulmuş
ve kendilerini tanımlayan kısa harfler verilmiştir. Uzman ve karar vericilerin isimleri ise,
isimlerinin kullanılabileceği dair rıza alındıktan sonra kullanılmıştır.
Öznelere araştırmayla ilgili akıllarına bir şey geldiği taktirde kendilerinin ulaşabilmesi
için telefon numarası ve mail adresi verilmiştir. Çocuklardan ve ebeveynlerden geri dönen
olmamıştır. Bir uzman ve karar verici, kendileriyle yapılan görüşmenin dökümünü
istemiş ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tarafıma geri göndermiştir. Bir uzman
ve karar verici ise, görüşmeler sonlandıktan sonra araştırmadan çekilmek ve isminin
araştırmadan çıkarılmasını talep etmiştir. İlgili kişinin ismi araştırmadan çıkarılmıştır.
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4. BÖLÜM BULGULAR ve YORUM
Araştırmanın amaçlarına bağlı olarak veriler yarı yapılandırılmış form kullanılarak elde
edilmiştir. Sayısal veriler, araştırmanın betimleyici istatistik kısmında kullanılırken,
görüşmelere ilişkin veriler ise araştırmanın analiz edilmesinde kullanılmıştır. Bu
bağlamda, çocuklara ilişkin betimleyici istatistiklere baktığımızda, yaş, cinsiyet, öğrenim
durumu, çalışma durumu, konut türü, harçlık durumu ve ev içi barınmaya (oda, masa ve
yatak) ilişkin bulgulardır. Ebeveynlere ilişkin betimleyici istatistiklerde ise yaş, cinsiyet,
öğrenim durumu, çalışma durumu, konut türü, harçlık verme durumu, yaşamını en uzun
süre geçirdiği yer, Ankara’da ve bulunduğu ilçede kaç yıldır ikamet ettiği ve gelir
durumuna ilişkin bulgulardır. Son olarak da uzman ve karar vericilere ilişkin betimleyici
istatistiklerde yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, hangi kurumda çalışıyor ve kaç senedir
çalışıyora ilişkin bulguları içermektedir.
Nitel araştırma deseninde, araştırma düşüncesinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren
verilerin analiz edildiği sürece kadar araştırmacının öznel deneyimleri ve tema tercihleri
önemli bir belirleyici unsur olmuştur. “Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi
Temelinde Analizi” bağlamında elde edilen veriler doğrultusunda çocuk yoksulluğu
algısı, yoksulluğun çocuklara etkisi, yoksullukla çocukların başa çıkması, çocuk
yoksulluğunun zamanla değişim algısı ve öznelerin yoksulluğa ilişkin önerileri şeklinde
beş ana temaya ve alt temalara ulaşılmıştır ve Şekil 14’te gösterilmiştir.
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Şekil 14. Araştırmaya İlişkin Oluşturulan Ana Temalar ve Alt Temalar

Çocuk
Yoksulluğu
Algısı

Yoksulluğun
Çocuklarda
Etkisi

Yoksullukla
Çocukların
Başa Çıkması

Çocık
Yoksulluğun
Zamanla
Değişim
Algısı

Çocuk
Yoksulluğu
ile baş
etmenin esas
sorumlusu

Çocuk
yoksulluğu ile
mücadelede
yardım
seçenekleri

Barınma
Geçmişte
çocuk
yoksulluğu

Beslenme
Temel
gereksinimler

Eğitim

Kamu

Ayni

Hane içi
Stratejiler

Bugünlerde
çocuk
yoksulluğu

İletişim

Sistemin tek
bir çatı
altında
toplanması

Ortak
anlayışın
geliştirilmesi

Kıyafet

Sağlık

Özneler
Çocuk
Yoksulluğunu
Azaltmak İçin
Önerileri

Aile

Nakdi

Bütüncül
politikalar

Harçlık
Yerelleşme
Temel
olmayan
gereksinimler

Boş Zaman
Değerlendirme
ve Sosyalleşme

Hane Dışı
Stratejiler
Gelecek
çocuk
yoksulluğu

Diğer

Diğer
Denetim ve
somut
adımlar

Suç ve Madde

Bunlardan ilki olan yoksulluk algısı teması, öznelerin yoksulluğu nasıl algıladığı, nasıl
tanımladığı ve nasıl kavramsallaştırdığı ile ilgilidir. Bu bölümde öznelerin yaşamını
idame ettirebilmesi için temel ihtiyaçlar ve temel olmayan ihtiyaçlarına ilişkin iki alt tema
üzerinde durulmuştur. Temel ihtiyaçlar alt teması altında, maddi durumlarının olmaması,
beslenme, eğitim, kıyafet, barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olması, yoksulların
en temel sorunu olarak parasızlık ve bu parasızlıktan yola çıkarak hiçlik kavramı
incelenmiştir. Temel olmayan ihtiyaçlar ise araştırmaya katılan çocukların temel ihtiyacı
gibi gözüken beslenme, kıyafet ve barınmaya ilişkin durumları arkadaşları ile kıyas
yapmaları, bir bakıma göreli olarak kendilerini yoksul hissetmeleri ve ebeveynler için
önemsiz gözüken ancak çocuklar için önemli olan teknolojik aletler ve oyuncakların
yoksunluğudur. Buna ek olarak empati, üzüntü, içe kapanma ve ihmal ve istismar gibi
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duygusal yoksunluk kavramları da incelenmiştir. Son olarak, öznelerin yoksulluğu
göreceli ve bir döngü olarak tanımlamışlardır.
İkinci olarak yoksulluğun etkisi teması, yoksulluğun özneleri nasıl etkilediği ve hangi
yönden etkilediği ile ilgilidir. Bu bölümde yoksulluğun özneleri hangi yönden
etkilediğine ilişkin, barınma, beslenme, eğitim, kıyafet, sağlık, iletişim, harçlık, boş
zaman değerlendirme ve sosyalleşme ve suç ve madde olmak üzere dokuz alt tema
üzerinde durulmuştur. Yoksulluk, bireylerin en temel ihtiyaçlarını -kıyafet, beslenme,
barınma, sağlık- etkilediği gibi, yaşamlarını güzel ve kaliteli bir şekilde idame
ettirebilmeleri için iletişimlerini, eğitimlerini ve boş zamanlarını da etkilediği
görülmüştür.
Üçüncü olarak yoksullukla başa çıkma teması, öznelerin çocuklara ilişkin yoksullukla
başa çıkma yöntemlerini, yoksullukla nasıl başa çıktıklarını, kimlerden destek
gördüklerini ve hangi mücadele mekanizmaları ortaya koydukları ile ilgilidir. Bu
bölümde, hane içi stratejiler ve hane dışı stratejiler olmak üzere iki alt tema üzerinde
durulmuştur.

Bireyler

hane

içi

stratejiler

içinde

biriktirerek/tasarruf

ederek,

yetinerek/sabrederek/söz dinleyerek veya eğitim vs. başa çıkabileceklerini ifade
etmişlerdir. Hane dışı stratejilere bakıldığında ise kamu yardımlarının ve istihdam
mekanizmalarının öne çıktığı görülmektedir.
Dördüncü olarak, çocuk yoksulluğunun zamanla değişim algısı teması, öznelerin
geçmişten başlayarak, şimdi ve geleceğe yönelik yoksulluk içinde yaşayan çocuklara
ilişkin algılarının nasıl şekillendiğini ile ilgilidir. Bu bağlamda geçmiş, şimdi ve gelecek
olmak üzere üç alt tema üzerinde durulmuştur. Yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı
geçmişte mi daha fazlaydı, yoksa şimdi mi sorusu ve geleceğe ilişkin yoksulluk içindeki
çocuklara ilişkin ne düşünürsün soruları yönetilmiştir.
Son olarak, öznelerin yoksulluğa ilişkin değerlendirmeleri ve önerileri teması altında,
öznelerin deneyimlerinden, hayal güçlerinden veya elinde kudretli bir güçleri olduğu
zaman yoksullukla ilgili ne tür öneriler uygulayacakları ile ilgilidir. Bu bağlamda, özneler
geniş bir perspektif sunarak çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.

4.1. ÖZNELERE İLİŞKİN TANIMLAYICI BİLGİLER VE SOSYODEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER
Bu başlık altında öznelere ilişkin tanımlayıcı verilere ve sosyodemografik istatistiklere
yer verilmiştir. İlk başta, Tablo 4’te öznelere ilişkin tanımlayıcı bilgiler, Tablo 5’te
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çocuklara yönelik görüşmelere ilişkin sosyodemografik özellikler, Tablo 6’da
ebeveynlere yönelik görüşmelere ilişkin sosyodemografik bilgiler ve son olarak Tablo
7’de uzman ve karar vericilere yönelik görüşmelere ilişkin sosyodemografik bilgilere yer
verilmiştir.
Tablo 4. Öznelere İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler
Özneler
Çocuk
Ebeveyn
Uzman ve Karar Vericiler (UK)
Yerel Yönetimler (Yerel Uzmanlar ve Yerel Kuruluşlar)
Üniversiteler
Sivil Toplum Kuruluşları
Merkezi Yönetimler
Uluslararası Kuruluşlar
Toplam

Kadın

Erkek

7
11
12
3
3
3
3
0
30

7
0
16
7
3
1
4
1
23

7sa 29d 25s
7sa 06d 39s
40sa 41d 44s

Ortalama
Süre
32d 14s
38d 72s
90d 37s

55sa 17d 48s

64d 18s

Süre

Tablo 4 öznelere ilişkin tanımlayıcı bilgileri içermektedir. Araştırmaya konu olan özneler
çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericilerdir. Çalışmayı oluşturan üç özne cinsiyet
bakımından incelenmiştir. Ebeveyn görüşmelerinde ise sadece kadın katılımcıların
mevcudiyeti gözlenmektedir. Çocuk katılımcıların cinsiyet bakımından eşit olduğu
görülmektedir. Tablo 5’te ise, görüşme yapılan çocukların sosyodemografik bilgileri yer
almaktadır. Görüşme yapılan çocuklardan sadece birinin okulu bıraktığı görülmektedir.
Ayrıca araştırmaya katılan çocuklardan ikisinin ise hem çalıştığı hem de okula devam
ettiği görülmektedir. Görüşmelerin tamamının ise çocukların yaşadıkları evde yapıldığı
bilgisi yer almaktadır. Tablo 6’da ebeveynlere ilişkin sosyodemografik bilgiler yer
almaktadır. Ebeveynlerin tamamının gelir durumu, asgari ücretin altında olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte ebeveynlerin çoğunun eğitim durumunun ilkokul
seviyesinde olduğu ve sadece bir ebeveynin çalıştığı gözlenmektedir. Tablo 7’de ise
uzman ve karar vericilere ilişkin sosyodemografik bilgiler yer almaktadır. Görüşme
yapılan kişilerin hemen hemen hepsinin lisans mezunu olduğu görülmektedir. Söz konusu
kişiler ile görüşmelerin çoğunluğu kişilerin ofislerinde yapılmıştır.
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Tablo 5. Çocuklara İlişkin Sosyodemografik Bilgiler10
Özneler

Çocuklar

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AS
MD
EA
SA
HBK
SSK
BÇ
BNÇ
OEA
GD
ÖBK
AÖ
EBY
TYB
AB

Y
12
13
14
15
12
15
13
14
15
14
13
15
12
15

C
E
E
K
K
E
K
K
E
K
E
K
E
E
K

GS
30d 14s
30d 29s
18d 59s
30d 45s
29d 50s
24d 56s
24d 19s
36d 06s
32d 04s
33d 29s
41d 12s
40d 55s
38d 59s
37d 08s

GDSS
14
23
10
16
16
15
15
17
20
19
23
24
21
24

GYY
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi

ED
Devam ediyor
Devam ediyor
Okulu bıraktı
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor

ÇD
Çalışmıyor
Çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor
Çalışmıyor

KT
Apartman
Apartman
Apartman
Apartman
Apartman
Gecekondu
Gecekondu
Apartman
Gecekondu
Gecekondu
Apartman
Gecekondu
Apartman
Apartman

Tablo 6. Ebeveynlere İlişkin Sosyodemografik Bilgiler
Özneler

Ebeveynler

10

NO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AS
ND
DA
GK
FÇ
PS
DA
SD
LÖ
BY
NB
RB

Y
38
38
39
39
30
37
47
41
35
37
40

C
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

GS
52d 24s
32d 50s
25d 52s
33d 42s
39d 08s
40d 47s
40d 22s
31d 05s
55d 10s
42d 42s
38d 37s

GDSS
30
18
15
18
24
19
21
17
30
24
21

GYY
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi
Kendi evi

ED
Ortaokul
İlkokul
İlkokul
Okuma-Yazma Yok
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul
İlkokul

ÇD
Çalışıyor
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını
Ev kadını

KYAN
13
38
39
17
30
37
17
41
17
37
24

KYAL
6
18
5
17
13
37
17
41
17
18
24

HS
4
6
4
5
3
5
4
4
5
5
4

HG
2020
1000
800
600-700
700-1000
1800-2000
1800
Bilgi yok
1400
1500-1600
800-1000

KD
Orta
Orta
Orta
Kötü
Kötü
Orta
Kötü
Orta
Kötü
Orta
Orta

MD
Evli
Evli
Evli
Evli
Dul
Evli
Evli
Dul
Evli
Evli
Evli

KT
Apartman
Apartman
Apartman
Gecekondu
Gecekondu
Apartman
Gecekondu
Apartman
Gecekondu
Apartman
Apartman

AS: Adı Soyadı, Y: Yaşı, C: Cinsiyeti, GS: Görüşme Süresi, GDSS: Görüşme Doküman Sayfa Sayısı, GYY: Görüşme Yapılan Yer, ED: Eğitim Durumu, ÇD: Çalışma Durumu, KT: Konut Türü, KYAN:
Kaç yılınızı Ankara’da geçirdiniz? KYAL: Kaç yılınızı Altındağ’da geçirdiniz?, HS: Harçlık, HG: Hane Geliri, KD: Konutun Durumu, MD: Medeni Hal, sa: saat d: dakika, s: saniye
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Tablo 7. Uzman ve Karar Vericilere İlişkin Sosyodemografik Bilgiler11
Özneler
Yerel Uzmanlar

Üniversiteler

STK'ler

Yerel Kuruluşlar

Merkezi Kuruluşlar

Uluslararası Kuruluşlar

11

NO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

AS
Orhan Ketir (UK-OKE)
Osman Kocatürk (UK-OKO)
Hale Sülüş Örenç (UK-HSÖ)
Doç. Dr. Ercüment Erbay (UK-EE)
Prof. Dr. Hakan Acar (UK-HA)
Yrd. Doç. Dr. Filiz Demiröz (UK-FD)
Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci (UK-PUS)
Prof. Dr. Meltem Dayıoğlu Tayfur (UK-MDT)
Prof. Dr. Kasım Karataş (UK-KK)
Prof. Dr. Bahar Gökler (UK-BG)
Oya Fişek (UK-OF)
Mustafa Ruhi Şirin (UK-MRŞ)
Hatice Kaynak (UK-HAK)
Hakan Erdoğan (UK-HE)
Murat Berksun (UK-MB)
Serdar Tan (UK-ST)
Ümit Topçu (UK-ÜT)
Gülsüm Aktan (UK-GA)
Mehmet Kangırtay (UK-MK)
Emine İleri (UK-Eİ)
Fikret Yaman (UK-FY)
Şebnem Avşar Kurnaz (UK-ŞAK)
Mustafa Sencer Kiremetçi (UK-MSK)
Muammer Aksoy (UK-MA)
Dilek Sekücü (UK-DS)
Elif Barut (UK-EB)
Hüseyin Kara (UK-HÜK)
İsminin kullanılmasını istemedi. (UK-İKİ)

Y
52
47
43
38
43
54
43
50
55
68
78
63
47
52
50
53
49
28
50
31
37
38
37
46
42
29
31
43

C
E
E
K
E
E
K
K
K
E
K
K
E
K
E
E
E
E
K
E
K
E
K
E
E
K
K
E
E

GS
1saat 19d 05s
1saat 42d 59s
33d 10s
38d 08s
1saat 53d 18s
1saat 47d 46s
1saat 05d 53s
1saat 47d 29s
1saat 33d 39s
52d 07s
2saat 10d 22s
2saat 46d 12s
1s 28d 50s
2saat 33d
2saat 42d 33s
1saat 16d 13s
2saat 08d 19s
1saat 19d 50s
45d
1saat 28d 33s
1saat 32d 2s
1saat
1saat 4d 14s
1saat 15d
1saat 17d
1saat 11d
1saat 30d
45d

GDSS
38
34
10
18
36
35
24
35
27
15
33
32
32
9
52
25
39
30
4
34
31
6
24
6
7
7
8
5

GYY
Muhtarlık
Cami
Okul
Cafe
Skype
Cafe
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Mail
Ofisinde
Ofisinde
Mail
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Ofisinde
Cafe

ED
İlkokul
Lisans
Lisans
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Lisans (Tıp)
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lise
Lisans
Y.Lisans
Lisans
Lisans
Doktora
Y Lisans
Lisans
Y.Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Doktora

ÇK
Muhtar (Aktaş Mah.)
İmam (Aktaş Mah.)
Okul Müdürü (Aktaş Mah.)
Hacettepe Üni
Liverpool H. Üni
Emekli
Bilgi Üni.
ODTU
Hacettepe Üni
ÇİİÖD
Fişek Enstitüsü
Çocuk Vakfı
Türkiye Barolar Birliği
Altındağ SHM
Altındağ SHM
Altındağ SYDV
Altındağ SYDV
Altındağ SYDV
Altındağ Belediyesi
Altındağ Belediyesi
AÇSHB
AÇSHB
AÇSHB
MEB
MEB
GSB
GSB
Söylemek istemiyor

BKKSÇ
19
1
4
16
1
33
17
25
34
9
33
28
2
5
5
27
11
5
13
4
12
12
9
6
6
5
3
1

AS: Adı Soyadı, Y: Yaşı, C: Cinsiyeti, GS: Görüşme Süresi, GDSS: Görüşme Doküman Sayfa Sayısı, GYY: Görüşme Yapılan Yer, ÇK: Çalıştığı Kurum, ÇD: Çalışma Durumu, BKKSÇ: Kuruluşta ne
zaman beri çalışıyorsunuz? AÇSHB: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, MEB: Millî Eğitim Bakanlığı, GSB: Gençlik ve Spor Bakanlığı, SYDV: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
SHM: Sosyal Hizmet Merkezi, ÜNİ: Üniversitesi, MAH: Mahalle, Y. Lisans: Yüksek Lisans, ODTU: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ÇİİÖD: Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği
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4.2. ÇOCUK YOKSULLUĞNA İLİŞKİN NİTEL BULGULAR
4.2.1. Çocuk Yoksulluğu Algısı
Bu bölümde, çocukların, ebeveynlerin ve uzman ve karar vericilerin, çocuk yoksulluğunu
nasıl deneyimledikleri, nasıl anlamlandırdıkları ve nasıl kavramlaştırdıklarına ilişkin
görüşlerine yer verilmiştir.
Saunders (2003) yoksulluğun anlamlandırılması üzerine iki farklı yolun olduğunu
belirtmiştir. Birincisi, yoksulluk üzerinde çalışma yapanlar için yoksulluğun ne anlama
geldiği ve ikincisi ise yoksulluğu deneyimleyenler için ne anlama geldiğidir. İlk yaklaşım,
yoksulluk alan yazınına hâkim olmuş ve yoksulluk sınırının nasıl belirleneceği üzerine
yoğunlaşmıştır. Burada asıl önemli olan, yoksulluğa ilişkin ikinci yaklaşımdır, çünkü
yoksulluğun etkisine değinmekte ve dolayısıyla yoksulluğun sonuçlarıyla ayrılmaz bir
şekilde bağlantılıdır. Bu bağlamda, yoksulluğun tanımlanması ve ölçülmesinin, çeşitli
sıkıntılı durumların algılanma ve ölçülme yolları da dahil olmak üzere, mevcut sosyal
koşullardan bağımsız olarak belirlenemeyeceği artık yaygın bir şekilde kabul
edilmektedir. Sosyal koşulların temel ihtiyaçları sınırladığı ve tanımladığı için önemli
olduğunu ve bu koşulların insanların temel ihtiyaçları karşılayan hizmetleri ve malları
satın almak için gereken kaynak düzeyini etkilediğini ifade etmiştir (Saunders, 2003, s.
4-6).
Yoksulluğu anlamlandırılmasında öznelerin yoksulluğu nasıl deneyimlediklerini ve
algıladıklarını ortaya çıkaran ikinci yaklaşım benimsenmiştir. Bu bağlamda öznelere
“çocuk yoksulluğu sizin için neyi ifade etmektedir/neyi çağrıştırmaktadır?” sorusu
sorulmuş ve öznelerin görüşleri, temel ihtiyaçlar ve temel olmayan ihtiyaçlar olmak üzere
iki ana tema üzerinde toplanmıştır.
4.2.1.1. Temel İhtiyaçlar
Özneler, çocuk yoksulluğu kavramını tanımlarken nelere ne kadar sahip olduğunu, bir
başka ifadeyle varsıllıktan mutlak yoksulluğa doğru (maddi durumlarının olmamasından
hiçliğe doğru) tanımlamaya çalışmıştır. Özneler çocuk yoksulluğunu tanımlarken
çocukların maddi durumlarının iyi olmamasına dem vurmuş ve barınma, kıyafet,
beslenme gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduklarını da ifade etmişlerdir. Öznelerin
düşünceleri parasızlıktan hiçliğe doğru geniş bir kavramlaştırma yelpazesine sahip
olduğu söylenebilir.
Durumu iyi olmayanlar. Bilmiyorum aslında da yani şey, durumu iyi olmayanlar işte
yani, aç kalanlar falan. İşsizlik, durumu iyi olmayanlar, böyle geçimini
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sağlayamayanlar. İşte, çalışmayınca, eve bütçe yetmeyince, öyle yani, kalıyorlar.
İşte yani, babaları falan çalışmayınca, eve para getiren olmayınca aç kalıyorlar
mecburen.
Ç-AB15
Yani ailesi ekonomik yönden dar gelirli olan, çocuğun temel gereksinimlerini, temel
yaşam gereksinimlerini ya da temel bakım gereksinimlerini karşılayamayan aile ya
da toplum yapılardan gelen çocuklar geliyor aklıma, yoksulluk bu demek. Yoksulluk
somut bir şey yani elde tutulan bir şey yoksulluk. Bakım gereksinimleri, beslenme
gereksinimleri, eğitim gereksinimleri, korunma kendini bir ev içinde korunma, ne
biliyim ısınma gibi, giyinme gibi gereksinimlerden yoksun kalması çocuğun, bu
çocuk yoksulluğu deyince aklımdan geçen koşullar.
UK-BG68

Özneler yoksulluğu tanımlarken yaşamın içinden örnek vermektedir. Diğer bir deyişle,
özneler yaşamlarının içinde karşılaştıkları durumlar ile eşleştirme yapmaktadır.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların beslenme, barınma, eğitim, giyinme gibi
imkânsızlıklar içinde büyüdüğünü ve bunlardan yoksun kaldığını ifade etmişlerdir. Buna
ek olarak, çocukların öncelediği temel gereksinimlerinin, ebeveynlerin öncelediği temel
gereksinimlerden farklı olabileceğini ve çocuk yoksulluğuna daha bütüncül bir bakış
açısıyla bakılmasını gerektiğini belirtmişlerdir. Uzman ve karar vericilerden UKOF80’nin “çocuklar aç kalabilme pahasında olsa bile tiyatroya gidebileceği vurgulamış
aynı zamanda beslenmenin çocuklar için vazgeçilemez bir gereksinim olduğunu”
söylemişlerdir. Ancak, tüm bu temel gereksinimleri düşündüğümüzde UK-BG68’in “Hiç
yaşamıyorlar çocukluklarını. Yoksulluk, çocukların çocukluklarını ellerinden alan bir
durumdur, her açıdan” ifadesi ile yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini tüm
gerçekliğiyle ortaya koymaktadır. Bu bağlamda özneler yoksulluğu tanımlarken, mutlak
yoksulluğu maddi durumlarının iyi olmaması şeklinde ifade etmişlerdir. Bununla birlikte,
özneler mutlak yoksulluğu sırasıyla beslenme, barınma ve kıyafet açısından da
tanımlamışlardır.
Misal, yoksul bir çocuk olsa, annesinin parası olmazsa onu okula gönderemez.
Çünkü para yok, yemek falan yiyemez, yemek yiyebileceği para yok, ekmek yok.
Onun gibi şeyler. Çocuk yoksulluğu, misal, defterinin kitabının olmaması, giyecek
bir şeyinin olmaması, yiyecek bir şeyinin olmaması, okula rahatlıkla gidememesi,
okula gönderilmemesi gibi şeyler.
Ç-BNÇ13
Öğretmenken “Çocuğa beslenme getir” dediğimizde yumurta, beslenme önlüğü,
yumurta varsa ya da başka şeyler varsa “Yumurta yoktu hocam evde, kalmadı, o
yüzden getiremedim. Evde ocak yanmıyordu bu yüzden yumurtayı haşlayamadık,
getiremedim” veya buna benzer durumlardan dolayı beslenme konusunda yoksulluk
çektiğini ve velilerin de bu konuda çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı
görülmüştür.
UK-HSÖ43

111

Özneler yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için beslenmenin vazgeçilemez bir temel
gereksinim olduğunu belirtmişlerdir. Özneler, çocukların yeterli beslenememesi
durumunda, sağlık sorunlarının oluşması, eğitime devam edememe vb. gibi durumlar
ortaya çıkabileceğini ifade etmiştir. Hane halklarında eve yeterli derecede besin
alınamadığı için, çocukların eğitim yaşamının olumsuz etkilenmesine, iyi ve kaliteli
düşünce geliştirememesine ve fiziksel olarak bitkin olmasına neden olduğu düşünülebilir.
Ancak buradaki durum, yoksulluk içindeki yaşayan çocukların aç kalmasıdır. Aynı
zamanda çocuklar yaşamlarında eksik olan ya da yarım kalan faaliyetleri yoksulluk ile
neden sonuç ilişkisi kurarak anlamlandırma yoluna gittiği görülmüştür.
Tafere (2012) çalışmasında, temel ihtiyaçlarını gerektiği gibi karşılayamayan hanelerde
veya bireylerde yoksulluğun kendini gösterdiğini ifade etmiştir. Çocukların, içinde
yaşadıkları bölgede/mahallede yiyecek, giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları olmayan
insanları yoksul olarak değerlendirdiğini söylemiştir. Onlara göre yoksul bir çocuk, günde
bir veya iki kez yemek yiyen ve günün geri kalanında ise aç geçiren bir çocuktur. Öğün
atlamak veya küçük porsiyonlar tüketmek zorunda kalabilirler. Buna ek olarak, yoksul
çocuklar yeterli olmayacak bir seviyede kahvaltı yaptıktan sonra okula gittiklerini ve
buna ek olarak öğle yemeklerini atladıklarını belirtmiştir. Bu nedenle, çocukların okulda
aç ve yorgun hissettiklerini ve bu durumun çocuklar açısından arkadaşlarıyla
etkileşimlerini ve sınıf etkinliklerine katılımlarını sınırladığını belirtmiştir (s. 8-9).
Bununla birlikte, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksullukla ilgili başka bir önemli
unsurdan, giyim ihtiyaçlarından bahsetmişlerdir.
Kendinin olmayan üstleri, başları giyiniyorlar mesela. Kendinin olmayan
ayakkabıları. Yardımcı olabiliyorsak zaten oluyorum da olamadığımızda da zaten,
kötü yani. Olmuyor, öyle geçmez yani.
Ç-ÖBK14
Mesela kıyafet zorluğu çekebiliyoruz. Mesela atıyorum, ayakkabı alıyoruz, hani
bayramdan bayrama. Yırtılsa da başka bir şey de olsa alamıyoruz mesela, kıyafet
sorunu yaşıyoruz. Bakıyorum, başkalarında var, bizde yok. Hani zorluyor,
üzülüyorum.
Ç-BÇ15

Buradaki mesele yoksulluk içinde yaşayan çocukların kaliteli, üzerine yakışan ve şık
giysiler giymesi değil, bu çocukların üzerlerine giyecek kıyafet bulamamasıdır. Kirli veya
yırtık ya da kendinin olmayan giysileri giymek zorunda kalmalarıdır. Çocuklar dışarı
çıkacak veya okula gidecek kıyafet bulamamakla karşı karşıyadır. Bu durumda, okulda
veya mahallede akranları tarafından dışlanmalarına ve ötekileştirilmelerine neden
olabilir.

112

Hakovirta ve Kallio (2016, s. 326) ise yoksul çocuklarla ilgili ötekileştirici açıklamaların
“Sefil gibi göründüğünü”, “çorapların ve tişörtlerinin uzaktan da olsa kötü koktuğunun
anlaşıldığını” çocuklar arasında yaygın olduğunu ve çocukların bu şekilde birbirlerine
küçük düşürücü ve damgalayıcı ifadeler kullandıklarını belirtmiştir. Özneler, çocuk
yoksulluğunu barınma ile de ilişkilendirdiği görülmüştür.
Odası olmaması, çalışma masasının olmaması.
Ç-MD12
Mesela büyük bir odası olsun ister güzel bir yaşamı olsun ister mesela. Böyle hani
her istediği olsun onun. Böyle güzel güzel şeyleri olsun mesela, halısı olsun, bilmem
neyi olsun, odası şık olsun, onları ister.
Ç-EBY15

Yoksullukla ilgili diğer bir önemli unsur ise barınma meselesidir. Yoksulluk içinde
yaşayan çocuklar, kötü barınma koşullarından ziyade temel bir gereksinim olan
kendilerine ait bir odalarının ve masalarının olmamasına değinmişlerdir. Bir nevi,
kendilerini ait hissedebilecekleri bir mekânları olmasını istemişlerdir.
Witter ve Bukokhe (2016) ise, yoksulluk içinde yaşayan çocuklara yoksulluğu nasıl
algıladıklarına ilişkin sorusunu yöneltmiş, çocukların yoksulluğu yaşadığı çevre ile ilgili
bütünleştirdiğini görmüştür. Çocuklar, oynayacak başka yerleri olmadığı için toprak ve
kumla oynadıklarını, yaşadıkları mahallenin/bölgenin sık sık sellere uğradığını ve
kuraklık yaşandığını, bataklık bölgesinde yaşadıkları için sivrisineklerin olduğunu ve
temiz suya ulaşımının zor olduğunu vb. ifade etmişlerdir (s. 8-9).
Öte yandan, çocuklar yoksulluğu parasızlık ve hiçlik kavramlarıyla yoksulluğu daha
içselleştirdikleri ve tanımlamaya çalıştıkları söylenebilir.
Ne bileyim, internet faturasını ödeyemezsin, su faturasını ödeyemezsin. Bir şey kalır
tam paran olmayınca. Yoksulluk deyince ihtiyaçlarımızın karşılanmaması,
miktarımızın yeterli olmaması, para biriktiremememiz. Ne bileyim, mesela
bazılarının evinde televizyon yoktur, televizyon almak isterler, ama alamazlar,
bütçeleri yoktur, imkânları yoktur.
Ç-TYB12
Çok mahcup oluyorlar yoksulluk içinde yaşadıkları sürece. Mesela etraflarına
bakıyorlar. Tek Kızılay’da okuyor. Ben çocuğuma büyük kızıma günlük 4 milyon
harçlık veriyom. Günlük 4 milyon. Sabah 08:00’de gidiyor, akşam 17:00’de geliyor,
18:00’de geliyor. Yani ne ifade edebilir ki? Bir anne için nasıl bir duygu? Eve
geldikleri zaman koşuyorlar işte, “Acıktık anne ne yaptın, ne ettin?” Evde
bulduğunu yiyor. Yoksulluk çok kötü bir şey.
E-SD47
Vallahi üzülüyorum. Bayağı bir yoksul çocuk var gerçekten. Yani o çöplerin içinden
ekmek alıp yiyenler. Yine hâlimize binlerce şükürler olsun. Çöplerin içinden ekmek
alıp karnını doyuran çocuklar var.
E-GK39
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Parasızlık, mutlak yoksulluğun kendisidir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar parasızlığı
Ç-GD15’in ifade ettiği gibi “Parasızlık. Daha çok ümitsizlik diye adlandırıyorlar, ama
bilmem.” gibi ümitsizlik ve Ç-SA14’ün ifade ettiği gibi “eziklik” olarak algılamaktadır.
Parasızlık, çocukların ihtiyaçlarının ve isteklerinin sürekli ertelenmesi ve yarım
kalmasıdır. Ebeveynler ise çocuklarına günlük olarak verdiği harçlığın, çocuklarının gün
boyu ihtiyacının karşılamamasından dolayı sitem etmiştir. Bu nedenle ebeveynler
çocukların eve aç geldiğini ve bu durumdan mahcup olduklarını belirtmiştir. Diğer
taraftan, ebeveynler kendi hallerinden daha kötü durumda olan insanların ve çocukların
olduğunu belirtmiş ve hallerine şükretmiştir. Ebeveynler maddi imkanların hiç
olmamasındansa, az olmasından yana olduğu söylenebilir.
Para olmadığını. Nasıl diyeyim size; hiçbir şeyin olmadığı yani, çocuğun istedikleri.
Kıyafet ister, almaz. Yoksulluk gibi geliyor bana. Bana göre yoksulluk, bir şeyin
isteyip de olmaması veya paran olmadığı için onu yapamaman gibi geliyor.
Bilgisayar, mesela top olabilir. Yani giysi, modern şeyler, teknolojiler. Yoksulluk
deyince benim aklıma kırık dökük bir ev geliyor. Gecekondu, badanası olmayan,
koltukları olmayan bir ev geliyor.
Ç-OEA14
Genelde hani hiçbir istediği olamayan ya da bir evi falan olamayan insanlar. Yani
yiyecek bir şey, oturacak bir ev, hani kolay kolay giyecek bir şey bulamayan insanlar
geliyor benim aklıma.
Ç-HBK15

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar aslında parasızlığı, daha derin bir ifadeyle mutlak
yoksulluğu ‘hiçlik’ kelimesi ile kavramlaştırdıklarını görmekteyiz. Hiçliği; isteklerinin
olmaması, herhangi bir şey alamama veya yaşadıkları anda, o an o durumunun olmaması
(barınma, kıyafet vb.) şeklinde ifade etmiştir. Bu bağlamda, yoksulluğun olumsuz
izlerinin çocuklukta giderilmemesi neticesinde uzman ve karar vericiler çocuk
yoksulluğunu, yoksulluk döngüsü ile tanımlamaya çalışmıştır.
Genelde şöyle, zaten yoksulluğu en şiddetli yaşayan ve genel olarak da nasıl diyelim
yoksulluk oranları açısından baktığınızda çocuk yoksulluğu daha fazla çıkar bir
durumdayız. Yoksulluğun, çocukta yaşanıyor olması onun hem beden sağlığını hem
bütün akıl sağlığını, sosyal varoluşunu, eğitim hakkı gibi, hani yetişkinliğe giden
süreçteki bütün gelişimini etkileyen bir şey yoksulluk. O yüzden çocuk yoksulluğu
belki de en acil müdahale edilmesi gereken ve yoksulluğun nesilden nesille
aktarılmasına engellemek için çok hayati olan bir nokta.
UK-PUS43
Çocuk yoksulluğun en travmatik, en yıkıcı tarafı kendine yoksulluğun yeniden ve
yeniden kendini üretmesi için aslında bir sürecin başlaması demek oluyor. Özellikle
çocuğun kendi gelişimsel süreci içinde yoksullukla karşı karşıya kalması büyük
ihtimalle kendi hayatının ve kendi devamının/kendi kuşakların da hayatının
yoksulluk içinde geçmesine sebep oluyor.
UK-HA43

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu denince yoksulluk döngüsüne ve kültürüne
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atıfta bulunmuştur. Çocuklukta giderilemeyen yoksulluğun, yetişkinlik döneminde
olumsuz izlerinin görülebileceğini ifade etmişlerdir. Çocukların yoksulluğu daha şiddetli
ve derinlemesine yaşaması neticesinde eğitiminden, beslenmesine, sağlığından sosyal
gelişimine kadar tüm gelişimini etkilemektedir. Çocuklukta, ebeveynler veya bir başkası
tarafından giderilemeyen ihtiyaçlar, yetişkinlik döneminde özgüven eksikliği olarak
karşımıza çıkabilir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan çocukların eğitiminde
(ahlaki, kültürel ve örgün) büyük aksaklıklara yol açacağı ve buna ek olarak ebeveynlerin
kendini yetersiz hissetmeye ve eğer çocukları varsa onlara kendinden bir şey verememe
düşüncesine hâkim olduğunu da ifade etmişlerdir.
Simpson, Lumdsden ve Clark (2015) yaptıkları araştırmada İngiltere'deki Erken
Çocukluk Eğitimi ve Bakımı (EÇEB) uygulayıcılarının, politik tartışmalarına nasıl
katıldığını ve çocuk yoksulluğunun ele alınmasındaki ‘yeri’ ile ilgili beklentileri nasıl
benimsediğini anlatmaktadır. Görüşmelerde yoksunluk döngüsü ve yoksulluk kültürü
kavramı güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Görüşülen birkaç kişinin, yoksulluk içindeki
ailelerin yerleşik davranış kalıplarına ve işsiz ve yoksul olduklarını kabul ettiklerini iddia
ettiğini, bu da ebeveynlerin kendilerini ve çocuklarını yoksulluktan kurtarmaya yardımcı
olabilecek hiçbir şey yapamayacağı anlamına geldiğini söylemiştir. Görüşülen birkaç kişi
ise, bu durumun yoksulların yoksulluk içinde kalmasını sağladığını ve nesiller boyunca
aktarıldığını öne sürmüştür (s. 330)
Özetle alan yazına baktığımızda, Witter ve Bukokhe (2014, s. 648-649) yaptığı
araştırmada, Uganda’da 10-14 yaş grubunda bulunan çocuklara ‘Bir çocuğun veya ailenin
yoksul olup olmadığını nasıl anlarsın?’ sorusunu yöneltmiştir. Temel ihtiyaçlar
kapsamında çocuklar; yırtık ve kirli elbiseler giydiklerini, barınma için kendilerine ait
yataklarının olmadığını, evlerinin ana yoldan uzak, virane, elektriği olmayan ve evin
etrafından sivrisineklerin uçuştuğu bataklık bölgesinde olduğunu, beslenmek için yeterli
gıdaya erişemediklerini, bu nedenle açlıktan ağlayan çocukların bile olduğunu ve sağlık
açısından ise çocukların zayıf, bodur ve sürekli hasta olduğunu betimlemiştir. Buna ek
olarak, Tafere (2012, s. 9) yaptığı çalışmada ise, Etiyopya’da 13-17 yaş grubunda bulunan
çocuklara ‘Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksulluğu nasıl tanımlar?’ sorusunu
yöneltmiştir. Bu bağlamda, çocuklar yeterli beslenemediklerini, yırtık ve kirli kıyafetler
giydiklerini, ders materyallerinin olmadığını ve okula gidemediklerini betimlemişlerdir.
Çocuklar, yoksul çocukların yırtık pırtık giysileri olduğunu, eski ayakkabılarla veya
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çıplak ayaklarıyla kolayca teşhis edildiğini ifade etmiştir. Aynı kalitesiz kıyafetleri
haftalarca veya aylarca, bazen hem gündüz hem de gece giyebildiklerini söylemişlerdir.
Bu nedenle, giysilerinin genellikle çok kirli olduğunu buna ek olarak ailelerin onları
yıkamak için sabun alacak parasının bile olmadığını açıklamışlardır. Bunun yanı sıra,
çocukların akranları tarafından okulda kolayca yoksul olduğunun anlaşıldıklarını, bu
çocukların gerekli okul materyallerine sahip olmadıklarını ve sadece bir kitap ile dönemi
geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, kalemleri veya kurşunkalemleri
bitmişse, sınıftaki diğer çocuklardan kalem ve kurşunkalem alabilmek için yazılarının
bitmesini beklediklerini söylemişlerdir.
Bu çalışmada çocuklardan elde edilen temel ihtiyaçlara ilişkin bilgiler ile alan yazının
uyum içinde olduğu gözlemlenmiştir. Temel ihtiyaçlar açısından çocuklar, çocuk
yoksulluğunu tanımlarken kendi yaşamlarından ve deneyimlerinden bahsetmişlerdir.
Özneler, yoksulluğu beslenmeyle bir başka ifadeyle aç kalma, iyi beslenememe ve
yiyecek bulamamayla ilişkilendirmişlerdir. Buna ek olarak, özneler çocuk yoksulluğunu
kıyafetle eşleştirmiş ve giyecek kıyafet bulamama, bulsalar bile kirli ve yırtık ya da
başkasının kıyafetini kullanma olarak tanımlamışlardır. Akabinde, yoksulluğu barınma
ile ilişkilendirmiş, bu durumu kendilerine ait bir odanın ve masasının olmaması olarak
algılamışlardır. Öte yandan, yoksulluğu parasızlık ile bütünleştirmiş ve parasızlıktan
dolayı ihtiyaçlarının sürekli ertelenmesi ve yarım kalması olarak ifade etmiştir. Aynı
zamanda parasızlığı ise hiçlik ve ümitsizlik kavramlarıyla bağdaştırdıkları görülmüştür.
Özneler, temel ihtiyaçlarının karşılanamaması noktasında ebeveynlerinin işsiz olmasına
ve geçimlerini sağlayamamasına bağlamaktadır.
Buna ek olarak, özneler temel ihtiyaçlarının giderilmesinde ve hiçlik ile mücadelesinde
ev için dayanışmanın önemli olduğunu vurgulamışlardır. Son olarak, uzman ve karar
vericiler, bu yoksulluk döngüsünün ve zincirinin çocukluktan kırılması gerektiğini
özellikle vurgulamışlardır. UK-HA43, yetişkinler/ebeveynler yoksulluk içinde yaşasa
bile, “eğer çocuklukta kendi potansiyellerini gerçekleştirebilme olanağına sahip
olmuşlarsa bir şekilde yani bu herhangi bir beceri kabiliyetleri varsa toplumsal yapı
içerisinde kendilerine tanım adlandırabilecekleri, o yoksulluktan çıkma şansları çok daha
yüksek oluyor.” ifadesi ile ebeveynlerin yoksulluğun getirdiği olumsuzlukları
çocuklarına

yansıtmadıkları

taktirde

ve

çocukların

kendi

potansiyellerini
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gerçekleştirebilme imkânları çocuklara sunarlarsa; bu çocukların yoksulluktan kurtulma
ihtimallerinin daha yüksek olacağını söylemiştir.
4.2.1.2. Temel Olmayan İhtiyaçlar
Özneler, yoksulluğu tanımlarken temel ihtiyaçlarını tanımladığı gibi, temel olmayan
ihtiyaçları da tanımladıkları görülmüştür. Özneler çocuk yoksulluğunu betimlerken,
çocukların akranlarıyla ve komşularıyla/ailelerle kıyas yaptıklarını, yoksulluğun bir idare
etme sanatı olduğunu, yoksulluğun fark edildiğini, yoksulluğu eğitime, sosyalleşmeye ve
duygularına nasıl yansıdığını ve son olarak yoksulluğun çocuklar üzerinde ihmal, istismar
ve şiddete yol açtığı gibi temel olmayan ihtiyaçlar üzerinden betimlemişlerdir. Uzman ve
karar vericiler, ebeveynlere göre yoksulluk içinde yaşayan çocukların temel olmayan
ihtiyaçlarına ilişkin daha ayrıntılı ve derinlemesine görüşlerde bulunmuşlardır.
Hakovirta ve Kallio (2016) yoksulluğu mutlak yoksulluktan ziyade, temel ihtiyaçların
karşılanamaması anlamına gelen göreli bir fenomen olarak tanımlamıştır. Çocuklarla
yaptıkları görüşmelerde, mutlak yoksulluğun esas olarak gelişmekte olan ülkeler arasında
veya gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklar arasında oluştuğunu belirtmiştir. Buna ek
olarak, çocuklar, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşam koşullarını ve yemek,
barınma veya eğitim fırsatları gibi temel ihtiyaçların bulunmaması konusundaki
endişelerini dile getirmişlerdir (s. 8).
Bu bağlamda, temel olmayan ihtiyaçlar, çocukların yaşamını devam ettirebilmesi için
gerekli olmayan gereksinimler olarak adlandırabiliriz, ancak çocuk gözüyle bakıldığında,
çocuğun duyguları veya düşüncelerinin kendi sağlığından veya beslenmesinden daha
değerli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, bir uzmanın veya ebeveynin çocuklar için
temel gördüğü bir ihtiyacı, çocuklar ihtiyaç olarak görmeyebilir veya çocukların kendileri
için temel gördüğü bir ihtiyacı, bir uzman veya ebeveyn temel ihtiyaç olarak
görmeyebilir. Daha önceden bahsettiğimiz gibi, çocuklar aç kalma pahasına girse bile,
tiyatroya gittiklerini ifade etmişlerdi.
Yoksul olan çocuklar genellikle kötü yollara düşüyorlar. Nasıl desem, ümitsiz
oldukları için kendilerini farklı yollarda bulmaya çalışıyorlar ve o farklı yollar
genellikle kötü yolları tercih ediyorlar. Çok az insan iyi yolu tercih ediyor. Bana
bunu çağrıştırıyor. Çünkü yoksul oldukları için hayata daha ümitsiz başlıyorlar ve
bundan dolayı da farklı yollara ayrılıyorlar.
Ç-GD15
Ya ilk olarak benim aklıma şey geliyor, çocukların yani, doğru bir kelime değil belki
ama şanssız dünyaya gelmek gibi bir şey. Seçemiyorsun, ne diyeceğini de
bilemiyorsun. Bir şey içine doğuyorsun, böyle bir borçlu bir biçimde doğuyorsun,
işte baban başlayıp da kıyafetine, zıbınına, altına bağlanan beze kadar değişen bir
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süreçle başlayan, eksikliklerle başlayan bir süreç. Yani sonuçta, çocuk yoksulluğu
aslında çocuk yoksulluğunu yaratan çocuk değil de içine maruz kalan çocuk.
UK-MB50
Yani bizim Altındağ’daki çocuklar maça şey başlıyorlar 1-0 yenik başlıyorlar. O
çocuk geriden geliyor, onları yakalamaya çalışıyor, aradan kendini kurtaran şeyler
var ama o da çok nadir, ancak onlara imkânı verirsek ben inanıyorum ki o bir tane
on tane olacak belki yüz tane olacak
UK-ÜT49

Özneler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların yaşamlarına bir adım geriden ve şanssız
başladıklarını söylemiştir. Çocukların doğacağı aileyi seçemediğini, çocukların
yoksulluğun içine doğduğunu ve tüm çocukluk boyunca bunu hissettiklerini ifade
etmiştir. Çocukların sadece aile içinde değil, Altındağ bölgesinde yaşadığı için de şanssız
oldukları vurgulanmıştır.
Carlson (2016) yaptığı araştırmada bazı çocuk refahı uzmanlarının ‘şansın’ (olmaması)
yoksulluğu açıkladığını ifade etmiştir. Uzmanlar ayrıca, insanların bir ailede veya başka
bir ailede doğmak gibi rastgele talihsizlik olarak tanımladıkları ‘kör talih’ nedeniyle
yoksul olduklarını açıklamıştır. Uzmanlar bu rastgele talihsizliği anlattıklarında, “bazı
insanlar şanslı, bazıları değil” ve “bazen sadece doğarsın” gibi ifadeler kullanmıştır. Bu
bağlamda, uzmanların şaşkınlık ve teslimiyet duygularını açığa çıkardığını görmüştür (s.
51).
Uzmanların dışında bireylerin de yoksulluğu talihsizliğin (insanların kendi kontrol
edemedikleri dış koşulların bir sonucu olarak, örneğin ulusal ekonominin durumu,
yangında evinin hasar görmesi, işsizlik vb.) bir sonucu olarak görüldüğü ifade edilmiştir
(Varyzgina ve Kay, 2014, s. 275). Başka bir ifadeyle, bireysel (hanehalkı) düzeyde kötü
şansın veya talihsizliğin yoksulluğun nedeni olarak görülmesidir, öte yandan sosyal kader
anlayışına göre ise ekonomik döngüler gibi kontrolsüz ve rastgele koşullarla ilişkili
olduğu ifade edilmiştir (Lepianka 2007; Lepianka vd., 2009’dan aktaran Hakovirta ve
Kallio 2016, s. 320).
Yoksullukla içinde yaşayan bu çocuklara destek çıkıldığında, çok nadir de olsa, diğer
çocuklarla aynı seviyeye geleceği iddia edilmiştir. Ancak bu imkânın sadece beslenme,
sağlık yönünden değil ayrıca, sosyokültürel olarak da çocuklara verilmesi kanaati
içindedirler.

Aksi

takdirde

çocuklar

arasındaki

bu

uçurumun

açılacağı

düşüncesindedirler. Bu bağlamda, Simpson vd. (2015) çalışmasında okul öncesi
uzmanların aracılığı ile ebeveynlerle iletişim kurularak onlara güçlü ebeveynlik eğitimi
verilmesi, evde olumlu öğrenme ortamlarının oluşturulması ve çocukların ilk yıllarından
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beri desteklenmesi ile çocuk yoksulluğuyla mücadelede önemli bir aşamaya gelineceğini
ifade etmiştir. Yoksulluk içindeki ebeveynlerle iletişim kurma ve geliştirme konusunda
az da olsa başarı elde eden uzmanlar, yoksulluğu hane halkının dışında tanımlamışlardır.
Sonuç olarak, güven ve iyi iletişimi merkeze alan ve yoksul ebeveynlerin mevcut bilgisini
iletişim kurmada önemli olarak gören proaktif bir yaklaşım benimsemişlerdir. Bu
başarının ortaya çıkmasında ‘küçük adımlarla’ hareket etmenin önemli olduğunu ve bu
tür ilişkileri daha uzun süreler boyunca sürdürebilmek ve geliştirmek için çaba sarf
edilmesinin önemli olacağını belirtmişlerdir (s. 331).
Bununla birlikte, uzman ve karar vericiler çocuk yoksulluğunu tanımlarken, yoksulluğun
olumsuz etkisinin yoksulluk içinde yaşayan çocukların ebeveynlerinden ve akranlarından
daha fazla yaşadığını belirtmişlerdir.
Büyükler olarak kendi başımıza bir takım belli şeyler sağlayabiliriz ya da kendimiz
birtakım eylemlerde bulunabiliriz ama çocuklar için bu biraz daha zorlu. Kim
tarafından temin edilmesi lazım? Birincil derece ebeveynlerinden bir velayet
çerçevesinde baktığımızda ait olduğu aile grubu içerisinde sağlanması lazım. O
olmuyorsa, içinde bulunan ülkenin bu çocuklara bu hakları vermesi ve sağlaması
gerekir.
UK-FD54

Uzman ve karar vericiler yoksulluk içinde yaşayan çocukların hem ebeveynlerinden hem
de yoksulluk içinde yaşamayan akranlarında yoksulluğu daha şiddetli ve derin yaşadığını
ifade etmişlerdir. Yetişkinlerin bir ölçüde yoksullukla başa çıkabildiğini, ancak
ebeveynlerin çocuklarını yoksulluktan koruyamadığı takdirde çocukların yoksullukla
daha zor başa çıkacağını belirtmiştir. Bu nedenle yoksulluğun, çocuklar üzerinde daha
fazla travmaya yol açtığını ve drama dönüştüğü söylenebilir.
Witter ve Bukokhe (2007, s. 649-650) çalışmasında çocukların ailelerine bağımlı
olduğunu, çocukların yoksulluktan kurtulmak için yeterli bilgi ve araçlardan yoksun
olduğunu ve çocuk yoksulluğu konusunu yalnızca yetişkinlerin müdahale edebileceğini
iddia etmiştir. Bu çalışmada KI, Gulu isimli karar verici “Çocuk ve yetişkin yoksulluğu
arasındaki tek farkın, çocukların bilgi ve kaynaklardan yoksun oldukları için daha
savunmasız olması” şeklinde duruma açıklık getirmiştir. Daha öncesinde de yazıldığı
gibi, uzman ve karar vericiler çocuk yoksulluğunu tanımlarken talihsizlik kavramını
kullanmış ve yoksulluğun çocuklara etkisinin olumsuz yönde etkisinin daha fazla
olduğunu belirtilmiştir. Buna ek olarak, çocuklar, ihtiyaçlarını başka şeylerle
kıyaslayarak yoksulluğun getirdiği zorlukları daha da derinleştirmektedir.
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Hani biz anlayabiliriz, biz şey yapabiliriz annemiz babamıza, ama onlar
anlayamıyor, bir şey düşünemiyorlar, her şeyi istiyorlar (küçük kardeşlerinden
bahsediyor): “Onun var, benim yok.” Anlayamıyorlar yani, mesela babamın
çalışmadığını, neden çalışmadığını anlayamıyorlar, ağlayabiliyorlar.
Ç-BÇ15

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar yoksulluğu tanımlarken, bir şeyin en iyisini almak,
her şeyi istemek veya onlar da var neden biz de yok? cümleleri ile genel bir kıyaslama
içine girmişlerdir. Ç-SA14’ünde ifade ettiği gibi, kendinde olmayan şeyleri başkalarında
olması

onları

mutsuzluğa

ittiğini,

içe

kapandıklarını

ve

toplum

tarafından

ötekileştirildiklerini belirtmiştir. Ç-AB15 istediği ve sevdiği yemekleri yiyemediklerini,
“makarna yiyorlarsa başka bir şey de isteyebilirler yani, o yemeği sevmeyebilirler”, ÇBNÇ13 istediği ve sevdiği kıyafetleri giyemediklerini “Onlarınki daha iyi, benimkiler
neden daha iyi olmasın gibi. Kaliteli olması, kumaşının daha güzel durması.” ve Ç-EA13
ise çok arzuladığı ihtiyaçlarını giderememesi “Onlar gibi evi olmasını, güzel bir evi
olmasını ister. Pırıl pırıl, güzel, her şey içinde olan, çalışma masasından tut her şey içinde
olan. Rahat şöyle, yaylı maylı koltuklar. Büyük televizyonlar, bilgisayarlar, play
stationlar.” şeklinde ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, çocuklar, yoksulluğu beslenme,
kıyafet ve barınma kavramlarına indirgemiş ve böylece akranlarıyla ve çevresiyle
kıyaslama içine girmiştir. Öte yandan, çocuklar çocuk yoksulluğunu tanımlarken,
isteklerinin ve ihtiyaçlarının tatmin edilmemesi noktasında, idare etmenin önemli
olduğunu belirtmişlerdir.
Bir ailenin bir miktarın altında yaşaması. Mesela bir aile bütçesi, bütçemiz 5
milyarsa 3 milyarla yaşamak. Böyle geliyor bana.
Ç-TYB12
Çocukların her istediğinin olmayacak bir şey. İkide bir oyuncağı kırılacak, oyuncak
alacan, bilmem ne, onlar olmayacak mesela. Pahalı bir kumandalı araba alamasan
da küçük bir araba alıp onunla oynayabilirsin mesela. Çocuklar için hani her
istediği olmayınca yoksuluz filan düşüncesi oluyor.
Ç-EBY15

Çocuklar yoksulluğu tanımlarken bu imkânlara erişebilmek için dördüncü olarak idare
etmenin de önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Eğer bütçeleri yetmiyorsa kendi yaşam
standartlarına

göre

yaşamayı

öğrenmeleri

gerektiğinin

farkında

oldukları

gözlemlemişlerdir. Bir bakıma ayaklarına yorgana göre uzatmayı bilmeleri gerektiğini
söylemişlerdir. Buna ek olarak, çocuklar yoksulluğu tanımlarken teknoloji/oyuncağı
idare etme ile birlikte ilişkilendirmiştir. Eğer çocuklar teknolojik/oyuncak aletlere sahip
olmak istiyorlarsa, kendi bütçelerine uygun bir modeli alması gerektiğini ve daha pahalı
ve üst model seçeneklerin kendileri için uygun olmayacağını ifade etmiştir. Bu bağlamda
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çocuklar, kendi seçimlerine ulaşamayacaklarının farkında olduklarını söylemiştir.
Böylece çocuklar mevcut durumlarına göre daha olgun davranış sergiledikleri
gözlenmektedir.
Alan yazında ise yoksulluk içinde yaşayan çocukların bazılarının ailelerinin maddi ve
manevi durumunu anladığını, bazılarının ise ailenin anlamadığını veya önemsemediğini
ifade etmişlerdir. Bu durumun, kıyafet, beslenme barınma gibi geniş bir yelpazeye
yayıldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda, Varyzgina ve Kay (2014) yaptığı çalışmada bazı
öğretmenlerin, tüketim sorunu ve bu anlamda daha geniş sosyal normlara uyma
ihtiyacının genellikle çocuklar için bir endişe kaynağı olduğunu ve çocuklarla ebeveynler
arasındaki ilişkileri karmaşık hale getirebileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, bazı
çocukların ebeveynlerinin içinde bulunduğu sıkıntıyı anladığı ve ebeveynlerinden
ihtiyaçlarına yönelik çok az şey istediklerini, öte yandan diğer çocukların ise akranlarına
kıyasla geride kalmamaları için ebeveynlerine bir şeyler aldırdıklarını iddia etmişlerdir
(s. 281).
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların teknolojik alet isteklerine bakıldığında, kendileri
için çok zaruri şeyler olduğunu ifade edilebilir. Bu çocuklara öğretmenleri tarafından
bilgisayar üzerinden ödev verildiğinde, bilgisayar ve interneti olmayan çocuğun bu ödevi
yapma imkânının kısıtlı olduğu aşikârdır. Bu nedenle yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,
arkadaşları tarafından dışlanabilir. Buna ek olarak, oyuncak isteği de bir çocuğun gelişimi
için zaruridir. Oyun çağında oyuncaklarıyla ve oyunlarla oynayamayan çocukların,
çocukluklarını yaşayamamasına ve erken olgunlaşmasına neden olabilir. Bir bakıma
çocukların duygusal gelişimini sekteye uğrayabilir.
Tüketim odaklı bir toplumda, harcama sadece maddi ihtiyaçların karşılanması için
yapılmamaktadır. Buna ek olarak birçok sosyal işlevi de bulunmaktadır. Hem malların
kendisini (giyim, cep telefonu vb.) hem de satın almanın sosyal bir karşılığı/değeri
bulunmaktadır ve sosyal gruplarla ilişkilendirilmesinde harcamaların önemi daha da
artmıştır. Çocukların belirli türde kıyafet ve mal satın alma veya belirli hobilere dahil
olma gibi harcama kalıpları, çocukların belirli bir grubun parçası olma arzusuyla
açıklanabilir (Pugh 2009; Seiter 1993’ten aktaran Hakovirta ve Kallio, 2016, s. 325).
Hakovirta ve Kallio (2016) yaptığı görüşmelerde, yoksul çocukların farklı kabul
edildiğini ortaya koymuştur. Yoksulların, çocuk ve ergen dünyasının moda normunu veya
tüketici elektroniğinin asgari gereksinimlerini karşılayamadığını ve verilere göre zengin
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ile yoksul arasındaki farkı en çok ortaya koyan iki tüketim kalıbının giyim ve cep
telefonları olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, ebeveynler çocuk yoksulluğunu
tanımlarken yoksulluğu hem kendilerinin hem de çocuklarının çok iyi belirtmiştir (s.
281).
Çok kötü. Kendimi hatırlıyorum. Çok isterim o insana yardım etmeyi, bizim
yapmadığımızı ben ona yapayım. Ama elimden geleni yapıyorum. Yoksul çocukları,
dışarıdan da söyleyeyim, kendiminkini de söyleyeyim, fazla bir şey istemiyorlar.
Çünkü yoksul olduğunu bildiği için az bir şey ister, asla yüksek bir yere gitmezler.
Onlar onu istemezler; az bir şey isterler. “Anne, bulgur yap” der, misal. Eti değil de
bulguru tercih eder. Neyin ne olduğunu onlar da bana anlayış veriyorlar,
çocuklarım bana.
E-PS30

Ebeveynler, zengin çocuklarla kendi çocuklarını karşılaştırdıkları zaman çocuklarının
yoksul olduğunu daha belirgin olarak görmektedir. Zengin çocukların, daha özgüvenli ve
kendilerinin zengin olduklarını bildiğini, kendi çocuklarının ise boynu bükük olduğunu
belirtmiştir. Bu bağlamda, ebeveynler çocuklarının bulundukları konuma ve zenginliğe
göre davranış geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Öte yandan, çocukların da yoksulluğu
bildiğini ve bu durumun çocukların gereksinimlerine olumsuz yansıdığını bildiklerini
söylemiştir. Buna ek olarak, ebeveynler, çocukluğundaki kendi yaşadığı yoksulluğa
gitmişlerdir. Kendilerinden pay biçerek yoksulluk içinde yaşayan çocukların yoksul
olduğu bilincine sahip olduğunu ve bu nedenle çocukların ebeveynlerden bir şey isterken
talepkâr olmayacağını ifade etmiştir. Öte yandan ebeveynler, çocuk yoksulluğunu eğitim
ile de ilişkilendirmiş ve ellerinde imkân olsa çocuklarına en iyi eğitimi aldıracaklarını
belirtmişlerdir.
Çocukların her şeyden mahrum kalması. En önemlisi, okul. İstediğin gibi bir okula
gönderemiyorsun. Ondan sonra, dediğim gibi, istediği hiçbir şeyi yapamıyor, çünkü
her şey kısıtlı olmak zorunda. Biz farklı olsaydık mesela, hani farklı gelirimiz olsaydı
ben çocukları buradaki okula değil de çok daha farklı bir yere gönderirdim.
E-BY35

Ebeveynler, çocukların her şeyden mahrum kaldığını özellikle de eğitimden mahrum
kaldıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların gittikleri okuldan ebeveynlerin memnun
olmadıklarını ve ebeveynlerin her şeyden feragat edip çocuklarının en iyi şekilde eğitim
görmek/göstermek/göndermek istediklerini belirtmişlerdir.
Witter ve Bukokhe (2007) çalışmasında ise çocukların yoksulluk içinde olmasının
nedenlerinin neredeyse tamamının ebeveynlere yüklendiğini ve buna ek olarak yoksul
ebeveynlerin çocuk hakları ve eğitimin değerine ilişkin farkındalığa sahip olmadığını
görmüşlerdir. Ebeveynlerin birçoğunun çocuklarına ne sağlamaları gerektiğini
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bilmediklerini ve sonuç olarak çocuklarını eğitmemeyi veya çocuklarını okulu
bırakmaları yönünde tercihte bulunduklarını iddia etmiştir. Ancak görüşmelerin
birçoğunun sonucunda şu ortaya çıkmıştır; ebeveynler ne kadar yoksul olursa olsunlar,
çocuklarını eğitme seçeneğine sahip olduğu görülmüştür, çünkü evrensel ilköğretim
kapsamında devlet okulları ücretsiz olduğu belirtilmiştir (s. 281).
Bu bağlamda, ebeveynlerin eğitime ilişkin yeterli bilinçte olması çocukların yoksulluktan
kurtulmasına önemli bir etken olabilir. Daha ileri zamanlarında tartışılmak üzere, Witter
ve Bukokhe’nin yaptığı araştırmanın aksine, bu araştırmada ebeveynlerin çocuklarının
eğitimine ayrı bir özen ve önem gösterdiği görülmüştür. Ebeveynler ve uzman ve karar
vericiler, çocuk yoksulluğunu, çocukların sosyalleşmesi kavramına indirgemişlerdir.
Benim kızlar Kızılay’ı gezmek istiyorlar, Ulus’u gezmek istiyorlar. Neyle oluyor?
Parayla oluyor, varlıkla oluyor, değil mi? Ama ben o imkânı veremiyorum. İzin
vermiyorum ve de korkuyorum artık. Etrafta, çevrede her şey, yani pislik her taraf
hocam. Korkuyorum. Ben gezerim yanlarında.
E-RB40
Akrabanızla görüşüyor musunuz? Eskiden bu soru sorulmazdı. Görüşülürdü çünkü.
Çok önemli bir şeydi. Çünkü bu insanların IQ’sunu da arttıran bir şey yani
düşünsenize işte dayıma gidecem, dayımın işte şöyle bir ihtiyacı var mı? Düşünmeyi
genişletiyor, katılımı artıyor, hayata katılımı arttırıyor ama şimdi bakıyorum o tarz
insanlar ben kaç tane eve gittiysem gidiyim hangi saatte gidersem gidiyim televizyon
açık bir dizi açık sadece sosyal yaşam algılanmış
UK-MB50

Yoksulluk

içinde

yaşayan

çocuklar

deyince,

öznelerin

aklına

çocukların

sosyalleşememesi ve yaşama katılım gösterememesi gelmiştir. Yoksulluk içinde yaşayan
ve büyüyen çocukların, yoksulluk nedeniyle sosyalleşemedikleri bilinen bir gerçektir.
Ebeveynler, çocuklarının ihtiyaçlarını giderme isteği ile kavrulurken, çocukların
isteklerini giderememesi sonucunda eve mahkûm olduklarını ve dışarı çıkıp
gezemediklerini ifade etmiştir. Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan
çocukların sosyal becerilerinin ve insan ilişkilerinin zayıf olmasından dolayı yaşama olan
katılımlarının azaldığını ve düşünme yelpazesinin daraldığını belirtmiştir. Çocuklar ve
özellikle ebeveynler, kendi olağan çevresinde sosyalleştiğini ve o sosyalliği muhafaza
ettiği belirtilmiştir. Ancak çocukların sosyalleşmesi ve katılımı aslında mekândan ve
çevreden bağımsızdır, bu bağlamda çocukların sosyalleşmesi/sosyalleşebilmesi için
hizmetlerin ve olanakların ne ölçüde çocuklara ulaştığı veya çocukların bu hizmetlere ve
olanaklara ne ölçüde ulaştığıyla ile ilgili olduğu vurgulanmıştır.
Ocharova ve Rimashevskaya (2001)’in çalışmasında yoksulluğun tek başına gelirle
ölçülemeyeceği, bireylerin ve ailelerin mallara, hizmetlere ve fırsatlara daha geniş
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erişimini de hesaba katmaları gerektiği iddiasında bulunmuşlardır. Yoksulluğun
sınırındaki aileler, barınmadan masraflardan, beslenmeden ve kıyafetten kısarak tasarruf
etmek zorunda kaldığını, bu tür ailelerin tatillerde ve boş zamanlarında daha az para
harcadığını ve bazen hiç tatile gidemedikleri belirtmişti (Aktaran Varyzgina ve Kay,
2014, s. 274.) Klimova (2004)’nın çalışan yoksullarla ilgili çalışmasında ise, yoksulluk
sadece düşük gelir veya düşük mal ve hizmet tüketimi olarak değil, aynı zamanda
kalitesiz beslenme, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlanması veya olmaması,
kötü barınma koşulları ve geçim sorunları olarak da tanımlandığını söylemiştir (Aktaran
Varyzgina ve Kay, 2014, s. 274.)
Buna ek olarak, özneler yoksulluğu duygu durumlarının dışa vurumu olarak da
ilişkilendirmiştir.
Önce başkasını düşünmen gerektiği için onu hemen almıyorsun, zaman geçtikten
sonra alıyorsun. Bu da işte yoksulluktan kaynaklanıyor. Başka, bir şey yaparken ilk
başta diğer etkilenen faktörleri de düşünmen gerekiyor, tek kendini düşünmemen
gerekiyor. Onun için işte, bunun nedeni de yoksulluk olduğunu düşünüyorum.
Annem, ablam falan gibi, arkadaşlarım gibi (diğer faktörler). Bence çevremdeki
insanlarda da bu geçerli. Herkes yoksul olduğu için birbirini düşünmek zorunda ve
bencil davranmamak zorundalar.
Ç-GD15
Orda çok daha keskin bir şey var çünkü ergenlik dönemi aslında kimliğimizin hani
bir yere ait olma duygumuzun çok geliştiği bir dönem. Şimdi orda kendisini bu
topluma ait hissetmiyorsa, bu toplumun parçası hissetmiyorsa ya da ortalama
seviyedeki insanların sahip oldukları şeye ait değilse orda birkaç tane kimlik
gelişebiliyor. Aslında ona karşı öfkesini gösteren bir şey, bir kısmında ise içine
kapanma hani ben zaten oraya ait değilim, daha küçük bir dünyada yaşamalıyım
deyip kendini çok kısıtladığı bir duyguya geçebiliyor ama her iki durumda da aslında
çocukların gerçek potansiyelin ortaya çıkmadığı, kendini gerçekleştirmedikleri ve
bizim onlara hiçbir şey veremediğimiz durum çıkıyor.
UK-HAK47

Özneler yoksulluğu tanımlarken empati ile ilişkilendirmiştir. Yoksulluk içinde yaşayan
çocuklar hem bütçenin kısıtlılığından dolayı hem de hane halkındaki barınma, beslenme,
kıyafet vb. gibi temel ihtiyaçların giderilmesinde kendinden daha kötü yakınlarını
düşünerek tercih yaptıklarını söylemişlerdir. Görüşmede de ifade edildiği gibi, yoksulluk
içinde yaşayan bir çocuğun bencil olmaması, diğer faktörleri de düşünmesi,
arkadaşlarıyla birbirlerine destek vermesi ve iyi bir ilişki ağına sahip olması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Bu durumun çocukların empati düzeyinde olumlu etkisi olduğu
söylenebilir.
Buna ek olarak UK-MRŞ63, çocuk yoksulluğunu “Bir kere, yoksulluğu çocuğa eğilerek
anlamaya çalıştığımızda, çaresizlik hâli (üzülüyor sanki). O çaresizlik hâli, aynı zamanda
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yoksulluğun ta kendisidir. Bunu bir çocuğun fark etmesi kadar bir çocuğun psikolojisini
etkileyebilecek başka ne olabilir ki?” olarak tanımlamıştır. Yoksulluk çalışmalarında,
çocuğu odak noktaya aldığımızda bu çaresizlik daha da ön plana çıkmaktadır. Özellikle
ergenlik döneminde yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksul olduklarının farkına
varmaya başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu farkındalık çocuklar için büyük bir travmaya
neden olabileceği ifade edilmiştir. Çocukların ergenlik çağında yaşadığı içe kapanma,
öfke nöbetleri gibi davranışlar, kimlik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği
belirtilmiştir.
Arkadaşları kafeye gidiyorsa, onlarla gitmeye çekinebilir, hani yeteri kadar parası
olmayabilir cebinde veya bunu karşılayamayacağını düşünebilir ya da başka bir
yere gidiyorsa arkadaşları, onlarla beraber gidemeyebilir, içine kapanabilir.
Ç-HBK15
Okula gidiyorsa utanıyordur yani. Evine arkadaş getiremeyebilir, dışarı
çıkamayabilir veya çalışabilir. Bana onlar geliyor. Çocuk kendine kapanır, bir şey
istemeye korkar, belki babası dövebilir.
Ç-EA14
Çocuk yoksulluğu, hiçbir şeye ulaşamamak. Aslında bir tabir var, boynu büküklük
demek. Düşünün annesi ile dışarı çıktı. Markete gitti. Mecburen bir şey almak
zorunda. Çocuk için cips vs. gibi, ya da bisiklet istedi, çocuk annesine dedi, babasına
dedi, suskunluk. Bu çocuğun okulda, mahallede bir çevresi var, çocuk yoksulluğunun
kademesi var mı? Yoksulluk, fakirlik de var.
UK-MA46

Özneler yoksulluğu tanımlarken üzüntü, içe kapanma ve mahrumiyet ile de
ilişkilendirmiştir. Çocuklar, arkadaşları tarafından ezildiklerini ve dışlandıklarını, bu
nedenle arkadaş/okul ortamına girdiklerinde mahcubiyet, utanma ve çekinme duygusu
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda, akranlarının bu şekilde davranmasının sonucu
olarak da çocukların üzüldüğünü, mutsuz olduğunu, kalp kırıklığı hissettiğini ve içe
kapandığını söyleyebiliriz. Genel olarak, yoksulluğun çocukların duyguları üzerinde
olumsuz ve önemli bir etkisi olduğunu düşünülebilir.
Çocukların görünürdeki yoksulluk ve utanç arasındaki ilişkiyi iyi bildiğini ve hissettiği
belirtilmiştir. Çocukların arkadaşlarının yanında utanma duygularını en aza indirgemek
için ebeveynlerinden iyi kıyafetler isteyebileceklerini ve bazen yiyecek yoksulluğunu
gizlemek için de arkadaşlarını evlerine davet edemeyeceklerini ifade etmiştir (Redmond
ve Skattebol, 2019, s. 40). Buna ek olarak, çocuklar, yoksulluğun okul ve eğlence gibi
günlük yaşamlarını etkilediğini ifade etmişlerdir. Daha yoksul çocukların, hobilerini
karşılayamadıkları için boş zamanlarının çoğunu evde televizyon izleyerek ve bilgisayar
ya da konsol oyunları oynayarak geçirdiklerine inandıklarını söylemişlerdir. Öte yandan,
zengin çocukların ise çok sayıda hobileri olduğunu ve boş zamanlarının çoğunu
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arkadaşlarıyla geçirdiklerini söylemişlerdir (Hakovirta ve Kallio, 2016, s. 325). Öte
yandan, Witter ve Bukokhe (2007, s. 648) yaptığı çalışmada ise çocuklar, yoksulluk
içinde yaşayan çocukları tasvir ettiklerinde, her zaman endişeli, düşük benlik saygısına
sahip, mutsuz ve hatta yaşama geldiklerine pişman olduklarını ve huzursuz ve aşağılık
durumda hissettiklerini ifade etmiştir. Özetle, Ridge (2002) daha yoksul çocukların bir
yandan çekingen, sessiz ve içine kapanık, diğer yandan tembel veya anti sosyal olarak
betimlemiştir. Yoksul çocukları damgalamak, yoksullar arasında aşağılanma duyguları
yaratabileceğini ve bu nedenle, çocuklar için, yoksulluklarının damgalanması maddi
yoksunluktan daha ciddi bir sorun yaratabileceğini söylemiştir (s. 144).
Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların birçok şeyden mahrum
kaldıklarını ifade etmiştir. En basitinden, bir market alışverişinde ebeveynler çocuklarının
isteklerini karşılayamaması durumunda mahrumiyetin oluştuğunu görmekteyiz. Bu
mahrumiyet, günümüzde çocuk ihmal ve istismar olaylarında bir artış olduğundan dolayı,
uzman ve karar vericilerin, çocuklara yaklaşımda yetişkinlerin mesafeli davranmak
zorunda kaldığını da belirtmiştir. Buna ek olarak, zengin çocukların da mahrumiyet
yaşadıklarını, bir başka ifadeyle mahrumiyetin para ile ilgisi olmadığını vurgulamıştır.
Bu mahrumiyetin anne ve babanın çocuklarına karşı ilgisizlikten kaynakladığı ifade
edilmiştir.
Simpson vd. (2015) çalışmasında, bazı uzmanların yoksulları ‘sorunlu’ veya ‘sıkıntılı
olarak’ tanımladığını ve bu ‘söylemsel oluşumun’ çocuk yoksulluğunu ‘normalleştirmek’
açısından yaygınlaştığını ifade etmiştir. Bu söylemsel oluşumun, uzmanlar arasında
hakim bir görüş olduğu da ortaya konulmuştur. Bu nedenle, uzmanların birçoğu çocuk
yoksulluğunu bir sorun olarak inşa ettiğini ve buna ek olarak bu sorunlu tanımlamanın,
bireyselleşmiş ebeveynler ve çocukların gerekli motivasyon ve doğru değerlerden yoksun
olduğu rekabetçi toplumlarda normal ve kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda,
bu görüşe hâkim olan uzmanların çoğu, çocuk yoksulluğunun tanımlanmasında toplumsal
yapıları ve sınıfları dışarıda bırakarak, ebeveynlerin öznelliklerinden kaynaklandığını
ifade etmişlerdir. Bir başka ifadeyle, uzmanlar tarafından ebeveynlerin davranışlarının ve
değerlerinin yanlış ve eksik olarak etiketlenmesi ile çocuk yoksulluğu tanımlanmıştır (s.
329).
Mesela annesi babası yanında olmayabilir, başka ülkeye gidip iş çalışabilir; çocuk
yoksulluğu deyince aklıma o geliyor. Başka, annesi babasının durmadan dayak
vurması, okula eli şişip gitmesi ya da eğitime göndermemesi, çalışmaya göndermesi,
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sonra bir depoya koyması. Çocuk yoksulluğu benim için bu.
Ç-MD12
Çocuk yoksulluğu deyince, çocukların bir işte çalıştırılmasını çağrıştırıyor bana.
Çünkü annesi veya babası çocuklara bakamadığı zaman çocuklar da çalışıp eve bir
gelir getirmeye çalışıyor, bu yüzden okuyamıyorlar, o yüzden.
Ç-SSK12

Çocuklar yoksulluğu tanımlarken ihmal, istismar ve şiddet ile ilişkilendirmiştir.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, ebeveynleri tarafından ihmal edildikleri, fiziksel
şiddete ve eziyete uğradıkları görülmektedir. Buna ek olarak, çocuklar, yoksulluk içinde
yaşayan çocukların ebeveynleri tarafından çalışmaya ve dilenmeye zorlandıklarını bu
nedenle de eğitim yaşamlarına devam edemediklerini ifade etmişlerdir.
Buna ek olarak, Witter ve Bukokhe (2014, s. 652) çalışmasında çocuklara, yoksul
çocukların toplum tarafından nasıl görüldüğü sorulmuş ve yoksul çocukların ‘reddedilen’,
‘istismara uğrayan’ ve ‘değersiz görülen’ bireyler olduklarını söylediğini belirtmiştir.
Başka bir ifadeyle, yoksul çocukların toplum ve çevrelerindeki pek çok kişi tarafından
istenmeyen bireyler olarak hissettiklerini ifade edilmiştir. Bu bağlamda, çocuklar
toplumsal mesajları yoksulları aşağılamak olarak algılamakta ve bu mesajlarla ilgili
olumlu görüşlerini sürdürmekte bazı zorluklar yaşayabilirler (Hakovirta ve Kallio, 2016,
s. 326). Ancak, toplum tarafından yoksul çocuklara ilişkin takınan olumsuz tutumların,
çocuklar tarafından içselleştirilmediğini ve çocukların ailelerinden sevgi, saygı, beceri ve
uygun sorumluluklar istediklerini ve kendilerini ‘değersiz’ ve ‘yararsız’ olarak görmek
istemediklerini belirtmişlerdir. Çocuklar zor koşullarda olsalar dahi iyimser olduğu
görülmektedir (Witter ve Bukokhe, 2014, s. 653).
Araştırmamdaki uzman ve karar vericilerin çoğu ise, toplumsal yapıları ve sınıfları içine
alarak çocuk yoksulluğunu tanımladığı görülmüştür. Çocukların yoksulluk içine
doğduğunu ve yoksul bir çevrede büyüdükleri, bu durumun da diğer arkadaşlarına göre
yaşama bir adım geriden başladığı ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde
yaşayan çocukların hizmetlere ve kaynaklara ulaşımında zorluk çektiklerini, birçok
etkinlikten ve hizmetlerden de yararlanamadığını ve bu durumun neticesinde çocukların
potansiyelini

gerçekleştirme noktasında imkansızlıklarla karşı karşıya kaldığı

söylenebilir. Bu bağlamda son, olarak uzman ve karar vericiler çocuk yoksulluğunun
göreli olduğunu ifade etmişlerdir.
Yoksulluk tabi her zaman mutsuzluk demek değildir. Yoksul çocuk bazı şeylerden
mahrum olabilir yani ama bu yaşadığı yere bağlı, ihtiyaçlarına bağlı, isteklerine
bağlı, yetiştirilme tarzına bağlı, yani herkesin ya da ortalama bir gelir düzeyi içinde
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yaşayan bir çocuk, bu çocuk yoksulluğunu hissetmeyecektir, ama zengin bir gelir
grubunda, gelir düzeyi yüksek olan kişiler arasında yaşayan bir çocuk onu daha
farklı hissedecektir. Eğer çocuk iyi bir yetiştirilmişse hayatın belirli zamanlarında
yoksulluğun olabileceğini, sıkıntıların olabileceğini farkında eğer bir yetiştirilme
tarzıyla büyütülmüşse, her istediği hemen yerine getirilmemişse, yani orada hayatın
zorluklarını da öğrenen bir çocukluk varsa, çocuk varsa daha farklı olacaktır.
UK-FY37
Çevresindeki herkes yoksulsa oradaki algısı farklı, daha ortalama bir grubun içinde
yoksulluğunu yaşıyorsa biraz daha farklı algılar gibi geliyor. Ne zamanki
karşılaştırmaya başlıyor, o zaman aslında bence o yoksulluk hissedilir hâle geliyor.
UK-HAK47

Uzman ve karar vericilerin, yoksulluk içinde yaşayan çocukları tanımlamasında göreli
yoksulluğa da vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Ergenlik döneminde, çocuklar
arkadaşlarıyla kıyas içine girerek yoksullukla tanışacağı ifade edilmiştir. Buna ek olarak
yoksulluk içinde yaşayan çocuklar sportif faaliyetlere, eğitim için ihtiyacı olan
materyallere ve diğer çocuklar gibi normal bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için
gerekli olan materyallere erişimleri olmayabilir. Öte yandan yoksulluk içinde yaşayan
çocukların sevgisizlik, mutsuzluk ve mahrumiyet gibi duygu durumları ile çocukların
algıladıkları yoksulluk anlayışının çevreye göre değişebileceği belirtmişlerdir. Örneğin
yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için yetiştirilme tarzının önemli olduğu vurgulanmış
ve ebeveynler tarafından çocukların herhangi bir zaman içerisinde yoksullukla ve
zorlukla karşılaşabileceği anlatılmışsa, o çocuğun yoksulluğa farklı bir pencereden
bakacağını belrtmiştir. Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, kendilerini
yoksul ve bununla nasıl mücadelede edeceklerini bildiklerini zaman bu yoksulluk
zincirini kırabilecekleri daha olasıdır. Ancak yoksulluk içinde yaşayan çocuklarının bu
mücadelesinde hep birlikte hareket etmenin daha önemli olduğu da belirtilmiştir.
Alan yazına baktığımızda, göreli yoksulluğun ciddi bir şekilde tartışıldığı görülmüştür.
Varyzgina ve Kay (2014) çalışmasında yoksulluğun tanımlanması noktasında bir
muğlaklık olduğunu belirtmişlerdir. Bazı katılımcıların, özellikle de refah sisteminin
işleyişi hakkında profesyonel bir kavrayışa sahip olanların, yoksulluğu daha genel olarak
tartıştığını ve resmi olarak tanımlanmış yoksulluk sınırlarına atıfta bulunduklarını ifade
etmiştir. Bununla birlikte, bu tartışmalarda genellikle üstü kapalı bir eleştiri ve yoksulluk
sınırlarının mutlak seviyeleri hakkında bir belirsizlik ve kafa karışıklığının da olduğunu
söylemiştir. Diğer katılımcılar ise, bu tür resmi yoksulluk tanımlarını açık bir şekilde
reddetmekte ve yoksulluğu mutlak terimlerle tanımlama girişimlerinin güncelliğini
yitirdiğine işaret etmiştir. Bunun yerine, katılımcılar yoksulluğu sezgisel ve genellikle
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kişiselleştirilmiş terimlerle açıklamaya çalışmıştır. Gözlemlerini kendi deneyimlerinden,
komşularının ve tanıdıklarından örneklerle açıklayarak yoksulluğa dair daha açık
anlayışlardan yararlandılar. Bunu yaparken, belirli bir ‘yoksulluk’ terminolojisini
kullanmaktan veya doğrudan insanlara ‘yoksul’ olarak atıfta bulunmaktan kaçınma
eğilimindeydiler (s. 272-273).
Temel olmayan ihtiyaçlar açısından çocuklar, çocuk yoksulluğu tanımlarken, onlar da var
neden biz de yok? kavramıyla özdeşleştirmiştir. Bu durumun kendilerini mutsuzluğa
ittiğini, içe kapandıklarını, toplum tarafından ezildiklerini ve dışlandıklarını
belirtmişlerdir.

Bu

kıyaslama

içerisinde

istedikleri

ve

sevdikleri

yemekleri

yiyemediklerini, istedikleri gibi giyinemedikleri (çeşit çeşit, güzel, kaliteli, temiz ve
marka kıyafetler) ve istedikleri gibi gezemediklerini (özgürce para harcayamadıkları)
vurgulamışlardır. Buna ek olarak, komşu ziyaretlerine gittiklerinde, onların evlerinde
olanların (ısınma, teknolojik aletler, güzel koltuk takımları vb.) kendi evlerinde de
olmasını istemektedir. Öte yandan, çocuklar yoksulluğu, idare etme ile tanımlamış, kendi
standartlarına göre yaşaması ve empati yapması gerektiğini başka bir ifadeyle kendinden
daha kötü ebeveynleri düşünmeleri, bencil olmamaları ve yoksulluk içinde yaşarken diğer
faktörleri de düşünmeleri gerektiğini söylemişlerdir. Günümüzde, çocukların en çok
istediği araç, teknolojik aletlerdir. Bu araç artık çocuklar için temel gereksinim olmuştur.
Bu bağlamda çocukların teknolojik aletlerin sahip olup/olmamasını yoksulluğu
tanımlarken kullanmışlar ve eğer teknolojik bir alet almak istiyorlarsa en uygun bütçeyle
ve en uygun modeli almaları gerektiğini de ifade etmişlerdir.
Çocuklar yoksulluğu arkadaş desteği ve arkadaşlar arasında iyi bir ilişki ağı olmasıyla
daha kolay aşabileceğini söylemişlerdir. Ebeveynler, çocuk yoksulluğu denince
çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için evin içine kısılıp kaldıklarını ve dışarı
çıkamadığını ifade etmişlerdir. Çocukların lüks içinde yaşamak, dilediğince gezmek ve
sosyalleşmek istediklerini belirtmiştir. Aynı zamanda ebeveynler, kendilerinin de ne
tiyatroya ne sinemaya gidebildiklerini bu nedenden dolayı hem çocuklarının hem de
kendilerinin asosyal bir yaşam sürdüğünü ifade etmiştir. Aktaş Mahallesinde suç
unsurunun fazla olmasından ve çevreyi bir tehdit olarak görmesinden dolayı, ebeveynler
korumacı

bir

role

bürünmüşlerdir.

Bu

ortamdan

dolayı

çocuklarını

dışarı

gönder(e)mediklerini ve bunun sonucunda eve internet ve bilgisayar alarak çocuklarını
bu koruma alanına almaya çalıştıklarını vurgulamıştır. Bununla beraber, uzman ve karar
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vericiler ise çocukların, sosyal becerilerinin ve insan ilişkilerinin zayıf olduğunu bu
nedenle gerektiği kadar sosyalleşemediğini ve yaşama katılım sağlayamadığını
belirtmiştir. Çocukların, yoksulluğu bildiklerini ve isteklerinin gerçekleşmediği taktirde
burukluk, çaresizlik, mutsuzluk, sevgisizlik ve mahrumiyet yaşadıklarının altını çizmiştir.
Son olarak, çocukların farklı ortamlara girdiğinde, kendilerinin yoksul olduğunu
öğreneceğini, ancak çocuklara yoksulluğun zorluklarının anlatılmasıyla, yoksulluğun
getireceği sıkıntıları ve dertleri bertaraf edeceklerini belirtmişlerdir.
Çocuklar, yoksulluğu ihmal, istismar ve şiddet olarak algılamışlardır. Çocuklar,
çocukların ebeveynleri tarafından istismara, ihmale ve eziyete uğradıklarını ve çocuk
işçiliğinin akıllarına geldiğini belirtmişlerdir. Son olarak, çocuk yoksulluğu denince
göreli yoksulluğun akla geldiği görülmektedir. Çocukların bulunduğu ortama göre,
yaşadıkları

çevreye

göre

ve

yetiştirilme

tarzına

göre

yoksulluğu

farklı

algılayabileceklerini belirtilmiştir.
Öte yandan, ebeveynler, çocuklarının yoksul olduklarını bildiklerini söylemişlerdir. Bu
bağlamda, ebeveynler çocuklarının zengin çocuklarla karşı karşıya geldiğinde boynun
büküldüğünü ve kendi çocuklarının ihtiyaçlarının örselendiğini vurgulamıştır. Zaman
zaman kendi çocukluğundaki yoksulluk hallerine de gitmişler ve çocukların istek ve
ihtiyaçlarını kolaylıkla ebeveynlerine söyleyemeyeceklerini (utandığı için) ifade
etmişlerdir. Ebeveynler, çocuk yoksulluğunu eğitimle örtüştürmüş ve çocukların
eğitimden mahrum kaldıklarını, gönderdikleri okuldan memnun olmadıklarını ve en iyi
eğitimi aldırmak istediklerinin altını çizmişlerdir.
Uzman ve karar vericilerin çocuk yoksulluğunu tanımlarken yoksulluğu direk olarak
çocuk üzerinden değil, çevresi içinde birey kavramından yola çıkarak, çocuğun iletişimde
bulunduğu sistemler üzerinde açıklama gereği duymuşlardır. Uzman ve karar vericiler,
çocukların yaşama bir adım geride başlandığını, doğacak aileyi seçemediğini ve tüm
çocukluk boyunca bunu hissedeceğini ifade etmişlerdir. Eğer çocuklara destek
verilmezse, diğer çocuklarla farkın açılacağını vurgulamıştır. Buna ek olarak, uzman ve
karar vericiler çocukların imkansızlıklar içinde büyüdüğünü ve çocukların temel
gereksinimlerinin, ebeveynlerinden farklı olduğunu ifade etmişlerdir. Çocukların yeterli
ve dengeli beslenmediği, bu nedenden dolayı eğitim yaşamına ve sağlığına olumsuz
etkisini olacağını belirtmişlerdir. Yoksulluğu çocukların ebeveynlerinden daha şiddetli ve
daha derinlemesine yaşadığının altını çizmiştir.
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4.2.2. Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Yoksulluğun çocuklar üzerinde birçok etkisi bulunmaktadır. Çocuklar üzerinde; barınma,
beslenme, eğitim, kıyafet, sağlık, iletişim, harçlık, boş zaman değerlendirme ve
sosyalleşme ve suç ve maddeye ilişkin etkileri mevcuttur. Bu bağlamda özneler, üzerinde
yoksulluğun

çocuklar

üzerinde

ne

tür

etkileri

olduğu,

bu

etkileri

nasıl

kavramsallaştırdıkları ve anlamlandırdıkları ele alınmaktadır.
4.2.2.1. Barınma
Maslow hiyerarşinde bilindiği üzere yoksulluk içinde yaşayan çocukların ilk başta temel
ihtiyaçları etkilenmektedir. Bu etkinin büyüklüğü ve genişliğinden ziyade; derinliği ve
yoğunluğu bu aşamada ön plana çıkmaktadır. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, genel
olarak kentlerin varoş denilen kesimlerinde yaşamaktadır. Yaşadıkları evler genellikle
gecekondu türü evlerdir ve bu evler viran hâlde, soğuk ve rutubetlidir, ancak Aktaş
mahallesinde kentsel dönüşümle beraber gecekonduların bazıları yıkılmış ve bu çocuklar
yeni yerleşim alanlarına (Toplu Konut İdaresi [TOKİ]) yerleşmişlerdir. Burada üzerinde
durulması gereken konu, çocuklar yoksulluğu yeni yerleşim alanlarına taşımışlardır.
‘Yoksun kalmış/kırsal’ tanımlanan ilçeler, ‘istihdam/para’ veya ‘ilerici/kentsel’ olarak
tanımlanan ilçelere göre daha yüksek çocuk yoksulluğu oranına sahiptir. Barınmada
istikrarsızlık, işsizlik, düşük eğitim başarısı, gençlik ve yaş bağımlılığının yüksek olması,
tek ebeveynli ve çocuklu kadın hane reisinin olması, büyük ebeveynlerin bakımı ve
çocuğun, yaşlıların ve çalışma çağındaki kişilerin sağlık engelinin bulunması çocuk
yoksulluğunu artıran etmenlerdir. Çocuk yoksulluğunu önleyen yapısal etmenlere
baktığımızda ise, mesleki ve lisansüstü derecesine sahip kişilerin varlığı, daha yüksek
nüfus yoğunluğu olan yerler, dışarıya göç, daha büyük nüfuslu evler, daha büyük orta
sınıf aileler, daha yüksek haftalık ücretler, evde ana dilin dışında başka bir dil konuşabilen
ailelilerin varlığı ve ilçenin diğer yapısal özellikleri de etkilidir (Ferriss, 2006, s.
453,459).
Buna ek olarak, Ocak (2016) yaptığı araştırmada hane halklarının yer seçimi konusunda
maddi olanakları çerçevesinde tercih yaptıklarını ifade etmiştir. Bu durumda, yoksulluk
içinde yaşayan hane halklarının ilk olarak kentin dışında kalacak bir biçimde
yerleştiklerini (fiziksel olarak gerçek bir uzaklıktır ve sosyal ve kültürel etkinliklere
katılımı sınırlar), ikinci olarak bu yerleşim alanlarının kentsel dönüşüme girmesiyle
beraber aynı apartmanda kendinden daha zengin insanlarla yaşadığını ancak maddi
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durumu yoksa başka mahallelere taşınmak zorunda kaldıklarını ve son olarak bu
dönüşümle beraber farklı insanlarla bir arada yaşayabilme imkanına sahip olsalar bile
onlarla sosyal ve kültürel olarak bir iletişim kuramadıklarını belirtmiştir (s. 141-143).
Bu bağlamda Aktaş mahallesini çocuk yoksulluğunun yüksek olduğu yoksun
bırakılmış/kırsal bir bölge olarak tanımlayabiliriz. Aktaş mahallesi özelinde barınmayı iki
farklı

konuda

değerlendirmekte

fayda

görülmektedir.

İlki

ailelerin

yaşadığı

gecekondudan dolayı hane halkının çektiği zorluklar, ikincisi ise bölgede gecekonduların
yıkılmasıyla oluşan harabelerden dolayı ve TOKİ’de oturanların çevreyle ilgili yaşadığı
zorluklardır. Buna ek olarak, gecekonduda yaşayan hane halkının tek bir odada
sosyalleştiğini ve uyuduklarını ve çocukların kendine ait yatakların ve odalarının
olmadığını görmekteyiz. Bu durumun da çocukları olumsuz yönde etkilediklerini
söylemişlerdir.
Işık ve Pınarcıoğlu (2015), mahalledeki alanların gittikçe farklılaştığını ve ayrıştığını ve
aynı mahallede yaşayanların bile zengin ve yoksul diye bir ayrım içine girdiğini
belirtmiştir (s. 67). Bu bağlamda, ebeveynler çocukları için sosyal aktivitesi fazla olan bir
çevreye veya çocukların kendine ait bir odası olması ve güzelce ders çalışabilmesi için
gecekonduların dibinde bulunan TOKİ’lere (3+1 odası olan herhangi bir eve) geçmenin
daha iyi olacağı inancındadır.
Buna ek olarak, yoksulluğun çocukların barınma durumunu etkilediğini ve barınmadan
kaynaklanan çocuklara ilişkin birçok sorunu da tetiklediği görülmüştür. Öncellikle şu
ifade edilmelidir ki, araştırmaya katılan hane halklarının hepsi kirada oturmaktadır.
Ebeveynler, kirayı gün gününe ve ucu ucuna ödeme noktasında zorluk yaşadıkları için,
ev içi çatışmalara sebep olmakta ve bu durumun da çocuklara olumsuz yansıdığını ifade
etmişlerdir.
Yoksulluğun

barınma

üzerine

etkisi,

özellikle

çocuklarda

büyük

eksikliği

hissedilmektedir. Yapılan görüşmelerde, ev ile ilgili bazı gözlemlerde bulunulmuş ve
çocukların ev içi barınmasıyla ilgili çocuklara yönelik bazı sorular yönlendirilmiştir.
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Tablo 8. Çocuklara İlişkin Ev İçi Barınma Durumu
Çocuklar
MD
EA
SA
HBK
SSK
BÇ
BNÇ
OEA
GD
ÖBK
AÖ
EBY
TYB
AB
Var
Yok

Kendine ait
odan var mı?
Var
Var
Var
Yok
Var
Yok
Yok
Cevap yok
Var
Var
Yok
Yok
Cevap yok
Yok
6
6

Kendine ait
yatağın var mı?
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Cevap yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Cevap yok
Var
8
4

Kendine ait
dolabın var mı?
Var
Var
Var
Yok
Yok
Yok
Yok
Cevap yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Cevap yok
Yok
3
9

Kendine ait
masan var mı?
Var
Var
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Cevap yok
Var
Yok
Var
Var
Cevap yok
Yok
7
5

Tablo 8’de çocuklara ilişkin ev içi barınma durumu görülmektedir. Çocuklara yönelik,
‘Kendine ait bir odan var mı?, Kendine ait bir yatağın var mı?, Kendine ait bir dolabın
var mı? ve Kendine ait bir masan var mı?’ soruları yönlendirilmiştir. Çocukların %50’si
‘Kendine ait bir odan var mı? sorusuna, ‘Kendine ait bir yatağın var mı?’ sorusuna %33’ü,
‘Kendine ait bir dolabın var mı?’ sorusuna %75’i ve ‘Kendine ait bir masan var mı?’
sorusuna %41’i hayır cevabını vermiştir. Genel olarak bakıldığında, çocukların ev içi
barınma ile ilgili sorunları bulunmaktadır. Kendileri özgürce hissedebilecekleri ve
rahatlıkla hareket edebilecekleri bir ortamın olmadığı söylenebilir.
Öznelerle yapılan görüşmelerde, yoksulluğun çocukların barınma durumunu olumsuz
etkilediğini ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin evi neresi ise, çocukların da evi orası
olmaktadır. Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan ebeveynlerin, şehrin uç kısımlarında
veya kapıcı dairesi gibi yaşam koşulları kötü olan yerlerde yaşadıklarını belirtmiştir.
Böyle yerlerde yaşayan çocuklar, gerekli hizmetlerden de yararlanamadığı söylenmiştir.
Yoksulluk içinde yaşayan ebeveynlerin bulundukları mahalleler suç ve çeteleşme
bakımından tehlikeli ve güvenlik bakımından sorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bununla
birlikte, hane halklarının barınma koşullarının kötü olması sebebiyle evin su ve elektrik
tesisatlarının sık sık bozulduğu ve bu nedenle hem çocukların hem de evin temizliğinin
ihmal edildiği belirtilmiştir. Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içindeki evleri, mutfak
ve tuvaletin bir arada olduğu, çatıda izolasyonun olmadığı, ısınmak için arada soba
yakıldığı ve rutubet kokan yaşam alanları olarak tanımlamıştır. Barınma için tek göz
odada sosyalleşen hane halkı, çocukların ders çalışamamasına ve çocukların cinselliğe
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erken girmesine neden olduğu belirtilmiştir.
Güvenli ve istikrarlı barınma tüm çocukların temel ihtiyaçlarından biridir. Yetersiz ve
standartların altında barınma koşulları, çocukların gelişimini ve sağlıklı uyum süreci
üzerinde bir dizi olumsuz etkiye sahiptir (Anthony vd., 2011, s. 2001). Bu bağlamda,
güvenliğe yönelik mahalleler karşılaştırılmış; Ümitköy/Çankaya/Keçiören’in Altındağ’a
göre daha güvenilir ve daha yaşanabilir ve daha az suç ve çeteleşmeye ve huzurlu bir
çevreye sahip olduğu belirtilmiş ve çocuklar ve ebeveynlerin bazıları da bu bölgelerde
yaşamak istediklerini dile getirmişlerdir.
Yoksulluğun çocukların barınma (ısınma, çocuklarının evin için kendilerine ait yaşam
alanının olmaması, altyapı, hijyen, güvenlik ve koruma ve yaşadığı çevre yüzünden
etiketlenme) durumuna etkisi özneler gözünden incelenmiştir. İlk olarak özneler,
yoksulluk içinde yaşayan çocukların yetersiz ve kötü koşullarda ısındıkları
belirtmişlerdir.
Gecekonduda oturması ya da yıkık, virane bir yerde oturması etkiler.
Ç-EA13
“Herkesin evi var, herkes dairede oturuyor, biz niye böyle oturuyoz, biz niye
yıkıkların içinde oturuyoz?” Dışarıya çıkmak istemiyo, her taraf yıkık. “Biz
istemiyoz anne” diyor. Yeter daha!
E-FC39
Değil insan, hayvanın bile barınamayacağı her tarafı yıkık dökük ve naylon ile
kapatılmış yerde yaşıyor. Çok zor koşullarda yaşıyorlar ve bu çocuklar kaloriferli
evlerde değil sobalı evlerde oturuyor ve bu sobalı evlerde de kömür yardımı geldikçe
evleri ısınabiliyor. Olmadığı sürece ısınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar.
UK-OKO47

Evin yıkık dökük olması, iyi ısınmayan ve pis bir ortama sahip olması çocukları olumsuz
yönde etkilemektedir. Genellikle yoksulluk içinde yaşayan çocukların yaşadığı evler ya
hiç ısınmamakta ya da kömürlü sobalarla ısıtılmaktadır. Bu bağlamda, eğer çocukların
yaşadıkları ev iyi ısınmıyorsa, çocukların sık sık hastalandığı veya daha ileri durumlarda
başka hastalıkların çıktığı ifade edilmiştir. Buna ek olarak, uzman ve karar vericilerinden
UK-BG68’nin ifade ettiği gibi düzgün bir ısınma sisteminin olmamasından dolayı sobalı
evlerin yangınlara ve zehirlenmelere neden olabileceği belirtilmiştir.
Phiri ve Abebe (2016)’nin yaptığı çalışmada ev türlerinin yoksulluk algısına göre
sınıflandığı görülmüştür. Hane düzeyinde yoksulluğun kritik bir göstergesi olarak ‘teneke
çatılı bir ev’ (nyumba ya malata) yerine ‘çim çatılı bir ev’e (nyumba ya mahuzu) sahip
olmaktır. Bu bağlamda çim çatılı evlere sahip olanların yoksul insanlar olduğu ve bu
durumun bu insanlar için yoksulluğun bir sembolü olarak tanımlandığıni belirtmiştir (s.
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383). Buna ek olarak, yoksul bebeklerin/çocukların, daha az kaynak ve imkanlarla sahip,
güzel, uyarıcı ve organize olmayan daha tehlikeli evlerde ve mahallelerde yaşama
eğiliminde oldukları görülmektedir (Combs-Orme ve Cain, 2006, s.14-15; Anthony vd.,
2011, s. 2001).
Buradan hareketle gecekondu bölgesinde ve gecekonduda yaşayan insanların,
yaşamayanlara göre yoksullukla damgalandığını ve imkanlara ve hizmetlere erişme
noktasında zorluk yaşadıklarını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, özneler, yoksulluk içinde
yaşayan çocukların kendilerine ait odalarının olmamasından ve tüm aile üyelerinin ortak
ve tek bir alanda vakit geçirdiklerinden bahsetmiştir.
Böyle rahat çalışamaz ev küçükse, televizyon açık olunca rahat çalışamaz, bir şeyleri
daha rahat anlayamaz. Ama tek odası olunca girer, kapıyı örter çalışır.
Ç-AB15
Ben de isterdim çocuğumun odası olsun, çalışma masası olsun, bilgisayarı olsun,
kendine ait odası olsun, her ihtiyacını karşılasın. Ben de isterdim, ama hiç olmadı.
Benim kızlarım yerde yapardı dersi, uzanarak yaparlardı.
E-RB40
Çocuğun bir kere kalacağı bir odası yok, yatacağı bir yatağı yok, paylaşacağı, kafa
dinleyeceği, ders çalışabileceği bir ortamı yok. Sehpası yok, çocuk yerde yazıyor
uzanarak, ders çalışırsa, yani dersinden, yemesinden, içmesinden, yatmasından,
kalkmasından, her şeyine kadar hem ev içinde etkiliyor hem ev dışında etkiliyor.
UK-Eİ31

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların en büyük sorunlarından biri kendine ait, yatağının,
odasının, masasının ve dolabının başka bir deyişle kendilerine ait özel alanın
olmamasıdır. Hane halkları tek bir odada sosyalleşmekte ve bu ortamda vakitlerini
geçirmektedir. Bununla beraber hem çocuklar hem de ebeveynler bu sorunun farkındadır
ve çocukların rahat bir şekilde dersini çalışacağı, kendine ait oyun oynayacağı ve aslında
çocuğa ait bir özel alanının olması, yoksulluk içinde yaşayan hane halkların için bir
ütopyadır. Bu sebeple, ev içi barınmadaki sıkıntıların çocukların eğitim yaşamlarına
olumsuz etkisi olması kaçınılmazdır. Buna ek olarak, UK-HSÖ43, UK-MB50, UKGA28, UK-MA46 ve UK-ÜT49 de bu konuya dikkat çekmiş uzman ve karar vericilerdir.
Çocukların bakış açısından, barınma varoluşsal bir zorluktur. Yapılan bir araştırmada
(IAB, 2015), sosyal refah yardımı alan 15 yaşın altındaki çocukların %20,4'ünün yeterli
odası olmadığı ve %5,8'inin ise rutubetli bir ev ortamında yaşadığı görülmüştür (Aktaran
Andresen ve Meinland, 2019, s. 97). Bununla birlikte, Andresen ve Meinland (2019)
çocukların özel alanının olmasının zaruri ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Çocukların
barınmasına ilişkin özelliklerden biri, istedikleri gibi düzenleyebilecekleri ve istedikleri
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zaman odalarına çekilebilecekleri kendilerine ait bir 'alana' sahip olması gerektiğini ifade
etmiştir. Ancak birçok çocuğun kendisine ait odası bulunmamaktadır. Bu bağlamda
ailenin yaşam alanından nasıl yararlandığı önemli olduğu görülmüştür. Çocukların
öğrenmelerini ve gelişimlerini teşvik etmek için kendi odalarından bağımsız, oyunlar
oynayacağı ve öğreneceği yeterli bir alana sahip olmasının da gerekli olduğunu
belirtmiştir (s. 97).
Araştırmamda çocukların kendilerine ait özel bir odanın olmamasından dolayı sorunlar
yaşadığı görülmektedir. Böyle bir ortamda çocukların kendini geliştirmesi ve
gerçekleştirmesi kolay olmamaktadır. Bununla birlikte, çocukların kendine ait bir özel
alanın olmamasında mütevellit, çocukların ihmal ve istismara uğrayabilecekleri ifade
edilmiştir.
Onun dışında düzgün bir barınma olmayışı, aynı evde kalan ebeveyn çoksa
çocukların bütün hayatı ortak oluyor. Ebeveynler ve çocuklar aynı mekânda
kalıyorlarsa, büyük çocuklar aynı mekânda kalıyorlarsa, bu sefer cinsel gelişimle
ilgili çok ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Çocuklar çok erken yaşta cinsellikle tanışmış
olabiliyorlar bu da yaşıtlarıyla aralarında sıkıntı çıkartabiliyor ya da böyle ensest
ilişkilerin başlamasına, sürdürülmesine neden olabiliyor.
UK-FD54

Çocukların yaşadıkları evlerin kendileri için güvenli olması ve güven içinde yaşamaları
önemlidir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, bu güven ortamının dışındaysa başka bir
ifadeyle bu çocuklara hem ev içinde hem de çevresinde bir güven ortamı veya özel bir
koruma alanı oluşturulmadıysa, çocuklar için asıl kırılmaların o zaman başlayacağı
belirtilmiştir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, ebeveynleri ile aynı odada kalmakta ve
bu nedenle cinselliğe erken tanıklık ettiği söylenmiştir. Hane halkının bu kadar iç içe
yaşadığı durumlarda, mahremiyetler ve sınırların ortadan kalktığını ve istismarın oluştuğu
görülmektedir. Buna ek olarak, UK-HAK-47 çocukların cinselliğe erken yaştan tanıklık
ettiği için, bu çocukların cinsel gelişimlerinin de sıkıntı olduğunu ve ensest ilişkiye kadar
varan sorunlarla karşılaştığını vurgulamıştır.
Öte yandan, özneler, çocukların barındıkları evlerin ve çevresinin altyapı sorunlarıyla
karşı karşıya olduğunu söylemiştir.
Kimsenin daha önceden oturmadığı, şehrin biraz daha uç kısmında kalan yerleri
tercih ediyorlar. Şehrin içinde olanlar da bir şekilde daha kötü koşullarda, mesela
apartmanın bir kapıcı dairesi ya da işte daha atıl kullanılan mekânlar gibi genellikle
yaşam koşulları kötü yerlerde yaşıyorlar.
UK-FD54
Bir de biz tabi aynı zamanda travmalar ülkesi olduğumuz için bir sürü doğal afetimiz
var. Onlara yönelik yoksullukla birlikte uygun evlerde yaşayamama ve çoğunlukla
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bu evlerin çabucak yıkılıyor olabilmesi. Mahallede kanalizasyonu yok, uygun
altyapısı yok, çamur içinde kalabiliyorlar.
UK-BG68

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların yaşadığı çevrenin
onları olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların
yaşadığı evlerin ve çevrenin dere yatağına kurulu olması nedeniyle, evlerini sürekli
olarak sel basması ve okula gideceği yolların çamur içinde olması çocuklar için
önemli bir dezavantajdır. Öte yandan, uzman ve karar vericilerden UK-HAK47’nin
belirttiği gibi, evin yeterli derecede altyapısının olmamasından dolayı yaz
dönemlerinde farelerin ve sivrisineklerin cirit attığı bir ortama dönüşmesine yol
açmaktadır. Gecekonduda oturan çocukların yaşadıkları evler, kerpiçten yapılmış
olması, çatısının akması, pencerelerin naylondan olması, rutubetli, yazın sıcak ve
kışın soğuk olan ve belki de evin içinde böceklerin olduğu bir mekân olabilir.
Daoud, Halleröd ve Guha-Sapir (2016)’in yaptığı araştırmada, doğal afet
kurbanlarının ortalama oranlarının yüksek olduğu ülkelerdeki çocukların
kendilerini mutlak bir yoksulluk durumunda bulma riskinin daha yüksek olduğunu
keşfetmişlerdir. Yüksek çocuk yoksulluğu oranı aynı zamanda daha yüksek bir afet
mağduriyet oranını beraberinde getirebilir veya bunun tersi de olabilir. Bu nedenle
çocukların korunması gerektiğini ifade etmiştir (s. 15-17).
Aktaş mahallesinde özelinde, gecekonduda yaşayan hane halklarının bu tür
sorunlarla karşılaşma olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. Gecekondu
bölgesindeki yolların bozuk, çevrenin toz toprak ve evlerin durumunun da harabe
olmasından dolayı yağan bir yağmurda, gecekondu bölgesinde yaşayan çocukların,
TOKİ’de yaşayanlara göre daha olumsuz etkileneceği ifade edilebilir. Bununla
birlikte, altyapı eksikliğine ek olarak çocukların gerekli hijyen koşullarına sahip
olmadıkları da vurgulanmıştır.
Bitlenme olayı. Şimdi neden? Çünkü suyu çok az kullanıyorlar. Yani ellerine yıkama,
bilmem ne, o soğukta nerde çocuğu yıkayacaksın. Şimdi tenekeyle su ısıtılıyor. Zaten
birer kova herhâlde şey. Hastalanmaması için yapıyorlar tabi biraz da haklılar
belki.
UK-OF80
Eğer düzenli elektriğin suyu yoksa, bu sefer ne yapamıyor temizlenemiyor ne
yapamıyor evini temizleyemiyor, çocuğu okula düzgün bir şekilde gönderemiyor yani
temizlik koşulları iyi olmadığı için.
UK-FD54
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Uzman ve karar vericiler, çocukların yaşadıkları evlerde yeterli altyapı olmadığı için
ebeveynlerin çocuklarını yıkayamadıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle saha çalışması
sırasında, suyu ya hiç kullanmadıkları ya da az kullandıkları ve bunun neticesinde
yoksulluk içinde yaşayan çocukların bitlendiği belirtilmiştir. Suyu az kullanmalarının
nedeni ise evlerde iyi bir ısınma sisteminin ve düzenli bir su tesisatının olmamasıdır (su
borcu varsa kesilmiştir vb.). Bu nedenle, ebeveynler suyu idareli kullanmak için
çocuklarını hızlı bir şekilde yıkamakta ve çocukların temizliğine özen göstermemektedir.
UK-Eİ31, bir etkinlik vasıtasıyla yoksul çocukları kültür merkezine götürdüklerini ve
çocukların uzun süre banyo yapmadığını görmüştür. Bu durumu ebeveynlerin kabul
etmediğini ve ebeveynlerin çocuklarının temiz olduğunu iddia ettiklerini vurgulanmıştır.
Qi ve Tang (2015) tarafından yapılan bir araştırmada ise, yoksul çocukların aşırı kalabalık
ortamlarda yaşadığı ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu belirtmiştir. Bu sorunun,
çocukların psikolojik ve sosyal refahlarını etkileyebileceği ve ayrıca eğitim başarılarına
da zarar verebileceği iddia etmiştir (s. 39). Bu bağlamda, ebeveynlerinin yoksulluk içinde
yaşayan çocukların hijyenlerine dikkat etmediği ve bu durumun, çocukların sağlığına,
eğitim yaşamına, arkadaşlarıyla ilişkisine ve ruhsal durumlarına olumsuz yansıması
muhtemeldir.
Özneler, sadece ev içi olumsuzluklardan çocuklara yansımadığını ev dışı başka bir
ifadeyle evin çevresinden de olumsuz yansıyabileceğini ifade etmiştir.
Mesela sağlığı için temiz bir alanda yaşaması gerek. Bence burası pek temiz değil,
ama yaşıyoruz. Çok temiz olması lazım. Dışarı çıktığında hasta oluyor çoğu insan.
Mesela yağmur yağdığında (yaşadığın yerin çamur olduğunu anlıyoruz)
Ç-TYB12
Zor oluyor hocam. Ben niye Altındağ’da yaşayayım. Ben de çocuklarımı farklı yerde
büyütmek isterim. Buranın çocuğu bura gibi oluyor, farklı bir yerin çocuğu farklı bir
yer gibi oluyor. Benim de durumum iyi olsa ben de burada oturmam, ben de farklı,
normal bir yerde otururum. Çocuklarım daha temiz büyür, daha lüks büyür, ağızları
temiz olur, güzel konuşurlar. Benim çocuklarım pislikte büyüdü. Her şeyi göre göre,
bütün maddeleri göre göre büyüdüler. Çocuklarım neden pisliği görsün!
E-RB40
Bir başka önemli nokta ki güvenlik. Senin sürekli bulunduğun yerlere polis baskın
yapıyorsa, sen bu işle uğraşmıyorsan sıkıntı değil ama çoluğun çocuğun polisle
tanışıyor. Polis olmasa oradaki etkin çeteler var, etkin güçler var. Senin evinde
düzenli bir gelir geliyorsa senin haraca bağlanma söz konusu olabiliyor buna benzer
güvenlikle ilgili sıkıntılar var. Dolayısıyla barınma güvenlikle de çok bağlantılı.
UK-FD54

Özneler Altındağ ilçesine ilişkin görüşlerinde bu bölgenin tehditkâr, güvenli olmayan ve
korumasız bir bölge olduğunu ifade etmişlerdir. Sadece uzman ve karar vericiler değil,
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ebeveynler ve çocuklar da özellikle Aktaş mahallesinde bu durumun olduğunu
belirtmişlerdir. Çocuklar yoksulluğu sadece ev içinde tecrübe etmemekte, evin dışındaki
çevreyle deneyimlemektedir. Çocukların, yaşadıkları yerin Aktaş Mahallesi olduğunu
düşününce, anlattıkları fotoğraflar daha iyi anlaşılmaktadır. Ç-EBY15’in ifade ettiği gibi
eğer ellerinde imkân olsa bu mahallede yaşamak istemediğini dile getirmiştir.
Düşük gelirli ailelerde ve düşük gelirli mahallelerde büyüyen çocuklar, gelişimlerini
baltalayan göz korkutucu bir dizi psikososyal ve çevresel eşitsizlikle karşı karşıyadır.
Yoksulluk içinde büyüyen çocuklar birden fazla stres etkenine maruz kalmaktadır.
Yoksul ailelerde ve yoksul mahallelerde yaşayan çocuklar, ekonomik açıdan daha
avantajlı çocuklarla göre, daha fazla aile çatışmasına, şiddetine ve ailelerinden ayrı
kalmaya maruz kalmaktadır. Düşük gelirli çocukların fiziksel ortamı, yüksek gelirli
çocuklarınkinden daha tehlikelidir, çünkü onlar daha sık kirli havaya, düşük kaliteli
evlere ve tehlikeli mahallelere maruz kalırlar (Pascoe vd., 2016, s. 7). Buna ek olarak,
yoksulluk ailelerin nerede ve nasıl yaşadığını etkilemektedir. Gelir durumlarından dolayı
pek çok yoksul aile, istikrarsız olan şehir mahallelerini tercih etmek zorunda kalmaktadır.
Genellikle sübvansiyonlu konut oranının nispeten yüksek olduğu veya yoksul insanların
kiraları karşılayabildiği ilçelere yönlenmektedir. Bu bölgeler, çocukların günlük
yaşamları ve çocukluk deneyimleri üzerinde doğrudan olumsuz bir etkiye sahiptir, çünkü
bu bölgeler, çocukların oyun oynaması için yetersiz alanların yanı sıra kültürel
hizmetlerden de yoksun olduğu bölgelerdir. Başka bir deyişle, bunlar çocuk dostu temel
bir ortam sağlayamayan ilçelerdir. Buna ek olarak, düşük sosyal sınıflardan gelen
çocukların, yüksek sosyal sınıflardan gelen çocukları bu bölgelere ve kendi evlerine daha
az davet etmektedir (World Vision, 2013’ten aktaran Andresen ve Meinland, 2019, s. 97).
Kırsal ya da dezavantajlı kentsel alanlarda yaşayan çocuklar için bölgelerin altyapıları
genellikle yetersizdir. Kentsel mahallelerde çocukların oynayabileceği ve vakit
geçirebileceği pek az güvenli alan bulunmaktadır (Hoelscher, 2006, s. 268). Ek olarak,
bu çocukların çoğu, yaşadıkları bölgeyi tehdit edici olarak algıladıkları ve saldırgan genç
çetelerden ve hatta yetişkinlerden korktukları görülmüştür (Butler, 2005, s. 11).
Bu bağlamda çevrenin getirdiği olumsuzlukların çocuklarını olumsuz yönde
etkilememesi için ebeveynler koruyucu bir role bürünmektedir. Her ne kadar ebeveynler
koruyucu bir role bürünse de çocuklar okula gittikleri zaman birçok olumsuz durumla
karşılaşabilir. Buna ek olarak, çocukların oynadığı veya dışarda sosyalleştiği yere sürekli
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polislerin gelmesi, çocuklarda ve ebeveynlerde bir kaygı oluşmasına neden olduğu
belirtilmiştir. Çocuklar erken yaşlarda polislerle ve çetelerle tanışmakta, bu durumun
çocuklar üzerinden dolaylı veya doğrudan olumsuz etkileri olduğu da vurgulanmaktadır.
Bu nedenle, ebeveynler hem kendilerini hem de çocukları için farklı bir çevrede yaşamak
istediklerini dile getirmişlerdir. Çocukların pislikleri, maddeleri, şiddeti görerek değil,
kültür düzeyi yüksek, madde kullanımının ve satışının ve şiddetin az olduğu bölgelerde
yaşamak istediklerini belirtmişlerdir. Ebeveynler, çocukların iyi bir şekilde eğitim alması
ve yetişebilmesi için başka bir mahalleye taşınmak istediklerini de ifade etmişlerdir.
Etiketlenme. Yeni dünya düzeni dediğimiz şeyde aslında, nerde oturduğun senin
kimliğini, toplumdaki kimliğini yani nasıl tanınacağını gösteren ana unsurlardan bir
tanesi. Sen öyle olabilirsin, olmayabilirsin de ama işte Altındağ’da oturuyorsan
otomatik olarak belli bir etiketlenmeye uğrarsın.
UK-HA43
Şimdi size sorsam desem ki akşam yani gecenin saat 10’unda Altındağ’a gelmek ister
misiniz? çoğu insan gelmek istemez, çünkü niye burada kötü insanlar mı yaşıyor?
Çok çok kötü insanlar mı yaşıyor? Hayır.! Ama yine de tehlike var diyorsunuz.
UK-MB50

Uzman ve karar vericilerin, çocukların ve ebeveynlerin yaşadıkları mahalleden dolayı
toplum tarafından damgalandığını ifade etmiştir. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,
yaşadıkları mahalleyle kendilerini özdeşleştirir. Bu nedenle, bu etiketlenmeler hem
ebeveynleri hem de çocukları olumsuz etkilemektedir.
Yoksulluk içinde yaşayan aileler genellikle barınmak için kalabalık yerleşimlerin,
güvenlik sorununun ve şiddetin fazla olduğu kentsel alanları, izole edilmiş ve sosyal
destekten yoksun kırsal alanları veya etnik yerleşim bölgesi olan veya hacizlerden ve
kötüleşen konut stokundan etkilenen banliyö mahallelerini tercih etmek zorunda kalırlar
(Pascoe vd., 2016, s. 8). Bu tür bölgelerde yaşayan insanlar, bu bölgelerin dışında yaşayan
insanlar tarafından damgalamasına maruz kalmaktadır. Yaptığım bir görüşmede,
ebeveynlerden biri nüfuz cüzdanını göstererek doğum yerinin Çinçin yazmasından dolayı
kendisine iş vermediklerini büyük bir sitemle dile getirmiştir. Belki de bu noktada, bu
damgalanmayı ve barınmanın getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için mahalle
temelinde sosyal ve kültürel bir dönüşüm sağlanmalıdır.
Bu bağlamda, bu konular mahalle içinde ve şehir planlama sürecinin bir parçası olarak
ele alınmalıdır. Çocukların ve gençlerin, ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için
mahallenin gelişim sürecinde tüm aşamalarına dahil edilmesi gerekir (Hoelscher, 2006,

140

s. 268). Bu şekilde yoksulluğun barınma üzerindeki olumsuz etkisi biraz da olsa kırılabilir
ve bu bölgelerin daha yaşanılabilir bir hale gelmesine sebebiyet verebilir.
4.2.2.2. Beslenme
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki bir başka önemli etkisi beslenmedir. Yeterli derecede
kalori alamayan ve tek düze gıdalarla beslenen çocuklarda, bilişsel, sosyal ve fiziksel
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Eğitim başarısı düşebilmektedir. Yoksulluk içinde yaşayan
çocukların iyi beslenemedikleri aşikârdır. Yoksulluğun beslenme üzerine etkisi özellikle
çocuklarda etkisi daha fazla görülmektedir. Yapılan görüşmelerde, çocukların beslenme
alışkanlıklarına ilişkin bazı sorular sorulmuş ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin bilgiler
edinilmiştir.
Tablo 9. Çocuklara İlişkin Beslenme Alışkanlıkları
Çocuklar
MD
EA
SA

Kaç Öğün Yiyorlar
Sorulmamış
2
Sorulmamış

Öğlen

Sabah
Peynir, zeytin, domates

Akşam
Yok

Çorba, pilav, tavuk eti

Canım ne isterse

Makarna, pilav, nohut

HBK

3

SSK

3

BÇ

3

Ekmek arası domatespeynir
Peynir, zeytin,
domates, biber
Simit, poğaça, çikolata

BNÇ

3

Çikolata, peynir, zeytin

OEA

3

Sucuk, yumurta, tost

Simit

3-4

Peynir, zeytin

Tost

ÖBK
AÖ

2
3

Eve geliyor
Çubuk Kraker

EBY

3

Tost

Çorba, patates, tavuk

TYB

3

AB

3

Tost, zeytin
Domates, süt
Peynir, zeytin, salam,
pekmez
Yumurta, pekmez, yağ,
zeytin, peynir
Peynir, zeytin,
yumurta, salam, sosis

Pilav, çorba, makarna,
tavuk
Kabak, pırasa, patates,
tavuk, makarna
Pilav, çorba
Çorba, pilav, makarna

GD

En sık
tekrarlanan
yiyecekler

Genellikle üç öğün

Peynir, zeytin,
domates, tost

Peynir, zeytin,
domates, biber
Simit, ayran, tost
Döner, poğaça,
simit

Tost, kola
Simit, çay
Tost, simit

Makarna, menemen
Makarna, patates
Makarna, fasulye

Kuru fasulye, pilav, yeşil
fasulye, patates, köfte
Tavuk, pilav, salata,
nohut
Çorba, pilav, makarna,
tavuk, baklagiller

Tablo 9’da çocuklara ilişkin beslenme alışkanlıklarını içeren bilgiler mevcuttur.
Çocuklara yönelik ‘Günde kaç öğün yediğini’ ve ‘Bu öğünlerde neler yediği’ soruları
yönlendirilmiştir. Çocukların genellikle üç öğün beslendiğini ancak öğle yemeklerini
genellikle tost ve simit olarak geçiştirdikleri görülmüştür. Sabahları peynir, zeytin,
domates ve tost yediklerini, akşamları ise çorba, pilav, makarna, tavuk ve baklagil türü
yemekleri tükettiklerini söylemişlerdir.
Öte yandan, çocukların aslında üç öğün yerine iki öğün tükettiği ve akşamları da
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genellikle karbonhidrat ağırlıklı ve kırmızı et hemen hemen hiç tüketmediği görülmüştür.
Bu bağlamda özellikle öğlen yemeklerini geçiştirmeleri, eğitim yaşamlarını olumsuz
etkileyebileceği ve akşamları da yeteri derecede protein alamadıkları ve tek düze
beslendikleri taktirde sağlıklarını etkileyebileceği söylenebilir.
Phiri ve Abebe (2016) yaptığı araştırmada, beslenme yetersizliği, toplumdaki
yoksulluğun ve kötülüğün önemli bir gösteregesi olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda
çocuklar, yoksulluğu 'gıda yokluğu veya yetersiz gıda' veya yerel olarak 'kötü gıda
tüketimi' olarak adlandırmıştır. Örnek olarak, Bresco adında ve 15 yaşında bir kız
çocuğunun yoksulluk ile yeterli beslenememe arasında bir bağlantı kurduğunu ve bu
bağlantıyı

da

‘özellikle

de

yiyeceksiz

kalmak’

ve

‘beslenemiyorsanız

iyi

büyüyemiyorsunuz’ şeklinde tanımladığını vurgulamıştır (s. 383).
Uzman ve karar vericiler, çocukların yetersiz ve dengesiz beslendiğini, gerekli proteinleri
almadığını ve karbonhidrat ağırlıklı tek düze beslendiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı
sıra, çocukların hormonlu, sağlıksız ve katkı maddesi olan gıdalarla beslendiklerini de
söylemiştir. Çocukların, dengesiz, yetersiz ve tek düze beslenmenin sonucunda,
çocuklarda bodurluk, sıskalık, diyabet, astım, fiziksel ve bilişsel gelişimlerinde gerilik
gibi sorunların çıkmasının olası olduğunu vurgulamışlardır. Bu tür bir beslenmenin,
çocuklarda hantallaşma, sürekli uyku hali, derslerine odaklanamama gibi eğitim
yaşamlarına da olumsuz bir etki yaratacağının da aşikâr olduğu görüşündedirler. Öte
yandan, çocukların evlerine girmeyen yiyecekleri televizyonda gördükleri zaman
imrendiklerini ve bu durumun psikolojilerini bozduğunu ifade edilmiştir.
Bu bölümde, yoksulluğun çocukların barınma (imrenme, yetersiz beslenme ve dengesiz
beslenme) durumuna etkisi öznelerin gözünden incelenecektir. İlk olarak, uzman ve karar
vericiler çocukların televizyon ekranlarında veya arkadaşlarının elinde gördükleri
gıdalara imrendiklerini ifade etmiştir.
Garip yiyemiyor. Yutkunuyor. Bir de televizyonlarda bol bol yemek programları.
Çocuklar bakıyor, içinden imreniyor, imrendiriyordur. Ne güzel kızartma, pirzola.
O garibimde yok. Bayramdan bayrama görecek, gelecek, vermezlerse o da yok yani.
Bugün o tencerede ne pişer, anne-babanın derdi o.
UK-OKE52
Elde 2 TL’si var. Tezgahtara “Şunu bana ver” dedi. “Olmaz” dedi, bakmadılar.
Rabbim bizi imtihan ediyor, bunu görüyorsun diyor. Bir düşün, elinde bir çocuk var,
alamıyor. Siz çocuk olsanız ne yaparsınız? O çocuk, akşam geldi. “Anne, biz bunu
niye alamadık?” Çocuk da anlamaz. Benim de evladım var. “Babaların parası
bitmez” dedi. Çocuktu. “Babanın hiçbir zaman parası bitmez” dedi. Düşün. Ne
yapıp edip o çocuğu doyurmamız lazım. Onun için o çocuğun psikolojisini düşünün.
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Herkes poşet poşet götürdü, o üç taneyle gitti. Düşün şimdi, bu çocuk aç ya. Sağlıklı
düşünebilir mi? Düşünemez.
UK-OKO47

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, dolaylı ve doğrudan yoksulluğun getirdiği zorluklarla
yüzleşmektedir. Uzman ve karar vericiler, çocukların evlerine girmeyen besinleri
televizyonda, misafirlikte veya markette gördüğü zaman üzüldüklerini ve imrendiklerini
ifade etmiştir. Uzman ve karar vericiler çocuklarda bu imrenmenin, onların psikolojini
olumsuz yönde etkilendiğini de belirtmişlerdir. Öte yandan özneler, çocukların kalitesiz
yiyeceklerle de beslendiklerini belirtmiştir.
Rahat yiyemezler, istedikleri gibi giyinip istedikleri gibi içemezler. Böyle rahat
olamazlar. Hastalanmaz. Ama böyle kalitesiz şeyler yiyorsa tabii ki de zehirlenebilir.
Ç-AB15
Kalitesiz gıdalarla besleniyor ve hijyenik olmayan besinlerle beslendiği için
hastalığa yakalanma riskini artıyor.
UK-İKİ43

Özneler, çocukların kaliteli ve sağlıklı beslenemedikleri takdirde zehirlenebilecekleri
veya hastalanabileceklerini

ifade etmiştir. Zehirlenmelerin genellikle gıdadan

kaynaklandığı söylenebilir. Buna ek olarak özneler, çocukların aynı zamanda yetersiz ve
dengesiz beslendiğini ifade etmiştir.
Benim çocuklarım hiç sağlıklı beslenmediler. Mesela bir süt alamazsın. Küçükken
bir süt alamazdım ki, çünkü bende demir eksikliği var. B12’im eksik. Benim büyük
kızda da öyle. Neden oluyor? Doktorlar bas bas bağırıyor, haftada iki öğün kırmızı
et. Bulamıyoruz ki, neyle alak, yiyek? Böyle de demir eksikliği oluyor işte. B12, iğne
kullanıyorum, kan ilaçlarını kullanıyorum. Neden? Beslenememekten işte. Büyük
kızım da aynı. İmkânları sağlayamıyorsun çocuğuna. Hepsi üzüntü işte neden
oluyor? Bedenimize, sağlığımıza zararı oluyor. Oluyor hocam.
E-RB40
45 -50 lira kırmızı etin kilosu adam alamıyor ya da aile alamıyor. Ondan sonra şey
konusunda gıda konusunda işte o bakliyatlar olsun şeyler olsun, onları temin
edemediği için sağlıksız bir şekilde şey yapıyor yetişiyor, bizim bölgede, çocuklarda
yani alamıyorlar maalesef yeterli gıdaları beslenmeyi alamıyorlar.
UK-ÜT49

Özneler, çocukların gıda konusunda birçok talepleri olduğunu ancak bunların
karşılanamadığını söylemişlerdir. E-LÖ41’in ifade ettiği gibi dengeli ve yeterli beslenme
konusunda sütün, yoğurdun ve özellikle de kırmızı etin önemini bildiklerini ancak
yoksulluktan dolayı alamadıklarını belirtmiştir. Buna ek olarak özneler, pilav, makarna
gibi besinlerin, çocuklarda fiziksel ve mental gelişimlerinde olumsuz etkilerinin
olacağının da bilinci içindedir. Bununla birlikte, özneler çocukların sağlıksız ve hormonal
ürünlerle beslendiğini belirtmişlerdir.
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Çok aşırı derecede hormonlu şeyler veriyoruz. Her tarafta satılıyor. Genelde onların
pazarında daha fazla diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz biçimde, 8-9 yaşlarında
regl olan 9’a varmadan kız çocukları oldu.
UK-OF80
Mesela çocuklar sevmiyor diye daha çocuk sevdiği şeyleri koyuyorlar, onlar da
çocuğu besleyici şeyler değil, katkı maddesi çok olan hazır gıdalar ağırlık olarak
veriliyormuş çocukların yanına, biraz eşitlik sağlansın diye de.
UK-FD54

Özneler, çocukların sürekli olarak bakliyat, makarna vb. gibi düşük kalorili tek yönlü
gıdalarla beslendiklerini ve çocukların hormonlu, kalitesiz, hijyenik olmayan ve katkı
maddeli ürünleri tükettiklerini de söylemişlerdir. UK-EE38, UK-ST53, UK-MDT50 ve
UK-HAK47 de dâhil olmak üzere genel olarak, çocukların vücutları için gerekli olan
vitaminleri, proteinleri, mineralleri vb. gelişim çağında alamamasından dolayı ilerleyen
yıllarda sağlıklarında ve eğitim yaşamlarında olumsuz etkileri olacağına hem fikirdir.
Bununla birlikte, ABD’de en yoksul çocukların en yüksek obezite oranlarına sahip olduğu
görülmüştür. Aslında, yoksul ailelerin çocuklarının obez olma olasılığı, düşük kilolu
olmasından yedi kat daha fazladır. Bu obezite paradoksunun kökenleri muhtemelen çok
faktörlüdür, ancak kalorisi, yağları ve ilave şekerleri yüksek yiyeceklerin besleyici
gıdalardan daha düşük maliyetli olma eğiliminde olmasından ve birçok düşük gelirli
ailenin yüksek kalitede besleyici gıdaları elde etmesinde zorluklar yaşaması bu duruma
sebebiyet vermiş olabilir (Pascoe vd., 2016, s. 9). Son yıllarda Türkiye’de de obezite insan
sayısının ve oranının arttığı görülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘2019
Türkiye Sağlık Araştırması’ göre ise obezite sıklığının erkeklerde 2016 yılında %15,2
iken 2019'da %17,3 olurken, kadınlarda 2016 yılında %23,9 iken 2019'da %24,8
olmuştur. Buna ek olarak 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19,6 iken
2019'da %21,1 olduğu görülmüştür (TÜİK, 2019b).
Buna ek olarak, gıda güvensizliği önemli bir kavramdır. Gıda güvensizliği, beslenme
açısından yeterli ve güvenli gıdaların sınırlı veya belirsiz olması olarak tanımlanmaktadır.
2013 yılında tahmini olarak ABD’de çocuklu hanelerin %20'si gıda güvensizliği
yaşamıştır. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için gıda güvensizliği oranı ise yaklaşık
%40'tır. Çocuklar genellikle çok düşük gıda güvenliğinden korunmuş olsalar da çocuklu
ailelerin yaklaşık %10'unda (3,9 milyondan fazla hane) çocukların yıl boyunca yeterli ve
besleyici gıdaya erişimi bulunmamaktadır. Gıda güvensizliğinin hem fiziksel hem de
bilişsel gelişim üzerinde önemli bir etkisi vardır, çünkü yeterli, besleyici gıda eksikliği
demir eksikliği anemisi olasılığını, düşük akademik başarı ve davranış problemlerini
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artırır (Pascoe vd., 2016, s. 9). Bu bağlamda çocuklarda beslenmenin sağlığa etkisi
bulunmaktadır.
Çocukların yeterli düzeyde protein alması gerekiyor, yeterli düzeyde meyve yemesi
gerekiyor, süt içmesi gerekiyor ama muhtemelen yoksullukta yaş sebze-meyve,
protein, et, süt gibi şeyler bu çocukların çok ulaşamadığı şeyler. Öyle olunca da
aslında çocukların gelişim bozuklukları oluşuyor. Yani kendi yaşıtı işte 1 metre
olduğunda bunlar 80 cm de kalıyorlar. İşte beyin gelişimleri bunların hepsi
beslenmeye bağlı şeyler.
UK-HAK47
Beslenmeleri son derece yetersiz, tek düze beslenmeleri var. Patates haşlanır,
kızarır, unla da ekmek yaparsın o kadar. Bunun da getirdiği fiziksel yetersizlikler
var. Akranların çok gerilerinde. Fiziksel aktiviteleri yerine getirememesi, bilişsel
gelişimlerinin yeterli olmaması, sağlık ve kronik hastalıkların özellikle astımın
oluşmasına ortam hazırlar. Yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastalıklar ve
karaciğer/akciğer/böbrek yetersizliği.
UK-HE52

Yoksulluğun, çocukların sağlıkları üzerinde olumsuz etkisi bulunmaktadır. Özneler,
çocukların ve annelerinin yetersiz, dengesiz ve tek düze beslenmesinden dolayı
çocuklarda bodurluk, sıskalık, kronik hastalıklar (diyabet, astım vb.) gibi sağlık
sorunlarının ortaya çıktığını ifade etmiştir. Buna ek olarak, çocukların bilişsel
gelişimlerinin yeterli düzeye ulaşamamasına, algıda güçlük çekmesine gibi gelişimsel
sorunların da meydana geldiğini belirtmiştir. UK-MB50, UK-FD54, UK-MDT50, UKFY37 ve UK-HSÖ43’ün de izlenimleri bu yöndedir.
Yetersiz beslenme, zayıf beyin gelişimiyle bağlantılıdır ve bilişsel eksiklikler ve düşük
IQ ile sonuçlanır. Özellikle demir eksikliği, uzun süreli etkilere sahip olabilen bir dizi
olumsuz bilişsel ve motor gelişim sorunlarıyla ilişkilidir (Davies, 2010, s. 48-49; Anthony
vd., 2011, s. 2001). Buna ek olarak, Qi ve Tang (2015) yaptığı çalışmada hane halklarına
yapılan yardım seviyelerinin çocukların yiyecek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için
yeterli olmadığını ve bunun sonucunda çocukların fiziksel gelişimleri ve uzun vadeli
sağlıkları açısından olumsuz etkilere neden olabileceğini ifade etmişlerdir (s. 39).
Bunun yanı sıra sağlık harcamalarındaki artışlar, yaşam boyu yetersiz beslenme
durumundan kaynaklı olabilir. Örneğin, tip-2 diyabet, obezite, yüksek kan şekeri
seviyeleri, marjinal ve kabul edilemez fitness seviyeleri, yüksek enerji yoğun ve düşük
besleyici yoğun gıdaların tüketimi düşük gelirli nüfus gruplarında daha yüksektir
(Trevino vd., 2008, s. 1846-1847; Anthony vd., 2011, s. 2001).
Öte yandan, yetersiz beslenme seviyeleri aynı zamanda kır ve kent arasındaki eşitsizlik
modelini de takip etmektedir. Beş yaş altı çocukların bodurluk oranı 2008 yılında %12
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iken, 2018 yılında %6’ya inmiştir. 2018 yılı verilerine göre beş yaş altı çocukların
bodurluk oranı kentsel alanlarda%5,4 iken, kırsal alanlarda %7,7; batıda %,3,7 ve doğuda
ise %8,2 olarak kaydedilmiştir. Akabinde, fazla kilolu yaygınlığı ise kentsel
alanlarda%8,8 iken, kırsal alanlarda %6; batıda %8,6 ve doğuda ise %6,7 olduğu
görülmüştür (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019, s. 151). Sağlığında
sorunlar yaşayan çocuklar, eğitime odaklanmada sorun yaşayabilir.
Belki de yeterli beslenemediği için beyin gelişiminin yeterli olmamasından dolayı
okula olan ya da eğitime olan eğiliminin azalmasına neden olduğunu söylüyor,
çünkü çocuklar sabah kahvaltı yapmadan evlerinden aç geliyorlar.
UK-HSÖ43
Çocuk sabah aç gelmişse, jest ve mimiklerinden anlıyorsunuz. Bir uyku hâli hâkim.
Bir lokma aldığında zekâsı açılıyor. Açlık duygusu zekasını kullanmasını engelliyor.
UK-DS42

Yoksulluğun, çocukların eğitimleri üzerinde de olumsuz etkisi bulunmaktadır. Özneler
çocukların sabah okula aç gittiklerini ya da bir simitle tüm günü geçirdiklerini ifade
etmişlerdir. Uzman ve karar vericiler, çocuklarda yetersiz beslenme, dengesiz beslenme
ve tek yönlü beslenmeden veya hiç kahvaltı yapmamalarından dolayı çocukların jest ve
mimiklerinde değişiklikler olduğunu ve sürekli uyku hâli, akranlarına karşı
tahammülsüzlük, derslerine odaklanamama vb. gibi sorunlar yaşadığı belirtmiştir. UKMB50, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, bu gibi gerekçelerle diğer akranlarına göre
yaşama üç adım geriden başladığını ve UK-EB29’un dediği gibi, beslenme çocukların
sağlıklarını etkilediğini, sağlık durumlarının eğitim yaşamını etkilediği ve gerekli olan
eğitimi alamadığı için yoksulluğun bir döngü haline geleceğini vurgulamıştır.
Çocukların düzenli olarak öğünlerinde yemesi ve günde en az bir sıcak yemek yemesi
günlük yaşamlarında belirleyici bir rol oynar. Sosyal yardım alan birçok ailenin, kışın
evlerine yeterli gıda alamadıkları görülmüştür. Bu nedenle, çocuklar bazen kahvaltı
yapmadan okula aç geldiklerini, teneffüs aralarında yemek için paket sandviç
yapamadıklarını ve diğer çocuklarla öğle yemeğine katılmadıkları görülmüştür. Bu
bağlamda, çocukların verilen öğle yemeğinin tadını beğenmediklerini veya aç
olmadıklarını söyleyerek bu durumu geçiştirdikleri söylenebilir (Andresen ve Meinland,
2019, s. 97).
Başka bir araştırmada ise dezavantajlı topluluklarda bulunan ailelerin yiyecek kıtlığı
yaşadıklarını ya da zaman zaman kısa süreler için yetersiz yiyecek deneyimleyen
insanları (yetişkinler ve çocuklar) tanıdıkları görülmüştür. Bu bağlamda, ilkokul çağında
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okula kahvaltı yapmadan gelen çocuklara düzenli kahvaltı programları yürütülmüştür.
Öğretmenler, okula aç gelen veya öğle yemeği yemediklerini bildikleri çocuklara gayri
resmi yiyecek sağladıklarını ifade etmişlerdir (Bessell, 2019, s. 62).
Okul çağındaki çocukların yetersiz beslenmesinden ötürü eğitimlerine olan katılımını
olumsuz etkilediği söylenebilir. Daha düşük gıda güvensizliğine sahip çocukların,
okuldaki eğitimlere odaklanmaları ve katılımları daha düşüktür (Ashiabi, 2005, s. 13).
Bununla beraber, yoksul çocukların okula aç gelmeleri neticesinde çocuklardaki
öğrenmeyi, IQ seviyelerini ve gelecekte elde edeceği geliri olumsuz yönde
etkileyebilmesi olasıdır (Klerman 1991’den aktaran Pressman, 2011, s. 323).
Bu bağlamda, araştırmaya konu olan çocukların, düzensiz, yetersiz ve tek yönlü
beslendiği de Tablo 9’da ifade edilmiştir. Buna ek olarak, görüşme yaptığım çocukların
bazıları sabahları çok erken kalktıklarını ve çok erken vakitte okula gittiklerini (sabah
6’da yola çıktıklarını) bu nedenle kahvaltı edemediklerini ifade etmişlerdir. Bazı çocuklar
ise, öğlen aralarını simit, çay ve tost gibi beslenmeleri açısından yetersiz gıdalarla
geçiştirdiği söylenebilir. Yoksulluğun çocuklarda en az bir öğün atlamasına neden olduğu
görülmektedir. Tüm bunların neticesinde çocukların yetersiz beslenme neticesinde ilk
olarak sağlıkları bozulmakta, sağlıkları bozulduğu için de eğitim yaşamları olumsuz
yönde etkilenmektedir. Bir sonraki bölümde çocuklarda beslenmenin eğitimlerine
etkisinin yanı sıra ailesel ve çevresel etmenlerin de çocukların eğitimine etki ettiği
görülmüştür.
4.2.2.3. Eğitim
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki bir başka önemli etkisi eğitime yöneliktir. Yoksulluk
içinde yaşayan bir ailede, çocukların eğitimi hem önemli hem de yoksulluktan
kurtulabilmek için bir çıkar yoldur. Ancak ebeveynler, çocukları 15 yaşına ulaştığında bir
işte çalışmasını (özellikle erkek çocukları için) veya evlenmesini (özellikle kız çocukları
için) talep edebilmektedir. Bu durumun çocuklara yansıması ise, erkek çocukların aileye
yük olmak istemeyip çalışmak/çalıştırılmak ve kız çocukların da bir an önce
evlenip/evlendirilip yoksulluktan kurtulmak istemesidir/istenmesidir. Bu ikilemden
çıkmanın tek yolu eğitimdir. Bu bağlamda, çocuklara yönelik yoksulluk en fazla neyi
etkiliyor diye sorulduğunda, alınan cevaplardan en önemlisi eğitim üzerine olumsuz
etkisidir.
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Birçok gözlemsel çalışma, düşük sosyoekonomik statü ile çocuklara ilişkin ilk ve orta
öğretimdeki zayıf eğitim başarı arasındaki bağlantıyı doğrulamaktadır. Bu ilişkiye
okuldaki şiddet, aile yapısı, okulda ebeveyn katılımı ve evde eğitime ebeveyn katılımı
gibi faktörler aracılık etmektedir. Bu alanda erken müdahale kritik derecede önemlidir,
çünkü yoksul ve yoksul olmayan çocuklar arasındaki eşitsizlikler okula başlarken zaten
belirgindir (Pascoe vd., 2016, s. 10). Öncelikle yoksulluğun çocukların eğitim yaşamına
bölgesel, yöresel, sınıfsal ve dönemsel olarak etkilerinin olduğu belirtilmiştir.
Urfa. Nisan itibariyle bir döngü başlıyor, şimdi sürekli aslında genelgeler, MEB’in
genelgesi de var, yani hani takip olsun diyor ama, çantam Urfa’da kalmış diyor
çocuk. Çok temel şey okula erişen çocuğu, okulun tutabileceği mekanizmayı
kurmamız lazım oysa
UK-PUS43
Aile ve okul açısından tabi yani özellikle eğitim açsından kırsal bölgelerde veyahut
işte bölge, Türkiye’nin daha doğusunda bir eğitim açığı var, o eğitim açığı tabi
çocuklar açısından ileriki yıllarda kötü sonuçlarda doğurabilir.
UK-MDT50
Biraz dönemler arası fark var. Türkiye’de yetmişlerde yoksul bir ailenin çocuğu da
üniversiteyi bitirip, üniversitede öğretim üyesi olabilir, doktor olabilir, avukat
olabilir ve o kabı kırıp ama 80 sonrası artık tamamen serbest ekonomiye geçişimiz,
liberal düzenin çok yaygın bir biçimde gerçekleşmesiyle aslında o uçurum açıldı.
Şimdi artık yoksul ailelerin çocukları çok kolayca oraya geçip o beyaz yakalı
konumuna geçemiyorlar.
UK-HAK47
Eğitim sistemi bence müthiş bir dengesizlik içerisinde. Şunu çok iyi herkes biliyor ki
alt gelir grubun yaşadığı bölgelerdeki okullarda eğitim kalitesi, diğer bölgelere göre
daha düşük. Bu aslında 20-30 sene önce Amerika’da bu çok konuşulan bir şeydi,
hâlâ öyle, biz aynı duruma geldik, bu açıdan. Bir taraftan iki dil öğrenip dünyaya
nerdeyse rekabet edebilecek yetişen küçük bir kitle var; bir de bırak ikinci dil
öğrenmeyi ana dilini konuşamayan doğru dürüst, yazamayan kitle var.
UK-HA43

Uzman ve karar vericiler, yoksulluğun çocukların eğitimine içinde bulundukları
bölgeden, yöreden, sınıfsal ve dönemsel olarak etkilendiğini ifade etmiştir. Uzman ve
karar vericiler, çocukların yaşadığı yöreye göre eğitimden olumsuz etkilendiğini ve
özellikle mevsimsel tarım işçisi ebeveynlerin çocuklarını yanlarına alarak, onları
eğitimden istemeden de olsa uzaklaştırdığını ifade etmiştir. Buna ek olarak, kırsal kesimin
kente, Türkiye’nin doğusunun, batısına göre bir eğitim açığının bulunduğu da
vurgulanmıştır. Buna ek olarak, geçmişte yoksul kesimlerin çocuğunun iyi bir konuma
gelmesi, şimdilere göre daha olası olduğu söylemişlerdir. Son olarak, günümüzde kent
içinde örgün eğitimin muazzam bir dengesizlik içinde olduğunu, alt gelir grubunun
yaşadığı bölgelerdeki eğitimin kalitesinin, yüksek gelir grubunun yaşadığı bölgelerdeki
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eğitimin kalitesine göre daha düşük olduğunu ifade edilmiştir. Aslında çocukların,
niteliksiz eğitime mahrum bırakıldığını ve eğitim hizmetlerinin adaletli dağıtılmadığına
vurgu yapılmıştır.
Çocuk yoksulluğu oranlarındaki mekânsal değişim, bir dizi işgücü arzı ve işgücü talebi
faktöründen etkilenmektedir. Bir ülkenin çocuklarının yoksulluk durumu, ilçenin
demografik özelliklerine, aile yapısına ve eğitim düzeyine yakından bağlıdır. Yerel ve
ulusal ekonomik döngü de önemlidir. Büyük firmaların bulunduğu alanlar, küçük
firmaların bulunduğu alanlardan daha çeşitlidir ve bu bağlamda daha büyük bir firma
büyüklüğü çeşitliliği daha düşük çocuk yoksulluğu ile ilişkilidir. Öte yandan, belirli bir
sektördeki ekonomik faaliyetin (özellikle tarım ve maden) yoğunlaşması daha fazla çocuk
yoksulluğu ile ilişkili olduğu görülmüştür. İmalat sanayisinin yoğun olduğu bölgelerde
çocuk yoksulluğu oranının düşük olduğu belirtilmiştir (Strand ve Fisher, 2003, s. 297,
309).
Aktaş mahallesi, Ankara’nın mobilya üretimini yapan ve genellikle vasıfsız insanların
çalıştığı Siteler bölgesine yakındır. Genellikle düşük gelir gruplarının ve yevmiye ve yarı
zamanlı işlerde çalışan hane halklarının yaşadığı bir bölgedir. Bölge olarak da hane
halklarının iş bulmasında zorluk yaşayacağı bir mahalledir. Tüm bu etmenleri göz önünde
bulundurduğumuzda bu bölgede yaşayan çocukların, en azından Çankaya bölgesinde
yaşayan çocuklara göre yoksulluk riskiyle karşılaşması daha olasıdır.
Yoksulluk içinde yaşayan ebeveynler, çocuklarının yoksulluktan eğitim yoluyla
kurtulacağı inancı içindedir. Ebeveynler, çocuklarının her ne olursa olsun okumaları
konusunda istekledirler ancak maddi durumlarını yetersiz olduğu için de okutmakta
zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Vallahi olunca babaları veriyor, şimdi inkar edemem yani. Ne alıyorsa, çocukların
harçlığını veriyor. Şimdi, geçen gün diyor, “Ben daha dayanamam” diyor.
Çocuklara verince et kalıyor, şimdi makineme tursil alamıyom, eve bir şey
alamıyom. Eşim de öyle diyor, “Ben artık okuldan alacağım” diyor. Kızım için,
büyük kızım için, çocuk 15 yaşında, geçen gün görümcem gelmiş, oturmuş,
kocasıyla; kardeşine diyor, “Okuldan çıkart, çalıştır.” Ben 15 yaşında çocuğa ne
yapayım?! Görümceme kızdım. Çıkartamam, okusun. Okusunlar. Yemem, içmem,
çocuklarımı okutacağım. Ben çocuklarımı okutacağım. Ben okumadım, ben cahil
kaldım, o cahil kalmasın.
E-FC39
Okutamıyorsun işte. Benim iyi olsaydı durumum kızımı dışarıda okuturum, aydan
aya yollardım. Benim kızım orada kiracı olacak, ev tutacak arkadaşlarla. Kendi
kiramı ödeyemiyorum ki onunkini de ödeyeyim. Çocuğumu o yüzden koyamadım.
Benim kızım lise mezunu, okuyamadı. Gelirim olsa, durumum iyi olsa niye çocuğumu
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okutmayayım? Niye mahrum edeyim ki çocuğumu?
E-RB40

Ebeveynler yaşadıkları zorlu yaşamın aynısını çocuklarının yaşamasını istememektedir.
Bu nedenle çocukların kendi ayakları üzerinde durmasını ve mesleklerini ellerine alması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Özellikle ebeveynler, maddi durumdan kaynaklı çocuklarını
okutmak zorluk çektiklerini belirtmişlerdir. Öte yandan, E-DA38’in dediği gibi,
ebeveynlerin bu fedakârlığı çocuklar için bir şey ifade etmediğini dile getirmiştir.
Ebeveynler okutmak için ellerinden geleni yapsa da çocukların içinde okuma isteği yoksa
okumadığını ve okulu bıraktığını söylemiştir.
Bir hane halkının sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerene göre yapılan analiz
incelendiğinde, yoksunluğun belirlenmesinde en önemli faktörlerin etnik köken,
ebeveynlerin eğitim düzeyi ve işsizlikle ilgili unsurların önemine dikkat çekilmiştir.
Yoksunluğa karşı en savunmasız grupların da çingene ve siyahi çocukların, ebeveyn
figürü olmayan çocukların, ebeveynleri düşük eğitim seviyesine sahip çocukların ve
ebeveynleri işsiz olan çocukların olduğu görülmüştür. Çocuk yoksulluğu ile ebeveynlerin
eğitim seviyesi arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır
(Bastos ve Machado, 2009, s. 249). Benzer bir şekilde, daha eğitimli ebeveynlerin daha
iyi işgücü piyasası becerilerine sahip, işsiz kalma olasılığı daha düşük ve istihdam
edildiklerinde daha yüksek gelire sahip olmaları muhtemeldir (Chen ve Corak, 2008, s.
541).
Vaaltein ve Schiller (2017) araştırmasında ebeveynlerin çocukların okul ücretlerinin
ödenmesi ve çocuklarının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle eğitim yaşamlarında
zorluklar yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca, bazı ebeveynlerin çocuklarının örgün eğitimdeki
gelişimini istemeden de olsa ertelediklerini ifade etti. Bunun nedeni olarak da
ebeveynlerin çocuklarını okula götürme (ulaşım) ve kayıt ücretlerini ödeme noktasonda
masrafları karşılayamamalarını gerekçe göstermişlerdir (s. 232). Öte yandan, okullar için
ayrılan finansman ve kaynaklar çocukların başarıya ulaşmasında büyük bir fark
yaratmaktadır. Devlet okulu müdürlerinin %43’ü, okuldaki fiziksel alt yapının sınıf
eğitimine göre düzenlendiğini ve müdahale edildiğini bildirdi. Daha fazla para gerektiren
daha küçük sınıf mevcudunun, özellikle ekonomik olarak dezavantajlı öğrenciler için
kalıcı kazançlar sağladığı gösterilmiştir. Okul finansman formülleri bölgelere göre
değiştiğini, ancak genellikle gayrimenkul vergilerine bağlı olduğunu ve bu, topluluklar
arasındaki ekonomik eşitsizlikleri daha da kötüleştirebileceğini ifade edilmiiştir. Devletin
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kaynakları eşitleyen bir formülü olmadığı sürece, yoksul gruplar daha zengin gruplara
göre öğrenci başına daha az harcama yapma eğilimindedir (Pascoe vd., 2016, s. 9).
Bu aşamada sadece çocukların eğitim seviyesi değil, ebeveynlerin eğitim seviyesi de
çocukları etkilemektedir. Görüşme yapılan ebeveynlerin hiçbiri üniversite mezunu
değildir ve çocukların yoksul kalmasındaki en önemli etmenlerinden biri ebeveynlerinin
eğitimsiz olmasını söyleyebiliriz. Bu nedenle bazı ebeveynlerin, çocukların eğitimine
önem vermediğini ve çocuklarının bir işte çalışması için baskı yaptığını söyleyebiliriz.
Öte yandan, ebeveynler çocuklarını okutmak istediklerini maddi imkansızlıklardan dolayı
okula göndermek istemediklerini görüyoruz. Eğer çocukların eğitimini finanse edecek bir
sistem kurulursa çocuklar eğitimlerine devam edebilir. Çocukların eğitim materyallerine
öncelik verilen bu sistem kurulabilir. Özneler, çocukların okul materyalleri konusunda
sıkıntı çektiğini belirtmiştir.
Bizde 80 lira mı ne, 50 lira falan isterler. Ama 50 lira verince, deneme sınavlarına
girince 3 lira vermek zorunda kalmıyorsun. Şimdi, önceden aidatı verdin sen,
deneme sınavına gireceksin, 3 lira getirmiyorsun, oradan paranı indiriyor. Okulda
bir miktar para isterler; mesela kermes yaparlar, tuvaletleri temizleme şeyleri
yaparlar, onun için aidat paraları isterler.
Ç-MD12
Çok zor vallahi. Ben çok düşünüyorum, hani ne yapsam da, ne etsem de, işte şöyle
mi, böyle mi. Biri geliyor, “Kitap istiyor öğretmenim” diyor. Mesela oğlumun ayda
bir kitabı oluyor. Ona kitap almak için çok zorlanıyorum. Mesela bir kitap alıyoruz,
35 milyon. “Ondan yazılı olacağız anne” diyor. Ona onu al. Öbürü okuldan geliyor,
“Anne, şunu istediler, bunu istediler” diyor. Küçük kızım, “23 Nisan geliyor, benim
eteğim yok, tişörtüm yok” diyor. Yani zor. Zorlanıyoruz yani bayağı.
E-GK39
Çocuklarına forma alamıyor. 2 ay önce Eylül döneminde okul başladı. Birçok
çocuğumuz forması olmadığı için okula gitmiyor. Yani bir formadan okula
gitmemeye başlıyor. Çantam yok diyor, ya da çocuk ortaokul seviyesinde ilkokul 1’e
gittiği çantayla okula git diyor aile. Sırf çantası olmadığı için, ben 20 -25 gün okula
direnen, gitmek istemeyen çocuklar gördük. Biz devamsızlıkları sürekli görüyoruz,
en çok yaşadığımız da bu.
UK-Eİ31

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yaşamlarında en fazla karşılaştıkları sorun
isteklerini karşılayabilecekleri kadar kaynaklarının olmayışıdır. Çocukların ders ve test
kitaplarını alamaması, okul materyallerini karşılayamaması ve okul tarafından törenlerde
veya beden eğitim dersine giymeleri için kıyafet vb. gibi zaruri olmayan şeylerin
öğrencilerden

talep

edilmesi

çocukların

eğitim

yaşamına

devam

etmesini

zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, kermes ve okulun temizliği gibi okulun ihtiyaçları için
de çocuklardan para talep edilmektedir. Ebeveynler ise maddi imkânsızlıklardan dolayı
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çocuklarını okula göndermekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Okullardaki etütlerin,
ekstra öğretmen tutmanın vb. bir maliyeti olduğunu ve bu maliyetleri karşılamanın
mümkün olamayacağını belirtmiştir. Aslında ebeveynler çocuklarının, görece daha
zengin olan diğer çocuklardan geri kalmaması için bu eğitimlere ihtiyaçlarının olduğunu
da ifade etmiştir.
Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için eğitim materyallerinin
önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Türkiye’de eğitimin ücretiz olduğunu ve geçmiş yılları
kıyaslandığından kitapların

da ücretsiz

olarak öğrencilere verildiğini, ancak

öğretmenlerin ek kaynak istediği zaman, yoksulluk içinde yaşayan çocukların bu
kaynakları tedarik edemediğinin altını çizmişlerdir. Buna ek olarak, ailelerin çocuklarına
ek ders aldırma ve sınavlara sokma gibi maddi durumlarının olmadığını da belirtilmiştir.
Özellikle bu bölgede yaşayan ebeveynlerin, çocuklarına okul üniforması ve okul çantası
alma noktasında zorluk yaşadıkları vurgulanmıştır. Durum böyle iken, okulda verilen
ödevlerin, çocukların bilgisayar ve internet başında yapmasının olası olmadığının da altı
çizilmiştir. Son olarak, bu bölgede yaşayan ebeveynlerin, eğitim malzemelerini alma
gereksinimi duyarsa, en ucuzunu aldıklarını ve bu malzemelerin kalitesiz olmasından
dolayı çocuğun okula gitme şevkinin kırıldığını söylemiştir.
Japonya’da yapılan bir araştırmada yoksul ailelerden gelen çocuklar, üniversiteden önce
okul eğitimini bırakma eğiliminde oldukları ve daha yüksek bir oranı da liseye gitmediği
belirtilmiştir (Oshio, Sano ve Kobayashi, 2010, s. 89). Avustralya’da yapılan bir
araştırmada ise, çocukların hem müfredat hem de müfredat dışı okuldaki etkinliklere
katılması ve çocuklar tarafından doğru eğitim materyalleri ile sınıfa gelmesinin zor
olduğunu ve bu durumun genellikle öğrencilerle öğretmenleri arasında çatışmaya
sürüklediği görülmüştür. Bu nedenle okul için yetersiz kaynağa sahip olmak, akran
ağlarının şekillenmesine neden olmaktadır (Redmond ve Skattebol, 2019, s. 41).
Türkiye’ye baktığımızda ise, ebeveynler gelirlerinin oldukça önemli bir bölümünü
çocuklarının eğitimi için harcamak zorundadır, bu da düşük gelirli aileler için ciddi
sonuçlar doğurabilir. Türkiye'de ilköğretim ücretsiz olmasına rağmen, eğitimin gizli
maliyetleri (giyim, ulaşım, yemek ve özel ders gibi) oldukça yüksek olabilir. Hane
halkının geliri eğitimin gizli maliyetlerini karşılamaya yetmeyebilir. Bu durum, Türk
eğitim sisteminden tüm düzeylerde yüksek okul terk oranını da açıklayabilir (UNICEF,
2006’dan aktaran Gürses, 2009, s. 217-218). Çocukların sadece ders materyallerine
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ulaşamamasının dışında, okula fiziksel anlamda ulaşmakta da zorluk çektiği
görülmektedir.
Şimdi yoksul bir bölgede, imkânlar da yoksul oluyor. Okulun imkânları da yoksul
oluyor, ne bilim ulaşım imkânları da yoksul oluyor., Hıdırlıktepede bir okul vardı.
Hıdırlıktepede insanlar yaşarken okulu yıktılar ve oradaki çocuklar ulaşım için bir
imkân yok. Bari otobüs falan bir şey verin. Ne bilim bir servis, o da yok. Diyorsun ki
çocuğa, gel şurada X okulu var, o X okuluna gelebilmesi için çocuğun en az 3 km
yol yürümesi lazım. Kar, kış, yol, kıyamet. Napıyorlar aileler, bir araba tutuyorlar,
bir araç kiralıyorlar. Normal 4 kişi binek araca, 15 tane çocuk dolduruyorlar.
UK-MB50

Uzman ve karar vericiler yoksulluğun çocukların eğitime ulaşmada etkisini ele almıştır.
Çocukların, eğer okulu uzakta ise okula gitmelerinde zorlandıkları, ailelilerin maddi
çocukların ruhsal olarak etkilendiğini ifade edilmiştir. Buna ek olarak, her çocuğun okula
giderken ulaşım imkânlarının yetersizliğinden dolayı da okuldan mahrum kaldığı
belirtilmiştir.
Çocukların okullara ve sınıflara erişimi sorunu bulunmaktadır. Katılımcıların çoğu,
yardımların değerinin çok düşük ve çocuklarının bazı kritik ihtiyaçlarını karşılamak için
yetersiz

olduğunu

düşünmektedir.

Bazı

katılımcılar,

ulaşım

maliyetlerini

karşılayamadıkları için hareketlilikle ilgili zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir
(Vaaltein ve Schiller, 2017, s. 231). Ulaşıma erişim, özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar
veya tek ebeveynleri olan yoksul çocuklar için önemli bir sorun olduğu dile getirilmiştir
(Davis ve Ridge, 1997’den aktaran Ridge, 2002, s. 52).
Liseye giden bazı çocukların, mahallenin dışında bir liseye gittiği, bir öğrencinin üç vasıta
gidiş ve üç vasıta dönüş şeklinde okula ulaşım sağladığı belirtilmiştir. Sabah hava
aydınlanmadan okula gitmek için yola çıkan çocukların, akşam havanın kararmasıyla
evlerine döndüğü ifade edilmiştir.
Çocukların sadece ders materyallerine ve ulaşıma sahip olamamasının dışında, okulun
düzenlediği gezilere katılamadığı belirtilmiştir.
Okul gezilerine katılırlar…Yani böyle müzeye falan gideceklerse giderler, geziye
giderler, onlar. Böyle paralı geziye filan gittiklerinde onlar gidemiyordur
arkadaşları gittiğinde.
Ç-AÖ13
Çok nadir. Pahalı olmazsa katılabiliyorlar, ama pahalıysa katılamıyorlar.
Genellikle pahalı olmayanlar, nasıl desem, daha Ankara içi ve daha çevredeki
yerler. Mesela pahalı olanlar da farklı şehirler ve kalmalık, 2 günlük falan. Daha
pahalı oluyorlar, ama kalmayanlar da daha ucuz ve daha yakın yerler, okuluna daha
yakın olan yerler oluyor.
Ç-GD15
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Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, okulların düzenlediği gezilerin ve etkinliklerin
bazılarına katıldığı görülmüştür. Bu geziler genellikle, kültür (kültür merkezi gezisi),
sosyal yaşama ilişkin farkındalık (Anıtkabir gezisi), sosyal etkinlikler (basketbol
maçlarına) ve ortaokul çağında oldukları için liselere gezi (Ulus Lisesi) şeklinde
düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu gezilerin kendilerini mutlu ettiğini ve bir daha olsa
gitmek istediklerini ses tonlarından ve gülüşlerinden araştırmacı çıkarımda bulunmuştur.
Ancak paralı olan hiçbir geziye katılamadıklarını da ifade etmişlerdir. Bu nedenle, okul
tarafından düzenlenen paralı gezilerin, parası olmayan çocukları dışlayabileceği ve
ayrımcılığa yol açabileceği söylenebilir.
Yoksulluk, çocukların eğitim faaliyetlerine erişimini etkileyebilir. Bu bulgu, şiddetli
yoksulluk içinde olan çocukların, spor ve gençlik kulüplerini ve oyun tesislerini kullanma
olasılıklarının daha düşük olduğunu, çünkü ebeveynlerinin yapılan masrafları
karşılayamadığı belirtilmiştir. Bu nedenle, düşük gelire sahip hane halkında yaşayan
çocuklar, bu tür bir maliyetle sosyal ve eğitim faaliyetlerinden dışlanabilir (Adelman,
Middleton ve Ashworth, 2003, s. 39).
Eğitim yaşamında maddi durumu iyi olmayan çocuk ne yapar? Bu konu üzerinde
düşünmek gerekir. Öncelikle çocukların derslerine konsantre olamamasına ve bu nedenle
derslerden başarısız olmasına neden olur. Çocuklar, yoksulluğun getirdiği ailevi
sorunların da derslerini etkilediğini ifade etmiştir.
Derslerime odaklanamıyorum. Ailem işte, her gece kalkıyoruz hepimiz, babaannem
durmuyor, gece kendi kendine bağırıyor. Böyle ağabey işte. Çok ağabey (eğitime
etkisi). Derste odaklanamıyor insan, uykulu gibi, bir dakikada, hasta, halsiz oluyor.
Zorluyor ağabey işte. Hocanın dediğini anlayamıyorsun.
Ç-EA13
Dersleri kötüye gidebilir, ailesini düşünebilir, belki evde rahatsızlık çıkar, bunun da
sonucunda okula da gidebilir, yani dalga geçilir, belki notları yüksekken düşebilir
böyle, strese sokabilir onu sınavdayken.
Ç-OEA14

Çocuklar eğitim yaşamına devam ederken, yoksulluğun eğitim yaşamlarına psikolojik
olarak

olumsuz

öğretmenlerinin

yönde

etkileyebilir.

dediklerini

Çocuklar,

anlayamadıklarını,

derslere
okulda

odaklanamadıklarını,

arkadaşları

tarafından

dışlandıklarını ve okuldayken aklının evde kaldığı için derslerinin kötüye gittiğini
belirtmiştir. Öte yandan, Ç-AB15, okulu sevmeyen çocukların da okulda olmasının pek
bir anlam ifade etmediğini söylemiştir.
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Çocukların okula ilişkin ders materyallerinin olmaması, okula erişimde güçlük yaşaması,
okulda etkinliklere katılamaması ve derslerine odaklanamamasının sonucu olarak
eğitimde başarısız olabileceği ifade edilmiştir.
Eğitim sadece okulla sınırlı olan bir şey değil ama özellikle bir çocuğun ev koşulları
çok kötüyken evde onu destekleyecek bir eğitim alt yapısı yokken, işte bunun içine
masa kendi oturma odasında ders çalışma ya da yatağı olmaması, kendi masası,
kendi dolabı yokken belki kıyafette sorun yaşarken, sabah kalktığında kahvaltı
edemez hâldeyken gibi temel koşullar onun okuldaki başarısını ister istemez
etkiliyor.
UK-PUS43
Kendi başarısını etkiliyordur diye düşünüyorum. Niye bir çocuk okula gitmek
istemesin? 1. neden başarısızlık, akademik başarısızlık. Çocukken başarısız görüyor,
başarısızlık başarısızlığı doğuruyor. Tabi ki ailede yeterince destek olamıyor
çocuğa, dolayısıyla çocuk okulundan soğuyor. Okulu bırakmak istediğini söylüyor,
aile buna karşı çıkmıyor, belki de bir noktaya kadar karşı çıkabiliyor, dolayısıyla
çocuk tabi okuldan ayrılıyor.
UK-MDT50

Uzman ve karar vericiler yoksulluğun çocukların eğitim başarısını etkilediğini ifade
etmiştir. Çocukların ev koşullarının sorunlu olduğunu ve evde çocukları destekleyecek
ebeveynlerin olmamasının ve özellikle kendine ait bir yataktan, odadan ve masadan
mahrum olmalarının eğitime odaklanma noktasında sıkıntı yaşayabileceklerini
belirtmiştir. Bu çocuklar başarısız olduğunda ve bu başarısızlığı gidermek için destek
mekanizmasına sahip olmadığında, yavaş yavaş eğitimden koptuklarını, okuma
istediğinin azaldığını, son radde olarak okulu bıraktıkları vurgulamıştır. Sonuç olarak,
okula gitmeyen çocukların, çalışma yaşamına yöneldiğini söyleyebiliriz.
Alan yazında da bu durumu destekleyen bilgiler mevcuttur. Yoksulluk içinde yaşayan
çocukların eğitimle ilgili finansal destekten ve öğrenme kaynaklarından yoksun olduğunu
ve bu durumun örgün eğitim ve evde kendi kendine öğrenmede gelişimlerini
engelleyebileceği görülmüştür (Qi ve Tang, 2015, s. 39). Buna ek olarak, yoksul olan
çocukların, yoksul olmayanlara göre sınıf tekrar etme olasılıkları iki kat (%29'a karşı
%14), okuldan uzaklaştırılma veya okuldan atılma olasılıkları iki kat (%12'ye karşı %6)
ve liseyi terk etme olasılıkları (%21'e karşı %10) iki kat daha fazladır (Children’s Defense
Fund [CDF) 1994’ten aktaran Pressman, 2011, s. 323).
Yoksulluk çocuklar eğitimde başarısız olmasınına olumsuz etkisinin yanı sıra, çocukların
düşünebilme ve hayal kurma yeteneklerini de körelmektedir.
En önemli şeyleri yapamıyor, hayal kuramıyor. Hayal önemli bir şey. Ben bunu
yapacağım, bunu düşünüyorum, bunun için çabalayacağım demek için o çabaya
ulaşamayacağını bildiği andan itibaren geriye dönüşler başlıyor. Eğitimin, mesela
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liseyi bitireyim ne olacak diyor yani. Babasına bakıyor, liseyi bitirmiş, gazinoda
garsonluk yapıyor, ben de aynısı babam gibi yapabilirim diyor. Hani eğitimin
özendiriciliği de kalmamış oluyor.
UK-MB50
Bizim bu ilk Eyüp’te yaptığımız odaklardan birinde pazarcı çocuk, çocuk şey dedi
“mesela ben müzisyen olmayı çok isterdim ama” dedi “ben bunu buradan hayal
edemem” dedi. “Mümkün değil benim böyle şey”, yani hayal edebileceğini bile o
anda sınırlıyor. Çünkü “ben fazla pazarcılık yapıyorum” diyor, bunu söyleyen
çocukta 13-14 yaşında
UK-PUS43

Uzman ve karar vericiler yoksulluğun çocukların hayal kurmasını da etkilediğini ifade
etmiştir. Çocukları çocuk yapan ve yetişkinlerden ayıran önemli özelliklerden birisi hayal
etme gücü ve kapasitesidir. Başka bir ifadeyle, çocuk ile yetişkini ayıran en önemli nokta,
çocukların uçsuz bucaksız şeyleri hayal edebilmesidir. Ancak çocukların hayal etme
gücüne yoksulluğun ket vurduğu ifade edilmştir. Aslında çocuklar bir mesleği hayal
ederken bile, o mesleğe ulaşamayacaklarını bilmektedir ve bu durumun ortaya
çıkmasında eğitimin özendiriciliğinin azalması ve ekmek parasını kazanmanın zor
olması, etkenlerden biri olduğu görüşündedir. Böylelikle çocuklar hem çocuk işçiliğine
hem de suça sürüklendiği söylenebilir.
Çocuklar ve onları destekleyen ebeveynler; eğitim yaşamının çok önemli olduğuna vurgu
yapmışlardır. Çocuklar eğitim yaşamına devam edebilmek için harçlıklarını biriktirdiği,
boş zamanlarında çalışıp kendisine harçlık çıkardığı veya okulu bırakıp çocuk işçiliğine
adım atacağı/attırılacağı ifade edilmiştir.
Not defteri filan alarak veya kalem, silgi, onları alamaz. Bir kere alır, iyisini alır,
bir daha alamaz. Öğretmenleri bir kitap söyler, 30-40 milyon veremez. Tüm
arkadaşları alır, ama onların gözüne bakar mesela. Bazı çocuklar gidip kantinden
yemek yer, ama yoksullar gidip evden bir şeyler getirip yer. Etkilemez
(çalışmak)Yararı olur. Para cebinde olduktan sonra bir arkadaşı mesela büyük bir
kitap aldı, hani 150 liralık bir şey aldı, mesela o da 5-6 gün parasını biriktirir 20,
20, sonra o kitabı o da alabilir.
Ç-EBY15
Bir kez eğitimlerinde para gerektiren, uzun süre gerektiren ve bitiminde hemen para
kazanamayacağı belli olan işleri seçmeme eğilimine gidiyorlar. Daha iş
bulabileceği, daha ara eleman yetiştiren yerlerde daha fazla bunları
görebiliyorsunuz, üniversite okuma şansı olanlarda ama birçoğu okulunu
bitiremiyor çünkü ailedeki yoksulluk nedeniyle erken işe atılmak zorunda kalıyor.
UK-HAK47

Ebeveynler, maddi imkanları tükendiğinde çocuklarını zorunlu ya da gönüllü olarak
eğitim yaşamlarına devam etmemeleri yönünde baskı kurduğu görülmüştür. Bu nedenle
çocuklar çalışmaya (erkekler) ya da evlendirilmeye (kızlar) zorlayabilecekleri ifade
edilmiştir. Uzun lafın kısası, çocuklar okumak istediği hâlde okutulmayabilir.
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Toplumsal cinsiyet formları ve ekonomik fırsatlar, kuşkusuz kız çocukları için iki ucu
keskin bir kılıç olmaktadır ve yaşamlarının erken döneminde işgücüne sürüklemektedir.
Benzer şekilde, toplumsal cinsiyet rolleri tanımlarken, erkeklerin ‘oyun’ kelimesinden
bahsederken, kızların bahsetmemesi farklı bir duruma işaret etmektedir. Bu durum,
kızların erken yaşlarda ‘kadın oldukları’ ve çocuk olsalar bile yetişkin bir kadının iş
yükününü taşıdığı veya verildiği görülmüştür (Witter ve Bukokhe, 2014, s. 651-652).
Bu bağlamda, parası olmadığı hâlde, gerekli okul materyallerini alamayan, kalem kâğıdı
olmayan, okul uzak olduğu için okula gidemeyen çocuklar bu çocuklardır. Dahası anne
veya babası eve yeteri kadar para getiremediği zaman (ebeveynler hasta olabilir ya da
günü birlik işlerde çalışabilirler), çocuklar hane halkına gelir getirmek için ya da okul
harçlığını çıkartabilmek için çalışmak zorunda kalabilir. Çocukların uzun dönem eğitim
alan ve bitiminde hemen para kazanamayacağı işlere yönelmediği ve bu nedenle vasıfsız
olarak nitelendirilen işlerde çalıştığı/çalıştırıldığı söylenmiştir. Buna ek olarak,
etrafındaki üniversite mezunlarına bakıp, işsiz dolaşmalarını bahane ederek iş yaşamına
erken atılmak zorunda kaldığı da vurgulanmıştır. Çocuklar boş zamanlarında oyun
oynaması veya gezmesi gerekirken, kendini çalışma ortamında bulduğu ifade edilmiştir.
Okula devamlılığı veya okuldaki performansı etkileyen her türlü çocuk işçiliği,
nihayetinde çocuğun gelecekteki geliri üzerinde bir etkiye sahip olacaktır (Udry, 2006, s.
246). Çocuk yoksulluğunun gelecekteki yaşamlar üzerinde uzun süreli sonuçları olabilir.
Yoksul çocuklar büyüdükçe, başlangıçtaki eşitsizlikler genellikle kendilerini sağlık ve
öğrenme sonuçları ile yetişkinlikte düşük istihdam oranlarıyla gösterir. Dezavantajlı
geçmişe sahip çocukların akademik başarılarında, birçok ülkedeki ana akım çocuklara
kıyasla sistematik ve önemli farklılıklar bulunmaktadır. OECD, ABD gibi eşitsizliğin
yüksek olan ülkelerdeki en az eğitimli ve en yoksul ailelerin çocuklarının başarısının en
düşük olduğunu göstermiştir. Yoksulluğun çocukların eğitim sonuçları üzerindeki
olumsuz etkileri, erken çocukluk eğitiminin zayıf olduğu ülkelerde de görülebilir
(Smeeding ve Thevenot, 2016, s. 68).
Türkiye’de ise çocuk işçiliğine ait sayılar vahim durumdadır. TÜİK (2019a)’in ‘Çocuk
İşgücü Anketi Sonuçları-2019’na göre 5-17 yaş grubunda bulunan çocukların ekonomik
faaliyette çalışma sayısı 720 bindir. Bu verilere göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk
nüfusu ise yaklaşık 23 milyondur. Başka bir ifadeyle, kabataslak bir istatistik
verdiğimizde çocukların %4’ü bir işte çalışmaktadır. Buna ek olarak, 5-11 yaş grubunda
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bulunan çocuk işçi olan sayısı 32 bin, 12-14 yaş grubunda 114 bin ve 15-17 yaş grubunda
ise 574 bindir. Asıl çarpıcı sonuç, okula devam edenlerin sayısı 473 bin (%65,7) ve devam
etmeyenlerin sayısı ise 247 bin (%34,3)’dir. Son olarak 5-14 yaş grubundan eğitime
devam etmeyenlerin sayısı 41 bin iken, 15-17 yaş grubundan eğitime devam etmeyenlerin
sayısı 206 bindir. Okula devam etmeyen çocukların 15-17 yaş grubundaki dağılımı
%83’tür. Görüldüğü gibi bazı çocukların ortaokuldan sonra, eğitim yaşamını
sonlandırdıkları ve çocuk işçi olarak çalıştıklarını ifade edilebilir.
Çocuklar eğitim ile çalışma arasında kaldıklarında, eğitimin daha önemli olduğunu
belirtmişlerdir.
Eğitim (Bu yoksullukla mücadelede eğitim mi önemli, yoksa işe girmek mi önemli
çocuk için?). Şimdi işe de girebilir, ama yani eğitimi böyle daha çok okursa, böyle
üniversite, lise diplomasını alırsa böyle daha bir parası çok olan bir işe girebilir
yani, böyle kendini geçindirecek. Böyle ilkokulda, ortaokulda okulu bırakırsan
günlük alırsın, ama böyle maaşını alırsın, günlük bir paran olur yani. Kendi
ayaklarının üstünde durur.
Ç-AB15
Herkes için eğitim önemli. (Peki, eğitim önemli mi yoksulluk içinde yaşayan çocuklar
için?). Zenginin zaten elinde bir işi vardır, baba mesleği, ama fakirin hani yoktur. O
yüzden fakir için daha önemli.
Ç-EBY15

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için, bulundukları yaşta çalışmak mı yoksa eğitim
yaşamlarına devam edip diploma almaları daha iyidir?
Çocuklar her şeyin farkındadır. Ebeveynlerin sürekli ders çalış demelerinin, ortaokul
diplomasının bir işe yaramayacağının, okumadıkları takdirde daha yorucu işlerde
çalışacaklarının ve gelecekte istedikleri mesleği yapabilmelerin tek yolunun eğitimden
geçtiklerinin farkındadırlar. Diplomayı aldıkları vakit, ayakları üzerinde daha rahat
duracaklarını ve daha iyi mesleklere sahip olacaklarını ifade etmişlerdir. Bu nedenle
çocukların, eğitim yaşamlarını önemsediklerini söyleyebiliriz.
Çocuk yoksulluğu, ebeveynlerin eğitim geçmişi ve sosyal statüsü gibi diğer aile
geçmişiyle birlikte ilk olarak eğitim düzeyini etkiler. Daha önce bahsedildiği gibi, gelir
etkisinin belirlenmesi zor olsa da daha yoksul ailelerin çocuklarının daha düşük eğitim
düzeyine sahip olma eğiliminde oldukları görülmüştür. Daha sonrasında, yoksulluk ve
gelir, eğitim düzeyini etkiler. Daha düşük eğitim geçmişine sahip bireylerin kolayca
yüksek bir gelir elde edemeyeceklerini varsaymak mantıklıdır. Çocuk yoksulluğu, okul
eğitiminde edinilen veya taranan becerilere göre daha geniş bir beceri yelpazesini
engelleyebilir (Oshio vd., 2010, s. 85).
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Bu nedenle çocuklar eğitim yoluyla yoksulluktan kurtulabileceklerini inancındadır.
Okumadıkları taktirde yoksulluk döngüsünün süreceğinin de bilincindedir. Bu zinciri
kırmak istemektedirler. Bu durumu çocukların eğitime verdiği önemi gelecekteki meslek
seçimini de yansıdığı görülebilir.
Doktor, hâkim, ancak o şekilde. Hem ailesine yardım etmiş olur hem kendisine;
ayrıca eşinin eline de bakmamış olur, okuduktan sonra. Mesela okumadın diyelim,
yoruluyorsun ediyorsun; hani oku, bitir, daha düzgün bir iş yap, hem yorulmamış da
olursun.
Ç-BÇ15
İş yerlerinde, böyle kötü yerlerde çalışmak değil de bankada çalışmak varken, polis
olmak varken, öyle güzel itfaiye, mitfaiye olmak varken abi. Hamallık yapıyorlar.
Hamallık hiçbir işe yaramaz ki. Günlük gelir kaç para zaten.
Ç-ÖBK14

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, eğitim yaşamını çalışma yaşamına göre daha ön
planda tutmaktadır. Bu bağlamda alacakları diplomaları veya seçecekleri meslekleri de
akıllarında belirtmişlerdir. Yaşadıkları mahallede eskilerden beri gelen suç olaylarının
sayıca yüksek olması ve yoksulluktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle genellikle
doktor, hâkim ve polis gibi toplumsal statüsü yüksek meslekleri istediklerini ifade
etmişlerdir.
Avustralya’da yapılan bir araştırmada, her dezavantajlı bölgede, çocuklar polisi yaşamsal
bir kamu hizmeti olarak tanımlamış ve önemli sayıda çocuk mahallelerinde daha fazla
polis görmek istediklerini söylemişler. Hem polis sayısının artmasını hem de polisin
görünürlüğünün artmasını savunan çocuklar, polisin toplumlarını daha güvenli hale
getirmek için gerekli olduğunu düşünmüşlerdir (Bessell, 2019, s. 63).
Aktaş mahallesinin sosyo-ekonomik durumuna bakıldığında, diğer bölgelere göre hala
suç oranlarının yüksek olduğu söylenebilir. Bu tür bölgelere sürekli polis baskınlarının
da olması şaşırtıcı değildir. Bu bağlamda, çocuklar polislerle tanışmaktadır. Çocukların
gözünde polis güçlü bir figür olarak görüldüğü veya polislerin çocuklara iyi davrandığı
için ilerleyen yaşamlarında çocukların polis olmak istediği görülebilir. Buna ek olarak,
toplumda saygı duyulan meslekleri yapmak istedikleri görülebilir.
Çocukların eğitim yaşamında yaşadığı tüm bu olumsuzlukları bertaraf etmesi ve
hayallerini gerçekleştirebilmesi için desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir
Eğitim kurumları çaresizleşiyor. Bir süre sonra, öğretmenler çaresizleşiyor, çünkü
eğitimin önemli kısmını ebeveynlerden, aile destekleyecek, aile motive edecek, böyle
bir aileye ihtiyaç var. Ailelerin çoğu hem eğitimsiz hem eğitimin nasıl
destekleneceğini bilmiyor. Ben şunu söyleyeyim mesela annelere, çocuğunu
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desteklemek istiyorsanız haftada bir kez, iki kez ya da ayda, 15 günde bir, iki kez
çocuğunu ziyaret et. Öğretmeniyle görüşün, çocuk motive olur.
UK-MB50
Şimdi, tabi ki işte televizyon bütün bu medya kanalları diğer dünyaları ona
gösteriyor ama yanındaki arkadaşıyla o gene keyifle anlaşıyorsa, okul ortamında ne
bilim oynuyorlarsa, teneffüslerde eğleniyorlarsa, onlarla ilgilenen bir tane ilişki
kuran bir öğretmenleri varsa, onların dünyası onun içinde şekilleniyor, çocukların
okula bakışı bile fark ediyor.
UK-PUS43

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların eğitimlerine
verilen/verilecek desteğin önemli olduğuna dikkat çekmişlerdir. Uzman ve karar
vericiler, aile bireylerinin çocukların eğitimine destek olmasının önemli olduğunu, ancak
bu tür yoksulluk içinde yaşayan ailelerin çocukları eğitim yaşamında nasıl
destekleyebileceğini bilmediklerini ifade etmiştir. Bu çocukların, aileden destek
alamadıkları takdirde, öğretmenin inisiyatifine kaldığını belirtişmiştir. Hem aile
desteğinin hem de öğretmen desteğinin olmadığı bir durumda çocuk başarılı olsa bile, bu
başarıyı uzun süre sürdüremeyeceğini söylemişlerdir. Öte yandan, çocuklar aileden ve
öğretmenlerinden destek göremediği takdirde, kendisi gibi yoksul olan akran gruplarıyla
bu desteği sağlayacağını ifade etmişlerdir. Burada önemli olan, çocukları ailenin
desteğinden bağımsız düşünüp, öğretmenlerin bu çocuklara destek vermesinin önemli
olduğu görüşü hâkimdir.
Holmlund, McNally ve Viarengo (2010)’un yaptığı araştırmaya göre eğitime harcanan
paraların artmasıyla, ekonomik olarak dezavantajlı olan çocuk ve gençlerin daha yüksek
İngilizce, Matematik ve Fen sonuçları getirdiği görülmüştür (s. 1160). Buna ek olarak
Machin, McNally ve Meghir (2010), yaptığı araştırmada ise çocukların Matematikte
başarı kazanmasının çocukların okula devamlılığını artırmıştır. Ancak, politikanın etkisi,
farklı okullar ve okullardaki farklı öğrenci grupları için oldukça heterojendir. Politikanın
yararlı etkisinin, dezavantajlı okullarda belirgin olduğunu, ancak avantajlı okullarda
görülmediği belirtilmiştir (s. 386-387). Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan çocuklara
eğitime yönelik her türlü desteğin verilmesi gerektiği ifade edilebilir.
Ebeveynler ve uzman ve karar vericiler, çocukların iyi okulda okumak/okutmak
istediklerini, bunun nedenleri olarak mahallerindeki okulların eğitim kalitesinin düşük ve
çevresinde çocukları olumsuz yönde uyaracak etmenlerin fazlaca olduğunu belirtmiştir.
Benim burada çocuğumun okula gitmesi için, ben mecburen adresimi değiştirmek
zorundayım ki, çocuğum okula gitsin, oradaki okula geri devam etsin. Ben bu
aşağıdaki liseye nasıl çocuğumu yollayayım? Adam kapının önünde esrar satıyor,
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gözümüz görüyor. Yanında ilkokul var, çocuk esrar satıyor ya. Okulun içine kadar,
esrardan tut, iğnesine kadar atıyor ya.
E-DA37
O çocuğun kendini ifade edebileceği bir sistem kurulmuş olursa, o çocukların
aslında gelişimleri, uyarımları daha fazla oluyor ve daha hızlı biçimde
ilerleyebiliyorlar ama yoksulluk olduğunda zaten okul öncesi eğitim nerdeyse hiç
yok onlarda, okula gittiklerinde bu sefer de yoksul bölgelerdeki okullara gitmek
durumunda kalıyorlar. Okullarda tabi daha kalitesiz o bölgelerde. Orada verilen
eğitimlerde belki daha zayıf eğitimler. Çok sayıda çocuğun okuduğu, temel
ihtiyaçların karşılanmadığı ve çok zorlandığı durumlar oluşuyor.
UK-HAK47
Yoksul bölgelere, daha çok yeni öğretmenler atanıyor. X okuluna gelen öğretmenler,
şey diyorlar doğuya sürülmüş gibi sürgün sayıyorlar.
UK-MB50

Ebeveynler çocuklarını farklı gerekçelerle iyi okullarda okumalarını istemektedir.
Ebeveynler mahallelerindeki okulların kötü olduğunu ifade etmişlerdir. Ebeveynler
öncelikle okulların etrafında uyuşturucu satıldığını ve bu nedenle çocuklarını başka
mahalledeki okullara gönderdiklerini belirtmiştir. Sonrasında daha iyi eğitim almaları için
başka bir mahalledeki okula ya da maddi imkânları olması durumunda ise kolejlerde
okutmak istediklerini söylemişlerdir. Okulun verdiği eğitim konusunda çocukların da bir
fikir sahibi olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, E-GK39, çocukların motivasyonunu
sağlamak için, kendisiyle beraber (çocuğundan bahsediyor) aynı okulda zenginlerin de
okuduğunu onların kazandığı okulda kızının da okuduğunu ve onlardan hiçbir farkının
olmadığını söyleyerek onlarla ve yoksullukla başa çıkması gerektiğini vurgulamıştır.
Ancak ebeveynler sadece okula göndermekle kalmayıp, çocuklarının daha iyi eğitim
almalarını, daha iyi hocalardan eğitim görmelerini de talep etmektedir. Ebeveynler,
çocukların okudukları okula gidebilmesi için uzun ve zahmetli çabalar verdiklerini ifade
etmişlerdir.
Bunun yanı sıra okullardaki bir başka problem, yoksul mahallelerdeki okulların ile zengin
mahallelerdeki okulların arasında kaynak ve fiziksel alt yapı farkları bulunmaktadır.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksul mahallerdeki okullara gittiğini, daha iyi
durumda olanların ise zengin mahallerdeki okullara gittiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle,
kamunun devlet okullarının alt yapılarını geliştirmesi ve çocukların bu kaynaklara
erişiminin artırılması ve nitelikli bir yapıya kavuşturması gerekli olduğunu söylenmiştir
(Uyan-Semerci vd., 2012, s. 182).
Uzman ve karar vericiler yoksulluğun çocukların eğitimine, okul, eğitim ve öğretmen
kalitesinin önemli olduğuna dikkat çekmişlerdir. Uzman ve karar vericiler, yoksulluk
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içinde yaşayan çocukların, kendi mahallesindeki okulla gittiği ve bu okulların kalitesiz
olduğundan dolayı yeterli eğitim alamadıklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, bu tür
mahallerdeki okullarda eğitim kalitesinin düşük olduğu, yeni öğretmenlerin atandığı ve
bu öğretmenlerin mahalleyi sürgün yeri olarak gördüğünü belirtmiştir. Sadece eğitim ve
öğretmenlerin niteliksizliği değil, aynı zamanda bu bölgelerdeki okullarda eğitim için
yeterli alt yapının olmamasından dolayı da öğrencilerin istemeyerek de olsa iyi ve kaliteli
eğitim alamamalarına neden olduğuna vurgu yapılmıştır. Çocukların nitelikli eğitim
alamamasına ek olarak, çevrelerinden veya ailesinden eğitime ilişkin yeterli desteği
alamadıklarını da belirtmişlerdir. Bu durumun çocukların okuldan soğumasına zemin
hazırladığı söylenebilir.
Düşük eğitimli insanların oranlarının daha yüksek olduğu ilçeler, sürekli olarak daha
yüksek çocuk yoksulluğu oranlarına sahiptir. Bu bulgu, düşük eğitimli bir nüfusa sahip
yerlerin, bir bölgenin baskın endüstrisi veya ırksal / etnik bileşimi ne olursa olsun, düşük
vasıflı işgücüne sunulan (düşük ücretli) iş türleri nedeniyle dezavantajlı durumda
olduğunu göstermektedir (Curtis vd., 2012, s. 157). Bu durum mahalledeki tüm insanlara,
iş yerlerine ve özellikle de okullara yansıyabilmektedir.
Portekiz’de yapılan bir araştırmada eğitimle ilgili belgelerin yanı sıra mevcut araştırmalar
öğretmenler için okuldaki çalışma koşullarının kötüleştiğine işaret etmiştir ve ekonomik
ve sosyal krizin bir sonucu olarak öğrenci ve öğretmenlere daha büyük zorluklar ve
baskılar getirmiştir. Bu çalışmaya katılan öğrenci ve öğretmenler ayrıca, öğretimin yanı
sıra çocuk yoksulluğu, motivasyon eksikliği ve kaynak kıtlığı gibi sosyal sorunlarla
uğraşmak zorunda kalan okullara ve öğretmenlere yüklenen karmaşık taleplerin
kanıtlarını da sundular. Öğrenci ve öğretmenlerin açıklamaları, yoksulluk hakkındaki
algılarını ve bunun çocukların refahı ve eşitlik üzerindeki etkisini ortaya koymuştur.
İkincisi, öğretmenlerin yoksulluk durumlarıyla yüzleşmek için kullandıkları stratejiler,
öğretmen adaylarının bu tür zorlu bir bağlamda öğretimle başa çıkmaya hazır olmadıkları
konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamıştır. Gerçek bir bağlamda bir öğretmen gibi
olmak ve hissetmek, öğretmen adaylarının sadece işlerinin zorlu doğasını değil, aynı
zamanda karmaşıklığını ve sosyal boyutunu da fark etmeleri için bir fırsat olarak
görülmüştür. Öğretmenler tarafından kullanılan strateji örnekleri arasında bireysel ve
finansal destek sağlama ve kaynak eksikliklerine yanıt vermek için alternatif yaklaşımlar
oluşturma yer almaktadır. Bulgular, tüm çocuklar için güçlü bilgiye erişimin
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kolaylaştırıcısı olarak hareket ederek eşitlik ve sosyal adaletin geliştirilmesindeki
karmaşık ve önemli rolü vurgulamaktadır. Son olarak, bulgular aynı zamanda Başlangıç
Öğretmen Eğitimi (ITE)'nin sosyal ve kültürel boyutunu güçlendirme ihtiyacına da işaret
etmektedir. Buradaki amaç eğitimin etik, sosyal ve kültürel boyutu, kendilerine atfedilen
gerekli sayıda krediye sahip olan diğer bileşenlere dahil etmektir. ITE, yalnızca öğretmen
adaylarına öğretmenlik mesleğinin daha karmaşık ve geniş bir resmini sağlamada değil,
aynı zamanda özellikle politika, okul organizasyonu, müfredat ve pedagoji ile ilgili olmak
üzere eğitim hakkında daha geniş ve eleştirel bir tartışma açısından da önemli bir rol
oynamaktadır. Bu bağlamda, öğretmenler değişimin aracıları ve bilgi çalışanlarıdır ve bu
nedenle çocukların ve ailelerinin sosyal ve kültürel boyutunu teşvik etmede çok önemli
bir role sahiptir. İlerlemenin bir yolu, sosyal ve kültürel konularla ilişkili daha geniş bir
ITE anlayışı geliştirmektir (Flores ve Ferreira, 2016, s. 413-414). Bu bağlamda, eğitimin
her yönüyle kalitesinin artırılması elzemdir.
Sonuç olarak çocuklar, yoksulluğun olumsuz etkilerini en fazla olarak eğitim
yaşamlarında gördüğünü ifade etmişlerdir. Çocukların paralarının olmamasında dolayı,
ders ve test kitaplarına ulaşamaması, gerekli okul materyallerini karşılayamaması, özel
tören günlerinde ve beden eğitimi derslerinde giymeleri gereken kıyafetleri alamaması,
kermes veya okulun temizliği için para istenmesi gibi durumlar çocukların eğitim
yaşamına devam etmesini zorlaştırmaktadır. Buna ek olarak, okulda paralı olarak
düzenlenen gezilere ve etkinliklere katılamadıkları, ancak paralı olmayan gezilere ve
etkinliklere katıldıkları görülmüştür. Okul gezileri ve etkinliklerinin katılan çocukların
mutlu olduğunu ancak katılamadıkları taktirde arkadaşları tarafından dışlanma korkusu
yaşadığını söyleyebiliriz. Buna ek olarak yoksulluğun getirdiği zorluklar, çocukların
derslere odaklanmasını güçleştirdiği ve öğretmenlerin anlattıklarına konsantre
olamamalarına neden olduğu ifade edilebilir. Aslında yoksulluk içinde yaşayan
çocukların eğitim yaşamında psikolojilerinin iyi olmadığı görülebilir.
Çocuklar, eğitim yaşamındaki artan maliyetler yüzünden ailesi tarafından okuldan
alınabilmektedir. Böylelikle, çocuklar aileleri tarafından çalıştırılmak veya evlendirilmek
suretiyle eve gelir getirici ve evden bir boğazı eksilmesi gibi durumlara
zorlanabilmektedir. Öte yandan, çocuklar eğitimlerine devam edebilmek ve gerekli
eğitim materyallerini alabilmek için harçlıklarını biriktirme veya çalışma isteği içinde
olduğu görülmüştür. Çocuklar eğitim yaşamlarına devam etmenin çok önemli olduğunu,
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aksi taktirde okulu bırakırlarsa ilerleyen zamanlarda, daha yorucu, düşük ücretli ve sosyal
statüsü zayıf işlerde çalışabileceklerini ifade etmişlerdir. Çocuklar, iyi bir iş sahibi
olmanın eğitim yaşamından geçtiğini ve çocuklara işte mi çalışmak istersin yoksa
okumak istersiniz diye sorulduğunda, eğitimi tercih ettikleri görülmüştür. Bunun yanı
sıra, eğitimlerini bitirdikleri taktirde, gelecekte istedikleri mesleğe ulaşabileceklerini
(özellikle polis ve doktor), kendi ayakları üzerinde durabileceklerini ve yüksek yerlere
gelmeyi hayal ettiklerini belirtmişlerdir. Mahallede suç unsurlarının ve sağlık
sorunlarının fazla oluşu çocukları bu tür mesleklere yönlendirmiş olabilir.
Ebeveynler ise, kendileri okuyamadığı için çocuklarının okumasını ısrarla istemektedir.
Çocuklarının okudukları takdirde kendi ayakları üzerinde durabilecekleri ifade
etmişlerdir. Ancak ebeveynler maddi kaynakları kısıtlı olduğu için, okutmakta zorluk
çekmektedir. Bununla birlikte ebeveynler, çocuklarını okutabilmek için her türlü
fedakarlıkları yaptığını, ancak arkadaşlarından geri kalmaması için ek ders
aldıramadıklarını ve ek hoca tutamadıklarını (iyi eğitim almalarını istiyorlar) ifade
etmişlerdir. Okullardan sürekli ek kitap, ek ders ve kıyafetler istendiğini bunu
karşılamanın zor olduğu söylemişlerdir. Buna ek olarak, çocuklarını bu mahalledeki
okula göndermek istemediklerini, çünkü hem eğitimin kalitesiz hem de okulun çevresinin
kötü olduğundan dolayı başka mahalledeki okula gönderdiklerini belirtmiştir. Bunun
yanında, imkân dahilinde olsa çocuklarını kolejlerde okutmak istediklerini de
vurgulamıştır. Öte yandan, ebeveynler, çocuklarının uzak mahalledeki okullarda
okuttuklarını ve bu okullara gidebilmek için birden fazla vasıta değiştirdiğini ifade
etmişlerdir. Okutmak içinde ellerinden geleni yapsalar da okumak istemeyen çocuğun
okumadığını da belirtmişlerdir. Bununla birlikte, mahalle baskısı, yakın çevrenin
davranışları ve kocalarının tutumu (maddi kaynaklardan ötürü) çocuklarının eğitimine
engel olduğunu ifade etmişlerdir.
Son olarak uzman ve karar vericiler, yoksulluğun çocukların eğitimine olumsuz
etkilerinin mekâna ve zamana göre farklılaşabileceğini belirtmişlerdir. Ebeveynlerin,
mevsimlik tarıma gittiği zaman çocuklarını da yanında götürmesi ve bu durumun
çocukların eğitim yaşamını sekteye uğratabileceğini söylemiştir. Buna ek olarak, kırsal
kesimler ile kent arasında, Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında bir eğitim açığının da
bulunduğunu ifade etmişlerdir. Bununla beraber geçmişte kırsal bölgelerde yetişen ve
yoksul olan çocukların, iyi bir konuma ve statüye gelmesinin günümüze göre daha kolay
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olduğunu vurgulamışlardır. Kent yaşamının içinde ise eğitime ilişkin büyük bir
dengesizliğin olduğunu, bir başka ifadeyle yoksulların yaşadığı bölgelerin, zenginlerin
yaşadığı bölgelere göre, eğitim kalitesinden yoksun olduğuna ve çocukların bu eğitim
kalitesine ulaşma noktasıda daha düşük erişime sahip olduklarını belirtmiştir. Öte yandan,
yoksulların yaşadığı bölgelerdeki okulların eğitim kalitesinin düşük, alt yapısının kötü ve
öğretmenlerin niteliksiz olduğunu ve buraya yeni atanan öğretmenlerin sürgüne
gönderilmiş gibi hissettikleri dile getirilmiştir.
Uzman ve karar vericiler, yoksulluğun çocukların eğitim materyallerine erişimine
etkisinin olumsuz olduğu görüşündedir. Türkiye’de eğitim ve ders kitaplarının ücretsiz
sağlandığını ancak ebeveynlerin çocuklarına daha iyi eğitim almalarını için ek ders ve ek
kitap aldıramadığını ve liseye giriş sınavlarına hazırlanmaları için ücretli sınavlara
sokamadığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, uzman ve karar vericiler eğitime ilişki
çocukların zaruri ihtiyaçlarının olduğunu ve ebeveynlerin çocuklarına okul üniforması,
okul çantası, bilgisayar ve internet paketi almakta çok zorlandığını ifade etmişlerdir.
İnternet ve bilgisayar zaruri bir ihtiyaç olarak görünmeyebilir ancak yaşadığımız 21.
yüzyıl teknoloji çağı olduğunu anımsarsak bu durumun zaruri olduğu görülebilir. Daha
yaşamın içinden bir örnek vermek gerekirse, öğretmenlerin ödevleri bilgisayardan
istemesi ve öğrencilerin bu ödevi yapabilmesi için internete ihtiyaç duyması gerekli bir
araç olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin, ellerinden geldiği kadar çocuklarının eğitim
materyallerini karşılama isteği olduğunu ancak, bu eğitim materyallerinden (ucuz pastel
veya suyu boya) en ucuzunu ve kalitesizini aldığı ifade etmişlerdir. Bu durumun,
çocukların okuma şevkini kırdığı vurgulamıştır.
Uzman ve karar vericiler çocukların, okul öncesi eğitime ulaşamadıklarından dolayı
yaşama bir adım geriden başladıklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra aile üyelerinin bilinç
ve eğitim konusunda eksik ve maddi olarak da yetersiz olduklarından dolayı, çocukları
doğru bir şekilde yönlendiremedikleri ve çocukların kitaplara ve kütüphaneye erişimi
noktasında yeterince destekleyemedikleri görülmüştür. Aslında ebeveynler, çocukları
eğitim yaşamında nasıl destekleyebileceklerini bilmemektedir. Çocuk derslerinde başarılı
olsa da ebeveynleri ve öğretmenleri tarafından desteklenmediği taktirde çocuğun eğitim
başarısının uzun erimli olamayacağı belirtilmiştir. Çocuklar, aile tarafından yeterince
desteklenmiyorsa, okuldaki öğretmeni tarafından bu desteğin verilip, diğer çocuklarla
farkın kapanmasının sağlanabileceği vurgulanmıştır. Buna ek olarak, çocuklar, aile ve
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ebeveynlerinden destek alamadığı taktirde, bu desteği akran gruplarından sağlayacağının
altı çizilmiştir. Öte yandan, yoksulluğun çocukların eğitim yaşamı üzerinde olumlu
etkilerinin de olacağını belirtmişlerdir. Çocukların, yoksulluktan kurtulmak için eğitimi
bir aracı olarak gördüğünü, hırs ve öfkesini eğitimde başarılı olmak için
yönlendirebileceği ifade edilmiştir. Ancak şu önemlidir ki; öğretmen desteğinin çocuk
üzerinde bir hayli önemli olduğu görüşü hakimdir. Bunun yanı sıra, çocukların uzun
dönem eğitim alma ve eğitim yaşamının bitiminde hemen para kazanamayacağı işlere
yönelme konusunda isteksizliklerinin olduğu da vurgulanmıştır. Uzman ve karar
vericiler, yoksulluğun çocukların hayal kurmasını bile etkilediğini ve hayallerine ket
vurduğunu ifade etmiştir. Şöyle ki, çocukların bir mesleği hayal ederken bile o mesleğe
ulaşmayı bir ütopya olarak görmesindendir. Eğitimin özendiriciliğinin kalmamasından
dolayı, çocuklar kendilerini çalışmak zorunda hissetikleri belirtilmiştir.
4.2.2.4. Kıyafet
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki bir başka etkisi de giyim/kuşama ilişkindir. Yoksulluk
içinde yaşayan çocuklar, genellikle kirli, yamalı, eskimiş ve büyüklerin kıyafetlerini
giydikleri görülmektedir. Bu kıyafetleri giyen çocuklar arkadaşları tarafından dışlanabilir,
ya da bu kıyafetleri giyen çocukları gördükleri zaman aralarına almak istemeyebilirler.
Giyim meselesi, çocukların bakış açısından hassas bir konu olduğu bilinmektedir.
Almanya’da yapılan bir çalışmada, yoksulluğun bazen yeterli kışlık kıyafet eksikliği ile
de karakterize edildiği görünmektedir (Baumann ve Seils, 2014’ten aktaran Andresen ve
Meinland, 2019, s. 97). Bir ilkokul çağındaki çocuğun hava şartlarına dayanıklı
ayakkabılara sahip olmaması, çocuğun faaliyetlerini ve oyun alanını büyük ölçüde
kısıtlamaktadır. Bununla birlikte, giyim aynı zamanda akran grubundaki statüyü
göstermek için de kullanılmaktadır (Andresen ve Meinland, 2019, s. 97). Uzman ve karar
vericiler yoksulluğun çocukların kıyafetlerine etkilediğini ifade etmişlerdir.
Ortaokul düzeyinde yansıyor; kıskançlık, kötü giyinen, gecekonduda oturması, yırtık
ayakkabı giymesi ve onunla gelmesi onun okulda ya da toplumda dışlanmasına sebep
oluyor.
UK-HSÖ43
Giyiminizden, kuşamınızdan, saçınızdan, başınızdan, ayakkabınızdan, onun
görüntüsünden ter temiz olsa bile kalitesinden fark edilir. O sıra da moda olan bir
ayakkabıyı diyelim spor ayakkabısını alamamış olabilirsiniz veya onun
imitasyonunu benzerini almış olabilirsiniz. Çocuklar bunu çok iyi bilirler, fark
ederler ve çok acımasızdırlar. Aradaki bu farkı kullanırlar ve siz kendinizi kötü
hissedersiniz.
UK-KK55

166

Aktaş mahallesi özelinde, yoksulluk içinde yaşayan çocukların kötü giyindiği ve
çocukların yırtık ayakkabılarla okula gelmesi nedeniyle akranları tarafından dışlanmasını
sebep olacağı belirtilmiştir. Çocukların birbirleri üzerindeki kıyafetlerin markasına,
kumaşına, vb. kadar incelediğini ve çocukların bu konuda çok acımasız olduğunu
söylemiştir.
Afrika’da yapılan bir araştırmada, çocuklar, ‘iyi yaşamayan ve yoksul’ bir çocuğu
tanımlamak istediklerinde ‘güzel giysiler var ama kirli duruyor’, ‘yırtık giysiler’ veya
‘sabun ve losyon eksikliği nedeniyle her gün banyo yapmamak’ olarak bahsetmişlerdir.
11 yaşında ve erkek çocuğu olan Dinga ise yoksul bir çocuğa atıfta bulunarak, “Onların
kıyafetleri yok; giysilerinin hepsi yırtık, ayakkabısız ve sabun ve losyon olmadan
tamamen kirli görünmektedir” demiştir (Phiri ve Abebe, 2016, s. 383-384). Bu bağlamda,
şunu da ifade etmek gerekir ki, çocukların bir kişinin giydiği kıyafetten yoksul olup
olmadığını anladıklarını ve bu nedenle iyi giyinmek istediklerini söylemişlerdir.
Böyle yoksul insanları anlarım yani. Anlaşılıyor giyimlerinden.
Ç-AB15
200-300 lira biriktirmiş olsam hani, gider güzel bir pantolon filan alırdım, güzel bir
üst alırdım. Sonra kalanına da güzel şeyler alırdım. Marka alırdım. DeFacto veya
LC Waikiki.
Ç-EBY15

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar hem kendi giydikleri kıyafetler bakımından hem de
akranlarının giydikleri kıyafetler bakımından hor görülmekte ya da hor görmektedir. Bu
tür kıyafetler giyen çocuklarla arkadaş olmak istememekte ve sosyalleşememektedir.
Araştırmaya katılan çocuklar, özellikle bir insanın yoksul olduğunu kıyafetlerinden
anlaşılabileceğini ifade etmiştir. Buna ek olarak, çocukların kıyafet konusundaki istekleri
ise, her çocuğun farklı elbiseler giymek arzusu bulunmaktadır ve bu isteklerini karşılamak
için çocukların para biriktirmeleri gerektiği görülmüştür.
Çocukların sosyal çevrelerinde alışılmış olan kalitede kıyafetlere sahip olmanın zor
olduğunu belirtmişlerdir. Yoksulluk içinde yaşayan ailelerde, kıyafetlerin değiştirilmesi
maliyetlidir ve bir kaynak ihtiyacını karşılamak çoğu zaman bir başkasından feragat
etmek anlamına gelmektedir (Redmond ve Skattebol, 2019, s. 40).
Ebeveynler çocukların zaruri giyim ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak çocuklarına marka
ve kaliteli kıyafetleri almak istediklerini, çocukların bu özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek
için evin ihtiyaçlarından kıstıklarını ifade etmişlerdir.
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Arkadaşlarından üst baş gördüğü zaman özeniyor, çocuk da istiyor. Ondan sonra,
hani ayakkabıları gördüğü zaman çok istiyor. Mesela o markalı ayakkabı falan
istiyor. Bu ay diyelim ki ekstra masraf yapacaksınız, çocukların kıyafetlerine. Bu
sefer mutfak masrafınız açık kalıyor. Mutfağı tamamlayayım derseniz bu sefer
çocukların üstü başı eksik kalıyor. Kendinize zaten hiç sıra gelmiyor, kendiniz diye
bir şey yok zaten. Sadece pazardan alabiliyoruz. Bu da onu artık istemiyor.
E-BY35

Ebeveynler, çocukların temel gereksinimi olan kıyafetlerini karşıladıklarını ancak istek
ve arzuları doğrultusunda giymek istedikleri kıyafetleri alamadıklarını ifade etmişlerdir.
Çocukların ilk sosyalleştiği alan, mahallelerdir. Genellikle aynı yoksul kesimde olan
aileler, aynı çevrelerde yaşamaktadır. Bu bağlamda, çocukların ilk arkadaşları da
mahalleden olmaktadır. Sonrasında çocukların okula başlamasıyla, sosyalleşmeleri farklı
boyut kazanır. Genellikle aynı mahallede yaşayan çocuklar, yakın çevredeki okullara
giderler, ancak farklı gelir düzeyinde ve farklı mahalleden gelen çocuklar da bu okullarda
bulunmaktadır. Bu durum, çocukların arkadaşlarından özenip, ebeveynlerinden marka
kıyafetler istemelerine neden olabilmektedir. Bu bağlamda, ebeveynlerin yoksulluk
içinde yaşayan çocuk dendiğinde ilk aklına gelenlerden biri çocukların kıyafet özentisi
olduğunu

görmekteyiz.

ortamlarından

Ebeveynler,

dışlandığını

ve

bu

çocukların
nedenle

de

kıyafetlerinden

dolayı,

akran

özgüvenlerinin

kırıldığını

ve

sosyalleşmediklerini belirtmişlerdir.
Öte yandan, pek çok çocuk için sosyal kabul, özellikle de ileri yaş grupları arasında,
sosyal çevrelerindeki gibi markalı giysiler ve ayakkabılar giyinmek anlamına
gelmektedir. Bazı çocukların moda trendlerine ayak uyduramamasının bir sonucu olarak
çocukların başkaları tarafından sözlü tacize uğradığı, alaya alındığı veya zorbalıkla karşı
karşıya kaldığı görülmüştür (Attree, 2006, s. 59).
Ancak kıyafet konusuna daha yakından bakıldığında, yetişkinler ve çocuklar arasında
farklı bakış açıları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, ebeveynler kıyafetin işlevsel yönlerine
daha fazla vurgu yapma eğilimindeyken, çocuklar sosyokültürel yönlerine (havalı
giysiler, aynı yaştaki diğer çocuklar tarafından giyilen markalar, akran grubu, vb.) daha
fazla ilgi göstermektedir (Andresen ve Meinland, 2019, s. 97). Ebeveynler, çocukların
kültürel ve sosyal entegrasyonu için kıyafetin sembolik öneminin farkında olmaları ve
çocuklarına onlara sahip olma fırsatını vermeleri bilincinde olmalarına rağmen, öte
yandan tüm çocukların doğru kıyafetlere eşit derecede sahip olamayacağının da
farkındadırlar (Andresen ve Meinland, 2019, s. 97).
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Çocukların yoksulluk nedeniyle kötü giyindiklerini ve yırtık ayakkabılarla okula gittikleri
ifade edilmiştir. Bunun sonucunda, çocukların akranları tarafından baştan aşağıya
incelendiğini

ve

akranları

tarafından

dışlandığını/dışlanacağını

ve

hor

görüldüğünü/görüleceğini belirtmişlerdir. Çocukların, kendi akran grupları içerisinde
acımasız olduğunu vurgulamışlardır. Bununla birlikte, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar
sosyalleşemediklerini ve kendilerini hor gören çocukları arkadaş edinmek istemedikleri
ifade edilmiştir. Öte yandan, çocuklar çeşit çeşit kıyafetler giymek istediklerini, bu
arzularını gerçekleştirmek için harçlıklarını biriktirdiklerini belirtmişlerdir. Ebeveynler
ise çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için evin ihtiyaçlarından kıstığını
belirtmiştir. Buna ek olarak, çocukların kıyafetlere verdiği değerin, ebeveynler tarafından
pek önemsenmediği de ortadadır.
4.2.2.5. Sağlık
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki bir başka önemli etkisi sağlığa ilişkindir. Yoksulluk
içinde yaşayan bir ailede, sağlık bakımından en fazla çocukların etkilendiğini
söyleyebiliriz. Ülkemizde 18 yaş altındaki tüm bireylerin sağlık güvencesinin olması,
hastanelerden ücretsiz yararlanması Türkiye özelinde bir nebze çocukların sağlıklarına
ilişkin güzel bir durum olduğu söylenebilir. Ancak, yoksulluk içinde yaşayan çocukların
sağlıkları, barınmadan (tek odada hep birlikte yaşamaları, bulaşıcı hastalıkların
taşınmasında önemli vb., evlerin yeteri derecede iyi ısınmaması vb.), beslenmeden
(sağlıksız, kalitesiz ve besin değeri yüksek olmayan gıdalarla beslenmeleri), kıyafetten
(kış günü soğuktan korunması için yeterli ve kaliteli kıyafetlerinin olmayışı) vb.
durumlardan olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Ancak, çocukların sağlıklarının
olumsuz yönde etkisi sadece fiziksel olarak değil, çocukların psikolojilerini ve
sosyalliklerini de etkilemektedir.
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksulluğun getirdiği zorlukların üstesinden çoğu
zaman gelemeyebilir. Bu nedenle, çocuklarda içe kapanma, sıkıntı, üzüntü, huzursuzluk,
sürekli kötü düşünmek gibi psikolojik etkilerinin yanı sıra bu etkilerin dışa yansıması
olarak başkasına veya kendine zarar verme, küfürlü söz söyleme vb. sosyal sağlığına da
olumsuz yönde etki yaptığı görülebilir. Bu bağlamda, çocukların içe kapanması, üzüntü
duyması veya başkasına ve kendine zarar verme güdüsü, sağlıklı bir şekilde
sosyalleşememesine neden olabilir.
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Çevreniz aslında genlerinizin ifadesini değiştirebilir, onları ayırmak yerine ikisi arasında
etkileşimler yaratılabilir. Bu bulgunun çocuk yoksulluğu politikası için önemli
çıkarımları bulunmkatadır. Çevresel eksiklikler bir çocuğun genlerinin ifadesini
gerçekten etkileyebiliyorsa, çocukluk çağı yoksulluğu çocuğun nörolojik gelişimini
etkileyebilir ve çocuğun yaşamı boyunca devam eden eksiklikler yaratabilir. Çocuk
yoksulluğu ile sağlıksızlık gibi olumsuz sonuçlar arasındaki ilişkiler bilinmesine rağmen,
şimdi bu fenomenin arkasındaki biyolojik nedenleri daha iyi anlaşılmaktadır (Chang,
2015, s. 263). Örneğin, Borghol vd. (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, küçük olsa
da çocukluk gelişimi sırasında meydana gelen gelirle ilişkili epigenetik değişikliklerin
yaşam boyu devam ettiğini göstermektedir (Aktaran Chang, 2015, s. 263).
Yoksulluğun, çocuklarda epigenetik örüntülerini değiştirebileceği ifade edilmiştir. Bu
bağlamda yoksulluğun çocuklarda fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarına yönelik olumsuz
durumların olması kaçınılmazdır. İlk önce yoksulluğun çocuklarda fiziksel sağlıklarına
olumsuz etkileri incelenmiştir.
4.2.2.5.1. Fiziksel

Yoksulluk çocukların fiziksel sağlıklarını etkilemektedir. Çocukların fiziksel olarak
sağlık durumları incelendiğinde, mide bulantısı, grip ve ateş gibi sorunların sıklıkla
rastlandığı görülmüştür. Kötü barınma koşulları, ebeveynlerin çalıştığı işlerden getirdiği
hastalıklar ve aynı zamanda iyi bir tedavi alamamasından dolayı çocuklar hastalıklardan
etkilenmektedir.
Çocuklar sık hastalanır. Grip olabilirler, ateşleri çıkabilir; baş ağrısı, mide
bulantısı, kusma, halsizlik, böyle hastalıklara yakalanabilirler.
Ç-SSK12
Evi kirli falansa, çocuğun sağlığı da bozulabilir. Ev ortamını etkiler.
Ç-AÖ13
Doğalgazı biz kısık kullanmak zorundayız, ev soğuk oluyor, çocuklar hasta oluyor.
E-ND38

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, normal bir çocuğun yaşadığı hastalıklar gibi mide
bulantısı, soğuk algınlığı, üşütme veya gribal enfeksiyon yaşarlar, ancak yoksulluk içinde
yaşayan çocuklar sürekli hasta olduklarını ifade etmişlerdir. Duvarların rutubetli, evin
kirli, duvarların kalitesiz boyalarla boyanması ve yatacak yerlerinin olmaması çocukların
sağlıklarını önemli derecede etkilediğini söylemişlerdir.
Erken çocukluk dönemindeki yoksulluk ve yoksunluk hem sağlığı hem de gelişimi çeşitli
boyutlarda etkilemektedir ve çocukların tüm yaşamları boyunca ciddi sağlık sonuçlarına
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neden olabilir (Ellsässer vd., 2002; Reißlandt ve Nollmann, 2006’dan aktaran Hornberg
ve Pauli, 2007, s. 573). Çocuklara odaklanan sağlık hizmeti eşitsizlikleri konusunda daha
fazla ampirik araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen düşük sosyoekonomik statü
(SES); düşük doğum ağırlığına, artan yenidoğan ölüm ve yaralanma oranlarına, motor ve
konuşma gelişimi bozukluklarına, fiziksel ihmale, engelliler için daha büyük riske, kronik
hastalıklara (örneğin diyabet) ve düşük gelişimsel skorlara etki ettiği bulunmuştur
(Bradley ve Corwyn, 2002; Kamensky vd., 2000; Richter, 2005’den aktaran Hornberg ve
Pauli, 2007, s. 573).
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, sık sık hastalanması, tüm yaşamları boyunca kronik
hastalıkların çıkmasına neden olabilir. Birçok araştırmada, yoksul çocukların, zengin
çocuklara göre fiziksel sağlıklarının kötü olduğudur. Bununla beraber beslenme ve çevre
koşullarının, çocukları hasta ettiği ifade edilmiştir.
Dışarıda çöp toplarken mesela pislikli bir hastalıklar var, çok ilerleyen bir hastalık
var, üzüntüden hastalıklar var, onlara yakalanabilirler.
Ç-ÖBK14
Yani ne bileyim, beslenemediği zaman vitaminsiz kalır, yani bayılma, düşme. Ben
çok gördüm öyle insan, çok da duydum. Okulunu bırakıyorlar, simit satıyorlar, çöp
topluyorlar. Yani o pisliğin içinde artık o çocuk nasıl sağlıklı olur bilmiyorum.
E-GK39

Öte yandan bu hastalıkları yaşamalarında barınmanın yanında beslenme ve çevresel
koşulların da önemi büyüktür. Çocukların çöpleri karıştırması nedeniyle dışardan
getireceği

mikrop

ile

hastalanabileceği

ve

kötü

beslendikleri

için

ise

zehirlenebileceklerini ifade etmişlerdir. Öte yandan, yoksulluk içinde yaşayan çocukların
önemli hastalık evrenlerinde maddi durumları olmadığı için tedavi olamama durumları
ortaya çıkmaktadır.
Onun bir hastalığı olur, ameliyata götürürler, ameliyat için para gereklidir, bu para
miktarı da çok yüksek olduğu için, o aile de bulamadığı için çocuğu daha kötü
olabilir.
Ç-MD12
Sağlık açısından, çocuğun vücut direnci daha düşük olduğu için çocuk çok sık
hastalanabilir veya hasta olduğu zaman, sonuç olarak getiri olmuyor o evde ve o
çocuk çok iyi bir tedavi altına alınmayabilir.
Ç-HBK15
Zaten devlet hastanesi. Hastanede bir problem çekmiyoruz, ama o ilaçları almakta
falan zorluk çekiyoruz. “Anne, hastaneye gitmeyelim” diyorum. Çünkü ilaç alacağız
şimdi, babam ne yapıp edip bir şeyin parasını ona verecek. O yüzden hastalığım
ertelenebiliyor.
Ç-BÇ15
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Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, içinde bulundukları parasal durumun kendi
sağlıklarını etkilediğini düşünmektedir. Paraları olmadığı için ameliyat masraflarının
karşılanamayacağını, kullanması gereken ilaçları alamayacağını veya iyileşmeleri için
gerekli olan tedaviyi olamayacaklarını ifade etmişlerdir. Yeterli gıda takviyesi
almayan/alamayan,

gerekli

tedaviyi

görmeyen/göremeyen,

ilaçlarını

kullanmayan/kullanamayan ve zamanında ameliyat olmayan/olamayan çocukların
bedensel ve zihinsel gelişiminde gerilik görülebilir.
Avustralya’da yapılan bir araştırmada, çocukların özellikle hastaneler olmak üzere kamu
hizmetlerindeki eksiklikleri vurgulamışlardır. Pek çok çocuk, hastanenin acil
servislerinde uzun bekleme süreleri yaşamış ya da duymuşlardır ve hasta ya da yaralıların
çok uzun süre beklemesi gerektiğinden endişe duymaktadırlar (Bessell, 2019, s. 63). Buna
ek olarak, Çin’de yapılan bir araştırmada ise Çin Halk Cumhuriyeti’nde Minimum Yaşam
Güvenliği Standartı (MLSS) alan ailelerde yaşayan çocukların hastalandıklarında tıbbi
yardım almada zorluk çektiğini, çünkü tıbbi tedavi masraflarının MLSS tarafından
karşılanmadığını ve ebeveynlerinin sınırlı mali kaynaklar nedeniyle yeterli sağlık
hizmetini karşılayamadığını göstermiştir. Öte yandan, Hong Kong'da ise Kapsamlı Sosyal
Güvenlik Ödeneği (CSSA) alan ailelerin devlet hastanelerinde ücretsiz tıbbi tedavi görme
hakkına sahiptir. Bu bağlamda Hong Kong'daki çocukların, Çin Halk Cumhuriyeti’ne
kıyasla sağlık açısından daha iyi bir güvenliğe sahip olduğu görülmektedir (Qi ve Tang,
2015, s. 39).
Türkiye özelinde ise, 18 yaş altı çocuklar anne ve babanın tesciline bakılmaksızın Genel
Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır ve primleri devlet tarafından ödenmektedir. Bu
bağlamda, 18 yaş altındaki tüm bireylerin hastanelerden ücretsiz yararlandığı bir sistem
kurulmuştur (AÇSHB, 2020). Buna ek olarak, birçok hastanede çocuk acil servisinin
bulunmasından dolayı, çocuklara ilişkin bir hastalık vukuu bulduğu zaman tedavisine
hemen başlanabilmektedir.
Yoksulluk çocukların, bedensel ve zihinsel gelişimini de etkilemektedir.
Bir insan sırf ekmek yerse gelişemez, vücudu bünyesini geliştiremez ekmek en ucuz
yemek şeyi, karın doyurma şeyi genelde de bu bölgede ekmek çok tüketimi var.
Çocukluktan yana istediği vitaminleri alamazsa, anne baba onu tedarik edemezse,
zihinsel ve bedensel gelişimi de eksik olur bu çocuğun
UK-ÜT49
Aslında en büyük şey gelişimi ketliyor. Örneğin çalışan çocuklarla ve sokak
çocuklarında da fiziksel gelişim ketlenmiş durumunda. Yani çocuk belki 14
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yaşındandır ama sen dışarıdan baktığında 9 yaşında gibi algılayabilirsin hâlâ. Boy
gelişimi özellikle, o çok ketleyen bir şeydir.
UK-HA43

Uzman ve karar vericiler yoksulluğun çocukların fiziksel sağlıklarına olumsuz etkisi
olduğunu düşünmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin çocukların sağlığına etkisine
‘beslenme’ alt temasında kısaca değinilmiş. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların
gerekli vitaminleri ve proteinleri almadığı takdirde zihinsel ve bedensel olarak gerileme
yaşayacağı ve bağışıklık sisteminin zayıflayacağını ifade etmiştir. Uzman ve karar
vericiler, çzellikle yoksulluğun çocukların kısa boylu, cılız, bodur vb. gibi fiziksel
gelişimine ket vurduğunu ve akranlarına göre yaşından daha küçük göründüğünü
belirtmişlerdir. Öte yandan UK-ÜT49 “Daha çocuk dünyaya gelmeden anne kendi
bakımını yapamıyor, doktor kontrollerini yapamıyor, doğum esnasında, şeker hastalığı
ile doğan çocuklar var ya” annelerin yetersiz ve dengesiz beslenmesinden dolayı,
çocukların sağlıksız olarak doğduğunu da vurgulamışlardır. Yoksulluğun çocuklarının
fiziksel sağlığına ilişkin olumsuz etkilerini UK-HÜK31, UK-FD54, UK-PUS43 ve UKEİ31 de ifade etmiştir.
Doğum öncesi yetersiz bakım veya yoksul annelerin yetersiz beslenmesi nedeniyle sağlık
sorunları doğumdan önce bile başlayabilir. Yetersiz beslenme, sağlıksız bir yaşam ortamı,
aşı olmaması ve uygun olmayan bebek bakımı nedeniyle doğumdan sonra da devam
edebilir (Monheit ve Cunningham 1992’den aktaran Pressman, 2011, s. 324). Buna ek
olarak, düşük doğum ağırlığı ve yenidoğan ölüm oranları gibi bebek sonuçlarına
doğrudan bakan araştırmalar, dezavantajlı kadınlar ve ebeveynler için gelir desteğinin
sağlanmasının önemli etkileri olduğunu bulmuşlardır (Hoynes, Page ve Steven, 2011, s.
824; Almond, Hoynes ve Schanzenbach, 2011, s. 402; Avram ve Militaru, 2016, s. 1368).
Son olarak, gelir desteğinin mevcudiyetinin sadece çocuklukta ölçülen sonuçları değil,
aynı zamanda yetişkinlikte sağlık ve ekonomik kendi kendine yeterlilik gibi uzun vadeli
sonuçları da olumlu etkilediği bulunmuştur. Buna ek olarak, anne karnında ve erken
çocukluk döneminde gıda yardımlarına erişimin, yetişkinlikte metabolik sendrom
koşullarında (obezite, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet) önemli azalmalara ve
kadınlar için ekonomik olarak kendi kendine yeterlilikte (eğitime, kazanca ve gelive
refaha katılımda azalma) artışlara neden olduğu görülmüştür (Hoynes, Schanzenbach ve
Almond, 2016, s. 930; Avram ve Militaru, 2016, s. 1368).
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Yoksulluğun çocukların sağlıkları üzerine büyük etkisi bulunmaktadır. Yoksulluk
çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Yoksulluk çocukların fiziksel sağlıklarını bir başka ifadeyle mide bulantısı, grip ve ateş
gibi sürekli tekrarlanan hastalıklara neden olmaktadır. Buna ek olarak, kötü barınma
koşullarından (rutubet olması, evin ısınmaması, kirli olması, kötü boyaların kullanılması
ve yatacak yerinin olmaması) dolayı da sık hastalandıkları görülmüştür. Kötü
beslenmeden kaynaklanan zehirlenmeler yaşayabileceklerini belirtmişlerdir. Buna ek
olarak, parasızlıktan dolayı ameliyat masraflarını karşılayamadıkları, kullanması gereken
ilaçları alamadığı ve iyi tedavi göremedikleri belirtilmiştir.
Uzman ve karar vericiler, Türkiye’deki sağlık sisteminin birçok sorunu olmasına rağmen
çocuklara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin hem kapsayıcılığı ve hem de ücretsiz
olması yönünden önemli olduğu görüşündedir. Öte yandan, çocukların yeteriz ve
dengesiz beslenmesinden (gerekli vitaminleri, proteinleri vb.) ve buna ek olarak uyku
kalitelerinin düşük olmasından dolayı vücut dirençlerinin zayıflayacağı ve sürekli
hastalanacağı ifade edilmiştir. Bu tür bir beslenmeden dolayı, çocuklarda bodurluk,
cılızlık, zihinsel ve gelişimsel geriliğin de olacağı vurgulanmıştır. Bununla beraber
annelerin yetersiz ve dengesiz beslenmesinden ötürü, çocuklarını sağlıksız dünyaya
getirdiklerini ifade etmişlerdir. Çocuklar hastalandıkları zaman, bu hastalığı öteledikleri
(çocuklar veya ebeveynleri tarafından) ve zamanında müdahale edilemediği için
hastalıkların kalıcı hasarlar bıraktığını belirtmişlerdir. Bunun bir nedeni olarak da
çocuklarını hastaneye götürecek parayı her zaman bulamayışlarındandır. Öte yandan
Altındağ bölgesinin hem çalışma yaşamı (sanayi bölgesi) hem de ebeveynlerin barınma
koşulları bakımından sağlıksız bir bölge olması, çocuklarda ve ebeveynlerde kanser ve
verem gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına, bununla beraber hepatit, astım gibi de
kronik hastalıkların vuku bulmasında neden olabileceğinin de altı çizilmiştir.
4.2.2.5.2. Ruhsal (Psikoloji)

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların karşılaştıkların en büyük sorunlardan biri de
yoksulluğun psikolojik etkileridir. Bu etkiler çocuk üzerinde daha derin ve şiddetli
yaşanabilmektedir. Bu çocuklar, yoksulluk içinde yaşadıkları için üzülebilmekte,
bunalabilmekte, içine kapanabilmekte ve sonrasında fiziksel ve ruhsal hastalıklara gebe
kalabilmektedir. Buna ek olarak, yoksulluğun getirdiği bu psikolojik sorun ve
dışlanmışlık hissi, çocukların sosyalleşememesine ve stresli bir ruh hâline bürünmesine
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neden olabilir. Bu durumundan dolayı eğitimlerini, aile içi ve arkadaşları ile iletişimlerini
de olumsuz etkileyebilir.
Çocukların gıda güvensizliği yaşaması ve istek ve ihtiyaçlarının giderilememesi
psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Zaten ruhsal olarak da çok etkileniyorlar. Beslenemedikleri için bunu bir kusur
olarak gördükleri için psikolojik olarak kendilerini kötü hissediyorlar. Daha çökük,
hayata karşı yenilmiş gibi hissediyorlar.
Ç-GD15
12-15 yaş grubu tam ergenliğin başladığı bir dönem. Dik, tam lafların pat pat
konuşulduğu dönem ve çocuklar çok etkileniyor bundan. Bir çocuğumuz, bana 1.
sınıf çantasıyla üzerinde pepe resmi var, çocuk bana dedi ki “ben nasıl gidebilirim
Emine abla bu Pepeli çocuk çantasıyla”, “bak beni zorla gönderdi ailem, sınıftakiler
karikatür çantasıyla geldim diye bana pepe diyorlar”. Bu ne kadar büyük bir travma.
UK-Eİ31

Genel olarak yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksulluk içinde yaşadıklarını
bilmektedir. Yoksulluğu bir kusur olarak görmekte ve rahat/özgürce hareket
edememektedir. Bu durumunun, onların ruh hâllerini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz.
Buna ek olarak, çocukların istek ve ihtiyaçlarının tam olarak gözetilmemesinin bir sonucu
olarak, çocukların küçük kardeşinin çantasıyla, üniformasıyla veya kıyafetiyle okula
gittiği vakit, akranları tarafından dalga geçildiğini ve bu durumun ruhsal olarak çocukları
etkilediğini belirtmişlerdir. Bu olumsuz ruh hâline, iyi yatamadıkları (uyuyamadıkları),
iyi beslenemedikleri veya iyi giyinemedikleri için büründüklerini de ifade etmişlerdir.
Ayrıca, açlıkla ilişkili diğer sorunlar arasında, okul öncesi çocuklarda daha yüksek
düzeyde kronik hastalıklar ve içselleştirici davranış sorunları ve bu zorluklara ek olarak
okul çağındaki çocuklar arasında görülen daha yüksek düzeyde anksiyete veya depresyon
yer almaktadır (Weinreb vd., 2002, s.1; Anthony vd., 2011, s. 2001.).
Bu bağlamda, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmaması durumunda strese ve depresyona
itildiği görülmektedir. Depresyona ve strese itilen çocuğun, akranlarıyla iletişiminde
sorunlar yaşaması muhtemeldir. Çocukların kendilerinde olmayan ürünleri, akranlarının
sahip olduğunu gördüklerinde de ruhsal olarak etkilendikleri görülmüştür.
“Neden onlar da var, neden bizde yok; Onların ailelerinin durumu neden iyi, neden
biz kötüyüz? Onlar her yere gidebilir, biz neden gidemiyoruz?” diye üzülüp içine
atabilir ve hasta olabilir.
Ç-SA14
Ben de istiyorum, yalan söylemeyeyim, arkadaşlarımda görüyorum, geliyorum,
söylüyorum. Annem de elinden geldiğince yardım etmek istiyor, mesela iğne oyası
falan yapıyor. Ertesi gün geri üzülüyorum; cüzdanının cebine geri para koyduğumu
bile hatırlıyorum.
Ç-BÇ15
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Çocuklar çoğu zaman kendi ailesini, başka ailelerle veya kendilerini başka çocuklarla
kıyaslama eğilimindedir. Bu çocuklar ‘onların var benim niye yok’ ifadeleriyle ile
kıyaslamanın getirmiş olduğu olumsuz bir psikolojik ruh hâline bürünebilir. Yoksulluk
içinde olmaları onları üzmekte, kıyasladıkları çocuk ve ailelerinin bir adım gerisinde
olduğunu düşünmektedir. Ç-BÇ15’in ifade ettiği gibi, ebeveynler çocukların
arkadaşlarından geri kalmasını istemezler, ancak çocuklar her şeyin farkındadır ve bu
farkındalık annesinden aldığı harçlığı annesinin tekrardan cebine koyma hüznü
barındırmaktadır. Eğer bu kıyas, çok şiddetli biçimde yaşanır, çocuklarda etkisi şiddetli
ve derinlemesine yaşanırsa hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak çocukların
sağlıklarının olumsuz yönde etkilenebileceğini ifade etmişlerdir. Bu durum, son tahlilde
eğitimlerini etkileyebilir.
Annenle babanın kavga etmesi de üzüyor seni, psikolojik sorunların da oluyor,
toparlayamıyorsun kendini. Derslere de çok yansıyor. Derslerde bakıyorum, bir
anda dalıyorum.
Ç-BÇ15
Çok üzülürler. Okuyamazlar zaten. Büyüdüklerinde ne olacaklar belli değil, meçhul.
Üzüntüden hastalıklar var, onlara yakalanabilirler.
Ç-ÖBK14

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksulluğun getirdiği üzüntü, sıkıntı, hastalık vb. gibi
sorunlarla başa çıkamadıkları zaman derslerine olumsuz bir şekilde yansıdıklarını ifade
etmişlerdir. Çocukların psikolojisinin bozulması ve içe kapanmasından dolayı, derslerde
daldıklarını, derslerinin kötüye gittiğini veya okul notları yüksekken düşebileceğini ifade
etmişlerdir. Bu bağlamda psikolojilerinin bozulması sebebiyle okula gitmek
istemeyeceklerini ve hatta okulu bırakabileceklerini bile söylemişlerdir. Yoksulluğun
ruhsal sağlıklarına getirdiği bu olumsuz durumun çocuklarda şiddetle, kötü sözle ve
hırçınlıkla dışa çıktığı görülmüştür.
Kötü ağabey. Psikolojik dengeleri. Kendine bir zarar vermesini engeller. Sinirlenip
kendilerini bir yerlere vuruyorlar, kesiyorlar, eve gelmemezlik gibi bir durum
oluyor. Arkadaşına vuruyor. Okul malına mesela zarar verebilirler, psikolojik
durumdan; hocalara ya da arkadaşlarına kötü laf, kötü söz söyleyebilirler
Ç-EA13
Çocuklarım da üzülüyor. Ben babalarıyla tartışıyorum, benim kızlar üzülüyor.
Çocukların da psikolojisi altüst. Hep kavga, şiddet oluyor hocam. Hırçınlaşıyorlar,
kavgacı oluyorlar? Ne devlete hayrı var ne millete hayrı var böyle çocuğun. Ne
olacak?
E-RB40
Bu gruplarda çok fazla antidepresan kullanımı, böyle yaşama karşı olumsuz
görüşler, ağır gelecek kaygısı buna benzer tablolar var. Dolayısıyla hani gün
yaşanmadığı için geleceğe dönük süreçlerde de bir sıkıntı var.
UK-FD54
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Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, psikolojilerinin kötü olması sadece eğitim yaşamını
olumsuz yönde etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda kendilerine ve dışarıya karşı
şiddet gösterdiklerini, ağladıklarını ve kötü sözler söylediklerini ifade etmişlerdir. Çünkü
yaşanılan tüm bu olumsuzluklar karşı, çocuklarla oluşan bu stresin bu şeklide ortaya
çıktığı söylenebilir. Buna ek olarak, uzman ve karar vericiler çocukların bir gelecek
kaygısı yaşadığını ve bu kaygının, stresin ve zorlukların getirmiş olduğu bunalımı
atlatmak için çocuklarda antidepresan kullanımının yaygın olduğu vurgulamıştır.
Çocuklar bu stresi kaldıramadığı taktirde, fiziksel sağlığında da bozulmalar
başlayabilmektedir.
Gözlemliyorsun. Bazen dertleşiyorlar, anlatıyorlar. Bizim durumumuz yok diyoz.
Gezilere gidiyorlar parasıyla, başka bir şeylere gidiyorlar. Durumumuz olmayınca
da bazen üzülüyorlar. Ağlamasalar da bildirmiyorlar. Yani çok etkiliyor. Strese
giriyorlar. Büyük kızım tüm vücutlarında batmış tümden. Hep stresi alıyorlar.
E-SD47

Yoksulluk içindeki ailelerde çevre ve akrabaların sosyal ve maddi desteği olmasa hem
ebeveynler hem de çocuklar yoksulluğun getirdiği bu zorluklarla başa çıkmakta
zorlanabilir. Ebeveynler, yoksulluğun getirdiği bu etkilerin çocuklar üzerinde strese
neden olduğunu ve bu stresin aile içi ufak tartışmalara, vücutlarında döküntülere ve
özgüvenlerini kaybetmelerine neden olduğunu belirtmişlerdir. Uzman ve karar
vericilerinden UK-HAK47, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, kendine benzeyen
akran gruplarıyla takıldığı için psikolojilerinin fazla etkilenmediğini ancak ailede bir
sorun varsa etkileyebileceğini söylemiştir. Yoksulluğun çocukların psikolojisini
etkilediğini UK-MSK37, UK-HSÖ43 ve UK-OKO47 de görüşleriyle destek vermiştir.
İnsan vücudu tehlike algıladığında salınan belirli hormonları bulunmaktadır. Bu stres
hormonları, bir yırtıcı tarafından saldırıya uğramak gibi acil durumlarda salınmaktadır.
Yakın zamanda stresli durumlara tekrar tekrar maruz kalındığında, vücudun bu toksik
stres hormonlarının yüksek seviyelerde salgılandığını keşfedilmiştir. Bu salınım, beyni
gerçekten yeniden yapılandıracak şekilde vücuda aşırı yük bindirmektedir. Yoksulluk
içinde yaşayan çocuklar için toksik stres yaygın bir durumdur. Öyleyse, bu çocukların,
anormal derecede yüksek strese maruz kalmalarının nörolojik yansımalarıyla yüz yüze
gelmesi şaşırtıcı olmamalıdır (Chang, 2015, s. 264). Buna ek olarak, olumsuz çocukluk
deneyimleri (fiziksel tacizden duygusal ihmallere kadar değişen) çocukların karşılaştığı
toksik stres miktarını artırmaktadır. Yoksulluk içinde yaşayanların, yoksulluk sınırının
üzerinde yaşayanlara göre bu deneyimlerden önemli ölçüde daha fazlasına sahip olma
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olasılığı yüksektir. Ancak, ters etkiler yaratmak için çocukluğun bu kadar açık bir şekilde
travmatik olması gerekmemektedir. Araştırmalar, tekrarlanan ancak nispeten düşük
seviyelerde stres tetikleyicilerin (uzaktan silah sesleri duymak veya ebeveynlerle kaliteli
zaman geçirmemek gibi) bile toksik strese neden olabileceği görülmüştür. Çocukluk
çağında oluşan toksik stresinin sonucu kalıcıdır. Stres hormonlarının aşırı üretimi, sağlıklı
nöronal bağlantılar ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde güçlü gelişim için gerekli olan
genleri durdurabilir (Chang, 2015, s. 264).
Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluk içinde yaşamayanlara göre
toksik strese maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğu görülebilir. Toksik strese
maruz kalan çocukların, fiziksel, gelişimsel ve zihinsel geriliklerinin olması beklenir ve
bu durum kalıcıdır.
Yoksulluğun çocukların sağlık içerisinde en fazla ruhsal durumlarını etkilediği ve
yoksulluğun etkilerini çocukların daha derin ve daha şiddetli yaşadığı söylenebilir.
Çocuklar yoksulluk içinde yaşadıklarının bilincinde olup, kaliteli uyuyamadıkları,
giyinemedikleri, yiyemedikleri ve gezemedikleri için psikolojilerinin bozulduğunu
söylemişlerdir. Aile içi iletişimin de çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkilediği
ifade edilebilir. Öte yandan çocuklar kendi ailesini ve kendisini, başka gruptaki insanlarla
kıyasladığı için, çocuklarda bir yoksunluk durumu oluşabilmektedir. Bu kıyas ve özenme
durumunun çok şiddetli olması ve yoksulluğun getirdiği zorluklarla başa çıkamadıkları
durumda çocukların derslerine olumsuz bir şekilde yansıdığını vurgulamıştır. Bir başka
ifadeyle, bu durumun sonucunda okula gitmek istemeyeceklerini ve okulu
bırakabileceklerini belirtmişlerdir.
Ebeveynler çocuklarının, yoksulluk nedeniyle aile için çatışmalara tanık olduklarını bu
durumun çocukların strese girmesine veya üzülmesine ve bunun sonucunda ya içe
kapanarak ve ağlayarak bu durumu içselleştirdiğini ya da saldırganlaşarak tepki
verdiklerini belirtmişlerdir. Ebeveynlerden bu duruma anneleri tanık olmakta, çocukların
bir sıkıntısı ve derdi olduğu zaman annelerine anlattıkları görülmüştür. Buna ek olarak,
ebeveynler bu sıkıntıların çocukların vücutlarında döküntülere ve özgüvenlerinin
sarsılmasına yol açtığı vurgulanmıştır. Tüm bunlar yaşanırken, ebeveynler (anneler) bu
sıkıntılar karşısında çaresiz kaldıklarını da ifade etmişlerdir.
Uzman ve karar vericiler, çocukların ilkokul aşamasında yoksulluğun getirdiği zorlukları
tam anlamıyla algılayamadığını, ancak ergenlikle beraber bu sorunla yüz yüze
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kaldıklarını ifade etmiştir. Çocukların, yoksullukla baş etmesi ebeveynleri kadar başarılı
olmayabilir. Bu nedenle, çocukların hem aile içinde hem de aile dışından desteklenmesi
gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan, çocukların istek ve ihtiyaçlarının tam olarak
gözetilmemesinin bir sonucu olarak, çocukların küçük kardeşinin çantasıyla,
üniformasıyla veya kalemleriyle okula gittiği vakit, akranları tarafından dalga geçildiğini
ve bu durumun ruhsal olarak çocukları etkilediğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra,
yoksulluk içinde yaşayan çocukların, diğer akranlarına göre daha erken ergenliğe girdiği
ve daha erken olgunlaştığı söylenmiştir. Öte yandan, çocukların bir gelecek kaygısı
yaşadığını ve bu kaygının, stresin ve zorlukların getirmiş olduğu bunalımı atlatmak için
çocuklarda antidepresanın yaygın olarak kullanıldığını vurgulamışlardır. Hem aile içinde
hem de aile dışında destek mekanizmalarının çocuklar üzerinde olumlu bir yansımasının
olmadığı halinde, yoksulluğun getirdiği bu zorlukların üstesinden kendine benzeyen
arkadaş gruplarıyla geleceğinin altını çizmişlerdir.
4.2.2.5.3. Sosyal (Dışlanma, Özgüven, İçe Kapanma vb.)

Yoksulluk çocukların sosyal iyi olma hâllerini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle
bu olumsuz yönde etki, çocukların kendi aralarında ortaya çıkmaktadır. Araştırmaya
katılan çocuklar paraları olmadığı veya kötü giyindikleri için arkadaşları tarafından
dışlandığı, bu nedenle de bu türden bir arkadaş grubuna girmek istemediklerini ifade
etmişlerdir.
Sosyal dışlanma, ekonomik kaynaklar üzerindeki komuta (dışlanma genellikle kaynak
eksikliğiyle bağlantılı olsa da) veya bir dizi sonuç veya işlevle ilgili değildir. Aksine,
toplumdaki bazı kişilerin çeşitli kurumlardan, faaliyetlerden veya çevrelerden
dışlanmasına neden olan süreçlerle (yurttaşlığın insani, siyasi ve sosyal haklarının
reddedilmesi veya gerçekleştirilmemesi) ilgilidir (Room 1995’ten aktaran Redmond,
2008, s. 70). Sosyal dışlanmanın tanımı üzerinde anlaşmaya varılmış ortak bir fikir birliği
olmamakla birlikte, Atkinson (1998) tartışmalarda sabit görünen üç unsuru tanımlamıştır
(Atkinson, 1998, s. 13-14; Redmond, 2008, s. 70):
•

İlk olarak, sosyal dışlanma göreli bir kavramdır: insanlar belirli bir yer ve
zamanda belirli bir topluluktan veya toplumdan dışlanır. Ekonomik refahın aksine
(göreli bir yaklaşım benimseyebilir, ancak gerekli değildir), bir kişinin kendi
koşullarına tek başına bakarak dışlanmış olup olmadığına karar vermesi mümkün
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değildir. Zamanla, Amarta Sen, göreliliği kapasite yaklaşımına yerleştirme
eğiliminde oldu, ancak bu, bu yaklaşımın tanımlayıcı bir özelliği değildir.
•

Atkinson tarafından tanımlanan ikinci unsur temsilliyettir. Bir kişinin dahil
olmayı başaramadığının incelenmesi, dışlanmaya neden olan aktörlerin
(muhtemelen kişinin kendisi de dahil) belirlenmesi ile ilgili olmalıdır. Temsilliyet
tartışmalı bir şekilde insan haklarının merkezinde yer alır, çünkü her hak için
karşılık gelen bir yükümlülük sahibi vardır (ancak bu, açıkça belirtilen bir
yükümlülük sahibinin bulunmadığı durumlarda hiçbir hak olmadığı anlamına
gelmez; örneğin, uluslararası toplumun ilke olarak görevi vardır: vatansız
kişilerin haklarının korunması). Ek olarak, temsilliyete odaklanma, sadece
bireylere değil, aynı zamanda gruplara (örneğin etnik gruplar) ve topluluklara
odaklanma anlamına da gelir ve topluluklar, aktörler ve kurumlar her zaman
sadece bireysel bir odağa sahip değildir.

•

Sosyal dışlama yaklaşımındaki üçüncü unsur dinamiklerdir. Önemli olan sadece
insanların mevcut durumu değil, aynı zamanda gelecek için beklentileridir. Yine,
bu faktör sosyal dışlanmayı diğer iki yaklaşımdan ayırır. Atkinson açıkça
insanların kendi beklentilerini olduğu kadar çocuklarının beklentilerini de içerir.

Bu bağlamda, çocukların sosyal yaşamdan dışlandıklarını söyleyebiliriz. Bu aşamada ilk
olarak kıyafetlerinden ötürü dışlandıkları belirtilmiştir.
Yanından dışlıyorlar. İşte yanına geliyor bebe, “Yok, sen yanıma gelme, sen iyi
giyinmiyon” diyor. “İnsanlar bana gülünce zoruma gidiyor” diyor.
Ç-EA13
Bir yere giderler abi, yanlarında götürmezler. Kız arkadaşlarıyla buluşmaya
giderler, kıyafeti yoktur, “Yanımızda niye böyle bebeyi götürek” derler. Dışlarlar
yani.
Ç-ÖBK14

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, daha önceden bahsettiğimiz gibi ihtiyaçlarına yönelik
kıyafet bulmakta zorlanmakta, büyüklerin kıyafetlerini veya kirli ve yamalı bir şekilde
giydiklerini belirtmişlerdi. Bu bağlamda, kıyafetlerinden dolayı dışlanan çocuklar, bu tür
bir arkadaş ortamına girmekte zorlandıklarını, arkadaş ortamlarının daraldığını/hiç
kalmayacağını ve bu bağlamda düzgün iletişim kuramadıklarını ifade etmişlerdir. Burada
asıl ön plana çıkan durum, bu çocuklar kendilerine yapılan bu davranışların farkında
olduklarını söylemişlerdir.
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Redmond ve Skattebol (2019), çocuklarla yaptığı görüşmelerde, doğru kıyafetlere sahip
olamamanın okulda nasıl hissettiklerini ve nasıl etkilendiklerini sormuştur. 12 yaşındaki
Rose, okula 'doğru' kıyafetlerle gitmek konusunda endişelenmekteydi. Bu çocuklar,
sosyal dünyalarında genellikle geleneksel kabul edilen kıyafetlerin olmadığını
belirtmiştir. Bu bağlamda, yanlış kıyafetlere sahip olmanın alay edilmeye, dışlanmaya
veya zorbalığa yol açabileceği ifade etmiştir. Bununla birlikte, görüşme yapılan
çocukların birçoğu, kıyafet seçmenin önemi konusunda ciddi bir farkındalık
göstermişlerdir ve sosyal dışlanmayı ve bundan doğabilecek utanç duygularını aktif
olarak yönettiklerini ima etmişlerdir (s. 40).
Yoksulluğun çocukların kıyafetlerine etkisini, kıyafet alt temasında da bahsettiğimiz gibi,
çocukların akranları arasında sosyal statü elde etmek için markalı ve güzel kıyafetler
giymek istedikleri ifade etmişlerdir. Akranların bu tür kıyafetleri giyip, kendileri
giyemediği zaman ise dışlanmalarına sebebiyet verebilir. Çocuklar akranları tarafından
sadece kıyafetleri nedeniyle değil, paralarının olmamasından dolayı da dışlandıklarını
ifade etmiştir. Buna ek olarak, sadece günlük yaşamda değil, okul yaşamında da
dışlandıklarını belirtmişlerdir.
Şöyle bir şey var: Hani “Paran varsa dostun var” kelimesi var ya, onu çok gördüm.
Eğer paran varsa yanında her zaman yanındadırlar. Beni üzüyor bu yani, arkadaş
sıkıntısı da çekiyorum ben bu yüzden. Şu an okulda da iki-üç tane yakın arkadaşım
var, o da gerçekten kendime yakın gördüğüm için.
Ç-BÇ15
Gidiyorlar, ortam içinde, okulda diyorlar, “Senin baban böyle. Senin annen şudur.
Siz busunuz.” İnsan çok üzülüyor yani. Her yerden bir yoksulluk darbesi alıyorsun.
Dışlanıyorsun, çocuklarını da dışlatıyorlar, her şey yani.
E PS30
Çevresindeki arkadaşları falan istedikleri yerlere gidebilirken, onun gidememesi ya
da onların telefonları, bilgisayarları, giydikleri şeylerin daha pahalı yerlerden
olması diyeyim, o da etkileyebilir. Arkadaşları kafeye gidiyorsa, onlarla birlikte
gitmeye çekinebilir, yeteri kadar parası olmayabilir.
Ç-HBK15

Arkadaşları tarafından dışlanan çocuğun okul yaşamı sekteye uğrayabilir. Bu çocuklar,
arkadaşları tarafından dışlandığı bu nedenle onlarla aynı ortamda bulunmamak için okula
gitmemeyi veya okulu bırakmak isteyebileceklerini ifade etmişlerdir. Ancak, ÇBÇ15’inde ifade ettiği gibi, anlayışlı arkadaşların bu durumu idare edebileceğini, ancak
içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı arkadaş sayısının az olmasının kendisini
üzdüğünü söylemiştir. Aslında tüm bu dışlanmaların nedeni çocukların durumlarının iyi
olmamasıdır. Bunun sonucu olarak ebeveynler, çocukların okuma isteğinin köreldiğini,
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okuldan ve arkadaşlarından soğumalarına neden olduğunu ve çocukların farklı
bahanelerle okula gitmek istemediğini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde
yaşayan çocuklar, maddi durumlarının olmadığı için istedikleri gibi gezemediklerini ve
gezilere katılamadıklarını bu nedenden dolayı da arkadaş ortamlarına giremediklerini
ifade etmişlerdir. Aslında arkadaşları tarafından dışlandıkları için o tür arkadaş gruplarına
girmek istemediklerini de belirtmişlerdir. Bir bakıma, bir kısır döngü içine girdikleri
söylenebilir.
Yoksulluk içinde büyüyen çocukların, yeterli gelire sahip ailelerde büyüyen çocuklara
göre daha yüksek düzeyde depresyon ve antisosyal davranış sorunları olduğu
görülmüştür. 18 yaşından küçük yoksul çocuklarda depresyon, madde bağımlılığı, düşük
akademik performans, genç çocuk doğurma ve işsizlikle ilişkilendirilmiştir. Yoksul
çocuklara ayrıca davranış bozuklukları ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu teşhisi
konması daha olasıdır (Pascoe vd., 2016, s. 10).
Çocuklar akranları tarafından dışlandıkları için depresyona girebilir veya asosyal
davranışlarda bulunabilir. Bu tür bir dışlanma çocuklarda sapkınlıklara, aşırılıklara ve
suça ve maddeye yönelmeye neden olabilir.
Buna ek olarak, çocukların ebeveynleri tarafından da dışlandığı ve görmezden gelindiğini
ifade edilmiştir.
Ne yapıyor, paraları anneye veriyorlar çünkü baba gidiyor bu sefer Marlboro alıyor,
kendi cep telefonu değiştiriyor. Annelerde çekyat alıyor sonuç değişmiyor yani.
Çocuk atıyorum işte cips yemesin mi? Çok istiyorsa yesin ama anne ona daha
besleyici şey yapabilir.
UK-FD54
Aile hani destek çıkamıyor çocuğa. Çıkamadığı için, destek olamadığı için çocuk
belki paylaşıyordur sıkıntısını aileyle, bana böyle davranıyorlar okulda diye ama
aile gerekli girişimlerde belki bulunmuyor. Çocuğa destek sağlayamıyor, gidip belki
müdürle konuşmak gerekiyor, öğretmenle konuşmak gerekiyor. Öğretmen onun
farkında olmayabilir yani bunlarda bir topluca şeye dönüşüyor sonuçta olumsuzluğa
dönüşüveriyor.
UK-MDT50

Çocuklar sadece akranları tarafından görmezden gelinmiyor ve dışlanmıyor. Uzman ve
karar vericiler, çocukların aileleri tarafından da görmezden gelindiğini ve dışlandıklarını
belirtmiştir. Çocuklar üzerinden ebeveynlere bazı yardımlar yapılmaktadır. Hem
çocukların eğitim yaşamının devam etmesi hem de çocukların sağlık kontrollerinin
aksamaması için bu yardımlar şartlı olarak yapılmaktadır. Yoksulluk içinde yaşayan
çocuklar için, SYDVler, Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) ve
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AÇSHB İlçe Müdürlükleri veya SHMler tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
sağlanmaktadır. Bu yardım ve destekler, erkekler parayı kendi özel ihtiyaçlarına harcadığı
için ve kadınların hane halkı içinde güçlenmesi ve hane halkına harcayacağı önceleyeceği
için genellikle kadınlara verilmektedir. Ancak eğer annelerin önceliği evi geçindirmekse,
bu destekler çocuğa dolaylı olarak gitmektedir. Buna ek olarak, ailelerin çocuklarının
dengeli ve yeterli beslenmesine dikkat etmediği de vurgulanmıştır. Ailelerin beslenme
noktasında bilinçsiz olduğu da düşünülebilir. Özellikle sabah okula giden çocuklara,
ailelerin daha besleyici besinler vermesi gerektiğini belirtmiştir. Buna ek olarak,
yoksulluk içinde yaşayan çocukların derdi olduğu zaman, aile zaten sorun içinde,
evdekilere söyleyememesidir. Aile üyeleri birçok sorunla uğraşırken, çocuğun sorunlarını
görmezden gelebilir.
Çocukların, akranları ve ebeveynleri dışında, toplum tarafından da dışlandığı ve
görmezden gelindiğini belirtilmiştir.
Küçümseniyor yoksullar. Yoksullara duyulan saygı ile daha varlıklı semtlerden
gelen çocuklara duyulan saygı konusunda okul yönetimleri yanlış uygulamalar
yapıyor. Yoksulların daha fazla şiddete maruz kaldığı kanaatini taşıyorum.
UK-MRŞ63
Onu görmezden gelebilirler çocuklar, aşağılayabilirler. Onun anne ve babasının
gelir durumunu gördüklerinde belki onunla dalga geçebilirler. Çocuğun okula gittiği
elbiselerine ilişkin fakirliğini dalga konusu yapabilirler. Çünkü çocuklar toplumun
aynası olduğu için nasıl bir toplumda yetişiyor varsa onlar da ona göre şekilleniyor.
UK-FY37

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, görece zengin çocuklara
göre, okul yönetimleri tarafından ayrıştırıcı davranıldığı ve daha fazla şiddet gördükleri
ifade edilmiştir. Bu çocuklar, yoksulluk içinde büyüdükleri için, toplum tarafından da
dışlanmaktadır. UK-HAK47’nin ifade ettiği gibi, ebeveynler sağlam bir kimlik inşası
geliştiremedikleri için, bu zayıf kimliği çocuklara aktarabileceğini söylemiştir. Bu
durumun ilerleyen zamanlarda çocukların özgüven yoksunu bir birey olarak yetişkinliğe
adım atması, hak arayışına girememesi ve itaat eden ve yardım dilenen bir yetişkine
dönüşmesine yol açacağını ifade etmiştir.
Çocukların akranları, ebeveynleri ve toplum tarafından dışlanmasından dolayı kendilerini
iyi ifade edemediklerini, özgüven kaybı yaşadıklarını ve içe kapanabileceklerini
söylenmiştir.
Yoksul ailelerin çocukları bir kere imkânlarını kısıtlı olduklarının farkında, yüz bin
kere farkında oldukları için çok fazla talep edemiyorlar. Ben şu dersi anlamadım,
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bana bir kez daha anlat demeye bile hakkı yok, beceremiyorlar. Böyle bir hakkının
olduğunu dahi belki bilmiyorlar.
UK-MB50
Çocuklar kendilerini ifade edemiyorlar, bizim yoksul kesim dediğimiz,
anlatamıyorlar ya da anlatmaya çalışsalar, karşı tarafın pek dinleme taraftarı değil
hani şimdi öğretmen olsun, şey olsun farklı bir toplum kesiminde de.
UK-ÜT49

Uzman ve karar vericiler, dışlanan çocuğun içe kapanacağı ifade etmiştir. Dışlanan bir
çocuğun, özgüveninin kırılacağı ve çocuğun sosyal yaşama katılımının azalacağı
söylenmiştir. Buna ek olarak, bu çocukların özgüven eksikliğinden dolayı derste
anlamadığı bir yeri sormasının zor olduğunu, kendini ifade edemeyeceğini ve asıl önemli
olan böyle bir hakkının olduğunu bile bilemeyeceğini belirtmiştir. Bu çocuklar dertlerini
anlatsa bile öğretmenleri veya toplum tarafından kayıtsız kalındığı da vurgulanmıştır.
Alan yazında ise çocukluk döneminde düşük sosyoekonomik statü ve diğer olumsuz
erken maruziyetler, uzun vadeli mental sağlık koşulları ile ilişkilendirilmiştir. Çocukluk
döneminde sosyal izolasyon ve zorbalık da yetişkinlikte depresyonu ve ilgili bozukluklar
riskini etkileyebilir (Wise, 2016, s. 38).
Politika

yapıcıların

çocukların

dışlanmasının

etkenlerini

anlaması

önemlidir.

Micklewright (2002, s. 18-20) çocukların kimler tarafından dışlandığını açıkça
listelemiştir: ebeveynler (kasıtlı eylem veya ihmal yoluyla), okullar ve eğitim sistemleri,
işverenler (ya doğrudan genç işgücü piyasasında ya da ebeveynlerin istihdamı yoluyla),
ulusal ve yerel yönetimler, diğer çocuklar ve son olarak çocuklar kendilerini dışlayabilir.
Çocukları kimin dışladığı sorusu, yaşam standartları ölçütlerini politika eylemleriyle
açıkça ilişkilendirdiği için insan hakları gündeminin merkezinde yer almaktadır
(Redmond, 2008, s. 71).
Araştırmamda, çocukların sosyal yaşamdan, akranları tarafından, okul sistemi tarafından
ve ebeveynleri tarafından dışlanabilecekleri ifade edilmiştir. Yoksul çocukların, varlıklı
çocuklara göre okullarda daha fazla ayrıştırıcı davranışa ve daha fazla şiddete maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir. Örneğin çocukların öğle aralarında birisinin simit, diğerinin
et döner yemesinin bile çocuklar için bir ötekileştirme yaratacağı ifade edilmiştir. Buna
ek olarak, çocukların ailenin maddi ve ebeveynlerin iş statüsü durumlarının da arkadaşları
tarafından alaya alındığının altı çizilmiştir. Öte yandan, çocukların engellinden dolayı da
dışlandığını ve soyutlandığını söylemişlerdir. Yoksulluk içinde yaşayan bir engelli
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çocuğun, varlık içinde yaşayan bir engelli çocuğa göre yoksullukla mücadelesinin daha
zorlu olacağını ifade etmişlerdir. Zengin aileler, çocuklarının engellini kapatabilmektedir.
Çocukların yoksulluk içinde büyüdükleri için, toplum ve aile tarafından da
ötekileştirildiği vurgulanmıştır. Ailelerin çocukları çoğu zaman görmezden geldiğini
ifade etmişlerdir. Çocukların bir derdi olduğu zaman ailesiyle paylaşmasının zor
olduğunu ve bunun nedeni olarak ebeveynlerin zaten bir sürü sorun için boğuştuğu
vurgulanmıştır. Çocukların dalga geçme ve dışlama davranışlarının, ailede çözülmesi
gerektiği, ancak ailenin yetersiz kaldığı durumlarda okulun mutlaka destek olması
gerektiğini de belirtmişlerdir. Destek olunmadığı taktirde çocukların sağlam bir kimlik
inşa edememesine, özgüven eksikliğine ve içe kapanmasına neden olacağı görüşü
hakimdir. Ayrıca çocuklarda yaşanan özgüven eksikliği, yaşama katılımlarını azaltmakta,
haklarını savunamamasına ve öğretmenlerine soru sormakta çekinmesine yol açacağı
ifade edilmiştir.
4.2.2.6. İletişim
Yoksulluk içinde yaşayan hane halkarında, yoksulluğun getirdiği zorluklardan dolayı
hane içi iletişimleri zayıftır. İletişim becerilerinin düşük olmasının bir başka varsayımsal
nedeni ise, kırsal veya köy yaşamından, kent yaşamına geldiklerinde köydeki iletişim
becerilerini kentte de devam ettirmek istemeleridir. Dahası bu hane halkında yaşayan
bireyler, normal insanlarla rahat iletişim kuramayabilir. İletişim kuramamanın verdiği
sıkıntı nedeniyle de aile içi ve akran/arkadaş ilişkilerinde sinirli bir ruh hâline bürünme
ve şiddet/zarar verme kötü söz söyleme durumları ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan
yoksullar arasında görünmez bir dayanışma ağları da mevcuttur. Bu dayanışma ağları
sayesinde yoksullar yaşamla mücadele edecek enerjiyi bulabilmektedir. Aslında
yoksulluğun getirdiği zorluklara ve yaşama karşı birlik olma dayanışmasıdır.
İlişki,

bazen

‘ağlar’

olarak

tanımlanmakta

ve

sosyal

sermayenin

farklı

kavramsallaştırmalarının ortak ve merkezi bir özelliği olmaktadır. Çocukların kişilerarası
ve sosyal ilişkileri bazen ebeveynlerininkilerle iç içe geçerken, çocuklar aynı zamanda
ebeveynlerinden bağımsız ilişkilerin önemini belirtmiştir. Daha da önemlisi, dezavantajlı
topluluklarda, güçlü ve destekleyici kişilerarası ve sosyal ilişkiler, çocuklar arasında bir
kapsayıcılık ve güvenlik duygusu yaratma ve çocuklar ve ailelerinin başa çıkma
stratejilerini genişletme potansiyeline sahiptir. Tersine durumda ise olumlu kişilerarası ve
sosyal ilişkilerin yokluğu, çocukların kendi toplumlarında kendilerini izole ve güvensiz
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hissetmelerine katkıda bulunduğunu ifade etmiştir (Bessell, 2019, s. 64). Bu bağlamda,
çocukların çevresi ile iletişimlerini aile içi iletişim ve akran iletişimi olmak üzere iki alt
temada gruplanmıştır.
4.2.2.6.1. Aile içi İletişim

Çocukların ilk temasta bulunduğu ve iletişim geçtiği sistem ailedir. İlk başlarda annesi ve
babasıyla var ise kardeşleriyle sosyalleşir. Aile içi iletişim ile beraber çocuğun dil
haznesi, kişilik gelişimi vb. zihinsel gelişimi tamamlanır. Öte yandan, çocuklar aile içinde
çatışmalara ve kavgalara da tanık olmaktadır.
Çok aşırı olabilir, aile arasındaki kavga. Aile içi sorunlara çok fazla kafayı
takmaması gerekiyor çocukların. Genelde çocuklu ortamlarda, anne babanın
kavgası falan ya da kendinden büyük biri varsa, ağabeyi, ablası, onlardan çok fazla
şiddet görüyor çocuklar. Genelde bunun çocuklara yansıtılmaması gerekiyor. Çünkü
çocuk gelecekte bu şiddeti devam ettiriyor.
Ç-HBK15
Burada adam askere gitmiyor, okula gitmiyor. Sebep ne? Aile. Şurada camide
oturuyordu üç, dört, beş kez, ağzında sigara. Hepsini çağırdım buraya. “Korkmayın,
endişe etmeyin. Ben adam yemem. Ben bir ilahiyatçıyım ve caminin, mahallenin de
imamıyım.” Hepsini dinledim. “İçinizde uyuşturucu kullanan var mı?” bir tanesi var
dedi. Şunu kullanan var mı, içki içen var mı? Hepsi yapıyor. Niye? Ne dediler biliyor
musun? “Hocam, bir evde ana baba har gür ederse, bir evde anne baba birbirini
kırarsa biz nereye gideceğiz?” dedi.
UK-OKO47

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar hem dolaylı hem de doğrudan olarak aile içi
kavgalara, şiddetlere ve kötü sözlere tanık olmakta ve maruz kalmaktadır. Yapılan
görüşmelerde çocukların ebeveynlerin iş kaygısı veya maddi olarak yetersizlikleri
nedeniyle çocuklara fiziksel şiddete maruz bıraktıkları görülmektedir. Bu çocuklarda ise
mide bulantısı, içe kapanma, evden kaçma ve aslında küçük yaşta şiddetle tanışan
çocuğun gelecekte kendi çocuğuna şiddet gösterebileceğini ifade etmişlerdir. Bu nedenle
aile üyelerinden bu tür sorunları kendilerine yansıtmamalarını veya aile bireylerinin
birbirlerini desteklemeleri gerektiğini vurgulamışlardır.
Yoksulluk içinde olan ailelerde, yakın partner şiddeti, anne depresyonu, tek ebeveynli
aileler ve ebeveynlerde madde kullanımı, çocuklara kötü muamelenin ortaya çıkmasında
risk faktörleridir. Çocuklara kötü muamele, yetişkinlerde daha sonra olumsuz fiziksel ve
zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkisi olan küresel bir sorundur (Pascoe vd., 2016, s. 8). Bu
ilişkilerin doğası son derece karmaşıktır ve araştırmalar, çocuklara kötü muamelenin,
ebeveyn boşanmasının ve erken bağlanma ile ilgili sorunların yetişkinlikte kişilerarası
yeteneklerin gelişimini ve azalan destek ağlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini ileri
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sürülmüştür (Wise, 2016, s. 38). Yoksulluğun çocuklarda derin ve ömür boyu üzerlerinde
taşıyacak izler bıraktığı görülmüştür. Çocukların aile içi iletişimden olumsuz
etkilenmemesi için, aile bireyleri arasındaki tartışmaları çocuklara yansıtmaması
gerekmektedir.
İki türlü iletişimi bozabiliyor; bir tarafta çocuk şahit tartışma ortamına şahit oluyor.
İkincisi de ona şahit olmasa bile belki bazen anne babalar her şey çocukla
paylaşılmaz. Çünkü her çocuk çözemez, çocuğun bünyesi de farklı, psikolojik
durumu da farklı.
UK-MDT50

Uzman ve karar vericilerden UK-MDT50, yoksulluğun çocukların aile içi iletişimini
etkilediğini ifade etmiştir. Aile içi sorunlara çocukların maruz kalması ve aile içi
sorunların çocuklarla paylaşılması, çocukları olumsuz yönde etkilediğini belirtmiştir.
Yoksulluk içinde büyüyen çocukların, erken olgunlaşmasına ve aile içinde sorumluluk
alma ihtiyacı duyması rağmen, ebeveynlerin bile içinden çıkamadığı sorunları çözmeye
çalışması, başlı başına kendi için büyük stres kaynağıdır. Ebeveynlerin sorunlarla başa
çıkmasıyla, çocukların başa çıkması çok farklıdır. Uzman ve karar vericiler, aile içindeki
tartışmaların çocukları olumsuz yönde etkilendiğini ifade etmiştir. Çocukların bu
olumsuz izleri hafifletebilmek için ebeveynleriyle iletişim içine girdiği ifade edilmiştir.
Aile sonuçta hani. Birbirlerini bırakmıyorlar. Yoksullukla, hep birlikte oluyorlar.
Güvende hissettiriyor. Aile sıcak hissettiriyor kendisini.
Ç-EBY15
Mesela küçük büyüğe der ki, “Bak, annem yapamadığı zaman üstüne düşme.
Annemiz gitsin, kötü iş mi yapsın veyahut da annemiz hastalanıp da başına mı
taksın?!” Birbirleriyle konuşurlar, ben duyarım. “İsteme oğlum, boş ver, herkesin
yaptığını biz yapamayız” diyorlar, “Biz de bu kadar yapabiliyoruz. Annem elinden
geleni yapıyor” diyorlar. Birbirleriyle konuşup anlayış gösterirler bana.
E-PS30

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, ebeveynlerin gözünden baktığımızda, aile içi
iletişimlerini de etkilediğini görmekteyiz. Çocukların ebeveynleri ile özellikle de anneyle
iletişim hâlinde olduğunu görmekteyiz. Ebeveynler, çocukların çoğu zaman kendileriyle
dertleştiğini, sohbet ettiklerini nadiren de olsa tartıştıklarını ifade etmişlerdir. Çocuklar
ebeveynlerinin maddi durumunu bildikleri için ona göre davrandıklarını ve ailelerine
karşı anlayışlı olduğunu da söyleyebiliriz. Bununla birlikte, yoksulluk içinde yaşayan
bireyler, ev içi dayanışma ağları ile yoksulluğun getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye
çalışmaktadır. Yoksulluğun getirdiği zorlukların etkisini azaltmak için iletişimlerini
sevgi, fedakârlık ve dayanışma ile geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.

187

Sosyal ağların yanı sıra, aile doğal olarak istisnai derecede önemli bir rolü de yerine
getirmektedir. Ebeveynler, çocuklarına çeşitli güçlendirme alanları sağlayarak sadece
becerilerini geliştirmelerini ve kişiliklerini ortaya çıkarmalarını sağlamakla kalmaz, aynı
zamanda çocuklara hem deneyim biriktirmelerini hem de onlardan kurtulmalarını
sağlayan temel güvenlik duygusunu vermektedir. Özellikle yoksulluk bağlamında, aile
ilişkileri yaşamsal önem kazanmaktadır, çünkü günlük aile yaşamındaki yapısal
değişiklikler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkilere bir baskı uygulayabilir.
Çocuklar, ebeveynlerin kendilerine ne kadar zaman ayırabilecekleri ve birlikte ne tür bir
zaman geçirecekleri ile ilgilenmektedirler (Andresen ve Meinland, 2019, s. 98). Bununla
beraber, özellikle daha büyük çocuklar için, günlük yoksulluk deneyimlerini genellikle
ebeveynleri ile paylaşmaktadırlar ve her biri diğerini zorluklarla başa çıkma gerçeğinden
korumaya çalışmaktadır (Ridge, 2002’den aktaran Attree, 2006, s. 61). Bu açıdan
bakıldığında, çocuklar, yoksulluğun yaşamlarını nasıl etkilediğine ebeveynleri korumaya
çalışan, yoksullukla başa çıkmada aktif ajanlar olarak görülebilir (Attree, 2006, s. 61).
4.2.2.6.2. Akranlarıyla İletişim

Çocuklar sadece ebeveynleri ile değil, akranlarıyla da iletişim içindedir. Çocuklar,
yoksulluğun aile içi iletişimde olduğu gibi akranlarıyla iletişimde de hem olumlu hem de
olumsuz etkilerinin olduğunu ifade etmiştir.
Bir kafeye gittiklerinde parası olmadığı zaman kendini kötü hissediyor ve o gitmiyor.
Bu da arkadaş çevresinin daralmasına sebep oluyor, ki bence bu yüzden etkiliyor.
İnsanlar bazıları arkadaşlığı tek sevgi olarak görmedikleri için, yani, nasıl desem,
çıkar olarak gördükleri için fakir olan insanlar da ya da yoksul olan insanlar da
bundan dolayı pek arkadaş edinemiyorlar.
Ç-GD15
Dışarı çıkmadıkları için çok fazla yok. Sadece okul arkadaşları var. Fakat çok fazla
hani böyle sokakta oynadıkları arkadaşları falan yok yani.
E-BY35

Yoksulluk, çocukların akranlarıyla olan ilişkilerini de etkilemektedir. Zengin çocuklar,
yoksul çocukların kıyafetleriyle, maddi durumlarıyla, oyuncaklarıyla yargılamaktadır. Bu
bağlamda, yoksul çocuklarda dışlanma ve içe kapanma görülmekte buna bağlı olarak da
psikolojileri bozulmakta ve kaliteli bir şekilde sosyalleşemedikleri ifade edilmiştir. ESD47 çocuğunun arkadaşları ile düzgün iletişime geçememesinin sebebi olarak çevreyi
suçlamaktadır. Çocukların, kötü çevrede yaşadıklarını bildikleri için arkadaşlarını eve
getirememelerini örnek göstermiştir. Bu bağlamda, çocukların genellikle okuldan arkadaş
edindikleri vurgulamıştır.
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Neredeyse tüm çocuklar kendilerinin birkaç yakın arkadaşı olduğunu bildirmişlerdir. Ek
olarak, akranlarıyla çok az sosyal teması olan ve sosyal dışlanma ve damgalanma yaşayan
bazı çocuklar bundan gerçekten zarar görmüşlerdir (Chassé vd., 2010; Ridge, 2009’dan
aktaran Andresen ve Meinland, 2019, s. 98). Buna ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan
çocuklara topluluğu tanımlamaları istendiğinde, genellikle aileleriyle tanımlamaya
başlamaktadır. Hem sosyal sermaye hem de yoksulluk hakkındaki baskın alan yazın,
genellikle aile içindeki çocukları kapsamaktadır. Topluluk oluşturma ve yoksulluğa
yönelik politik tepkileri, çocukları neredeyse tamamen kendi aileleri veya diğer çocukluk
kurumu içinde konumlandırmıştır. Çocukların yaşamlarının böyle bir temsili, çocukların
evlerinin dışındaki insanlarla etkileşimde bulunma yollarını düşünmek için çok az yer
bırakmaktadır (Bessell, 2019, s. 64). Öte yandan, arkadaşları başka bir semtte yaşıyor
olabilir veya onlarla evde buluşmak mümkün olmayabilir. Ancak bu durum çocukların
yetişkinlerin yardımı olmadan akranlarıyla ilişkilerini kurmakta ve şekillendirmekte
başarılı olmadıkları anlamına gelmemektedir (Andresen ve Meinland, 2019, s. 98).
Özneler, çocukların arkadaş seçiminin ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Sağlık
alt temasında bahsedildiği gibi, çocukların akranları tarafından dışlandığı belirtilmiştir.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, zengin çocukları kıskandığını, onların karşısında
ezildiğini ve bunun sonucunda özgüven kaybına uğradıklarını belirtmişlerdir.
Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum çocukların. Farkına varmadan birbirlerini
dışlayabiliyor, kendi küçük gruplarını oluşturuyor.
UK-MDT50
Belki bu çocuklar kendi akranları ile bir araya geldiğinde eğitim, sosyal yaşama
katılımını sağlayamamaları vs. çocukların gelişimini etkiler/geri kalıyor. Özgüven
kaybına neden olur. Algılarını etkileyen uyarıcıların olmaması ileriki yaşantılarını
da etkiler. Altındağ gerçeğinde gördüğüm hemen hemen yaşamın tüm olumlu
kazanımlardan eksik. Bu koşuların hiçbirini görmüyor.
UK-HE52

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, okul yaşamlarında ellerinde olmayan nedenlerden
dolayı

giymek

istedikleri

kıyafetleri

arkadaşlarının

üstünde

gördüğü

zaman

kıskanmaktadır. Çocuk o kıyafeti istediği zaman ya annesine/babasına söyleyecektir ya
da bu duygusunu bastırma yoluna gidecektir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan
çocukların gelişimleri yetersiz ve dengesiz beslenmekten dolayı normal bir çocuğun
gelişimi gibi olmamaktadır. Bu durum diğer çocuklar tarafından dalga geçilmesine ve
acımasızca eleştirilmesine neden olmaktadır. UK-GA28 ve UK-HSÖ43 de bu durumu
vurgulamıştır.
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Bu bağlamda daha büyük eşitsizlik, sosyal statünün önemini artırdığı için yoksulluk
içinde yaşayan çocukların kaygıları artmaktadır, böylece sosyal konum, eşitsiz bir
toplumda bir kişinin kimliğinin temel bir özelliği haline gelmektedir (Featherstone vd.,
2019, s. 129). Öte yandan, pek çok çocuk, farklı toplumsal sınıflardan gelen çocuklar
arasındaki arkadaşlığın mümkün olduğunu düşünürken, bazı çocuklar bunun imkansız
olduğuna inanmakta ve bunun nedeni olarak da çocukların farklı ekonomik kaynaklara
sahip olmasından dolayı birlikte boş zaman geçirmek için fırsatlarının olmayacağını
belirtmişlerdir (Hakovirta ve Kallio, 2016, s. 326). Bu nedenle çocukların, dayanışma
içine girebileceği arkadaşları ve grupları seçtikleri görülmektedir.
Arkadaşlar arasında yardımlaşma. Arkadaşları yanında para için durmuyor
sonuçta, dostluk için duruyorlar. Birbirlerini gerçekten seviyorlarsa paranın bir
değeri yoktur yani. Çok fakir arkadaşım var. Hep birbirimizi kolluyoruz, bir şey
olacaksa ikimize birlikte oluyor. Onunla birlikte olunca dimdik ayakta duruyorsun.
Ç-EBY15
Bir yandan okullara gittiğinizde birbirlerinin benzeri olmak çocukları, kendilerini
iyi hissettirtiyor. Özel okulları kötüleyerek anlatıyor çocuklar, zaten oraya gitmek
istemezdik, oraya zenginler gidiyor, çünkü zenginlerinde bir ahlaksız olarak
algılanması var, çocuklar bunu çok ciddi üretiyorlar. Bir yandan da kendi
mahallesine sahip çıkıyor. Tarlabaşı’nın dışardan bir algısı var, Tarlabaşı’nda
yaşayan çocukların Tarlabaşını sevmesi var çünkü Tarlabaşı onlara göre işte sadece
negatif şeylerin olduğu bir yer değil, onların oyun alanı, beraber sosyalleştikleri,
büyüdükleri yani içinde yaşayan kişi için, oranın algısı öyle değil.
UK-PUS43

Yoksulluğu bizatihi yaşayan çocuklar, arkadaş dayanışmasıyla ve arkadaşlarını doğru
seçmesiyle yoksulluğun akran/arkadaş ilişkilerini etkilemeyeceğini söylemiştir.
Çocuklar, kendileri gibi yoksul, dışlanmış, kendilerine benzeyen, kendilerini iyi
hissettiren akranlarıyla iletişim kurmaktadır. Bu iletişimi birbirlerini gerçekten sevmeleri
ve kollamalarıyla daha da sağlamlaştırdıklarını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak,
çocuklar yaşadıkları mahalleyi bir övünç kaynağı olarak, ‘Biz Demetin bebesiyiz’ diyerek
saflarını daha da sıklaştırmaktadır. Çocuklar yaşadıkları mahalleleri kanıksamaktadır. Öte
yandan, çocuklar kendileriyle aynı düşünceye sahip arkadaşlarıyla takıldıkları için yeni
düşünceler geliştirememe riskiyle karşı karşıyadır. Bütün ilişkileri kendi çevrelerinde
değerlendirmektir. Bu durumda eğer o çevreden olumsuz bir şey gelirse, gruptan biri
okuldan ayrılırsa, diğerleri de bunu benimseyebilmektedir.
Yedi yaşındaki bir kızın çocuk bakım merkezi ile ilgili en önemli şeyin ne olduğu
sorulduğunda verdiği cevap ‘arkadaşlıktır’ olmuştur. Çocukların arkadaşlıklara ve sosyal
ilişkilere verdikleri özel ilgi ve arkadaş edinmeye izin veren sosyal çerçeveleri
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olduğundan dolayı çocuklar için arkadaşlıklar önemlidir. Öte yandan, çocukların
güvencesiz yaşamları üzerine yapılan deneysel çalışmada, çocukların barınma
ortamlarının sosyo-mekansal yapıları ve başka fırsatların olmaması nedeniyle okulda ve
özellikle okul sonrası bakım merkezlerinde çok sık arkadaşlık kazandığı defalarca ortaya
konmuştur (Andresen ve Meinland, 2019, s. 98). Öte yandan, düşük gelirli hanelerde
yaşayan çocuklar için yaşamın arkadaşlardan ve akranlarından ayrı kalmaktan kaçınmak
için bir mücadele olabileceğini göstermektedir. Örnek olarak “Arkadaşlarınız bir şeye
sahipse ve siz de öyle hissettiğinize sahip olamıyorsanız, dışlanmışsınızdır çünkü diğer
herkes ona sahiptir ve sizi seçerler çünkü tuhaf olan sizsiniz” diye bu duruma açıklık
getirmiştir (Willow, 2002’den aktaran Attree, 2006, s. 59).
Yoksulluk çocukların hem aile içi iletişimini hem de akranlarıyla olan iletişimini
etkilemektedir. Çocuklar, aile içinde, doğrudan veya dolaylı aile içi şiddetlere, kavgalara
ve kötü sözlere tanık olmakta veya maruz kalmaktadır. Çocuklar, ebeveynlerin maddi
kaynaksızlıktan dolayı kendilerine şiddet uyguladıklarını ve büyüyünce bu şiddet
sarmalını kendi çocuklarına göstereceklerini ifade etmişlerdir. Öte yandan, yoksulluk aile
içi dayanışmanın artmasına yol açmıştır. Bu dayanışmanın artmasında sevginin ve
fedakârlığın önemli olduğunun altını çizmişlerdir.
Çocuklar akranlarıyla olan iletişimlerinde ise şiddet ögesinin olduğunu ifade etmiştir.
Buna ek olarak hem kendilerine hem de akranlarına fiziksel şiddet uygulayabilmektedir.
Zengin çocukların, kendilerini kıyafetlerinden ve maddi durumlarından dolayı
dışladıklarını ve bu nedenle içe kapandıklarını, psikolojilerinin bozulduğu ve istedikleri
gibi sosyalleşemediklerini söylemişlerdir. Bununla birlikte, kendilerine kötülük yapan
birisiyle arkadaşlık kurmak istemediklerini, ancak iyilik yapanlarla arkadaşlık kurmak
istediklerinin altını çizmişlerdir. Buna ek olarak arkadaşlığın para için yapılmaması
gerektiğini ve bu şekilde kurulan arkadaşlıkların kötü günde olsa bile birlikte hareket
ettiklerini vurgulamışlardır.
Daha öncesinde de bahsedildiği gibi, çocukların dalga geçmesi aile tarafından verilecek
bir terbiye ile sonlandırılabilir. Eğer aile yetersiz kalıyorsa, bu iş öğretmenlere
düşmektedir. Son olarak, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, bir bakıma sadece kendine
benzeyen akran gruplarıyla sosyalleştiği için, kendine değer katacak diğer gruplara
katılımı azalmaktadır. Bu nedenle yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, eğitime ve sosyal
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yaşama katılımları seyrek olmaktadır. Aktaş mahallesinde yoksulluk içinde yaşayan
çocuklar, yaşamın tüm olumlu kazanımlarından yoksun olduğu ifade edileiblir
4.2.2.7. Harçlık
Yoksulluğun çocuklar

üzerindeki

bir

başka

önemli

etkisi

ebeveynlerin

verdiği/veremediği veya çocukların alamadığı/almak istedikleri harçlıklardır. Yeterli
derecede harçlık alamayan çocuklar, özellikle öğle aralarında yeterli beslenemediği
görülmüştür (Tablo 9). Buna ek olarak, çocuklara harçlık alıp almadığını, ne kadar harçlık
aldığını ve ne kadar almak istediklerini ilişkin sorular yönetilmiştir.
Tablo 10. Çocuklara İlişkin Harçlık Durumu
Çocuklar
MD
EA
SA
HBK
SSK
BÇ
BNÇ
OEA
GD
ÖBK
AÖ
EBY
THB
ANB
Min
Maks
Ortalama
Medyan

Harçlık Durumu
Alıyor
Alıyor
Almıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor
Alıyor

Ne kadar alıyor?
3-4-5
3
2
5
2.5-3
2-3-5
3
5
3
2-3
5
5-10
5-6-10
2
10
4
5

Ne kadar almak ister?
8-10
5-7
4
20
10
10
5-7
10
5-7
5
10
10
15-20
4
20
9.5
10

Tablo 10’da çocuklara yönelik harçlık durumlarına ilişkin veriler sunulmuştur. Genel
olarak ifade edebiliriz ki, çocukların hemen hemen hepsinin harçlık aldığını ve bu
harçlığın da ortalama olarak günlük 4-5 lira olduğudur. Buna ek olarak, ‘Ne kadar almak
istediklerine ilişkin’ soruyu ise ortalama olarak 9-10 lira almak istediklerini beyan
etmişlerdir. Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar aldıkları harçlıkların en
fazla dört katını hayal ettikleri de görülmüştür. Peki, bu harçlıkları ne yapıyorlar?
Çocuklarla yapılan görüşmelere bu soruya cevap aranmıştır.
Alıyorum. Bazen 4, 3, 5 oluyor. 3 lira yetiyor, 4 lira da yetiyor, 5 lira fazla oluyor. 8
lira, 10 lira. 10 lira birazcık fazla kalırdı (Ne kadar harçlık almak isterdin? Döner
alırdım, bir de ayran alırdım, bir tane de bisküvi alırdım, getirirdim gerisini. Eve
gelirim, kardeşimle yemek için bir şeyler alırım. Başka da kalırsa, biriktiririm, kitap
falan alırım.
Ç-MD12
3 lira. 5-7 (harçlığının ne kadar olmasını isterdin? Mesela su alırdım, döner alırdım,
kola alırdım. Biriktirirdim. İlk kendimde olmayan şeyleri, kalem, silgi, defter, onları.
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Yemek yerken yanımda mesela o simit yiyor, ben döner yiyorsam para verirdim
beraber ikimiz döner yerdik.
Ç-ÖBK14

Çocuklar kendilerine fazla harçlık verildiğinde, bu harçlığı kardeşiyle ve arkadaşlarıyla
paylaşacaklarını belirtmişlerdir. Bu durum yoksulluktaki dayanışma kültürüne bir örnek
olarak verilebilir.
Babamdan alıyorum. Böyle, olduğu zaman 5, 6, bazı günler 10. Böyle 15-20 olsa
aslında kötü olmaz. Böyle gezerdim kendim. Okul çıkışı gidip bir şeyler alabilirdim
kendime. Pantolon alırdım. Gençlik Parkına, Altınpark’a paten sürmeye. Başka bir
yere gitmek istemezdim.
Ç-AB15

Çocuklar kendilerine fazla harçlık verildiğinde, bu harçlığı sosyalleşmelerinde
kullanmaktadır. Çocuklara ne kadar harçlık alıyorsun sorusuna? kimi zaman okula
giderken hiç harçlık almadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra, çocuklar genel
olarak harçlıklarını (2, 3, 5 ve 10 lira olarak değişmekte) öğlen okulda (ayran ve simit)
yemek

için

harcadıklarını

söylemiştir.

Eğer

kendilerine

fazla

harçlık

verildiğinde/verileceği zaman, o parayı biriktirdiklerini/biriktireceğini ve sosyalleşmek
için kullandıklarını/kullanacaklarını ifade etmişlerdir. Ne kadar harçlık almak istiyorsun
sorusuna ise, şu anki aldıkları harçlığın ortalama olarak iki katını almak istediklerini
söylemişlerdir. Bu fazla harçlıkla, yemeğe daha fazla para ayıracaklarını, kardeşleriyle ve
arkadaşlarıyla paylaşacağını, güzel kıyafetler alacağını, hamburger ve köfte yemek
istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca harçlıklarını biriktirerek telefon alabileceklerini
söylemişlerdir.
Yoksulluğun çocuklar

üzerindeki

bir başka önemli

etkisi

ise ebeveynlerin

verdiği/veremediği harçlıklardır. Ebeveynler harçlık verme konusunda, farklı görüş
ayrılıkları yaşamaktadır. Bazıları çocuklara fazla harçlık vermenin onları şımartacağı
düşüncesi hâkimken, bazıları da fazla harçlık vererek çocuğun kendi ihtiyaçlarını
karşılaması yönünde olumlu olacağını ifade etmiştir. Buna ek olarak, ebeveynlere harçlık
verip vermediğini, ne kadar harçlık verdiğini ve ne kadar vermek istediklerini ilişkin
sorular yönetilmiştir.
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Tablo 11. Ebeveynlere İlişkin Harçlık Durumu
Çocuklar
ND
DA
GK
FÇ
PS
DA
SD
LÖ
BY
NB
RB
Min
Maks
Ortalama
Medyan

Harçlık Durumu
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor
Veriyor

Ne kadar veriyorsun
2
3
5
2.5
2.5
3
4
Cevap vermedi
5
5
Cevap vermedi
2
5
3,5
3

Ne kadar vermek isterdin?
5
15
15
10
5
3
10
Cevap vermedi
10
5
Cevap vermedi
3
15
8,6
10

Tablo 11’de ebeveynlerin çocuklara yönelik harçlık durumlarına ilişkin veriler
sunulmuştur. Genel olarak ifade edilebilir ki, ebeveynlerin hepsinin çocuklarına harçlık
verdiği ve bu harçlığın da ortalama olarak günlük 3-4 lira olduğu görülmüştür. Buna ek
olarak, ‘Ne kadar vermek istediklerine ilişkin’ soruyu ise medyan değer olarak 10 lira
vermek istediklerini söylemişlerdir. Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan
ebeveynlerin, çocuklarına verdikleri harçlıkların yaklaşık olarak dört katını hayal ettikleri
de görülmüştür.
Yol parasıyla 7 milyon para veriyom. Günlük. Büyüğüne 15 vermek isterdim, çünkü
o daha lüks yerlerde okuyor. Güzel giysi giysin. Arkadaşları tüm zengin yerlerden
geliyorlarmış, okuyorlarmış. “Anne, işte, filan kişi böyle yapıyor, feşmekân kişi
böyle yapıyor.”
E-SD47
Vallahi günlük 2.5-2.5 küçük kızlara veriyorum. Ama sabah kahvaltı etmiyor
çocuklar, o parayla gidiyorlar. Akşam geliyorlar, “Anne, bize yetmiyor. Bir döner
alamıyoruz; bir poğaçayla, bir simitle, bir meyve suyu alıyoruz” diyorlar. 10 milyon
verirdim. Mesela 5 milyon yol parası, 5 milyon çocuk yerdi kendi. Çünkü diyor,
“Anne, arkadaşım 20 milyon getiriyor. Anne, öbürü 10 milyon getiriyor. Anne, niye
ben götürmüyorum?” Sonra ben üzülünce onlar üzülüyor;
E-FÇ39

Yoksulluk ebeveynlerin, çocuklarına verdiği harçlık miktarlarını da etkilemektedir.
Günlük olarak en düşük 2 liranın verildiği görülmektedir. Ebeveynler çocuklara verilen
bu harçlığı, öğlen aralarında beslenmelerine, boş zamanlarında gezmelerine ve
kıyafetlerine harcadıklarını belirtmişlerdir. Ancak bu harçlığın, çocukların beslenmesine
yetmediği görülmektedir.
Kadınlar ayrıca, yoksulların ‘ötekileştirilmesi’ dahil olmak üzere, çocuklarını
yoksulluğun etkilerinden ve damgalanmasından korumaya çalışırken önemli bir role
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sahip olabilmektedir (Lister, 2004; Lister, 2010’dan aktaran McKinney, 2014, s. 206). Bu
bağlamda ebeveynlerin çocuklarının diğer çocuklardan ayrı kalmaması ve çocukların
diğer çocuklar tarafından dışlanmaması için harçlık verdiklerini ifade etmişlerdir.
Ellerinde olsa, çocukları için yeterli miktarda harçlık vereceklerini de beyan etmişlerdir.
Ebeveynlere ne kadar harçlık vermek istersin sorusu yönetilmiştir.
Kısıtlı veriyorum. Misal, yeri geliyor 5 veriyorum günlük, 5 verdiğimi de artırdığı
zaman ertesi gün kullanıyor. Yeri geliyor 2,5 veriyorum, yeri geliyor 3 veriyorum,
yeri geliyor vermiyorum evden götürüyor. Ancak hiç vermek istemezdim. Neden?
Okulda çocuklarımız beslenmesini yapabileceği bir yer olmuş olsaydı, ben
çocuğuma para vermek zorunda kalmazdım. Para çünkü iyi bir şey değil. 1 liraya
dışarda hap verip de çocukları zehirleyen insan çok.
E-DA37
Günlük 5 lira ona veriyorum. Yine o kadar vermek isterdim. Takıntıları farklı olur.
Arkadaşlarıyla başka yerlere gider. Evde bilgisayar var zaten. Arkadaş ortamında
bulunup da hata işleyeceğini bildiğimden dolayı fazla para vermem.
E-NB37

Ebeveynler çocuklara verilen harçlığı sınırlı olarak verdiklerini ifade etmişlerdir.
Ebeveynler, çocuğa verilecek olan fazla harçlığın, çocuklar için zararlı olacağını, paraya
nereye harcaması gerektiğini bilmediklerini ve fazla olan parayla kötü işlere bulaşacağını
düşünmektedir. Ebeveynler, çocuklara fazla harçlık verme konusunda istekli değildir.
Vaaltein ve Schiller (2017)’ın yaptığı araştırma ile uyumluluk göstermektedir.
Ebeveynlerin çoğu çocuklarına okulda öğle yemeği için cep harçlığı verdiklerini
belirtmiştir. Diğer ebeveynler ise sadece kendileri için ya da çocukların harçlıklarını
desteklemek için beslenme çantası yaptıklarını söylemiştir. Çocuklara günlük verilen para
miktarı R1,5012'den R10'a kadar değişmektedir. Bazı katılımcılar, henüz anlayamayacak
veya para kullanamayacak kadar küçük oldukları veya çocukları bir beslenme programı
olan bir okula gittikleri için çocuklarına harçlık vermek zorunda kalmamıştır (Vaaltein ve
Schiller, 2017, s. 232).
Ebeveynlerin hepsi, çocuklarına harçlık verdiklerini belirtmiştir. Genel olarak, ortalama
2, 3, 4 ve 5 TL harçlık verdiklerini ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin harçlık verme durumu,
çocukların harçlık alma durumundan farklıdır. Şöyle ki, ebeveynler çocuklarının
dışlanmaması ve arkadaşlarından ayrı kalmaması için harçlık verdiklerini söylemiştir.

12

Çocuk Destek Ödeneği (CSG), Güney Afrika'daki çocuk yoksulluğunu hafifletmek amacıyla
tasarlanmıştır. Çalışma yapıldığı sırada çocuk başına R330 olarak değer verilen CSG, Güney Afrika
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen minimum gereksinimleri karşılayan 18 yaşın altındaki
çocukları olan bakıcılara ödenir. İlgili makalede 1,90 Amerikan dolarını R24,91’e ve 57 Amerikan
dolarını R747,30 eş değer tutulduğu görülmüştür. R330, 25 Amerikan doları eşdeğerindedir.
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Verdikleri bu harçlığın, çocukların öğlen beslenmeleri için yetmediğini de vurgulamıştır.
Ne kadar vermek isterdiniz sorusuna ise, verdikleri harçlığın yeterli veya çok az miktarda
artırılması gerektiğini, bunun sebebi olarak da çocukların parayı nereye harcayacaklarını
bilmediklerini veya kötü işlere bulaşacakları düşüncesi hakimdir.
4.2.2.8. Boş Zaman Değerlendirme ve Sosyalleşme
Çocuklar, çocukluklarını yaşamalıdır. Bu nedenle de çocuklar zamanlarını oyunla,
arkadaşlarıyla ve akranlarıyla geçirmelidir. Ancak yoksulluk içinde yaşayan çocuklar,
yoksulluğun getirmiş olduğu zorluklar neticesinde çocukluklarını yaşayamazlar. Erken
yaşta işe girmek ve evlendirilmek zorunda kalabilmektedir. Öte yandan, çocuklara
gerektiğinden fazla sorumluluk yüklenebilmektedir.
Kültür, spor ve rekreasyon alanları, toplumun aktif üyeleri olmak için ihtiyaç duydukları
sosyal ve kişisel kaynakları geliştirmeye yardımcı olduğu için çocukların ve gençlerin
gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Hoelscher, 2006, s. 268). Bu bağlamda,
çocukların oyun oynayabilmesi ve sosyalleşebilmesi için rekreasoyn alanlarına
erişebilmesi önemlidir. Bu araştırmada, çocuklar spor olarak paten kaymakta veya futbol
oynamaktadır. Kültür gezisi olarak, müze ve lise gezilerine gittiklerini belirtmişlerdir.
Rekreasyon alanlarında ise, çocuklar akranlarıyla çekirdek çitleyip oturdukları ifade
edilebilir.
İnternete gidiyom ben, çıkıyom, arkadaşlarımla geziyom. Her zaman gezdiğimiz yeri
değil de bir gün kararlaştırıyoruz mesela hafta sonu, oraya gidelim diyoruz,
gidiyoruz Gençlik Parkına, gidiyoruz, Gülveren, Kurtuluş.
Ç-ÖBK14
Hani gezip tozma amaçlı, onlar da var. Bir nevi sosyalleşme. Kuzenlerimle yaparım.
Cebimde param varsa alışveriş merkezine filan giderim, yoksa geçerim bankta
otururum, çekirdeğimi filan alırım, kuzenimle konuşup sohbet ederim yani.
Ç-EBY15

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, dışarıda futbol oynayarak, internet kafeye giderek,
gezip tozarak boş zamanlarını geçirdiklerini ifade etmişlerdir. Aslında ceplerinde para
olduğu zaman, o parayı arkadaşlarıyla birlikte harcamayı, eğer paraları yoksa ücretsiz
hangi aktivite yapılacaksa onu yaptıklarını söylemişlerdir.
Çocukların çoğu, parayla yapılan faaliyetlere katılmanın maliyetini kendi aralarında
paylaşmaktadır. Çocuklar paralı olan etkinliklere eve gelen fatura miktarına göre
katılabilmektedir. Buna ek olarak, düşük gelirli ailelerin çocukları, paralı olan etkinliklere
katılımlarını sınırlama eğilimindeyken, daha büyük çocuklar (genellikle 10 ila 12 yaşları
arasındaki), yapılandırılmış faaliyetlerin yerine ve eğlenmenin ve bağlantı kurmanın bir
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yolu olarak genellikle ücretsiz olan paten parklarını kullanmaktadır. Öte yandan,
yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, kendileri için ücretsiz aktivite veya alanın olmadığını
da belirtmiştir. Kaykay yapmaktan hoşlanmayan veya kaykay parkı ortamından
hoşlanmayan çocuklar da ücretsiz alternatifleri olmadığını ifade etmiştir (Bessell, 2019,
s. 62,63). Aktaş mahallesi özelinde, çocukların sosyalleşebileceği rekreasyon alanlarının
bulunmadığı ifade edilebilir. Bununla birlikte, ebeveynler çocuklarını parklara ve
sokaklara madde satıldığı için göndermediğini ifade etmiştir. Bu nedenle çocukların
birçoğunun, ya apartman/gecekondu önlerinde ya da evde vakit geçirdikleri söylenebilir.
Buna ek olarak, çocukların boş zamanlarında kitap okuduklarını da vurgulamışlardır.
Ders çalışır ya da çevresiyle sosyalleşmeye çalışır. Genelde bir yere çıkmak için illa
bir şeye gerek yok, paraya falan, parkta oturabilir, arkadaşlarıyla oynayabilir,
dışarıda gezebilir, dolanabilir.
Ç-HBK15
Resim yaparak, dışarı çıkıp oynayabilir, kitap okuyabilir, sonra tableti varsa
tabletiyle de oynayabilir. Ailenin önemini falan anlatan kitapları okur. Mesela
babasıyla ilgili kitaplar okuyabilir. Bir de kendi istediği klasik kitapları okuyabilir.
Ç-MD12

Araştırmaya katılan çocuklar, boş zamanlarında ders çalıştıklarını ifade etmiştir. Dersten
fırsat buldukları zamanda ise, dışarıda oyun oynadıklarını, gezdiklerini ve yılda bir defa
da olsa arkadaşlarıyla dışarıda buluşup yemek yediklerini söylemiştir. Eğer çocuklara
verilen harçlıklar sosyalleşmelerine yetmiyorsa, kaliteli bir katılım sağlayabilmeleri boş
zamanlarında çocukların çalıştığı vurgulanmıştır.
Çalışıyorum. Bizim üstümüzde olduğumuz manav var, hafta sonları orada
çalışıyorum.
Ç-EA13
Hafta sonları böyle annesine yardım eder bazen, yaz tatillerinde çalışabilir, böyle
bir işte falan çalışabilir, ailesine katkı sağlayabilir. Annemin yakınlarından biri
olursa, böyle mağazada falan çalışan, gidip çalışabilirdim mesela, marketlerde
falan çalışabilirdim yaz tatillerinde. Ablam palyaçoluk yaptı yaz tatilinde, öyle
şeyler yapabilirim.
Ç-BNÇ13

Ancak çocukluklarını yaşayamayan çocukların, boş zamanlarında çalışmak zorunda
olduklarını, harçlıklarını çıkardığı ve ailelerine katkıda bulunmak isteği içinde olduklarını
ifade etmişlerdir. Çocukların sosyalleşememesinden dolayı, boş zamanlarını çalışarak
değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak, boş zamanlarından çalışarak okul
harçlıklarını veya sosyalleşebilmek için para biriktirdiklerini ifade edebiliriz. Ancak
yoksulluk içinde birçok çocuğun özellikle parasal aktivitelere, yeri geldiğin de ise parasız
olan aktivitelere bile katılamadığını görmekteyiz.
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Çoluk çocuğunu bir yere götürememen veyahut da sinemaya götürememen. Ben 15
tatilde çocuklarımı götürmek istedim, ama götüremedim. Tiyatrosu, sineması,
istediler, ben götüremedim.
E-DA37
Çevre çok büyük etki çocuklar için. Ondan sonra mesela gezmek istiyor. Mesela
diyor ki “Anne, hafta sonu bir arkadaşlarımla çıkıp dolaşalım”, ama bir haftaya
gönderebiliyorsan, o da arkadaşlarıyla sadece belli bir yere gidip gelecek, ikinci
haftaya mümkün değil gönderemiyorsunuz. Tabii ki, ister istemez çocuklar
sosyalleşemiyor ki. Hiçbir yere çıkartamıyorsunuz. Sadece okula gidiyorlar, okuldan
eve geliyorlar, bu kadar.
E-BY35
O mahallede bir parkın olmayışı, bir oyun alanını olmayışı, çocuklar içinde
çamurlar içinde yaşamak durumunda kalması, toz toprak içinde oyun oynama
durumunda kalması hem toplumsal hem ruhsal açıdan da çocukları olumsuz
etkileyebilir.
UK-BG68

Ebeveynler, çocuklarının sosyal aktivitelerden geri kaldığını ve yeteri kadar
sosyalleşemediklerini ifade etmişlerdir. Çocukların evden okula, okuldan eve bir
yaşamları olduğunu ve çocuklarını sinema ve tiyatroya götürmek istediklerini ancak
pahalı olduğu için götüremediklerini belirtmişlerdir. Özellikle yaşadıkları muhitte
çocukların sosyalleşebileceği park veya imkânların olmamasından yakınmaktadır.
Yapılandırılmış okul dışı faaliyetlere katılım seviyesi, düşük ve yüksek gelirli ailelerdeki
çocuklar arasında önemli bir fark noktası oluşturmaktadır. Bu fark, en avantajlı
topluluktaki çocukların, çoğu durumda her gün en az bir faaliyet olmak üzere en yüksek
sayıda yapılandırılmış faaliyetlere katılmasıdır. Bununla birlikte, önemli ölçüde,
topluluklar içinde de farklılıklar bulunmaktadır. Dezavantajlı olarak tanımlanan
topluluklarda,

ailelerin

maddi

durumlarının

olmamasından

dolayı

çocukların

yapılandırılmış faaliyetlere katılma olasılıkları en düşüktür. Maddi imkansızlıklardan
ötürü bu tür faaliyetlere katılamama, çocukların sosyal ağlarını sınırlamakta ve
çocuklarda bir dışlanma duygusu yaratmaktadır. Bu nedenle yapılandırılmış faaliyetler;
çocukların hem yetişkinler hem de çocuklarla yakın sosyal gruplarının ötesinde bir köprü
kurmasının ve sosyal sermaye geliştirebilmelerinin birkaç yolundan biridir (Bessell,
2019, s. 63). Bu çalışmaya katılan çocukların hem kendi beyanlarından hem de
ebeveynlerinin

beyanlarından

yola

çıkarak

birçok

etkinliğe

katılamadıklarını

söyleyebiliriz.
Yoksul çocuklar, daha zengin akranlarıyla aynı seçimlere izin veremeyen ailelere sahip
olabilirler çünkü bu seçimlerin çoğu finansal bir maliyet içermektedir. Örneğin,
arkadaşlarıyla sinemaya gidip gitmemek sadece ebeveynlerin rızası değil, birçok çocuk
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için ebeveynlerin bunun bir seçenek gibi düşünüp parayı sağlayıp sağlayamayacağı
meselesidir (Main, 2014, s. 469).
Buna ek olarak, çocuklar arkadaşlarıyla gezmek istemektedir ancak ebeveynler
bütçelerinin el verdiği kadarıyla çocuklarını desteklemektedir. Bununla birlikte çocuklar
tatile gitmek istediklerini de ebeveynlerine söylemiştir. Tiyatroya, sinemaya veya
çocukların gezmesine para bulamayan ebeveynler için tatil bir ütopyadan öteye
geçememektedir. Ancak akrabalarının yanına giderek çocukların tatil ihtiyacını
karşıladıkları görülmüştür.
Buna ek olarak, düşük gelirli ailelerin çocukları parayla yapılan faaliyetlere katılımlarını
sınırlandırmaktan söz ederken, aynı zamanda ebeveynlerinden bir dizi tüketici ürünü
almasında da söz etmişlerdir. Özellikle X-box'lar ve oyun istasyonları, aileleri içinde
önemli mali zorluklar yaşayan çocukların da ortak öğeleridir. Dezavantajlı
topluluklardaki çocuklar, çöpün olduğu ve bakımsız oyun alanlarıyla ilgili sorunları
vurgulamışlardır (Bessell, 2019, s. 63). Bu bağlamda, ebeveynlerin birçoğu, çocuklarının
fiziksel güvenliği ile ilgili endişeleri nedeniyle, çocuklarının dışarıda oynamasını
kısıtladıklarını bildirmişlerdir. Ebeveynler, çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimini
sağlamak ve çocuklarını uygun açık hava etkinliklerine götürmek için önemli mesafeler
yürümesi gerektiğini veya bazı durumlarda da oyuncak alma gereksinimi duydukları
görülmüştür. Ebeveynler, toplumlarında rekreasyonel faaliyetlerin olmadığını ve
çoğunlukla okul faaliyetlerine katılarak ve televizyon izlemelerine izin vererek çocukları
eğlendirmeyi amaçlamışlardır (Vaaltein ve Schiller, 2017, s. 233).
Araştırmamızda bazı ebeveynler, etrafından kötü olmasından veya maddi durumlarından
dolayı çocuklarının evlerinde sosyalleşmesini ve zaman geçirmesini sağlayacak oyun
konsolları/oyuncak aldıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların bütün gün evde oyun
konsoluyla vakit geçirmesi sağlıksız olabilir. Ancak ebeveynler çocuklarının dışarıda
kötü bir alışkanlığa bulaşmasındansa, evde oyun oynamasını tercih etmektedir. Uzman
ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların boş zamanlarını iyi
değerlendirmedikleri görüşündedir.
Orta ergenliği içine alan bir yaş grubunda, çocukların kendilerini geliştirmeleri için
akran gruplarıyla birlikte olabilecekleri sosyal ortamların oluşması, oyun ya da
kendi geliştirebilecek etkinlik alanların onlar için açılması; spor gibi, sanat gibi
birlikte olabilecekleri ve mahallelerde uygun oyun ya da işte kendi kendilerine
zaman geçirecekleri alanların onlar için ayrılmış olmalarını gerektiren bir süreç
ama yoksulluk bu tür bir altyapıyı ergenlere sağlayamadığı için ergenler boş
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kalabiliyorlar, amaçsız-hedefsiz boş kalabiliyorlar. Boşluk duygusu ergenlerin
gelişimini oldukça olumsuz etkileyen bir durum. Hedefsizliği beraberinde getiriyor,
amaçsızlığı, savrulmayı beraberinde getiriyor.
UK-BG68
Çocukların çok serbest zamanı oluyor bence. Bana göre çok aşırı olumlu değildir.
Okuldaki çalışmayı destekler nitelikteki çalışmaların ve onların hiçbirisi tabi
yapılamıyor. Bu da okuldaki başarısızlığı tetikliyor aslında. Dolayısıyla evde de bir
takım destek çalışmaların yapılması lazım. Annenin vakti yoktur, babanın da vakti
yoktur, ama çocuğa şurada oturulur, şu kadar zaman çalışır, belli bir yaştan sonra
denmesi gerekiyor.
UK-MDT50

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, sosyalleşememesinin yanında boş zamanlarını iyi
bir değerlendiremedikleri görüşü hâkimdir. Çocukların çok fazla serbest zamanı
olduğunu, eğer ailesi tarafından ya da okul tarafından bu çocuğa destek verilmediği
takdirde, çocuklar eğitim yaşamının her alanında başarısız olma ihtimalinin artabileceği
ifade edilmiştr. Buna ek olarak, çocukların sadece mahallede veya okulda sosyalleştikleri
ifade edilmiştir. Ancak gerek mahallerde gerekse okullarda iyi bir rekreasyon alanı
olmadığı için bu durumun çocuklara zarar verdiği dile getirilmiştir. Çocukların başıboş
bırakılması ve amaçsız hâle getirilmesi onlar için büyük bir dezavantaj olacağı
vurgulanmıştır. UK-BG68 şöyle bir gözlemde bulunmuştur; kırda yaşayan çocukların
eğitimi yaşamının yanında çobanlık yaptığını, hayvan güttüğünü veya bir uğraş
bulduğunu belirtmiştir. Kırdan kente göç eden çocukların boş zamanının fazla olduğu için
ailelerin çocuklarını çalışmaya sürüklediği veya dilendirmeye zorladığı görülmüştür.
Buna ek olarak, çocukların boş zaman değerlendirmesini aileler ve okullar iyi
yönetemezse, yoksulluk içinde yaşayan çocukların hem aileleri tarafından hem de toplum
tarafından çocuk işçiliğine veya suça sürükleneceği ve çocukların madde kullanımına ve
satışına yöneleceği belirtilmiştir. Bu çocukların normal işlerde değil, en ağır işlerde
çalıştırıldığı, sömürüldüğü ve istismara uğradığı da vurgulanmıştır. Son olarak, uzman ve
karar vericiler, çocukların boş zamanlarını kaliteli ve kendini geliştirebileceği şekilde
değerlendirmeleri için destek alması gerektiği konusunda hem fikirdir.
4.3.2.9. Suç ve Madde
Araştırmaya katılan çocukların ve ebeveynlerin oturduğu muhit Aktaş mahallesidir.
Eskiden Aktaş Mahallesi, suç oranlarının yüksek olduğu, polislerin evlere sık sık baskın
düzenlediği, hane halklarının sosyo ekonomik düzeylerinin düşük olduğu bir yer olarak
bilinirdi. Kentsel dönüşümle beraber, gecekonduların yıkılması ve ‘yeni ve güzel!’ TOKİ
binaların yapılmasıyla Aktaş mahallesinde bir kentsel dönüşüm yaşanmıştır. Ancak bu
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dönüşümle birlikte, mahalledeki hane halklarının bir kısmının diğer ilçelere iskân
edilmesi (Sincan, Polatlı), diğer kısmının da TOKİ’ye yerleştirilmesiyle sorunlar, yıkılan
gecekondulardan ortaya çıkan harabe molozlarının altına süpürülmüştür. Suç oranları
kısmen azalsa da Aktaş mahallesinin ebeveynlerin hem kendileri için hem de çocukları
için hâlâ endişe duyduğunu görmekteyiz.
En basitinden dışarıya çıkıp oynayamıyorlar. Mesela oğlum dese ki “Aşağıda park
var, ben oraya gideyim”, ben göndermiyorum, çünkü içinde envai çeşit insan var.
Esrarcısından tutun da sarhoşuna kadar. Keyfe keder tabanca sıkıyorlar, bilmem ne
yapıyorlar. Hani böyle bir yere siz olsanız gönderir misiniz yani?
E-BY35
Ben bu çocuğu ne kadar dışarı salabilirim, nereye gitsin, yıkılmış evlerin içinde mi
otursun, nereye yollayayım çocuğumu? Mecbur yollamıyorum. Çocuğumu korumak
için resmen bir kalkan oluşturuyorum. Çeviriyorum etrafını, sınır çiziyorum
gücümün yettiği kadar, sözümü geçirebildiğim kadar. Benim çocuğum binanın yahut
da bahçenin dışına çıktığı an, esrarcısından tut, tacizcisinden tut, her şey var
burada. Burası sınır içinde kalan, nasıl derler, Suriye’yle Türkiye gibi. Sınırın dışı
Suriye, burası Türkiye.
E-DA37

Ebeveynler, çocukların şiddet ve maddeye eğilimi olduğu düşüncesindedir. Bu nedenden
dolayı, kendilerinin çocuklarının üzerine düşmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Buna ek
olarak, çocukların kötü çevreden dolayı dışarıya oyun oynamaya çıkamadıklarını veya
ebeveynlerin izin vermediğini görmekteyiz. Ebeveynler, mahallede sık sık silah sıkıldığı
için şikayetçidir ve bu durumun çocukları olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesine
sahiptir. Öte yandan, şiddet ve maddenin olduğu ortamda, ebeveynler çocuklarını evden
dışarı çıkarmamaktadır. Ebeveynler, çevrenin kötü olmasından dolayı korumacı bir hâle
bürünmektedir. Aslında bu durumu evin içini Türkiye, evin dışındaki ortamı Suriye
diyerek metaforlaştırdığını görmekteyiz. Buna ek olarak, ebeveynler bazı çocukların
madde kullanmakta olduğunu belirtmiştir. Bu durumda, kendi çocuklarını, madde
kullananlardan korumak için evde vakit geçirmek üzere bir sistem geliştirdiklerini ifade
etmişlerdir.
Bununla beraber, uzman ve karar vericiler çocukların suça sürüklenebileceğini ve
maddeye yönelebileceklerini ifade etmişlerdir.
O dönemler (ergenlik) daha çok ifade etmek istiyor kendisini ve dönemlerde
bastırılmışlıklar ilerleyen ergenlik dönemlerinde de farklı sapkın davranışlarla
ortaya çıkıyor. Bastırılmışlık duygusu da patlamalara neden oluyor. Bunlardan,
alkolü kullanabiliyor, uyuşturucuyu kullanabiliyor.
UK-MB50
Çocuklar arasında suç işleme oranlarının giderek artmakta olduğunu, madde
bağımlıların giderek artmakta olduğunu biliyoruz. Çocuklar niye kolluk
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merkezilerine getirilir yani bunların önemli bir kısmı suç şeyidir, suç şüphesidir, suç
işlediği şüphesidir. Suça yönelmektedirler veya başka tür korunmaya gereksinimi
olan çocuklar hâline gelmektedirler ki bir şekilde kollukla ilişkileri olmaktadır.
UK-KK55

Yoksulluk, çocukların suça sürüklenmesine neden olmaktadır. Özellikle ergenlik dönemi
çocukların kendilerini ifade etmeye çalıştığı dönemdir. Bu dönemde, giyimiyle,
kuşamıyla, kullandığı telefonla, saçıyla ben buradayım demeye çalışmaktadırlar. Ancak
bir şeyleri elde edememe, erişememe ve bir şeyleri başaramama duygusu, çocukların
farklı davranışlar göstermesine sebep olmaktadır. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların,
bu gibi araçlarla kendini ifade etmesi neredeyse imkânsızdır ve bu nedenle ifade
edemeyen çocuk bu duygularını bastırmaktadır. Çocuklar bu bastırılmışlık duygusunu,
öfkeyle ve saldırganlık yoluyla dışarı atmakta veya kendi içine dönerek kendine zarar
verme davranışlarında bulunabilmektedir.
Buna ek olarak, çocuklar içinde bulunduğu yoksulluğun ve ötekileşmenin sorumlusu
olarak toplumu suçlamaktadır. Çocuklar küçük yaşlarda suça sürüklendiği için, bir suç
olgusu içinde büyümektedir. Çocuklar, annesinin ve babasının yönlendirmesi ile suça
sürüklenebilmekte ve yetişkinlik döneminin olası suçlu adayı olarak görülmektedir. Buna
ek olarak çocuklar maddeye de yönlenmektedir. Uzman ve karar vericiler, çocuklar
arasında suç işleme ve madde kullanım oranının arttığını ve daha düşük yaşlarda
görülmeye başlandığını da ifade etmişlerdir. Peki, çocuklar maddeye nasıl
yönelmektedirler?
Uyuşturucu çok yoğun, çocukta bir uyarıcı var zaten, uyuşturucuya, maddeye, esrara
karşı. Sonra başlıyor, çevresinde görüyor, uyuşturucu satıcılığı vesaire bu şekilde
görüşenler. Bir şekilde harçlığını çıkarıyor. Okula devamsızlık başlıyor, başka
arkadaşlara kayma başlıyor, Sonra bir bakıyoruz, 13-14 yaşındaki çocuklarda
uyuşturucu, satış, içici vesaire, sonra çocuk mahkemeleri gerekirse hapis vs.
görüyoruz.
UK-Eİ31
Annede, babada para yok ki temin etsin, o çocukların isteklerini yerine getirsin.
Şimdi bu çocuklar zaten okul düzenleri zaten sıfır. Bakıyor, öbürlerini de görüyor,
para lazım. Bu çocukları 100 liraya, 200 liraya günlük bunları çalıştırıyorlar, esrar
sattırıyorlar. O çocuk da gidiyor, o parayı aldığı zaman altına bir araba kiralıyor,
bir ay, iki ay geziyor, ondan sonra ne oluyor? Cezaevinde yolunu buluyor.
Çaresizliğin sebebidir yoksulluk. İradesine sahip değilse, kendini kullanmayı
bilmiyorsa çabuk düşüyor, çabuk pisliğin içinde harcanıyor.
UK-OKE52

Özellikle Altındağ bölgesinde uyuşturucunun çok yoğun olduğunu belirtmişlerdir. Anne
ve babaların geliri olmadığı için çocukların ihtiyaçlarını yerine getirememektedir. Buna
ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan çocukların gittikleri okulların eğitim ve öğretmen
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kalitesi olmadığı ve eğitimde gerekli olan materyalleri temin edemediği için, çocukların
kendi harçlığını çıkarma yoluna gideceğini söylemişlerdir. Çocuklar, günlük 100 lira veya
200 liraya çalışmakta ve uyuşturucu madde satrak harçlığını çıkartmaktadır. Kuryeliğin
getirdiği kirli para kendi geleceklerine ipotek koymaktadır. Belli bir süre sonra bu
çocukların okula devam etmeleri zorlaşmaktadır. Buna ek olarak arkadaşlarını da bu
ortama sürüklemektedir. Sonuç olarak, çocuklar ergenlik döneminde uyuşturucu
kullanmaktan ve satmaktan çocuk mahkemelerine çıkabilmekte ve hatta hapishaneye bile
girme süreci başlayabilir.
Suç ve madde sorunu sadece Türkiye’ye özgü bir sorun değildir. Tüm dünyada bu
sorunların olduğu bilinmektedir. Çocuklar aşırı alkol ve alkole bağlı şiddeti Avustralya'da
ve kendi toplumlarında önemli sorunlar olarak tanımlamışlardır. Bununla birlikte, kayda
değer bir şekilde, daha avantajlı sitelerde oturan çocukların, halka açık sarhoşluk veya
şiddet gibi doğrudan korunma olasılıkları daha yüksektir. Dezavantajlı topluluklardaki
çocukların, büyük miktarlarda alkolün satıldığı ve tüketildiği barlara, kulüplere ve içki
dükkanlarına daha yakın yaşama olasılığı daha yüksektir (Bessell, 2019, s. 63).
Yoksul mahallelerde yaşayan aileler çeşitli engellere ve zararlara maruz kalmaktadır.
Yoksul aileler mekânsal ırkçılık olarak adlandırılan ırk ayrımcılığının günlerinden miras
kalan yüksek düzeylerde suç, şiddet ve zehirli şeylere maruziyet ile karşı karşıyadır.
Yoğunlaşan yoksulluk alanlarında kaliteli okullar, sürdürülebilir işler, sağlık hizmetleri,
güvenli rekreasyon alanları ve sağlıklı toplum faaliyetlerini destekleyen diğer kaynaklar
eksik olabilir (Pascoe vd., 2016, s. 8-9). Bu bağlamda, Türkiye özelinde varoş bölgelerde
oturan insanlar, iyi bölgelerde oturan insanlar tarafından damgalanabilmektedir. Daha
öncesinden de bahsedildiği gibi, Çinçin bölgesinden geldikleri için iş bulamadıklarını
veya vasıfsız diye tabir edilen işlere yönlendirildiklerini söyleyebiliriz.
Ebeveynler çocuklarının şiddete ve madde kullanımına eğilimli olduklarını ifade
etmişlerdir. Çocuklarının bazı arkadaşlarının madde kullandığını da bilmektedir. Buna ek
olarak, yaşadıkları çevrenin kötü olmasından dolayı (harabe yapılar, silah sıkılması ve
suçun yaygınlığı) çocuklarının top oynamaya bile çıkamadığını/çıkartmadıklarını
belirtmişlerdir. Ebeveynlerin koruyucu kollayıcı ve çocuklarının üstüne düşen bir
ebeveyn rolünü ister istemez oynadıkları anlaşılmaktadır. Bu tür nedenlerden dolayı
çocuklarının evde vakit geçirecek biçimde evi tasarladıklarını da vurgulamıştır. Yine
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çevre yüzünden, çocuklarının pislik içinde büyütmemek ve iyi bir kültürde yetişmeleri
için başka bir mahalleye ya da semte taşınmak istediklerini de belirtmişlerdir.
Uzman ve karar vericiler, yoksulluğun çocukları suça sürüklediğini ifade etmiştir.
Ergenlik döneminde çocukların toplumda kendini var etme ve arkadaş grupları içerisinde
var olma çabası içinde oldukları belirtilmiştir. Var olamayan çocuk, bir başka ifadeyle bir
şeyler elde edememe, erişmeme ve başaramama durumunda duygularını ya içinde
yaşayacağını ya da öfke olarak içe ve dışarı yansıtacağını vurgulamıştır. Bunun nedeni
olarak toplumu veya ailesini suçlayacaktır. Öte yandan, bu öfkenin şiddete evirilmesi
çocukların suça sürüklenmesine sebebiyet vereceklerini belirtmişlerdir. Çocukların,
küçük yaşlarda suç olgusu içerisine gireceğini ve yetişkinlik döneminde bir suçlu adayı
olabileceklerini ifade etmiştir. Yoksulluğun getirdiği bu sorunlardan dolayı çocukların
madde kullanımına ve madde satışını da yöneldiğini ifade etmişlerdir. Çocukların,
ebeveynleri tarafından temel gereksinimlerinin karşılanmaması, eğitim materyallerinin
olmaması gibi çeşitli nedenlerden dolayı çocukların çalışmak istediğini, ancak suç
çetelerinin çocukları kullanarak parayla madde sattırdığını ifade etmişlerdir. Çocukların,
bu dönemde madde satışına ve kullanımına yönelmesi ve suça sürüklenmesi eğitimden
kopmasına da neden olduğunu söylenmektedir.
4.2.3. Yoksullukla Çocukların Başa Çıkması
Yoksulluk içinde yaşayan hane halklarında yoksullukla mücadelede en zorlanan ve en
fazla etkilenen grup çocuklardır. Ebeveynlerin bile yoksullukla başa çıkması zorken,
çocukların yoksullukla mücadelede gelişmiş başa çıkma mekanizmalarını kullanması
beklenmeyebilir. Yoksullukla mücadelede çocuklar, hane içi stratejiler ve hane dışı
stratejiler olmak üzere iki alt tema olarak sınıflandırılmıştır. Hane içi stratejiler grup
temelli ve bireysel ve hane halkı temellidir. Hane dışı stratejilere bakıldığında ise devlet
desteği ve piyasa mekanizması olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak yapılan derinlemesine
görüşmelerde çocukların yoksullukla mücadelesinde çoğu zaman hane içi stratejilere
yöneldiği, buna ek olarak hane dışı stratejileri tercih etmedikleri söylenebilir.
Çocukların baş etmesi çok daha zordur. Bazen derslerine ve eğitimine çok iyi
kanalize olabiliyor. Aslında çocuk bir nevi sosyal mobilite arayışı içindedir. Öte
yandan, bazen de çocuk işçiliği yoluyla (negative coping) ya da evlenme yoluyla aile
bütçesine destek olmak bir çözüm yolu olarak görülebilir. Bu aslında bir aile
stratejisi olarak çocuğun evlendirilmesi ve çalıştırılması/çocuk işçiliğine
yönlendirilmesi diyebiliriz. Yoksul aile, çocuklarını bu iki yola itmektedir. Çocuk
yoksullukla baş etmede, gerçeklerden kaçmak için farklı yönelişlere (madde
kullanımı, çeteleşme vb.) gidebilir. Çocuk toplumda kabul görmek ve statü sahibi
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olmak için bunlara bulaşabilir. Çocuklar yoksulluğun öznesi değil, nesnesi
durumundadır. Yoksulluğun nedeni değildir.
UK-İKİ43

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksullukla mücadelesinin zorlu ve şiddetli geçtiği
ifade edilmiştir. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların eğitime odaklanarak ya da negatif
başa çıkma metoduyla çocuk işçiliğini yönelerek veya evlenerek yoksullukla başa
çıktığını belirtmişlerdir. Şunu da ifade etmek gerekir ki, çocukların işte çalışmasına ve
evlenmesine aile neden olmakta ve ebeveynlerin çocukları bu yola sürüklediği de
vurgulanmıştır. Eğitime odaklanma noktasında ise, eğer kız ve erkek çocuktan biri
okuyacaksa, genellikle tercihlerini erkekten yana kullandıklarını söylemişlerdir.
Öte yandan, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluğun getirdiği dışlanmışlığı ve
ötekileştirmeyi veya gerçeklerden kaçmak niyetiyle, toplumda kabul görmek için suça
sürüklendiği ve maddeye yöneldiği ifade edilmiştir. Çocukların yoksullukla verdiği
mücadeleyi UK-İKİ43 “Çocuklar yoksulluğun öznesi değil, nesnesi durumundadır”
şeklinde tanımlamıştır. Bu nedenle, çocukların yoksullukla mücadelede yalnız başlarına
bırakılması, onların açık açık istismara terk edilmesi demektir.
4.2.3.1. Hane İçi Stratejiler
Özneler yoksulluk içinde yaşayan çocukların, arkadaşlarından destek alarak,
biriktirerek/tasarruf ederek, yetinerek/sabrederek/söz dinleyerek, aile içinden destek
alarak, eğitime odaklanarak, isyan ederek, hayal kurarak, oyun oynayarak ve aile içinde
güçlü bir bireyi örnek alarak yoksullukla başa çıkabileceklerini ifade etmişlerdir.
4.2.3.1.1. Arkadaşlarından Destek Alarak

Özneler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların arkadaşlarından destek alarak başa çıkmaya
çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların yoksullukla tek başına başa çıkması yerine
gruplar hâlinde başa çıkma mekanizmalarını kullanması daha sağlıklı ve daha motive
edici olduğu söylenebilir.
Başka arkadaşlarımın mesela ayakkabıları falan oluyor, küçük gelen falan, onları
alıyorum, onları giyiyorum. Mesela alacağım, onda görüyorum, veriyor zaten,
yardım edenler var.
Ç-BÇ15
Ne yapıyorlar oyun oynuyorlar, çetelere bulaşıyorlar, bir şekilde kendi dayanışma
sistematiklerini kuruyorlar. O nedenle çocuklar açısından baş etmek daha kolay ama
bunlar ne kadar sağlıklı mekanizmalardır onu tartışmak lazım. Gerçek baş etme
mekanizması değil, biraz daha böyle yalancı mekanizmalar. Ne yapıyor, işte takımı
varsa takıma giriyor, çetesi varsa çetesine giriyor, kimisi sporla, kimisi hiphopla,
işte karateyle, boksla. Mesela Altındağ’da dolaştıysan bu merkezlerin çok olduğunu
görürsün. Grup dayanışması var yani bu da önemli bir şey.
UK-FD54
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Çocuklar arkadaşlarından destek alarak, yoksullukla başa çıkabileceklerini ifade
etmişlerdir. Bu çocuklar, kendilerini yanlış yola yönlendirmeyen ve kendilerine daha iyi
davranan arkadaşlarla yoksullukla başa çıkmanın daha kolay olacağını belirtmiştir.
Çocuklar, birbirlerine küçük gelen kıyafetleri ya da kendi giydikleri kıyafetleri
birbirlerine vererek (değiş-tokuş yaparak) yoksullukla başa çıktıklarını söylemişlerdir.
Uzman ve karar vericiler ise, çocukların bir takıma (futbol, basketbol vb.) girdiğini, kendi
sosyal gruplarını oluşturduklarını ve böylelikle kendi dayanışma mekanizmalarını
kurduklarını ifade etmiştir. Ancak bazı mekanizmaların çocuklar için iyi mi bunu
tartışmak gerektiğini de vurgulamışlardır. Daha öncesinden de bahsettiğimiz gibi,
yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksullukla mücadelesinde uyuşturucu çeteleri
çocukların çevresinde dolaşmakta ve çocukların da kendini kabul ettirmek gibi bir gayesi
olduğundan bu suç çetelerine bulaşabilmektir.
4.2.3.1.2. Biriktirerek/Tasarruf ederek

Yoksulluk

içinde

yaşayan

çocuklar

yoksullukla

baş

etmede

harçlıklarını

biriktirmek/tasarruf etmek yönelimi içindedir. Çocuklar, yoksullukla baş etmede
genellikle bireysel ve hane halkı temelli baş etme stratejilerini kullanmaktadır. Buna ek
olarak, evden okula yemek götürerek harçlıklarını biriktirme yoluna gitmişlerdir. Bu
biriken harçlıklarla kitap aldıklarını veya kardeşleriyle/ebeveynleri paylaştıklarını
söylemişlerdir.
Evden götürüyorum bazen, çikolata sürüyorum ekmeğime, o para kalıyor. Kıyafet,
diyorum bu ay olmadı, diğer ay alırım.
Ç-BÇ15
Çocuklar benden önce davranıyor. Ya çok konuştuğumdan kaynaklanıyor onlarla ya
da birebir onlar da yaşadıklarını biliyorlar zaten. 3,5 yaşındaki çocuğun bile “Suyu
fazla akıtma, suyumuz kesilir, faturamız yüksek gelir” diyebiliyor.
E-NB37
Bir dondurmadan bile feragat edebiliyorlar yani. Zaten ancak yetecek kadar
veriyorum. Onların böyle ekstra ekstra olmuyor. Sadece 50 kuruş, 100 kuruş falan,
o da kırık bir kumbaraları var, onun içine atıyorlar yani. Onlar hani kendilerince
birikim yapıyorlar.
E-BY35

Çocuklar ne için para biriktirir/tasarruf yapar? Çocukların da istek ve arzuları
bulunmaktadır ve bu hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir. Çocuklar evden okula yemek
götürerek, öğlen yemeği için ailesi tarafından verilen harçlıkları biriktirerek tasarruf
etmektedir. Tasarruf ettiği harçlıklarla kitap aldıklarını veya başka ihtiyaçlarını
karşıladıklarını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak biriktirdikleri harçlıkları kardeşlerine
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veya ebeveynlerine verdiklerini de söylemişlerdir. Ebeveynler ise, maddi durumları
olmadığı için çocuklarını tembih ederek yoksullukla başa çıkmasında yardımcı
olmaktadır. Buna ek olarak ebeveynler, çocukların aile içinde de tasarruf yaptıklarını
örneğin, suyu fazla akıtmamaları gerektiğini veya aile bireylerine para biriktirerek
yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Bu durum onları bir hayli mutlu etmektedir.
Burada üzerinde durulması gereken konu, ebeveynlerin tembihte bulunurken aslında
çocukların isteklerini kısıtlamasına neden olduğu söylenebilir.
Çocukların maddi kaynak eksikliği mücadelesinde becerikliliklerini göstermektedir.
Gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için yakın aile üyelerinde, daha geniş aile ağında ve
aile alanının dışında stratejiler benimsemişlerdir. Örneğin, bazı çocukların kıyafet satın
almak için para biriktirdiğini veya diğer aile üyelerinden ödünç aldığı görülmüştür (Daly
ve Leonard, 2002; Ridge, 2002’den aktaran Attree, 2006, s. 60).
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksullukla mücadelesinde biriktirmenin yanında,
yetinerek de başa çıktıklarını söyleyebiliriz.
4.2.3.1.3. Yetinerek/Sabrederek/Söz dinleyerek

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların yetinerek, ebeveynlerinin sözlerini dinleyerek veya
sabrederek yoksullukla baş ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu çocuklar, yaşamın getirdiği
zorluklar nedeniyle erken olgunlaşmaktadır. Çocuklar, elindekiyle yetinmesini bilerek,
kardeşleriyle konuşarak, ebeveynlerinin sözlerini dinleyerek (ders çalış, kavga etme ve
şımarma), isteklerini ve ihtiyaçlarını bastırarak ve ebeveynlerine söylemeyerek başa
çıktıklarını ifade etmişlerdir. Öte yandan, çocukların yoksulluğu kabullendiğini ve bu
duruma uyum sağladığı söylenmiştir. Buna ek olarak, ebeveynler çocukların yoksullukla
başa çıkmasında sabrın önemli olduğunu da vurgulamıştır. Akabinde, ebeveynler
çocuklarının yoksulluğa alışmadığını aksine, yetinmeyi ve kanaat getirmeyi bildiklerini
belirtmiştir. İlk önce, çocukların yoksullukla mücadelesinde yetinmeyi bilmesi ve sabırlı
olması gerektiği belirtilmiştir.
Oyuncak araba almak yerine, dışarıda çamurla kendileri yapıyorlar, dışarıdaki
şeylerle oyun oynuyorlar, taşlarla falan oynuyorlar.
Ç-SSK12
Beden eğitiminde birbirlerinin eşofman takımlarını paylaşarak başa çıkıyor. Çocuk
beslenmesinden ödün veriyor. Aç kalarak mücadele ediyor. Ayakkabısı su aldığı
hâlde delik ayakkabısı ile devam ediyor. Kurşun kalemin sonuna kadar kullanıyor.
Herkesin teli vardır, onun yoktur. Evde yapması gereken dersi arkadaşından talep
ederek kullanıyor-karşılıyor (bilgisayarda yapılması gereken bir şey olduğunda).
UK-HE52
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Biraz sabırlı olmalarını isterim. Başka çocuklara bakarak, yine iyi kötü beni
anlıyorlar yani, dur dediğin yerde duruyorlar yani. Ne olsa onu yerler, yani öyle
lükse kaçmazlar. Her şeye kanaat getirirler. Öyle beni fazla bunaltmazlar.
E-DA38

Acaba kaç çocuk yetinmeyi/sabretmeyi becerebilir? Sabır ve yetinme işi her bireyin kolay
kolay kazanamayacağı davranışlardır. Ancak yoksulluk içinde büyüyen çocuklar, erken
olgunlaştığı için sabretmeyi de yetinmeyi de zorunlu olarak öğrendiği görülmektedir.
Yoksullukla mücadelede bazen kardeşleriyle konuşarak veya isteklerini, arzularını,
ihtiyaçlarını annesi/babası üzülmesin diye bastırarak yoksullukla başa çıktıklarını ifade
etmişlerdir.
Çocuklar maddi imkansızlıklarla başa çıkmak için kendi öznel yollarını geliştirir.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, istek ve ihtiyaçlarının giderme noktasında
çoğunlukla maddi olarak yetersiz olduğunu bildiklerinde, ebeveynlerinden para
istemekten kaçındıklarını ve bunu da ebeveynlerinin üzerindeki mali baskıyı hafifletmek
için yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bazı çocuklar, ebeveynlerine danışmadan, masrafları
nedeniyle spor veya hobilerle uğraşmamaya karar verdiklerini söylemiştir. Daha az
sayıdaki çocuk ise, maliyetin ebeveynleri için bir yük olacağını bildikleri için okul gezi
formlarını eve götürmemeye karar verdiklerini söylemiştir. Çocuklar, ailelerine fayda
sağlayacağını bildiklerini ve daha da önemlisi, ebeveynlerini ek mali baskıdan
kurtaracakları mali tasarruf stratejilerini kendileri seçmişlerdir. Bu mali tasarruf
stratejileri,

genellikle

çocukların

okullarında

veya

daha

geniş

topluluklarda

yapılandırılmış faaliyetlere katılımını sınırlandırmıştır (Bessell, 2019, s. 62-63).
Başka bir ifadeyle, çocukların kendi istek ve ihtiyaçlarından bahsetmediklerini veya okul
gezileri için ihtiyaç duydukları parayı ebeveynlerine söylemediklerini ileri sürmektedir
(Mierendorff, 2010; Ridge, 2011; Van der Hoek, 2005’ten aktaran Andresen ve
Meinland, 2019, s. 97-98). Buna ek olarak, çocukların yoksulluk içinde yaşamaya boyun
eğebileceklerini; başka bir deyişle, sınırlı kaynaklarla nasıl 'idare edeceklerini'
öğrendiklerini belirtmişlerdir (Middleton vd.,1994; Roker, 1998’den aktaran Atrree,
2006, s. 61). Bazı çocukların, geçimlerini sağlamak için mücadele ettiklerini
hissettiklerinde, ebeveynlerinden cep harçlığı ve kıyafet isteme taleplerini azaltmıştır
(Roker, 1998; Daly ve Leonard, 2002; Backett-Milburn vd., 2003’ten aktaran Atrree,
2006, s. 61).
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Çocuklar ailelerinin yaşadığı yoksulluğu bilmektedir. Bu nedenle, çocukların kanaatkâr,
hayır demeyi ve yetinmeyi bilen, ailelerini istekleriyle bunaltmayan çocukların ellerinden
geleni yaptığını görmekteyiz. Bununla birlikte, çocuğun evinde bilgisayarı yok ise ve
okuldaki hocası bilgisayar üzerinden ödev verdiyse, o ödevi yapmak için komşusuna
giderek, ayakkabısı su alsa bile veya kalemi kırılsa bile son raddeye kadar kullanarak vb.
çocukların yoksullukla başa çıktığını belirtmişlerdir. Uzman ve karar vericilerden UKEE38, UK-ÜT49, UK-MSK37 ve UK-ŞAK38 de bu konuda hem fikirdir. Son olarak, EBY35 çocuklarının evin ekonomik olarak idaresinde katılımcı rol aldığını vurgulamıştır
ve bu durumdan da hoşnut olduğunu ifade etmiştir.
Annesinin sözünden çıkmayarak, kimseyle kavga etmeyerek, derslerini daha iyi
dinleyerek.
Ç-MD12
Çocuklar dediğim gibi, sözümüzü dinleyen çocuk baş ediyor. Söz dinlemeyen çocuk
baş edemiyor.
E-DA37

Çocuklar yetinmenin ve sabretmenin dışında, ebeveynlerin sözlerini dinleyerek de
yoksullukla başa çıkabildiklerini ifade etmişlerdir. Çocuklar, ebeveynlerin kendilerine
derslere odaklanması, kimseyle kavga etmemesi, şımarmaması ve ailesinin sözünü
dinlemesi gerektiğini ve bu bağlamda yoksullukla başa çıkabileceklerini söylemişlerdir.
Sosyal-ilişkisel yoksulluğun bir başka özelliği, çocukların ‘ebeveynlerini dinlemeyen bir
çocuk’ olarak adlandırdıkları şeyle ilgilidir. Çocuklar, ‘yetişkinlere saygısızlığı’ başarısız
bir sosyalleşme olarak algıladılar. Yerel çocukluk kavramsallaştırmaları tartışmalarında
hem çocuklar hem de ebeveynler ‘saygı, itaat ve çalışmanın’ iyi bir çocuk olmanın önemli
bir özelliği olduğunu belirtmişlerdir. Çocukların eğitilmesi, sosyalleştirilmesi ve başarılı
bir yetişkinliğe götüren değerler ve normlar aşılanması gerektiği ifade edilmiştir (Phiri ve
Adebe, 2016, s. 389).
Kültürümüzde de büyüklere saygı ve küçüklere sevgi göstermenin önemli olduğu
bilinmektedir. İyi bir çocuk olmak istiyorsanız, yaramazlık yapmamanız, ahlaklı olmanız
ve saygı göstermeniz gerekir. Ancak bu ilişkinin çocukların ebeveynlerine biat ederek
olmaması gerekmektedir. Çünkü biat kültürü ile yetişen çocukların, istek ve ihtiyaçlarını
bastırmasına ve yaratıcılıklarının sönümlenmesine yol açabilir. Buna ek olarak,
çocukların, yoksulluğa alışarak veya kabullenerek başa çıktığı görülmüştür.
İnsan da alışıyor bir yere kadar yahu. Hani bir insan dışarıda dilencilik yapıyor,
nasıl duruyor çıplak diyorsun. “Annem akşama yemek hazırlamayacaksa ben
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yemeksiz dururum. Bugün annem bana bu ayakkabıyı almadıysa ben ayakkabısız
mecbur dururum.”
E-PS30
Onlar da zamanla alışıyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar ki artık olmayacak. İlk önce
evet, zorlanıyorlar, ama ondan sonra yavaş yavaş onlar da artık alışıyorlar. Keşke
öğrenmek zorunda kalmasa.
E-BY35

Ebeveynler, çocuklarının yoksulluğa alıştığını ve bu şekilde başa çıktığını ifade etmiştir.
Ebeveynler, çocukların aç olsa bile açlığını bastırdığını ve istedikleri bir şey olduğu
zaman onları elde edemeyeceğini bildiğini belirtmiştir. Çocukların mecburen yoksulluğa
alıştığını ve uyum sağladığını da vurgulamışlardır.
Ailenin parayı nasıl yönettiğini ve çocukların ekonomik ve maddi kaynaklara erişmek
için ne gibi fırsatlara sahip olduğu önemlidir. Çocukların, anne ve babalarının gelirle ilgili
endişelerinin farkında olsalar bile, genel olarak ailelerin ne kadar gelire ihtiyaç duydukları
konusunda gerçek bir fikirleri bulunmayabilir. Ancak çocuklar yemek, kira veya ulaşım
masrafları hakkında çok bilgi sahibidirler ve genellikle masraflardan dolayı
ebeveynlerinden bir şey isteyip isteyemeyecek bilinci içindedirler (Bullock vd., 2010’dan
aktaran Andresen ve Meinland, 2019, s. 97).
Öte yandan, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar başa çıkmak için suça sürükleneceği veya
maddeye yöneleceği olasıdır. Bu gibi durumların ortaya çıkmaması için, ebeveynlerin
içinde bulundukları durumu, güzel ve doğru ifadelerle çocuklarına anlatarak, çocukların
yoksullukla mücadelesini yoksulluğa karşı bir isyan şeklinde değil de yoksulluğun
getirdiği şartları kabullenmesi ve buna göre mücadele etmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Bu kabul süreci kaderci bir anlayışla değil, yoksulluğu anlayıp ona karşı mücadele
stratejilerini geliştirmesi için yardımcı olması açısından önemlidir.
4.2.3.1.4. Aile İçi Destek Mekanizmalarına Sahip Olarak

Çocukların ailelerine yük olmayarak, onlara destek sağlayarak ve onlarla iyi iletişim
hâlinde olarak yoksullukla başa çıktıkları söylenmiştir. Bu bağlamda, çocuklar ailelerine
maddi anlamda destek olmak için hafta sonları ve boş zamanlarında bir çalışma isteği
içinde olduklarını ve çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Çalıştıkları zaman kendilerine bir
gelir oluşturduklarını, böylelikle ailelerin kendilerine harçlık vermek zorunda
kalmayacaklarını veya gelirlerini ailelerine vererek destek olacaklarını söylemişlerdir.
Buna ek olarak, çocuklar aileden öğrendikleri baş etme mekanizmaları ile baş
edebileceklerini ifade etmişlerdir. Eğer ebeveynler çocuklarını destekliyorsa, çocukların
da ebeveynleri destekleyeceğini belirtmişlerdir. Çocuklar ebeveynleri çalışmaya
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gittiklerinde çocuklara bakarak destek verdiklerini vurgulamışlardır. Ayrıca çocuklar
ebeveynlerinin kendileri ile güzelce konuşarak, ebeveynlik rollerini hatırlayarak ve
kendilerine maddi ve manevi her türlü desteğin verilerek başa çıkabileceklerini ifade
etmişlerdir.
“Sen ne yaparsan yap senin arkandayım” oluyor. Yani “Kötü de yapsan, iyi de
yapsan senin tercihin. Senin doğru karar vereceğine inanıyorum.” Ben iyi karar
alıyorum en azından: Çocuklar kötü karar aldıkları zaman aileleri onlarla konuşmak
yerine onları azarlıyorlar ve çocuklar onların inatlarına daha çok yapıyorlar.
Aileleri destek oluyordur, yani ailelerinin destekleriyle birlikte başa çıkıyordur.
Ç-GD15
Oğlum bunu istediğin zaman bunu alamam. Veyahut da diyorum ki bunu şöyle
yapalım, hadi bu ay dursun, öbür ay almaya çalışalım. Hani elimden geleni
yapıyorum, yeri geliyor konuşuyorum, yeri geliyor tartışıyoruz, yeri geliyor sevinioz,
yeri geliyor oynuoz, yani her şeyi yapıyorum.
E-DA37
Çocuklarım da akıllı geliyorlar, anlayışlı oluyorlar. Onlar bana teselli veriyor, ben
onlara teselli veriyom. Birbirimize aynı destek oluyok gibi birbirimize destek oluyoz
E-SD47

Ebeveynler, çocukların aile içi iyi iletişim kurarak yoksullukla başa çıktıklarını ifade
etmiştir. Ebeveynler, çocuklara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu göstererek, onlara
arkadaş gibi yaklaşarak, yeri geldiği zaman onlarla oyun oynayarak yoksullukla başa
çıkmalarını kolaylaştırmaktadır. Buna ek olarak, çocukların ebeveynlere, ebeveynlerin de
çocuklarına destek çıkarak iyi bir etkileşimle sorunları çözerek yoksulluğun üstesinden
geldikleri söylenmiştir.
Phiri ve Abebe (2016)’nin yaptığı araştırmada çocuklar, iyi yaşayan veya yoksul olmayan
bir aileyi betimlerken, genellikle ‘aile veya hane içinde iyi ilişkiler’ olarak tanımlamıştır.
İyi ilişkileri döngüsel olarak görüldüğü ifade edilmiştir. Öte yandan çocuklar,
yoksulluklarının kötü aile işleyişiyle bağlantılı olduğunu belirtmiştir. Çocuklara göre, bir
evin üyeleri uyum içinde yaşadıklarında, iyi ilişkiler kurmakta ve birlikte çalışmakta, bu
da üretkenliği artırmaktadır. Burada uyum içinde yaşamak ve birlikte çalışmak hane
halkının sosyo-ekonomik refahı için kritik olduğunun altı çizilmiştir (s. 388). Buna ek
olarak, Camfield ve Tafere (2009, s. 133) ve Andersen ve Fegter (2010, s. 16) yaptıkları
araştırmada bazı çocukların maddi refahlarını yalnızca ailenin ekonomik veya maddi
kaynaklarına değil, aynı zamanda aile içinde iyi ilişkiler sürdürmeye de bağlı olarak
algıladıklarını bulmuş ve bu da çocuk yoksulluğuna dair çocuktan türetilmiş anlayışlar ile
çocukların aileleriyle ilişkileri arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmüştür (Main,
2014, s. 468).
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Aslında, çocuklar ebeveynleri ile güçlü bir bağ kurarak bir sinerji yaratır. Bu sinerji ile
birlikte yoksulluğun getirmiş olduğu baskının ve olumsuzlukların üstesinden gelinir.
Buna ek olarak, çocukların, aile gelirine katkı vererek ve okul harçlıklarını çıkartmak
amacıyla işe girme düşüncesi içinde oldukları görülmektedir.
Hafta sonları berberde çıraklık yaparak haftalık harçlığını çıkarabilir, böylelikle
ailesine yük olmaz, ailesi de para biriktirme imkânı bulur, bu yüzden çocuk iyi bir
yere gelebilir. Çünkü ayda 1,5 milyar alıyor, üç tane çocuğu varsa hepsini onlara
harcıyor, kendine hiçbir şey almıyor, bu durumda para da biriktiremiyor.
Ç-SSK12
Mümkün olan en erken yaşta çalışma hayatına atılarak ailenin gelirini yukarıya
çekmeye çalışıyorlar. Aslında bu bir kısır döngü. Çocukların en kolay istihdam, iş
bulabildikleri alanlar marjinal ve daha çok sokaklarda bulabildikleri işlerdir.
Günlük para getirir, dilenir, günlük para getirir işte mendil satar, ayakkabı boyar
veya başka bir şeyler satar. Onların günlük geliriyle ailesinin geçimine katkı
bulunur. Bu da bir baş etme yöntemidir ama uzun vadede yanlış bir seçimdir.
UK-KK55

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar ailelerine yük olmamak ve kendi cep harçlıklarını
çıkartmak için özellikle hafta sonu veya boş zamanlarında çalıştıklarını veya bir işte
çalışma düşüncelerinin olduğunu ifade etmişlerdir.
Erder (2010) çalışan çocuklara ilişkin dört farklı sınıflandırma yapmıştır. İlki, hane
halkının aşırı yoksul olduğu ve hane halkının günlük ihtiyaçlarının karşılanması için
çocukların çalışmak zorunda kalmasıdır. Aslında bir nevi çocukların ekmek parası için
çalışmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. İkinci olarak, bazı çocukların hane halklarının
gelirine muhtaç olmadığını, çocukların kendilerini kurtarması ve disipline girmesi için
hane halkları tarafından çalışmaya gönderildiğini belirtmiştir. Üçüncü olarak, kız
çocuklarının da çalışma sistemine dahil olduğunu ve bu artışın süreceğini vurgulamıştır.
Son olarak, ailelerin çocukları okutmak istediklerini ancak çocukların eğitim yaşamında
başarısız ve okulu sevmeme gibi nedenlerle çalışma yaşamına yönlendiğini söylemiştir
(s. 48-51). Bu bağlamda, çocuklar, ebeveynler ve uzman ve karar vericilerden elde edilen
bilgiler doğrultusunda çocuk emeğinin bu dört sınıflamaya da girdiği görülmektedir.
Çocuklar çalıştığı takdirde ailelerin kendilerine harçlık vermeyip bu parayı
biriktirebileceklerini, böylelikle ailenin üzerine binen finansal yükü hafifletebileceklerini
vurgulamışlardır. Buna ek olarak, babasının iş yerinde ona yardım ederek veya annesinin
çalıştığı mağazanın yakınlarında çalışarak ailelerine katkıda bulunabileceklerini
söylemişlerdir. Öte yandan, şunu da belirtmek de fayda bulunmaktadır. Bu çocuklar, en
düşük vasıflı, uzun süreli ve sömürülen işlerde çalıştığı/çalışmak istediği için bu durumun
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kısa vadede çözüm üreteceğini, ancak uzun dönemde sorunlar çıkartacağını ve yoksulluk
döngüsünü devam ettireceğini de vurgulamışlardır. Buna ek olarak, çocukların bir işte
çalışmasının yanında, ebeveynlerin de çocuklarını çalışma yaşamına sürüklediği
belirtilmiştir.
Biz onun birçok ihtiyacını karşılayamıyoruz yani. Yaz tatilinde zaten çalışacak. Artık
ne şekilde yapacak, nereye gidecek bilmiyorum, ama bir yere bir çırak olarak falan
vereceğiz ya da işte babasıyla birlikte hani, babasının gittiği çiftlikte ona iş
bulacağız.
E-BY35
Çalışmaya evet itilenler var mesela. Bunun nedeni tabi ki de yoksulluk. Yoksul
olmayan çocuğun çalıştığı çok nadir görülen bir şey. İhtiyaçlarını almak için olabilir
ya da bazı çocuklar aileyi geçindirmek için çalışmak zorunda, bu da onu birçok
şeyden geri bırakıyor.
UK-GA28

Ebeveynler, çocukların iş ortamına itilerek hem kendilerinin hem de çocuklarının
yoksullukla başa çıkabileceğini düşünmektedir. Ebeveynler, çocuklarının ihtiyacını
karşılayamadığı için çalışmak zorunda olduklarını düşünmektedir ve bir işte çalışmasının
çocukları güçlendireceğini ifade etmişlerdir. Çocukların sürekli istek ve ihtiyaçların bıkan
ebeveynler böyle bir yola başvurmuş olabilir.
Bu bağlamda çocukların, ebeveynlerden cep harçlığı almaya veya markalı giysiler satın
almaya ikna etmek için yalvarma, isteklerini sürekli tekrarlama, rüşvet ve pazarlık dahil
çok çeşitli stratejiler kullandığı belirtilmiştir (Middleton vd., 1994; Daly ve Leonard,
2002; Ridge, 2002’den aktaran Attree, 2006, s. 60).
Aslında burada önemli bir kırılma bulunmaktadır. Ebeveynler, çocukların her türlü
ihtiyaçlarına yetemediği için, çocukların aileye maddi destek sağlamasına veya ailelerin
çocuklarını çalıştırmasına olumsuz bakmamaktadır. Ebeveynler, çocukların istek ve
ihtiyaçlarını kendi emeklerinin gücüyle kazanıp elde etmesini istemektedir. Böylelikle
çocuklarının istek ve ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.
Ebeveynler çocukların kendileri ile iyi iletişim kurduğu için yoksullukla başa çıktıklarını
ifade etmişlerdir. Ebeveynler çocuklarla oyun oynayarak, onlara doğru yolu göstererek
vb. kaliteli iletişim kurarak yoksulluğun getirdiği zorlukları kolaylaştırdıklarını
söylemişlerdir. Buna ek olarak, bu iletişim gücünün çocukların kendilerine anlayış
göstererek devam ettirdiğini ve çocukların yeri geldiğinde ailelerine yardımcı olduğunu
belirtmişlerdir. Öte yandan, ebeveynler çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve
çocukları güçlendireceği için, çocukları iş yaşamına ittiklerini vurgulamışlardır.
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Uzman ve karar vericiler ise çocukların ailesine destek vererek veya ailesinden destek
görerek yoksullukla başa çıktıklarını ifade etmiştir. Çocukların kendilerini feda ederek
(kardeşlerinin bakımı ve eğitimi) gelir getirici işlere yöneldiğini de belirtmiştir. Burada
çocuk işçiliğine ilişkin küçük bir ayrım bulunmaktadır. Çocukların yoksullukla mücadele
edebilmesi, aileye destek olabilmesi veya okul harçlığını çıkarabilmesi için çalışmak
istediği vurgulanmıştır. Ancak çocukların işte çalışması demek, onların vasıfsız, uzun
vadeli ve ihmal ve istismar edilen işlerde çalışması demektir. Bu durumun kısa vadede
çözüm üreteceğini ancak uzun dönemde hem çocukların hem de ebeveynlerin yoksullukla
başa çıkma mücadelesinde başarısız olacağının altı da çizilmiştir.
4.2.3.1.5. Eğitime Odaklanarak

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar şunu bilmektedir ki, yoksullukla başa çıkmada en iyi
mücadele eğitime odaklanmak olduğu görüşündedir. Yoksullukla mücadelede belki de
tek olumlu ve geleceğe yönelik baş etme metodu eğitim olabilir.
Diyelim ki ben yoksulum ve ben güzel bir lise kazandım, oradan bayağı kendime iş
sahibi olabilirim. Ailem sevinebilir, daha çok önem verebilir eğitimime, belki bu
yüzden eğitimim daha çok artabilir.
Ç-OEA14
Bence ders çalışarak. Eğitim almaya çalışarak. Yani çevresini çok umursamaz,
tamamen kendine odaklanır, derslerine odaklanır, okuluna odaklanır. İleride ondan
kurtulabileceğini düşüneceği için, sırf derslerine odaklanma olarak çalışabilir.
Ç-HBK15
Valla, çocuklar en güzel nasıl çıkabilir; okula gidip derslerini iyi getirmeyle
çıkabilir. Yoksa, onların yapabileceği bir şey yok. Ancak okullarını okuyup ailelerine
öyle yardımcı olabilirler
E-LÖ41

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, eğitimlerine odaklanarak yoksullukla başa
çıkabileceklerini ifade etmişlerdir. Peki, eğitimlerine nasıl odaklanırlar? Çok kitap
okuyarak, okuluna daha sık gidip gelerek, derslerine önem vererek, okulda iyi eğitim
alarak, iyi bir lise kazanarak ve aile içinde kendisine yönelik olumsuzluk yaratan
durumları umursamayarak yoksullukla başa çıkabileceklerini söylemişlerdir. Son olarak,
Ç-GD15’in ifade ettiği gibi, okumak isteyenin okuduğunu, okuyan insanın daha bilgili ve
kültürlü olduğunu söylemiş ve buna ek olarak eğitimi yoksullukla mücadele etmek veya
iş bulmak için değil de yaşama farklı bir bakış açısıyla bakmak için alması gerektiğini de
belirtmiştir. Çocuklar ailelerini iyi bir duruma getirmek için de eğitime odaklandıklarını
ifade etmişlerdir.
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Annem bu durumda zorluklar altında çalışıyor; çocuğu okuyunca, büyüyünce
annesini daha iyi bir yerlerde oturtturuyor, daha iyi bakıyor, sağlığı yerinde yapıyor.
Ç-MD12
Mesela ailesi onu zor olsa da okutmayı başarır, o da büyüyünce ailesine bakar.
Öylelikle yoksulluğun üstesinden gelebilirler. Ama yine yoksul olurlar, yani çocuk
okuyana kadar.
Ç-SSK12

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, aileleri için ve onları iyi yerlerde yaşatmak ve
bakmak için okuduklarını ifade etmiştir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan
çocuklar, ebeveynlerinin de çocukların eğitimine önem verdiğini ve özellikle çocukların
eğitimlerine devam etmesi için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını dile getirmişlerdir.
Çocuklar ebeveynlerinin okumadıklarının bilincindedir ve bu yüzden okumak
istemektedir. Öte yandan, zengin çocuğun babasının işini devam ettireceği ve okumasa
bile bir sıkıntı olmayacağını ifade etmiştir. Bu nedenle yoksulun yoksulluktan çıkmasının
tek yolunun eğitimle olacağını belirtmiştir. Son tahlilde, çocukların yoksullukla baş
etmede eğitimi ön plana aldıklarını söyleyebiliriz. Ancak Ç-SA14’ün dediği gibi hem
çalışıp hem okuyan çocukların, sadece okuyanlara göre daha zorluk çektiğini ve bu
çocukların aileden yeteri kadar destek görmediği takdirde okulu bıraktıklarını da ifade
etmiştir. Çocukların okulu bırakmaması ve yoksullukla mücadele edebilmesi için aile
desteğinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır.
İdealleri var, okumak istiyor, farklı şeylerde görmek istiyor. Kendi çabalarıyla işte
şey yapıyor, istediği yere girmek için azmediyor çalışıyor, istediği okula giriyor,
istediği eğitimi alıyor ve istediği yere geliyor. Böyle çocuklar da var, böyle ailelerde
var ama burada ailenin çok önemli şeyi var. Her ne kadar aile yoksul da olsa, o
çocuğu teşvik ediyor. Bazen yoksul aileler şunu yapıyor kız çocuğu okumak istiyor,
zeki çocuklar var ama okutamıyorlar. Devletin bunlara sahip çıkması ve tespit
edilmesi lazım.
UK-ÜT49

Uzman ve karar vericilerden UK-ÜT49, yoksulluk içinde yaşayan çocukların, eğitime
odaklanarak yoksullukla başa çıktığını ifade etmiştir. Ailelerin bu çocuklara desteğinin
çok önemli olduğunu, öte yandan bazı ailelerin de okutmak istemediğini vurgulamıştır.
Devletin bu konuda çocuklara sahip çıkması gerektiğini belirtmiştir.
Bora (2016) yaptığı çalışmada görüşme yaptığı ebeveynler/annelerin çocukları için
umutsuz konuştuğunu ancak çocukları bu dünya ile bağını sağladıklarını belirtmiştir. Bu
bağlamda, ebeveynler çocukların yoksulluktan ve eziklikten kurtulmasının tek yolu
olarak özellikle okumaları gerektiğini ifade etmiştir (s. 116-117).
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Çocuklar okumak isteyenin okuduğunu, okumanın kendilerine bilgi ve kültür kattığını ve
yaşama farklı bir pencereden bakabilmek için de eğitimlerine önem vermeleri
gerektiğinin bilincindedir. Buna ek olarak, çocuklar okuyarak iyi bir meslek sahibi olmak
ve ebeveynlerini bu kötü yaşamdan çıkartmak isteklerini yoksullukla başa çıkma metodu
ve motivasyonu olarak kullandıkları da belirtilmiştir. Ebeveynlerin kendileri
okumadıkları veya okulu bırakmak zorunda kaldıkları için, çocuklarının eğitimine önem
verdiğini ve çocukların okula gitmesi ve devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını
ifade etmişlerdir. Çünkü yoksulluktan çıkabilmelerinin tek yolunun eğitim olduğunu
düşünmektedir. Çocukların yoksullukla baş etmede, boş zamanlarında çalıştıkları da ifade
edilmiştir. Bu nedenle hem eğitim yaşamına devam edip hem çalışan çocukların yükü
daha fazla olmaktadır. Çocukların bu çabası aileden yeteri kadar destek göremedikleri
taktirde, eğitim yaşamlarına son verebileceklerini söylemişlerdir.
4.2.3.1.6. İsyan Ederek

Ebeveynler; çocukların, kendilerini arkadaşlarıyla, özellikle de zengin arkadaşlarıyla
kıyasladığını ifade etmiştir. Bu durumda, ebeveynler, çocuklarının hırçınlık göstererek,
isyan ederek ve şikâyette bulunarak yoksulluğun getirmiş olduğu bu olumsuzluklarla başa
çıktığını belirtmiştir. Öte yandan, ebeveynler çocukların yaşları küçük olduğu için
yoksullukla başa çıkamayacaklarını düşünmektedir.
Vallahi durmadan şikâyet ediyorlar; “Anne, arkadaşım okula bugün muz getirmişti,
biz niye götürmüyoruz?” Artık ben diyorum ki, “Nur, okulda muz yasak, öğretmen
kızıyor.” Gidip öğretmene de söylüyorum; “Hocam, muzu yasak edin; muzu niye
getiriyor çocuklar?”, “O zaman, bir an önce okulunuzu bitirin, çalışın, hem
kendinize alın, hem bana” diyorum.
E-GK39
Ya, hırçınlaşıyorlar, kavgacı oluyorlar çocuklar, gerçekten çok kavgacı. Şimdi ben
B’yla normal konuşuyorum. napıyon? Diyorum “Ne yapacan napıyom?” diyor. Ya,
çocuklarımız hırçınlaşıyor hocam, agresif oluyorlar. Neden oluyor? Yokluktan. Her
imkânlarını veremiyoruz. O yüzden çocuklar hırçınlaşıyor, agresifleşiyorlar,
psikolojikleri bozuluyor.
E-RB40
Dik durarak. Kimisi içinde yaşıyor çoğu şeyi ve içine kapanıyor, kimisi dışarı
hırçınlık yapıyor. Bununla birlikte çocuk için fiziki gücüyle çevresine karşı güçlü
olmaya çalışıyor, ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle bu ortamı ortaokul grubunda
gözlemliyoruz, fiziğiyle bir şekilde agressif davranışlar göstererek kendisini ön
plana çıkarıyor.
UK-HSÖ43

Ebeveynler, çocukların yoksullukla isyan, hırçınlık ve şikâyetle başa çıktıklarını ifade
etmiştir. Ebeveynler, çocuklarının diğer arkadaşlarıyla kendi durumlarını kıyasladığında
durmadan şikâyet ettiğini, durumlarına sitem ettiklerini, bazen kızgın bazen de sinirli
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olduklarını vurgulamıştır. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, aslında başa çıkamadığı
için hırçınlaştığını ve suça sürüklendiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, devlete ve kamuya
büyük iş düştüğünü, çocukların yoksullukla mücadelesinde önemli bir araç olması
gerektiğini vurgulamıştır. Özetle, çocukların bazen bir yakarış hâlde olduğunu bazen de
ebeveynleri ile konuşarak yoksullukla başa çıktıklarını görmekteyiz.
Phiri ve Adebe (2016) çalışmasında pek çok çocuk için, ev içi tartışmalar sadece sağlıksız
biri durumun belirtisi olmadığını, aynı zamanda hane halkı yoksulluğunun azaltılmasına
zarar verdiğini keşfetmiştir. Sam (erkek, 13 yaşında) yoksulların ‘evlerinde iyi bir şekilde
yaşamadıklarını, sürekli kavga ettiklerini ve bu yüzden para kazanamadıklarını’
söylemiştir. Benzer şekilde, Seagal (erkek, 15 yaşında) yoksulluğun artmasının sebebi
olarak ‘tartışmalardan’ dan bahsetmiştir. Seagal için iyi yaşamanın anlamı, ‘benim
evimde yemek olmalı, tartışmalar değil… insanlar birlikte iyi yaşamalı’ ve ‘eğer birlikte
iyi yaşayamazsak, beslenemeyeceklerini’ ifade etmiştir. Bu bağlamda hane halkındaki
tartışmalar, birlikte çalışmama ve yanlış anlamalar, hane halkının üretkenliğini azaltıp
daha sonra çocuklar için yoksunluğa yol açtığı ve bu durum refah için tehdit olarak
yorumlanmıştır (s. 389).
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluğun getirdiği zorluklardan isyan ederek,
kavga ederek, zorbalık yaparak, suça sürüklenerek veya maddeye yönelerek baş
edebileceklerini (negative coping) söylemişlerdir. Öte yandan, çocuklar içine kapanarak,
sessiz kalarak ve toplumdan kendini geri çekerek başa çıkabileceklerini de belirtmişlerdir.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, aslında başa çıkamadığı için hırçınlaştığını ve suça
sürüklendiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda, devlete ve kamuya büyük iş düştüğünü,
çocukların

yoksullukla

mücadelesinde

önemli

bir

araç

olması

gerektiğini

vurgulamışlardır.
4.2.3.1.7. Hayal Kurarak

Uzman ve karar vericiler çocukların hayal kurarak yoksullukla baş ettiklerini ifade
etmiştir. Çocukları çocuk yapan merak duygusu ve hayal kurmasıdır. Çocukların
yoksullukla mücadele etmesi için kendi içlerinde bir savunma mekanizması veya hayal
dünyasını geliştirdikleri ifade edilmiştir. Bu yarattıkları dünya içerisinde yoksullukla baş
edebilecekleri söylenmiştir. Ancak bazı çocukların hayal ile gerçeği ayırt edemediğini ve
çocukları ihmal ve istismar etmek isteyen insanların çocukları kullanacağı
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vurgulanmıştır. Buna ek çocukların, yoksulluğun getirdiği zorluklardan dolayı kurduğu
bu hayalin altında kalma olasılığın da bulunduğunun altı çizilmiştir.
Çocukların yetişkinlerden ayrıldığı en önemli fark çocukların-gençlerin daha çok
hayal kurmuş olmalarıdır. Yetişkinlerde umut varsa çocuklarda merak vardır. Ve
çocukların o merak yönü her an yeni bir başlangıç yapabilecekleri anlamına gelir.
O beklenti içerisinde çocuk kendini yeniler. Çünkü çocuğun yetişkin gibi biriktirme
gibi bir duygusu yoktur. Çocuk biriktirmez. Biriktirmediği için de katlanır daha
kolay zorluklara.
UK-MRŞ63
Yoksulluk yokmuş gibi davranıp kendi içsel dünyasında yeni bir hayat kurarlar.
Kendi için dünya kurmalarını beklemiyorum. O balon patladığında büyük bir hayal
kırıklığı yaşar. Sayısal loto çıkacağını, bir yerden para gelip hayatlarının
değişeceğini düşünüyorlar…Muhtemelen TV’de gördükleri gibi, yiyebildikleri,
gezebildikleri, daha sağlıklı, güzel bakımlı, belki de daha şımarık her istedikleri
daha lüks bir hayat düşünüyorlardır.
UK-EB29

Uzman ve karar vericiler, çocukların hayal kurarak yoksullukla başa çıktıklarını ifade
etmiştir. Çocukları yetişkinlerden ayıran en önemli özelliğin merak ve hayal kurmanın
olduğunu, yaş aldıkça her iki duygunun da yerini gerçekliğe bıraktığını belirtmişlerdir.
Çocuğun hayal kurması, yoksulluğa karşı bir savunma mekanizması oluşturacağını ve
kendi iç dünyalarını kuracaklarını belirtmişlerdir. Ancak bazı çocuklar gerçek ile hayal
dünyasını ayırt edemeyerek, hayal dünyasından suç dünyasına sürüklenebileceğini ve o
hayal balonunun bir gün patlayabileceğini de vurgulamışlardır.
4.2.3.1.8. Oyun Oynayarak

Uzman ve karar vericiler, çocukların oyun oynayarak yoksullukla başa çıktıklarını ifade
etmiştir. Çocukların birlikte oyun oynamasının, çocukları eşitlediği ve sosyalleşmelerini
sağladığı belirtilmiştir. Çocukların, oyun oynayarak yoksulluğun getirdiği ayrımcılığı ve
sorunları bir kenara ittiklerini de vurgu yapılmıştır. Bunun yanı sıra, çocukların oyun
oynayarak becerilerini gösterdiği, kendini var ettiği ve sosyal statü aracı olarak
kullandığının da altı çizilmiştir.
Çocuklar çok kolay benzer etkinlikler içinde olduğu anda yoksulluğu unutabiliyor ve
o sürecin içinde olabiliyor. En baş edilebilir yer okul tabi ki. Yani okulda mümkün
olduğunca eşit olanakların sağlandığı bir ortam varsa orda onu unutabiliyorlar, yok
sayabiliyorlar, onu yaşamıyor olabilirler, göstermiyor olabilirler. Yani görünür
olmuyor. Aslında yoksulluğu görünmez yapıyor.
UK-HAK47
Atari oyunları, şiddete yönelik oyunlar bunlarla daha çok kendilerini var ediyorlar.
Karakter satıyorlarmış oyun içerisinde yaratıp karakter satıyorlarmış. Bunlar yine
oluşumlar.
UK-FD54
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Uzman ve karar vericiler, çocukların oyun oynayarak yoksullukla başa çıktıklarını
söylemiştir. Oyun oynamak, çocukları eşitleyen, sosyalleşmesini sağlayan ve onlara eşit
olanaklar sağlayan bir araçtır. Çocuklar için oyun oynamanın, yoksulluğu bir nebze de
olsa kenara itmesine yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Yoksul mahallede yaşayan
çocuklar ne tür oyunları tercih etmektedirler? Genellikle şiddet içeren (boks, tekvando
vb.) spor veya bilgisayar oyunlarını (karakter satılan oyunlar LOL, DOTA vb.) tercih
ettiklerini ve bu platformların gerçek hayata göre daha eşitlikçi olmasından dolayı,
kendilerini var edebileceği, becerilerini gösterebileceği ve sosyal bir statü kazanabileceği
bir ortam yaratıkları vurgulanmıştır.
4.2.3.1.9. Güçlü Bir Bireyi Rol Model Alarak

Çocukların, bu yoksulluk sarmalından çıkabilmesi için anne, abi, öğretmen vb. gibi güçlü
bir figürünün önemli olduğunun altı çizilmiştir. Ailedeki tüm dertleri dinleyen ve
çocuklarıyla vakit geçirenlerin anneler olduğunu için yoksullukla mücadelede çocuklar
ve annelerin birlikte hareket etmesiyle güçleneceğini ve yoksulluğun getirdiği zorlukların
üstesinden birlikte geleceği vurgulanmıştır. Buna ek olarak, iyi veya güçlü bir anne figürü
yoksa, çocuklara rol model olacak, abileri, ablaları veya öğretmenlerinin olması
gerektiğine vurgu yapılmıştır.
Anne çocuklarını dinleyen, sahiplenen onların sorunlarını çözmeye çalışan biri ise
o zaman buna katlanılması mı gerekiyor diye düşünüp, öyle bir şey oluşturması
mümkün. Baronun kadın danışmasına gelen kadınlar vardı. Anne çocuklarıyla
beraber mücadele ettiğinde çocuklar güçlenerek çıktılar oradan.
UK-HAK47
Ailede bir tane böyle yakın ilişki bile çocuğu çok fark ediyor, bir abi figürü, bir hala
figürü, bir anne figürü, yani okuldaki gibi bir iyi öğretmen benzer bir şeyinin aile
versiyonu, sırrını paylaşabileceği bir kişi ona ciddi bir güven veriyor.
UK-PUS43

Aile içi sorunlarla genellikle anneler ilgilendiği için, güçlü bir rol model anne,
yoksulluğun getirdiği zorluklarla başa çıkmasını bilmektedir. Bununla birlikte, içinde
bulundukları durumdan hem ailesini hem de çocuklarını çekip çıkarabilme şansını da elde
edebilir. Buradaki hassas nokta, çocuk ile annenin birlikte hareket etmesi ve birlikte
güçlenmesidir. Öte yandan, çocuk ile ebeveyn arasındaki iletişimin zayıf olması veya
kopması sadece yoksul çocuklar için değil, zengin çocuklar için de geçerlidir. Babanın ve
annenin sürekli çalışmasından mütevellit, çocuklarla iyi iletişim kurulamadığı
belirtilmiştir. Böyle bir durumda, çocuğu bu kötü iletişim sarmalından kurtaracak ve
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çocukların derdini ve sırrını paylaşabilecek bir abi veya abla figürü ya da öğretmen figürü
de çok önemli rol oynayabilir.
4.2.3.2. Hane Dışı Stratejiler
4.2.3.2.1. İstihdam Yoluyla

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksullukla başa çıkmada ebeveynlerinin çalışmasını
istemektedir. Bu bağlamda, çocukların ailelerine işte çalışması için telkinler verdiğini,
özellikle babaların çalışmamasında dolayı (anne zaten çalışmıyor) yoksullukla çok zor
baş ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı, çocuklar çalışmak istediklerini,
en azından bir yere çırak veya kalfa olarak girmek talepleri olduğunu belirtmiştir. Ancak
kendilerinin çalışmasının çok bir işe yaramayacağının da bilincindedir. Çünkü
işverenlerin kendilerine sadece yemek ücretlerini çıkartacak kadar para verdiklerini ifade
etmişlerdir.
Annesiyle, babasıyla konuşarak. “Böyle olmuyor, bir iş bulun” öyle yani.
Ç-AB15
Kendine güvenebilir, belki aklına bir şey gelirse babasına önerebilir, babası onu
belki yaparsa bir şey olabilir, belki babasına yardım eder.
Ç-OEA14

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, babalarının ve annelerinin çalışması gerektiğini veya
çalışması için iş önerdikleri söylenebilir. Genellikle yoksul ailelerde babalar çalışmadığı
zaman (anne zaten çalışmıyor) ailenin ve özellikle de çocuğun daha da yoksullaştığı bir
gerçektir. Buna ek olarak, çocuklar ebeveynlerinin işlerine yardım ederek yoksullukla
başa çıkabileceklerini ifade etmektedir.
Beklentilere uygun olarak, tek ebeveynli ailelerde büyüyenler çocukluk döneminde
yoksul olma eğilimindedir. Düşük eğitim geçmişi ve ebeveynlerin istikrarsız çalışma
durumu da çocuk yoksulluğu riskini artırmaktadır (Oshio, vd., 2010, s. 94). Bu bağlamda,
annelerle yapılan görüşmelerde, eşlerinin boyacı, pazarcı, kâğıt toplayıcısı, tatlıcı gibi
vasıf gerektirmeyen ve güvencesiz işlerde çalıştıklarını söylemişlerdir. Eğitimleri ve
diplomaları olmadığı içinde tam zamanlı ve vasıflı bir işe girme imkanları çok çok
zayıftır.

Bu

durum

çocukların

ve

hane

halkının

yoksullukla

mücadelesini

zorlaştırmaktadır.
4.2.3.2.2. Yardım Yoluyla

Uzman ve karar vericiler, çocukların yoksullukla tek başına başa çıkmasının zor olduğunu
ve devletin bu yardımı sadece maddi olarak değil, sosyal ve psikolojik olarak da destek
vermesiyle başa çıkabileceklerini ifade etmişlerdir.
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İkisinin de bir arada verildiği yardım biçimi en etkili sonucu verir. Bir taraftan
maddi psikolojik olarak destek sunma, bir taraftan da evde yiyecek temel ihtiyaçları
olmayan bir insana yardım etme. Yani ailenin dışında, eğer aile bu tür sistemleri baş
etme yöntemlerine çocuklarına öğretmişlerse, bu daha farklı ya da ailenin eksik
kaldığı yerde kamu eğer bunu tamamlıyorsa bunlar farklı gelişir.
UK-FY37
Çocuklarımızın ekonomik anlamda ailelerin, yoksulluklarını çözebileceğini ben asla
düşünmüyorum. Çocuklar bence sizin de bildiğiniz gibi eğitimlerini devam
edecekler, anne baba olarak biz bu imkânı bunlara, işte vakıflar aracılığı ile, eğer
gerekiyorsa yardım kuruluşların desteklerini sağlayacağız.
UK-ST53

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların tek başına ve ebeveynlerin
yoksullukla mücadele etme noktasında zorlanacağını, bu noktada devletin veya kamunun
devreye girerek baş etmesinde yardımcı olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.
Erkeklerinin çalışmamasından dolayı yardım programlarına kadınların başvurması ve
yardım veren kuruluşların da hem kadının güçlenmesi hem de kadının bu yardımları
aileye harcayacağı inancı nedeniyle yardımların kadına verildiği bilinmektedir. Bu
bağlamda Bora (2016), kadınların bir sosyal yardım programına başvurmasının daha
kolay olduğunu, aileyi geçindirmek için sorumluluk sahibi olan erkeklerin ise bu durumu
bir başarısızlık olarak atfettiğini ve bu durumun utanç verici olduğunu ifade etmiştir (s.
108). Buna ek olarak, kadınların sosyal yaşama, etkinliklere veya kentteki kurumlara çok
fazla katılmadığını ancak tüm bunlara rağmen sosyal yardım kurumları ile ilişkiyi
kendilerinin sağladığını belirtmiştir (Ocak, 2016, s. 149). Bunun sonucunda, yardım
mekanizmasına başvuruda kadınların ön ayak olduğunu ancak bu yardımların sadece
maddi değil, sosyal ve psikolojik yardımların da verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Eğer
gerekiyorsa, diğer yardım kuruluşlarından da destek alınabileceğini ifade edilmiştir.
4.2.3.2.3. Aileleri Bilinçlendirme Yoluyla

Uzman ve karar vericiler, ailelerin yoksullukla başa çıkmasında ebeveyn eğitimlerinin
önemli olduğunu belirtmiştir. Yardımların insanları tembelleştirdiği ve yardım
bağımlılığının oluştuğu alan yazın da bulunmaktadır. Bununla birlikte ebeveynler bir işte
çalışma ve kendini geliştirme arzusu içinde olmadıkları belirtilmiştir. Bu nedenle hem
ebeveynlere hem de çocuklara emeğin ve çalışmanın değerinin anlatılması, çocukların
hangi haklara sahip olduğunun bilgisinin verilmesi vb. çocukların yoksullukla başa
çıkmasını kolaylaştıracaktır.
Emek çok önemli bir değer. Bunu öğretmek gerekiyor ama o çocuklar içinde o
yüzden de belki gelecek nesilde o çocuk da evlendiğinde, çoluk çocuk sahip
olduğunda o da hâlâ aynı yardımla geçinen oluyor çünkü emek değerini bilmiyor,
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emekle kazanmayı bilmiyor, bunun değerli olduğuna dair bir duygu evinin içinde
verilmemiş oluyor.
UK-HAK47
Aileleri bilinçlendirme, dolaylı olarak çocuklara çok büyük katkıları var, doğrudan
katkıları da var. Çocuğun neyi isteyeceği, nelerin onun hakkı olduğunu yani doğru
beslenmek, iyi beslenmek, eğitim hakkı olduğunu, yaşam hakkı olduğunu çocukları
da eğitmek bu oyun alanı hakkı olduğunu, daha iyi evlerde yaşama, daha iyi
okullarda öğretmeni ile birlikte bu çocukları mutlaka eğitmek lazım.
UK-BG68

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların ve ebeveynlerinin aile içi
eğitimle başa çıkabileceklerini vurgulamıştır. Alan yazında yardım mekanizmasının
insanları tembelleştirdiği ve insanların yardımlara alıştığı belirtilmiştir. Bu bağlamda,
ebeveynler iş bulma konusunda veya kendini geliştirme konusunda isteksiz
davranabilmektedir. Ailelere emek ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunun,
ebeveynlerin nasıl bir çocuk yetiştirmesi gerektiğinin ve çocuklara da hangi haklara sahip
olduğuna ilişkin bir bilinçlendirme çalışması yapılması gerektiğinin önemi ortaya
konulmuştur. Böylelikle yoksulluk içinde yaşayan hem ebeveynlerin hem de çocukların
yoksullukla başa çıkması önemli bir noktaya gelecektir.
Birleşik Krallık'taki muhafazakârların liderliğindeki koalisyon hükümeti son politika
belgelerinde güçlü ebeveynliğe odaklanmayı seçmiştir ve güçlü ebeveynliğin, etkili bir
evde öğrenme ortamına yardımcı olacak güvenli ve istikrarlı bir arka plan sağlamasının
beklenebileceğini öne sürmüştür. Bu bağlamda güçlü ebeveynliğin aile parçalanmasının
etkisini azaltması beklenmektedir. Ayrıca, halihazırda mevcut olan kaynaklardan
yararlanarak yerel toplulukların çocuk yoksulluğuyla mücadele etmeleri için
güçlendirilmesine daha fazla vurgu yapmaktadır (McKinney, 2014, s. 210). Buna ek
olarak, ailelerin çocuklarına yönelik istihdam ve eğitim beklentilerinin yoksulluğa neden
olduğunu öne sürmüştür. Bunun nedeni olarak yoksulluğun ailelerin kültürü veya değer
sistemleri üzerinden tanımlanmasıdır. Sosyal çalışmacılardan biri şunları söylemiştir:
‘Kültür her türden birazdır. Açıkçası, yoksulluk kültürü; belirli bir yaşam tarzıdır. Biz
çalışmıyoruz. Refah rulolarını kullanıyoruz’ diye bitirmiştir. Yoksulluk kültürünün
kuşaklararası olduğu görüşünü dile getirmiştir (Carlson, 2016, s. 50).
Uzman ve karar vericiler, ailelerin yoksullukla başa çıkmasında aile eğitimlerinin önemli
olduğunu belirtmiştir. Yardımların insanları tembelleştirdiği ve bir yardım bağımlılığının
oluştuğu alan yazında bulunmaktadır. Bununla birlikte ebeveynler bir işte çalışma ve
kendini geliştirme arzusu olmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle hem ebeveynlere hem
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de çocuklara emeğin ve çalışmanın değerinin anlatılması, çocukların hangi haklara sahip
olduğunun bilgisi verilmesi, hane halkının güçlendirilmesi vb. çocukların yoksullukla
başa çıkmasını kolaylaştıracaktır.
4.2.4. Çocuk Yoksulluğunun Zamanla Değişim Algısı
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklara, ebeveynlere ve uzman ve karar vericilere, yoksulluk
içinde yaşayan çocuk sayısına ilişkin bilginin geçmiş ile şimdiki durumunu karşılaştırarak
ve gelecekte bu sayının ve durumlarının ne olacağı ile ilgili görüşleri sorulmuştur.
Tablo 12. Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuk Sayısına İlişkin Çocukların Algısı
Çocuklar
MD
EA
SA
HBK
SSK
BÇ
BNÇ
OEA
GD
ÖBK
AÖ
EBY
THB
AB
Şimdi
Geçmiş
Gelecek

Geçmiş/Şimdi
Geçmiş
Şimdi
Şimdi
Şimdi
Şimdi
Şimdi
Şimdi
Şimdi
Şimdi
Geçmiş
Şimdi
Geçmiş
Geçmiş
Şimdi
10 Kişi Şimdi +
4 Kişi Geçmişte +
6 Kişi Gelecekte +

Gelecek
Artacak
Artacak
Azalacak
Artacak
Artacak
Azalacak
Azalacak
Azalacak
Artacak
Azalacak
Azalacak
Azalacak
Azalacak
Artacak

Tablo 12’de yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısına ilişkin çocukların görüşlerine yer
verilmiştir. Genel olarak şunu ifade edilebilir ki, araştırmaya katılan çocukların yaklaşık
%75’i, çocuk yoksulluğunun geçmişe oranla şimdi daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir.
Bir başka ifadeyle, araştırmaya katılan çocukların birçoğu, geçmişe oranla şimdi daha
fazla yoksul olduklarını söylemişlerdir. Öte yandan, çocukların geleceğe ilişkin bakış
açıları ümit vericidir. Bu çocukların yaklaşık %60’ı, gelecekte çocuk yoksulluğunun
azalacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Çocuklar her ne kadar kötü durumda yaşıyor
olsalar bile, yoksulluklarının azalacağı yönünde umut içinde olmalarını görmek güzeldir.
Ebeveynlerden elde edilen bulgulara göre ise, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının
şimdiye göre geçmişte daha fazla olduğu ve bunun sebepleri arasında kendi
çocukluklarından bahsetmeleridir. Öte yandan yoksul içinde yaşayan çocuk sayısının
gelecekte artacağı inancı içerisindedir. Bu durum ebeveynlerin geleceğe karamsar
baktığının göstergesidir.
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Tablo 13. Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuk Sayısına İlişkin Ebeveynlerin Algısı
Ebeveynler
ND
DA
GK
FÇ
PS
BY
DA
LÖ
NB
RB
SD
Şimdi
Geçmiş
Gelecek

Geçmiş/Şimdi
Şimdi
Geçmiş
Şimdi
Şimdi
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Geçmiş
Şimdi
4 Kişi Şimdi +
7 Kişi Geçmişte +
7 Kişi Gelecekte +

Gelecek
Artacak
Artacak
Artacak
Azalacak
Azalaca
Azalaca
Artacak
Artacak
Azalaca
Artacak
Artacak

Tablo 13’te yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısına ilişkin ebeveynlerin görüşlerine yer
verilmiştir. Genel olarak araştırmaya katılan ebeveynlerin yaklaşık %65’i, çocuk
yoksulluğunun şimdiye oranla geçmişte daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Öte
yandan, araştırmaya katılan ebeveynlerin çocuk yoksulluğuna ilişkin geleceğe bakış
açılarının da karamsar olduğu görülmektedir. Bu ebeveynlerin yaklaşık %65’i, gelecekte
çocuk yoksulluğunun artacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Ebeveynler kötü durumda
yaşıyor olmalarından mütevellit, çocuk yoksulluğunun gelecekte daha da kötüye
gideceğini vurgulamışlardır.
Son olarak uzman ve karar vericilerden elde edilen bulgulara göre, genel olarak geçmişte
mutlak yoksulluğun ve günümüzde ise ise göreli yoksulluğun fazla olduğunu
belirtmişlerdir. Öte yandan yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının gelecekte azalacağı
söyleyen uzman ve karar verici sayısı beştir. Bu da uzman ve karar vericiler geleceğe
ümitsiz bakmakta ancak doğru ve uygulanabilir politikalar ve stratejiler oluşturulursa,
çocuk yoksulluğunun azalacağını ifade etmişlerdir.
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Tablo 14. Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuk Sayısına İlişkin Uzman ve Karar Vericilerin Algısı
Yoksulluk içindeki çocukların sayısı
(Geçmiş/Şimdi/Gelecek)
Uzman ve Karar Vericiler

Geçmiş/Şimdi (Mutlak)

Geçmiş/Şimdi (Göreli)

Gelecek

OKE
OKO
HSÖ
EE
HA
FD
PUS
MDT
KK
BG
OF
MRŞ
HAK
HE
MB
ST
ÜT
GA
MK
Eİ
FY
ŞAK
MSK
MA
DS
EB
HÜK
İKİ
Geçmişte Fazla (Mutlak)
Şimdi Fazla (Mutlak)
Şimdi Fazla (Göreli)
Gelecek artacak.

Geçmişte fazlaydı

Şimdi fazla
Şimdi fazla

Artacak
Artacak
Azalacak
Azalacak
Duruma göre
Artacak
Duruma göre
Duruma göre
Duruma göre
Artacak
Artacak
Duruma göre
Duruma göre
Artacak
Artacak
Duruma göre
Duruma göre
Artacak
Artacak
Duruma göre
Artacak
Azalacak
Azalacak
Artacak
Azalacak
Artacak
Duruma göre
Duruma göre

Kararsız
Kararsız

Şimdi fazla
Şimdi fazla

Kararsız
Geçmişte fazlaydı
Geçmişte fazlaydı

Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla

Kararsız
Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla
Geçmişte fazlaydı
Şimdi fazla
Geçmişte fazlaydı
Geçmişte fazlaydı
Geçmişte fazlaydı
Geçmişte fazlaydı

Şimdi fazla

Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla
Şimdi fazla

Geçmişte fazlaydı

Aynı

8 Kişi Geçmişte + (Mutlak Yoksulluk)
2 Kişi Şimdi (+) (Mutlak Yoksulluk)
17 Kişi Şimdi (+) (Göreli Yoksulluk)
12 Kişi Gelecek (+), 5 Kişi Gelecek (-) ve 11 Kişi Gelecek (Duruma Göre)

Tablo 14’te yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının geçmişte, şimdi ve gelecekte ne
olacağına ilişkin uzman ve karar vericilerin görüşlerine yer verilmiştir. Genel olarak şunu
ifade edilebilir ki, uzman ve karar vericiler, geçmişte ve bugün yoksulluk içinde yaşayan
çocuk

sayısına

ilişkin

gözlemlerini

ve

düşüncelerini

paylaşırken

temkinli

davranmışlardır. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, mutlak yoksulluk içinde yaşayan çocuk
sayısının geçmişte daha fazla olduğunu söyleyen uzman ve karar vericiler, aynı zamanda
bu sayının göreli yoksulluk bakımından günümüzde daha fazla olduğunu belirtmiştir.
Buna ek olarak, yoksulluk içindeki çocuk sayısının, geçmişte ve günümüzde ölçmenin
zor olacağı ve çocuk yoksulluğu ile ilgili çalışmamaların sübjektif yapılmasını önerdikleri
için tahmin yürütmekte kararsız kaldıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra, gelecekle ilgili
beklentilerine baktığımızda ise, uzman ve karar vericiler ümitsizdir. Sadece beş kişinin
gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının azalacağını söylemesi buna
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yorumlanabilir. Bu bağlamda, bu sayının düşürülmesinde yapıcı ve radikal politika ve
programların önemli olacağını vurgulamışlardır.
Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan çocukların zamanla değişen yoksulluk algısını
geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere üç zaman diliminde ve alt tema altında ele
alınmıştır.
4.2.4.1. Geçmişte Çocuk Yoksulluğu Daha Fazlaydı
Geçmişte yoksulluk içinde çocuk sayısına fazla diyen çocuklar şu nedenleri
sıralamışlardır: çocukların eskiden köy ortamında yaşadığını (ebeveynlerinin az para
kazandıklarını), sınıf ve okulu sayısının az olduğunu, ücretlerin düşük olduğunu, iş
bulmanın zor olduğunu, bireylerin iş bulsalar bile kötü işlerde çalıştıklarını, paranın ve
istihdamın az olduğunu ve ebeveynlerinin eğitime odaklanamadıklarını ifade etmişlerdir.
Buna ek olarak, kentin kırdan daha avantajlı olduğunu, eskiden sadece erkeklerin
okuduğunu veya aileye katkı vermek için erkek çocukların da çok erken yaşta iş yaşamına
atıldığı, şimdi ise kızların da okula gittiğini ve erkek çocukların da eğitime
odaklanabildiğini vurgulamışlardır.
Geçmişte. Çünkü geçmişte genellikle köy ortamında olurlar, ama bir köy ortamında
da fazla parası olmaz, çünkü çiftçilik olur. Köyde uzun yol şoförü olmaz, çiftçi olur
O yüzden pek ceplerine para girmez. Koyun sütü satarak veya başka şeylerle anca
küçük küçük paralar kazanabilirler.
Ç-EBY15
Geçmişte. Ne bileyim yani, eskiden şehir gibi çok şehir yoktu falan. O köylerde,
tarlalarda çalışarak para kazanıyorlardı. Maddi durumu daha iyi buraların (kentte
yaşayanların).
Ç-TYB12
Geçmişte neden fazlaydı, mesela yoksullar daha çoktu, işyerleri fazla yoktu, para
zaten kısıtlıydı. Maaşlar şimdi biraz daha fazla, eskisi gibi değil. Hamallık vardı, iş
yoktu. Eğitime zaten kızlar gitmiyordu. Erkek çocuklar da gidiyordu da okuyan
kendini kurtarıyordu. Eskiden fazla okullar yoktu. Okul sayısı daha fazlaydı, sınıf
sayısı mesela şimdi 20-25 kişiyse eskiden 40-45 kişilerdi.
Ç-ÖBK14

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, köy ortamında yaşamanın az para kazandırdığını ve
ebeveynlerinin ceplerine az para girdiğini, bununla birlikte kent yaşamının kırsal yaşama
göre daha avantajlı olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan çocuklar, geçmişte
işyeri sayısının az olduğunu, ücretlerin düşük olduğunu ve bir bakıma ebeveynlerinin
kötü işlerde çalıştıkları için eğitimlerine odaklanamadıklarını ifade etmişlerdir. Geçmişe
oranla şimdi, kız çocuklarının okula gittiğini, geçmişte ailesinin yüzünden okumayıp
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çalışan erkek çocukların da okula gittiğini ve şimdilerde okul sayısının arttığı ve daha az
öğrenciyle okunduğunu söylemişlerdir.
Geçmişte yoksul çocuk sayısını fazla diyen ebeveynler şu nedenleri sıralamışlardır:
ebeveynler, kendi geçmişlerine gitmişlerdir. Geçmişte imkanların az olduğunu ve bir
kaleme bile hasret olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, geçmişte sadece
erkeklerin çalıştığını, ancak günümüzde annelerin de çalıştığını ve böylelikle
çocuklarının eğitimine önem verdiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, günümüzde
devletin yoksullara daha fazla destek olduğunu (yaşlı, yetim, engelli, eğitim vb.
yardımlarının olduğunu) ve aç çocuk bırakmadığını vurgulamışlardır. Öte yandan,
ebeveynler yine kendi yaşamlarına geri döndüklerinde, geçmişte çocukların şimdiye göre
daha mutlu olduğunu da ifade etmişlerdir. Geçmişte çocukların okuma azminin daha fazla
olduğunu ve çocukların daha paylaşımcı, saygılı ve sevgi dolu olduğunun da altını
çizmişlerdir.
Bizim çocukluğumuzda daha fazlaydı bence. 6-7 kardeştik. Annem-babam köydeydi.
İnanın, başkaları eski kıyafetlerini gönderecek ki biz giyecektik, o şekildeydi. Ama
en azından Elhamdülillah ben pazardan da olsa, kötü de olsa, iyi de olsa
çocuklarıma gene gidip de hani birer tane üst-baş alabiliyorum, ama bizim anne,
babamızda o imkân yoktu.
E-BY35
Geçmişte bu kadar imkânlar yoktu. Şimdi anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Önce
sadece baba çalışırdı, kadınların çalışması çok ayıptı. Bu kadar okuyan insan yoktu.
Şimdi herkes okutuyor.
E-RB40

Ebeveynler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının şimdiye kıyasla geçmişte daha
fazla olduğunu belirtmiştir. Ebeveynler geçmiş ile şimdiyi kıyaslarken kendi
çocukluklarına da gitmiştir. Bu bağlamda, geçmişte imkânların az olduğunu, çocukların
en temel ders materyallerine bile hasret kaldığını ifade etmiştir. Öte yandan, ebeveynler,
geçmişte sadece babaların çalıştığını, annelerin zorunlu olarak evde kaldığını, ancak
günümüzde annelerin de çalışabildiğini ve çocuklarının eğitimine daha fazla önem
verdiklerini vurgulamıştır.
Devlet belli bir imkânı sağlıyor insanlar için. İsteyip de alamadıkları daha
çoğunluktaydı herhâlde daha öncesi. 20 senede bayağı bir değişti. Eskiden yaşlılık
maaşı mı vardı? Yoktu. Dul maaşı yoktu, yetim maaşı yoktu, yani çocuk parası yoktu.
Bunların hepsi var şu an. Az da olsa bir imkân yani bunlar.
E-NB37
Geçmişte yoksulluk fazlaydı, ama çok güzel bir ortamdı. Şimdi var, az, ama yeri kötü.
Yani geçmişte daha güzel, daha temiz, daha masum, daha böyle şey, ne verirsen ona
sevinen bir çocuktu. Şimdiki çocuklara istediğini verin, yine sevindiremiyorsunuz.
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Mutluyduk, huzurluyduk; çünkü çevre güzeldi, insanlar güzeldi, saygı vardı, sevgi
vardı, birbirine paylaşma duygusu vardı. Şimdi öyle duygu yok, yok yani.
E-DA37

Öte yandan, ebeveynler, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için devletin geçmişe kıyasla
şimdi daha fazla yardım yaptığını belirtmiştir. Eskiden ne para, ne dul, ne yaşlılık, ne
yetim yardımı olduğunu, şimdiler de ise az da olsa devletin bu imkânlarını seferber
ettiğini söylemişlerdir. Ebeveynler, devletin çocuklara yönelik açlığı ortadan kaldırdığını
ifade etmiştir. Eskiden giyilecek kıyafetin bile olmadığını vurgulamışlardır. Ebeveynler
devlet yardımlarını almalarına rağmen, günümüzde her şeyin pahalı olduğundan da
yakınmaktadır. Bir bakıma çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kadınların
da çalışmak zorunda kaldığı bir durum ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, ebeveynler
geçmişteki yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının daha fazla olduğunu ancak geçmiş
zamanın şimdiki zamana göre daha huzurlu, güzel ve mutluluk verici olduğunu da ifade
etmiştir. Ebeveynler, geçmişte çocukların okuma azmi ve birbirleriyle paylaşma arzusu
içinde olduğunu ve hem büyüklerine karşı hem de akranlarına karşı daha saygılı ve sevgi
dolu davrandığını vurgulamıştır.
Geçmişte mutlak yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı fazla diyen uzman ve karar
vericiler şu nedenleri sıralamışlardır: günümüzde çocuğa karşı farkındalığın ve çocuklara
yönelik sosyal yardımların miktarı ve çeşitliliğinin fazla olması ve çocukların bu tür
destek mekanizmalarına erişiminin kolay olması nedeniyle geçmişte çocukların mutlak
yoksulluk içinde yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, günümüzde insanlarının
gelirlerinin arttığı ve çocukların temel gereksinimlerinin karşılandığını belirtmişlerdir.
Geçmişte temel gereksinimlere erişemeyen çocukların, artık günümüzde tablete ve
telefona erişebildiklerini vurgulamışlardır.
Aslında orana baktığımızda geçmişte daha yoğun, aslında şu anda da çok yoğun ama
şu anda farkındalık, sosyal yardım, kurumlar daha nitelikli, artık daha bilinçli,
ailelere ulaşma açısından, öyle düşünürsek eskiden daha fazlaydı.
UK-Eİ31
Gerçekten günümüzde birçok anlamda, insanların ekonomik durumları, gelir
düzeyleri daha fazla yükseldi. Geçmişte yeterince besin bulamayan insanlar, temel
besin kaynaklarına ulaşamayan insanlar, bugün lüks şeylere ulaşabiliyor hâlbuki
bunun için daha fazla çalışıyorlar bu sefer. Eskiden ailede bir kişi çalışıyorken,
şimdi ise ailede anne, baba, çocuklar herkes çalışıyor. Kaynaklar ve imkânlar daha
fazla. Erişim daha fazla. Çocuklar da her şeye erişiyor. Hem kamunun yaptığı
yardımlar var hem STK var. STK eskiden bu kadar belki yaygın değil. O zaman da
komşuluk ilişkisi daha güçlüydü. Onlar da yardım ediyordu.
UK-FY37
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Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının şimdiye kıyasla
geçmişte daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Günümüzde, yoksulluk içinde yaşayan
çocuklara karşı farkındalığın, sosyal yardımların niteliğinin ve bu bireylere erişimin
arttığı için geçmişte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının daha fazla olduğu
belirtilmiştir. Buna ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan çocuklara yardım edenlerin
çeşitliliğinin fazlalığı da vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, geçmişe oranla günümüzde
insanların gelirlerinin arttığı, temel gereksinimlere erişebildiği ve çocukların kaynaklara
ve imkânlara erişiminin daha kolay olduğu belirtilmiştir. Aslında geçmişte temel
gereksinimlere ulaşamayan insanların artık günümüzde bir çok şeye ulaşıyor olması
bunun bir göstergesi olabilir.
4.2.4.2. Günümüzde Çocuk Yoksulluğu Daha Fazla
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, bugün yaşadığı zamanın, geçmiştekine göre çocuk
yoksulluğun daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Yoksulluk içinden yaşayan çocuklar,
günümüzde geçmişe oranla daha az sosyal destek gördüklerini, tembelliğin ve rahatlığın
hüküm sürdüğünü ve çocuk işçiliğinin günümüzdeki çocuk yoksulluğunun fazla
olmasında bir neden olduğunu ifade etmiştir. Buna ek olarak, ebeveynlerinin işsiz
kaldığını ve savaş dolayısıyla Suriye’den, Irak’tan gelen geçici koruma statüsünde
Türkiye’ye

gelen

mültecilerin

ebeveynlerinin

işlerini

ellerinden

aldıklarını

söylemişlerdir.
Geçmişte mesela daha çok insanlık vardı. Ben bakıyordum mesela, benimle birlikte
diyebiliyordu “Benim de yok” diye. Ama şimdi bakıyorum, insanlar yadırgıyor.
Geçmişte destek vardı. Önceki arkadaş ortamında yardım edebiliyorlardı; yemeğimi
almıyordum, o kendisi bana alıyordu param olmadığında. Geçmişte dikkat
ediyorlardı. Döner alacak, ben oradan simit alıyorsam, benimle birlikte simit
alıyordu.
Ç-BÇ15
Çünkü geçmişteki insanlar daha çalışkandı, şimdiki insanlar böyle rahat, rahat gibi
dolaşıyorlar ediyorlar. Oturmak, yatmak istiyor olabilir, çalışmak ona zor geliyor
olabilir.
Ç-BNÇ13

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, eski yaşantılarında veya ebeveynlerin onlara
aktardıkları kadarıyla; geçmişte dayanışmanın, alçakgönüllülüğün, utangaçlığın vb.
sosyal erdemlerin bir karşılığının olduğunu ifade etmişlerdir. Ç-BÇ15’in belirttiği gibi,
parası olmadığı zaman, diğer arkadaşların ona yemek aldığını veya kendisi simit alıyorsa,
diğer arkadaşları döner alacak parası olsa bile simit aldığını söylemiştir. Öte yandan, ÇGD15 “İkisi de bir şey satıyor, ama diğeri diğerinden daha fazla kazanmak için hile
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yapıyor. İnsanların birbirleriyle olan ilişkisi çocukların da gelişiminde etkili olduğu için
bence bu yüzden etkiliyordur” sözüyle sosyal çözünmenin daha fazla vukuu bulduğu
günümüzde çocuk yoksulluğunun daha fazla olduğunu belirtmiştir. Bu ahlaki çöküntünün
Ç-BNÇ13, bugünün ebeveynlerinin geçmişe kıyasla daha tembel olduğunu betimleyerek
söylemeye çalışmıştır.
Bence fazladır. Anne babalar çocuklarını pek umursamıyor, ne olursa olsun diyor.
Çocuğu çocuk gibi görmedikleri için. Yani çocuğa çocuk gibi davranmadıkları için,
çocukla ilgilenilmesi gerekiyor. Çünkü çocuk, annesinden babasından ilgi bekler,
ilgilenilmesi gerekiyor; isteklerinin tamamı olmasa da bir kısmının, belirli bir
kısmının, yapılabilecek kısmının yapılması gerekiyor ya da çocukla oynanması
gerekiyor.
Ç-HBK15
Şimdi niye daha fazla; çünkü böyle çocuklarını çalıştırıyorlar sürekli. Eskiden
çocuklarını çalıştırmıyor. Şimdi okula göndermiyor olabilir, gidip başka yerde
çalıştırıyor olabilir.
Ç-BNÇ13
Bence şimdi fazla. Mesela, Suriye’dekiler buraya geliyorsa, onları böyle
çalıştırıyorlar, küçük çocukları filan çalıştırıyorlar, dilendiriyorlar filan. Onlarla
beraber artıyordur.
Ç-AÖ13

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, günümüzde ebeveynlerin geçmişte göre çocuklarını
umursamadıklarını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, ebeveynlerinin kendilerini çocuk
gibi görmediklerinden ve ilgi göstermediklerinden dolayı kendilerini için yıpratıcı
olduğunu ifade etmiştir. Aslında bir nevi ebeveyn çocuk rolleri karışmakta, bu durumun
sonunda çocukların çalıştırıldığını söylemişlerdir. Bununla beraber Suriye’den gelen göç
dalgasının da çocuk yoksulluğunun artmasında etkili olduğunu belirtmişlerdir.
Şimdi. Ağabey, geçmişte milletin durumu iyiydi işte; şimdi millet çoğalınca, ülke
çoğalınca, işler azalınca, her şeye zam geldiği için daha yoksul çok. Bize işte
Suriye’den, Irak’tan vatandaşlar geliyor. Babaları çalışamıyor, iş bulamıyor.
Maaşlara zam geliyor ya işte, patronlar çıkarıyor, çok para veriyorum diye, onlar
da yoksul kalıyor ağabey.
Ç-EA13
Şimdi. Suriyeliler falan gelince işleri hep onlar aldı yani. Mesela bazıları var,
bazılarının annesi, babası çalışmıyor, durumlarını geçindiremiyor yani Suriyelilerin
yüzünden. Çocukları etkiler tabii de. Çünkü onlar hep işlere el koydular. Dükkânları
hep onlar aldı yani.
Ç-AB15

Çocuk yoksulluğunun geçmişe göre şimdi daha fazla olmasının bir başka nedeni ise
işsizlikle ilişkili olduğudur. Geçmişte iş bulmanın daha kolay olduğu ve iş durumlarının
daha iyi olduğunu söylemişlerdir.
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Günümüzde yoksul çocuk sayısına fazla diyen çocuklar özetle şöyle açıklamışlardır:
geçmişe

oranla

şimdilerde,

daha

az

sosyal

destek

gördüklerini,

çocukları

umursamadıklarını, çocukları çocuk gibi görmedikleri için bu durumun kendilerini
yıprattığını, ebeveynlerinin tembel ve rahatına düşkün olduklarını ve çocuk işçiliğinin
arttığını ifade etmişlerdir. Buna ek olarak, ebeveynlerinin kendilerine anlattıkları
kadarıyla geçmişte bir dayanışmanın, alçakgönüllülüğün, utangaçlığın, aslında geçmişte
yaşayan insanların erdemlerinin olduğunu vurgulamışlardır. Öte yandan, Suriye’de çıkan
savaştan dolayı, oradaki insanların ve diğer mültecilerin Türkiye’ye göç etmesiyle
ebeveynlerinin işsiz kaldığını ve bu nedenle daha da yoksullaştıklarını belirtmişlerdir.
Günümüzde yoksul çocuk sayısına fazla diyen ebeveynler ise şöyle açıklamışlardır:
geçmişe oranla günümüzde, yaşamın daha pahalı olduğunu, şimdiki çocukların her şeyi
istediğini, kanaatsiz ve aç gözlü olduklarını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, günümüzde
çocuk yoksulluğundaki sayının artmasında, çocuk sayısının artmasına ilişkili
göstermişlerdir. Ebeveynler kendi hane halklarından örnek vererek, çocuk olmadan önce
iyi geçindiklerini ancak çocuk sayısı arttıkça hem çocukların hem de kendilerinin
yoksullaştığını belirtmişlerdir.
Şimdi daha çok bence. Her şey çok pahalı. Asgari ücretle geçinmek zorunda herkes.
Okuyan ile okumayan arasındaki fark işte. Dün ben bir peçete aldım, iki tane
çocuklara bir şey aldım, 50 milyon para verdim. Ki iki poşeti doldurmadı. Gel de
baş et!
E-ND38
Şimdide neden oluyor biliyon mu, biz insanoğlu çok aç gözlüyüz. Hiçbir şeye
kanaatimiz yok. Millet o kadar şeysiz, kanaatsiz geliyor. Çocuklar da aynı. Mesela
bir para veriyon bir çocuğa, tekrar bir daha istiyor. Yani doymak bilmiyor.
Çocuklarımız da aynı kendimiz gibi oluyoruz yani.
E-SD47

Ebeveynler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların geçmişe kıyasla şimdi daha yoksul
olduklarını ifade etmiştir. Ebeveynler, günümüzün geçmişe göre daha pahalı olduğunu ve
çocuklarının istediği şeyleri alamadığını belirtmiştir. Öte yandan, günümüzde insanların
açgözlü ve kanaatsiz olmasından dolayı da çocuk yoksulluğunun arttığını vurgulamıştır.
Buna ek olarak, E-SD47 çocukluğunda her şeyin daha az olduğunu ancak daha mutlu ve
huzurlu olduğunu ifade etmiştir. Günümüzdeki çocukların ise, sürekli ebeveynlerinden
bir şeyler istediklerini ve hep benim olsun gibi benmerkezci davranışlar gösterdiğini
vurgulamıştır.
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Evet, daha fazla. Çok çocuk olduğu için. İnsanlarımız düşüncesiz olup da durmadan,
çok özür diliyorum, doğurdukları için. Doğurup bırakıyorlar. Çoğu aile çocuğuna
sahip çıkmıyor olduğu için. Hani ayağını yorganına göre uzat derler ya.
Bakabilecekleri kadar doğursalar daha iyi olur.
E-GK39
Şimdi, üç çocuk olunca zor oldu. Çocuğum olunca, birinci çocuğuma çok güzel
baktım, yani yalan yok, Allah bilsin. Ama iki olunca, bezini alamıyordum, mamasını
alamıyordum. Bazen görümcem geliyordu, konu komşu getiriyordu, onunla
geçiriyordum. Karanlıkta da oturdum, kömürüm de yoktu, yardım da çıkmıyordu
E-FC39

Öte yandan ebeveynler, çevrelerinde sayıca fazla çocuk olduğu için çocukları yoksulluk
içinde yaşadığını belirtmişlerdir. Bu duruma E-FC39 kendi ailesinden örnek vermiştir.
Sadece eşiyle beraber yaşarken durumlarının iyi olduğunu ve ilk çocuğuna da iyi baktığını
ancak çocuk sayısı arttıkça çocukların bakımının zorlaştığını ifade etmiştir.
Günümüzde göreli yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısına fazla diyen uzman ve karar
vericiler ise şöyle açıklamışlardır: günümüzde sosyal yardımların arttığını ve bu durumun
yoksulluk içinde yaşayan çocukların mutlak yoksulluğunu azaltmıştır. Ancak, gelir
dağılımı bozulduğu ve çocukların ihtiyaç kalıpları değiştiği için çocukların göreli olarak
yoksullaştığını ifade etmişlerdir. Bundan 20 sene önce cep telefonu ebeveynler için bir
lüks tüketim malı iken, günümüzde cep telefonu çocuklar için bile zaruri hale geldiğini
belirtmişlerdir. Öte yandan, bundan 20 sene önce tatile gitmek herhangi bir yoksulluk
gereksinimi değilken, günümüzde tatile gitmenin yoksunluk gereksinimi olduğunu
vurgulamışlardır.
Geçmiş ve şimdiyi düşündüğümüzde, geçmiş yoksullukla zenginlik arasındaki
yelpaze çok açık değildi. İhtiyaçları karşılığında sunulan hizmetler ya herkes
alabiliyordu ya da alamıyordu. Şimdi ise imkânlar fazla ancak şimdi yoksullar
alamıyor, zenginler alabiliyor.
UK-HE52
Görünürlüğü daha fazla. Eskiden yoksulların örtülebildiği noktalar vardı ve eskiden
sivrilme şansı biraz daha fazlaydı. Bizde çok varlık içinde yetişen çocuklar değildik
şimdiki yoksulluğu ölçtüğümüz gibi yoksul değildik ama çok varlıklı da değildik ama
hepimiz üniversite eğitimi yapabildik ama şimdi mesela benim koşullarımda olan bir
çocuğun, benim konuma geleceğini düşünmüyorum. Çünkü hizmete erişim süreçleri
açısından farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Benim dönemimde eğitimin daha
kaliteli olduğunu, öğretmenlerimin eğitime daha çok önem verdiklerini, bizimle daha
çok ilgilendiklerini düşünüyorum.
UK-FD54

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan ebeveynlerin hem sınıfsal olarak hem
de gelir grubu olarak, geçmişe oranla şimdi daha da geriye düştüklerini ifade etmişlerdir.
Sınıfsal ayrımının geçmişte daha az olduğunu, böylelikle çocuklar arasında hem giyim
kuşam hem de temel gereksinim bakımından büyük bir fark olmadığı belirtilmiştir. Buna
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ek olarak, sunulan hizmetlere herkesin eşit erişebildiği, ihtiyaçların ve duyguların
paylaşıldığı ve yoksul ve zengin çocukların bir araya geldiği çevrelerin olduğu
vurgulanmıştır. Günümüzde ise, zengin ve yoksul çocuğun arasındaki farkın açıldığını,
gücü olanın çok daha iyi hizmet aldığını ve çocukların bencilleştiği ifade edilmiştir. Bu
bağlamda, eskiden okuyan ve eğitime devam eden çocukların, enine sonunda bir iş
bulduğunu, dayanışmanın ve paylaşmanın önemi, eğitimin, çalışmanın ve emeğin değerli,
öğretmenlerin kaliteli ve ilgili olduğunu ve ahlaki sorumlulukların ön planda olduğunu
vurgulamış, ancak günümüzde okumanın değersizleştiğini, emek etmeden ve çalışmadan
bir şeyler kazanma fikrinin aşılandığını, paylaşmanın ve dayanışmanın öneminin azaldığı
ve sosyal sermayenin zayıflığına dem vurulmuştur. Buna ek olarak, ihtiyaçların ve
isteklerin günümüzde görünürlüğünün artığını da söylemek mümkündür. UK-BG68, UKOF80 ve UK-HA43 da bu düşüncelere yakın görüş sunmuşlardır.
Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının göreli olarak fazla
olmasının bir nedenini de ebeveynlerinin hem gelir grubu olarak hem de sınıfsal olarak
geriye düşmesine bağlamışlardır. Geçmişte yoksul çocukla zengin çocuk arasında
özellikle eğitim sistemi içerisinde ve çocuklar arasında giyim, kuşam gibi dış görünüş
açısından da fazlaca bir fark olmadığını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, geçmişte
çocukların hizmetlere erişimi daha kolay ve çocuklara sunulan hizmetler daha eşitlikçi
olduğunu söylemişlerdir. Bunun yanı sıra, geçmişte okuyan çocukların yetişkin
olduğunda günümüze göre daha rahat iş bulduklarını da vurgulamışlardır. Geçmişte
çocukların daha dayanışmacı ve paylaşımcı olduğu, öğretmenlerin çocuklar üzerinde
önemli bir emek sarf ettiği, öğrencilere değer verdiği ve çocuklara ahlaki sorumluluk
bilincinin

kazandırıldığını

da

ifade

etmişlerdir.

Günümüzde

ise

eğitimin

değersizleştirildiğinden dolayı çocukların okumak istemediğini ve buna ek olarak
çocukların arasında dayanışmanın ve paylaşmanın kaybolduğunu ve emek sarf etmeden
kolay para kazanma arzuları içinde olduklarının altını çizmişlerdir.
Göreli yoksulluk diye bakarsak şimdi daha fazla. Mutlak yoksulluk, bu manada
bakarsak son yıllarda artan sosyal yardımlar imkânlarıyla bu azalmıştır ama bu bir
şeyi değiştirmiyor, gelir dağılımı daha çok bozuldu. Dolayısıyla insanlar kendilerini
daha çok yoksul hissediyorlar. Sadece devletin, yoksullara yönelik hizmetlerinden
yararlananları üst üste koy, nasıl bir rakama ulaşacaksın görürsün.
UK-KK55
Günümüzde mutlak yoksulluk dediğimiz temel ihtiyaçları karşılayamama oranı
geçmişe göre düşüktür. Ancak göreli yoksulluk artmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerde gelir düzeyi arttıkça göreli yoksulluk oranı artmaktadır. Uluslararası
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değişkenlerle değerlendirme
söyleyebiliriz.
UK-ŞAK38

yapıldığında

çocuk

yoksulluğunun

arttığını

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının şimdiye kıyasla
geçmişte daha fazla olduğunu (mutlak yoksulluğun) ancak günümüzde göreli olarak
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
durumu sosyal yardımların arttığı için mutlak yoksulluğun azaldığını, ancak gelir
dağılımının bozulduğu için insanların daha yoksul hissettiği ile açıklanmıştır. Öte yandan
UK-OKE52’nin dediği gibi eskinin zenginlik anlayışı araba sahibi ve ev sahibi olmak
olduğu, ancak günümüzde zengin olmak için yatların ve uçaklarının olması gerektiğini
ifade etmiştir. Bu süre zarfında ihtiyaç kalıpları da değişmiştir. Bu durum çocuklara
uyarlandığında eskiden çocukların bir ihtiyaç olarak bisiklet istediğini, ancak yoksul
olsun olmasın günümüzde çocukların bir ihtiyaç olarak gördüğü cep telefonu veya tablet
istediğini belirtmişlerdir. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğunun artık çok boyutlu ele
alındığını, eskiden çocuğun tatile gidememesinin bir yoksulluk göstergesi olmadığını
ancak

günümüzde

tatile

gidememenin

bir

yoksulluk

göstergesi

olduğunu

vurgulamışlardır.
4.2.4.3. Gelecekte Çocuk Yoksulluğu
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksulluk içindeki çocuk sayısının gelecekte ne
olacağı ile ilgili görüşler sunmuşlardır. Çocukların eğitime odaklanmasıyla, Suriye’deki
savaşın bitmesiyle ve istihdam olanaklarının artmasıyla gelecekte çocuk yoksulluğunun
azalacağını söylemişlerdir.
Ne olursa olsun okusunlar. Zaten devlet okulları var, para da vermiyorlar. Okumak
tek çareleri zaten. Azalacağını düşünüyorum. Tek umudum okumak zaten.
Ç-BÇ15
Azalır bence. Çünkü eğitime daha çok önem veriyor herkes. Mesela çöp toplayan
çocuklara bile sorsan eğitime daha çok önem veriyor. “Keşke diyor durumum güzel
olsaydı da ben de okusaydım” diyor veya okuyor, çalışıyor da. Okuyor, geliyor eve,
ondan sonra üstünü başını giyiniyor, gidiyor, çalışıyor.
Ç-ÖBK14

Araştırmaya katılan çocuklar, çocukların eğitime odaklanmasıyla gelecekte yoksulluk
içinde yaşayan çocuk sayısının azalacağını ifade etmişlerdir. Çocukların eğitim seviyesi
arttıkça; yoksul ailelere yardım etmesi, onlara iş bulması, kıyafet alması, bir kurum
kurarak kendisi gibi yoksul olan çocuklara yardımda bulunması vb. faydada
bulunacaklarını belirtmişlerdir.
Gelecekte bunlar şey olabilir, okurlar, böyle meslek sahibi oldukları zaman kendi
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eski ailelerini hatırlayarak, yoksul ailelere yardım edebilirler, onlara iş bulabilirler,
onlara giysi, gıda yardımı gibi bir şey yapabilirler, onlara okumalarını
söyleyebilirler, okuması için elinden geleni yapabilirler.
Ç-BNÇ13
Bence azalır. Mesela, Suriye’deki savaş biterse, Suriyeliler kendi memleketine
dönebilirler, bu sayede azalabilir.
Ç-AÖ13

Araştırmaya katılan çocuklar, gelecekte istihdam olanaklarının artması ve kendilerinin
okuyarak meslek sahibi olmasıyla yoksulluk içindeki çocuk sayısının azalacağını ifade
etmişlerdir. Çocuk yoksulluğunun azalmasında, yoksulluktan zenginliğe geçmiş
çocukların vakıf kurarak -kendisinin de önceden yoksul olduğu gibi- yoksul çocuklara
bağışlar yapması ve buna ek olarak Suriye’deki savaşın bitmesi önemli rol oynayacağını
belirtmişlerdir.
Öte yandan, araştırmaya katılan çocuklar çocuk yoksulluğunun gelecekte teknoloji, çocuk
sayısı, işsizlik gibi nedenlerle artabileceğini söylemişlerdir.
Artacak. Çocukların istekleri pek ön planda olmuyor. Aileleri ne isterse o oluyor. O
yüzden de çocuklar istedikleri mesleği değil, ailelerinin istedikleri meslek oluyorlar
ve bu da insanın sevdiği değil, daha çok para kazandığı mesleği tercih etmelerine
sebep oluyor ve bu yüzden genellikle mutsuz oluyorlardır. Verimli bir gelecek olmaz
ülke adına da kendileri adına da.
Ç-GD15
Artacak. Çünkü bilinçsiz çocuk yapıyorlar. Mesela Amerika’daki bir insan bir tane
çocuk yapıyor, onu iyi okutuyor; ama Türkiye'dekiler dört-beş tane yapıyor, hiçbirini
okutamıyor. Onlar da ailesinden öğrendiği şeyleri yaparsa yoksulluk artar. Mesela
aylık 2 milyar alıyorsa, beş çocuğun hepsine bir şey alır; ama bir tane çocuk olursa,
ona alır, artan parayla ona başka şeyler yapabilir.
Ç-SSK12

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, çocuk yoksulluğunu artmasında aile ihmallerinin
önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Ebeveynler, çocukların geleceğine ilişkin hedefler
belirlediği için, çocukların istedikleri meslekleri değil, kendi istedikleri meslekleri
dayattıkları için çocuk yoksulluğunun artacağını belirtmişlerdir.
Buna ek olarak, ailelerin bilinçsizce çocuk yaptığını bu nedenle de çocukların doğru
düzgün okuyamadığını ve bu bağlamda ebeveynlerin çocukları bu nedenlerden ötürü
ihmal ettikleri için çocuk yoksulluğunun artacağını belirtmişlerdir. Bora (2016) yaptığı
araştırmada, ebeveynlerin kendi ifadesiyle cahilliklerinden dolayı fazlaca çocuk
yaptıklarını ve bu nedenle yoksul olduklarını söylemiştir (s. 119).
Artacak. Bazı çocuklar okuyamaz. Mesela birisi okur, diğerleri çalışmak zorunda
kalır, okumak istemediği için. Bu yüzden onlar yoksul olur, ama okuyan kişi iyi bir
yere gelir.
Ç-SSK12
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Eğitim konusundaki sistem. Çünkü ben eğitimin aşırı saçma olduğunu düşünüyorum.
Çocukları çok sıkıyorlar ve bir şeyleri yok, nasıl desem, belli bir programları yok.
Sürekli değişen bir sistem. Değişen bir sistemin de iyi bir sistem olmadığının kanıtı
zaten. Çok değişen bir sistem iyi bir sistem değildir.
Ç-GD15

Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, eğitime odaklanmadıkları takdirde yoksulluk
içinde yaşamaya devam edeceklerini söylemişlerdir. Buna ek olarak, Ç-GD15 eğitim
sisteminin çocukları çok sıktıklarını ve sürekli değişen bir sistem olduğu için çocukların
iyi eğitim alamayacağını ifade etmiştir. Belki de iyi eğitim alamayan yoksul çocuklar, iyi
meslek sahibi olamayabilir ve bu nedenle de döngüsel olarak tekrar yoksulluğu
yaşayabilir. Bu nedenle döngünü kırılmasının en kolay yolu iyi bir meslek sahibi olmak
ve iyi bir eğitim almaktan geçebilir.
Bence artar. Ağabey, bizim mesela okulun orada Iraklılar var, onların hepsi, bir
otobüs geliyor sabah, hepsini alıyor götürüyor; inşaata, şantiyeye. Benim arkadaşım
var, onlar yüzünden ekmek bulamıyor, iş bulamıyor; bekliyor, bekliyor, hiç kimse
gelmiyor
Ç-EA13
Bence robotlar geliştikçe insanların yerini tutmaya başlayacak. Çünkü insan gücüne
gerek kalmıyor. İnsanların yerini tutmaya başlayınca da iyice yoksulluk artabilir.
Ç-HBK15

Çocuklar, çocuk yoksulluğunun artmasında ebeveynlerinin veya kendilerinin işsiz
kalmasıyla artabileceğini ifade etmişlerdir. Öncelikle Suriye’deki savaşın bitmesi
gerektiğini, bitmediği takdirde Suriyelilerin ülkemizde kalacağını ve ebeveynlerinin işsiz
kalmaya devam edeceğini söylemiştir. Bununla birlikte, teknolojinin gelişmesiyle
robotların insanların ellerinden işlerini alacağını ve insanların işsiz kalacağını
belirtmişlerdir.
Çocuklar, eğitime odaklanarak ve iş olanaklarının artmasıyla, kendilerinin iyi işlere
gireceğini ve bunun sonucunda kendileri gibi yoksul olan çocuklara yardım edeceklerini
ve böylelikle gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısını azaltacaklarını
vurgulamışlardır. Öte yandan, gelişen teknoloji nedeniyle, yoksulluk içinde yaşayan
çocukların ve ebeveynlerinin iş bulamayacağını belirtmişlerdir. Buna ek, çocukların
istedikleri mesleklere aileleri yüzünden yönelemedikleri, ailelerin bilinçsizce çocuk
yaptıkları, eğitim sisteminin sürekli değiştiği, ailelerin çocukları ihmal ettiği vb.
nedenlerle gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının azalmayacağının altını
çizmişlerdir.
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Ebeveynler ise yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının, çocukların daha akıllı ve daha
fazla imkana sahip olduğunu, devletin çocukları daha fazla destekleyeceğini ve kriz ve
savaş gibi önemli olayların olmadığı taktirde çocuk yoksulluğunun azalacağını ifade
etmişlerdir. Öte yandan, yaşadıkları çevre koşulları yüzünden bu mahalledeki çocuklar
için pek ümitlerinin olmadığını, Suriye’deki savaş nedeniyle işsiz kaldıklarını için
çocuklarını iyi yetiştiremediklerini, bu nedenle çocuk yoksulluğunda bir artış olacağını
belirtmişlerdir. Buna ek olarak, bir işte çalışmak istemeyen ebeveynlerin çocuklarını
çalıştırdığını ve evin ihtiyaçlarını karşılamak için çocukların gelirine muhtaç oldukları bir
ortamda yoksulluk içinde çocuk sayısının artacağını söylemişlerdir. Buna ek olarak,
geçmişte bir şükür kavramı olduğunu, ancak günümüzde bu olmadığı için gelecekte
çocukları kötü günlerin beklediğini ifade etmişlerdir. Son olarak ebeveynler, çocuk
yoksulluğunun azalmasında çocukların eğitime odaklanarak gerçekleştirebileceğini,
ancak günümüzde etüt ve ders materyallerine erişemedikleri için, çocukların geleceğe
ümitsizlikle baktığının altını çizmişlerdir.
Azalır, imkânlar çok çünkü. Okuyan kesim çoğalıyor. Affedersin, 13 yaşında ben
kendimi leyleklerin getirdiğine inanıyordum, ama şimdiki çocuklar her şeyi biliyor.
5 yaşındakine sor, “Annem ve babamdan geldim” der. Her evde var bilgisayar,
olmayan yok. Televizyon var. Okullarda daha farklı boyutlarda anlatılıyor. Okullar
da eskisi gibi değil.
E-NB37
Azalacak. Şimdi devletin kolu uzun artık; her yerden bir yardım, katkı veriyor, kimse
aç değil. Eskiden böyle soruşturma değil, hiçbir şey yoktu. Şimdi devlet bunu sora
sora, kimin ne yediğini, kimin ne içtiğini sorup, o insana el atar.
E-PS30

Ebeveynlerin bazıları, gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının artacağını
bazıları ise azalacağını ifade etmiştir. Ebeveynler, şimdiki çocukların geçmişe kıyasla
daha akıllı ve imkânlarının daha fazla olduğu için gelecekte çocuk yoksulluğunun
azalacağını belirtmiştir. Ebeveynler gelecekte çocuklara verilen bu imkânları devletin
daha fazla destekleyeceği ve kriz, savaş vb. gibi büyük çaplı bir olay olmadığı takdirde
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının azalacağını vurgulamıştır.
Bence artar. Şu Suriye de gelip katlanınca, o kadar Türkiye’de insan var ki, artık
insan şaşırıyor. Bence yokluk fazlalaşır. İş imkânı yok artık o kadar. İşsizlik oranı o
kadar çok ki, biz zamanla gittikçe yokluğa gidiyoruz.
E-RB40
Vallahi bence artacak gibi. Kimse doğru düzgün çalışmıyor, çoğu insan çocuklarını
çalıştırıyor; neden bilmiyorum, ama bence öyle. Bazen anne baba da çalışıyor, para
yetmediği için çocuk da çalışmak istiyor, işte simit satıyor, bilmem ne yapıyor.
E-GK39
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Ah, gelecek! İnşallah. Gelecekte daha çoğalacak bence. Umutsuzum. Şu an zenginin
çocuğu okuyacak, çünkü parasıyla okutacak; fakirin çocuğu eğer kafasını kullanırsa
okuyacak, kullanamazsa bir şey yok. Daha da çoğalacağını kanaat ediyorum.
İnşallah olmaz.
E- ND38
Valla artacak gibime geliyor. Bu nefis bizde olduktan sonra, doymak bilmedikten
sonra artar. Şükrümüz hiç yok, yani Allah’a şükrümüz hiç yok. Mesela ne kadar
ekmek varsa hepten çöpte. Böyle olduktan sonra daha çok aç kalırız biz. Çocuklara
da yansır, büyüklere de yansır, çünkü hepten kendi ellerimizle yapıyoruz.
E-SD47

Ebeveynler, gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının artacağını ifade
etmişlerdir. Ebeveynler, şu an yaşadıkları çevreden veya oturdukları semtten geleceğe iyi
yetişmiş çocukların çıkabilmesinin zor olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, Suriye’deki
savaştan dolayı ülkemize gelen Suriyelilerin, kendi işlerini ellerinden aldıklarını ifade
etmişlerdir. İşsizlikten dolayı çocukların bakımında zorlanma ve onları yetiştirememe
ümitsizliği içindedir. Diğer yandan, ebeveynler, insanların çalışmak istemediği için
çocuklarını zorla çalıştırdığını ya da anne ve babanın çalıştığı ancak evin ihtiyaçlarını
karşılayamadıkları için çocukların da çalışmak zorunda kaldığı bir süreci de
vurgulamıştır. Ebeveynler, çocukların yoksulluktan kurtulabilmesinin tek yolunun
eğitimden geçtiğini ancak günümüzde çocukların eğitimlerini destekleyecek araçların ve
etütlerin pahalı olmasından yakınmaktadır. Son olarak, ebeveynler, eski zamanlarda bir
‘şükür’ kavramı olduğunu, bu bağlamda insanların alçakgönüllü ve tasarruf içinde
olduğunu ifade etmiştir. Günümüzde ise bu durumun tersine döndüğünü, gelecekte
çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirtmiştir. Burada aileye büyük iş
düştüğünü, eğer aile çocukları ile ilgilenir ve eğitim verirse, gelecek için ümitli olacağını
da vurgulamıştır.
Uzman ve karar vericiler, gelecekte çocuk yoksulluğuna ilişkin verdikleri cevaplarda
ümitsizliği ve umudu bir arada yansıtmışlardır.
Ben azalma beklerim. Çünkü kurumsal hizmetler gitgide çeşitleniyor, kurumlar
gitgide güçleniyor ve daha fazla çeşitli çeşitli hizmetler, çeşit çeşit uygulamalar,
çeşitli projeler yapılıyor, ailelerin eğitim düzeyleri ciddi anlamda artmaya başladı.
Hiçbir zaman ortadan kalkmaz, onu söyleyeyim, çocuk yoksulluğu hiçbir zaman sıfır
olmayacak, olamadı. Ama gelecekte daha iyiye gideceğinden ümitliyim.
UK-EE38
Bence azalacak. Ailelerin, eğitim durumlarının, çocuklarına sunabilecekleri eğitim
imkânlarının artması ile ilgili bir şey. Ailelerin gelir seviyeleri yükselecek diye
düşünüyorum. Dolayısıyla, çocuklarına verecekleri eğitime öneminin daha fazla
içselleştirecekler ve yoksulluk döngüsü kırılacak ve azalacak bazı haneler için.
Umutluyum ben.
UK-MSK37
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Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının gelecekte azalacağını
ifade etmişlerdir. Çocuklara sunulan hizmetlerin arttığını, güçlendiğini ve çeşitlendiğini
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, ailelerin çocuklarına sunabilecekleri eğitim imkânlarının
artması sonucunda çocukların her ne şekilde olursa olsun eğitime yönlendirildiğini
söylemişlerdir. Öte yandan, gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının hiçbir
zaman bitmeyeceğini ancak yoksulluk zincirlerini kıran çocuk sayısında artış olacağını
ifade etmişlerdir.
Eski zamanlarda asgari diploma alma seviyesi ilkokul iken, bu durumun günümüzde
ortaokul ve liseye kadar çıktığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle, artık ebeveynler en az
ortaokul ve lise seviyesinde eğitim almış birer yetişkindir. Geçmişteki eğitim ve öğretmen
kalitesi ile şimdikiler arasında dağlar kadar fark olduğunu da vurgulamak gerekmektedir.
Belki de eskinin ortaokul mezunu, günümüzdeki lise mezunundan daha iyi bir eğitim
alması olasıdır.
Geleceği düşündüğümüzde, yoksulluk içinde bulunan çocuk sayısı artacak. Çünkü
teknoloji gelişmeye dayalı olarak, emek düşecek, işsizlik artacak. Bundan dolayı da
yoksulluk artacak. Kıt kaynakların kullanımında teknoloji öne geçecek, bireyler çok
donanımlı, elit, eğitim alamadıkça sistemin dışına itilecek. Kendi ihtiyaçlarını
karşılayacak duruma gelemeyecek.
UK-HE52
Tarım alanları azalıyor, temiz su azalıyor, nüfus artıyor, yeterince istihdam artacak
mı? Tarımın azalması fiyatlara yansıyacak. Türkiye kendisine yetebilen 7 ülkeden
biri iken, şu an değil. Az olan üründe fiyat artacak. Buğday temeldir. Şimdi çocuk
mu mutlu? Gelecekteki mi? Daha da mutsuz olacak.
UK-MA46
Bizim sistemde görüp yoksul görmediğimiz kişiler, yoksul durumda artık. Herkesin
çocuğunda bir yoksulluk var. Tam böyle eski yoksullukla, yeni yoksulluk gibi geliyor
bana benim gözlemlediğim o. bu artık yeni yoksulluk ilerde artacağı için yani
gerçekten. Elde gayrimenkul var, ama para yok. Yoksulluk artık maddi yoksulluk,
gayrimenkul yoksulluğundan öte sosyal yoksulluğa dönüyor bence.
UK-GA28

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının gelecekte artacağını
ifade etmişlerdir. Teknolojik gelişmeye dayalı olarak, insanların yerini makinelerin ve
yazılımların alacağını ve donanımsız ve eğitimli olmayan bireylerin muhtemelen işsiz
kalacağını, bu durumun da yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısını artıracağını ifade
etmişlerdir. Bunun yanı sıra, tarım alanlarının azalması ve temiz suya erişiminin
zorlaşması ve nüfusun artması piyasalarda bir dengesizlik yaratacağını söylemişlerdir. Bu
dengesizlik şu şekilde açıklanabilir, insanların gelecekte evi ve arabası olacağını ancak
faturaları ödemek veya benzin almak için paralarının yetmeyeceğini belirtmişlerdir. Son
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tahlilde, zaman içinde hem fiyatlar genel düzeyinin hem de işsizliğin artacağını
(istihdamın azalacağını) ve bu durumun dolaylı olarak yoksulluk içinde yaşayan çocuk
sayısının gelecekte artmasına neden olacağını vurgulamışlardır. Bu bağlamda, uzman ve
karar vericiler, çocuk yoksulluğuna ilişkin devletin geniş çaplı bir sosyal politika
geliştirmesi ve çocukların yoksullukla mücadelesinde sadece ailelere bırakılmaması
gerektiğini ifade etmişlerdir.
Burada devlet politikası önemli artık. Buradaki transfer politikaları, vergi
politikaları, yapılan hizmetler, kamu hizmetleri bunlar belirleyici hâle gelmeye
başlıyor. Nerede? ne kadar? gelir dağılımının nasıl dağıldığı değil mi? Dolayısıyla
buradaki politikalar belirleyecektir.
UK-MDT50
Ben meselenin baştan itibaren bir siyasi mesele, bir siyasi tercihlerle ilişkili
olduğunu düşünüyorum. Bağımsız, özgür, kendi ulusal çıkarlarını öne alan,
ekonomik ve sosyal politikalar uygulanması sayesinde Türkiye’nin kaynaklarının bu
ve benzeri sosyal sorunları kökten çözmeye ve ilerlemeye uygundur. Bunun içinde
siyasi kararlılık ve seçtiğimiz ekonomik ve sosyal politikaların bu kararlık
çerçevesinde ve uzun vadeli olması gerekir.
UK-KK55
Toplumsal bir müdahale yapılmazsa, sosyal devlet yoksulların hayatını
dönüştürecek sosyal programlar hazırlayamazsa mevcut durumun değişme ihtimali
zayıf. Eğer bugünün çocukları bugünün yoksulları ve bugünün çocukları hayatlarını
iyileştirecek ve dönüştürecek bir çözüm üretecek ülke ölçekli politikaları
geliştiremezsek gelecekte de bu tekrarın değişmeyeceğini düşünüyorum.
UK-MRŞ63

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının gelecekteki
durumunun belirsiz olduğunu da ifade etmişlerdir. Çocuk yoksulluğunun çok boyutlu
düşünülmesi gereken bir sorun olduğunu belirtmişlerdir. Asıl konuşulması gereken,
Türkiye’de bir bölüşüm sorunu olduğu ve çocuk yoksulluğu ile mücadelede devlet
politikasının önemli olduğudur. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların yoksullukla
mücadelesinde ve yaşam koşullarının değiştirilmesinde ne gibi müdahaleler yapılması
gerektiği fikri ortaya atılmış, ancak sadece çocuğa yapılacak müdahalelerle, çocuk
yoksulluğunun azaltılamayacağı buna ek olarak ciddi ekonomik ve sosyal temelli yeniden
ve adaletli bir bölüşümün olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Buna ek olarak, transfer
politikası, vergi politikası ve çalışma şartlarının yeninden düzenlenmesi hususundan
görüş bildirmişlerdir. Bu politikaların ülke ölçekli ve orta ve uzun vadeli olması gerektiği
de vurgulanmıştır. Böylelikle yoksulluk içinde yaşayan insanlar, zengin kesime daha da
yakınlaşabilecektir. Ancak buradaki temel sorunlardan biri, devletin çocuk yoksulluğu ile
mücadeleyi öncelemesidir. Eğer bu öneriler ve değişimler olmaz ise, gelecekte çocuk
yoksulluğu ile ilgili sayının artacağı ön görüsüne sahiptir.
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4.2.5. Öznelerin Çocuk Yoksulluğunu Azaltmak İçin Önerileri
4.3.5.1. Çocuk Yoksulluğu ile Baş Etmenin Esas Sorumlusu Kim?
Bu bölümde ebeveynlere ve uzman ve karar vericilere, ‘Çocuk yoksulluğu ile baş etmenin
esas sorumlusu kimdir?’ sorusu sorulmuştur. Öznelerden elde edilen cevaplar ışığında
kamu, aile ve diğerleri olmak üzere üç alt tema altında toplanmıştır. Yardımların bir hak
olduğunu ve devletin bu yardımları bir lütuf olarak değil de hak temelli olarak
yurttaşlarına ulaştırma çabası olduğu bilinmektedir. Ancak ebeveynlerin bazıları,
çocukları yoksul olduğu için kendilerini suçlamakta ve çocuk yoksulluğu ile mücadelenin
aileden başlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öte yandan bazı ebeveynler ise, çocuk
yoksulluğu ile mücadelede devletin el atması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak
hayırseverlerin ve STK’lerin de yoksullukla mücadelede rolü olması gerektiğini
savunmuşlardır.
4.3.5.1.1. Kamu

Ebeveynlerin bir kısmı çocuk yoksulluğu ile mücadelenin esas sorumlusunun kamu
olduğunu ifade etmiştir. Ebeveynler elde ettikleri gelirin, yoksulluktan kurtulmak için az
geldiğini ve bu gelirin kiralarına, çocukların temel ihtiyaçlarına ve eğitim materyallerine
yetmediğini ve sigortaları olmadığı için de sağlık masraflarına gittiğini belirtmiştir.
Ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kamunun sorumlu
olduğunu ve kendileri çocuklarına bakamıyorsa kamunun bakması gerektiğini
vurgulamıştır.
Uzman ve karar vericilerin büyük bir kısmının ise çocuk yoksulluğu ile mücadelede esas
sorumlunun kamu olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda paternalist, sosyal devlet,
ekonomi ve yerel yönetimler anlayışı olmak üzere kamunun dört sorumluluk alanı
belirlenmiştir. Paternalist anlayışa göre devletin bir baba, çocukların da onun yavrusu
olduğu düşüncesi hakimdir. Bu anlayışa göre devletin çocuklarına sahip çıkması ve onları
koruması gerektiği ifade edilmiştir.
Bence Cumhurbaşkanının suçu. En tepe diyorum. Ailenin de var; ama valiler de
biraz yardımcı olsalar. Mesela bu eğitim hakkında. Ben Mertcan’ı okula yazdırmaya
gittim, hemen adam bana, “Para verirsen yazarım, para vermezsen yazmam” dedi,
bunun gibi bir konuşma oldu. Yani bir devlet okulunda bile, bir çocuğu ben devlet
okuluna parasız gönderemiyorsam, her şey parayla yapılıyorsa, o zaman benim
çocuğumun devlet okulunda ne işi var?!
E-ND38
Ülkeyi yönetenler. Devlet liderleridir. Ya sen bir evin babasısın. Sen evine sahip
çıkmazsan, senin çoluğun, çocuğun nerede veyahut da ne durumda, ne hâlde?
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Karına, çoluğuna, çocuğuna karışmazsan, ilgilenmezsen ne olur o düzen? Devletin
bütünü de, devletimiz de bizim, hükûmetimiz de bizim. Benim anam-babam başımın
üstünde. Bana o sahip çıkacak. Başkalarının oyuncağı etmeyecek beni. Budur.
Devlet adamlığı budur.
UK-OKE52

Özneler, çocuk yoksulluğu ile mücadele etmenin esas sorumlusu olarak paternalist devleti
göstermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin paternalist devlet anlayışına sahip olduğu
bilinmektedir. Türk devletlerinde ve Cumhuriyetin kuruluşundan beri bu anlayış hüküm
sürmüştür ve sürmektedir. Halk, devleti bir baba, vatanı da ana olarak tanımlamaktadır.
Uzman ve karar vericilerden bazıları toplum ile aileyi ve devlet ile babayı
eşleştirmişlerdir. Bu bağlamda, devleti bir baba olarak görmekte ve yoksullukla
mücadelede babanın koruyucu olmasını ve çocuklarına sahip çıkması gerekliliği
vurgulamışlardır.
Bunun yanı sıra, çocuk yoksulluğu ile mücadelede kamunun vatandaşa, vatandaşın da
kamuya karşı sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. Bu açıdan sosyal devletin, çocukların
yoksulluğa düşmeden, aileye odaklanarak bütüncül ve etkin bir sosyal politika, sosyal
yardım programları ve sosyal hizmet sunumları ile hak temelli bir anlayışı oluşturmasının
zaruri olduğunun altı çizilmiştir.
Çocuk yoksulluğuyla baş etmenin esas sorumlusu sosyal devlettir, kamudur. Kamu
politikaları, sosyal politikalar aracılığıyla sayesinde çocukları yoksulluğa
düşmekten alıkoymak zorundadır. Bu bir haktır, insan hakkıdır, çocuğun insan
hakkıdır, yoksulluğa karşı korumak hakkıdır.
UK-KK55
Çocuk yoksulluğuyla mücadele anlamında, devletin bir sosyal devlet olarak sorumlu
olduğunu, mekanizmalarıyla çocuk yoksulluğunun çocukta yaratacağı yoksunlukları
önleyecek bir sistem yaratması gerektiğini düşünüyorum, ama devlet derken de bu
siyasal alanda ya da sosyal politika alanında bu böyle ama çocuk yoksulluğuna yol
açan bütün o sistemin tabi ki ekonomik bir temelden kaynaklığını da düşünüyorum.
Yani daha farklı bir üretim ilişkisi, daha farklı bir çalışma koşulu sağlamak.
UK-PUS43

Özneler, çocuk yoksulluğu ile mücadele etmenin esas sorumlusu olarak sosyal devlet
olduğunu ifade etmiştir. 1961 Anayasası ile sosyal bir hukuk devleti hüviyetine kavuşan
Türkiye Cumhuriyeti, 1982 Anayasası ile bu hüviyetini pekiştirmiştir. Özneler, devletin
gelir eşitsizliğini düzeltmesi ve yoksulluğu önlemesi gibi vatandaşlarına karşı
sorumluluğu olduğunu ancak toplumun da bilinçli bir vatandaş gibi devlete karşı sorumlu
olduğunu vurgulamışlardır. Sosyal devletin, kamu ve sosyal politikalar yoluyla çocuk
yoksulluğunu azaltmak ve çocukları yoksulluğa düşmeden kurtarmak önceliği olmalıdır.
Bu bağlamda, sosyal devletin çocuk yoksulluğunu azaltmak için aileye odaklanması ve
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iyi ve bütüncül bir anlayışla sosyal politikalarını, sosyal yardım programlarını ve sosyal
hizmet sunumlarını hak temelli bir anlayışla oluşturması ve sunması gerektiğini
belirtmişlerdir.
Bu bağlamda, Uyan-Semerci vd. (2012), yaptığı araştırmada çocuğu eşit haklara sahip bir
birey olarak ele alınması gerektiğini ve bu sebeple çocukların eşit ve adil bir şekilde
sosyal yaşama katılımını sağlayacak çocuk politikaları ve sosyal devlet anlayışının
çocukların iyi olma halleri üzerinde önemli bir rol oynayacağını belirtmiştir (s. 180).
Öte yandan sosyal devletin, sadece yardım programlarıyla değil, aynı zamanda istihdam
olanaklarını artırarak, eğitimli ve sağlıklı üreten bir toplumu inşa etmesi, çocuk
yoksulluğu ile mücadelede önemli bir adım olacağını ifade etmişlerdir.
Yine devlette biter iş herhâlde. Asgari bir ücret şu an 1 500-1 600 civarında. Şimdi
benim SSK’m yok. 1 600’le neyi yapabilirim ki? Zaten olmuş 750 milyon kira. Zaten
aşıyorum ki. Ben bu sınırı aşıyorum. Ben ne yiyeceğim veya benim çocuğum ne
yiyecek kalanla? Kalmıyor ki. Yani ekstra ek bir iş yapmazsam kalmıyor.
E-NB37
Devletin olduğunu düşünüyorum. Türkiye’deki yoksulluktan kurtulmanın en önemli,
en önemli yolu, iş gücü piyasasından geçiyor. Bu insanların verimli, iyi yetişebilmesi
için iki tane önemli nokta var: sağlıkları ve eğitimleri. Bu çocuklar için, bu hak zaten,
bu hakkını kullanabilmesi gerekir dolayısıyla bu ikisi olmazsa olmazın. Yani bu
çocukların ailelerine sağlanması şart. Aile bunu yapamıyor çünkü aile bunu yapmak
istemediğinden değil. Adam çırpınıyor, kadın çırpınıyor.
UK-MDT50

Özneler, çocuk yoksulluğu ile mücadele etmenin esas sorumlusu olarak devletin ekonomi
politikasının olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk
devleti olduğu vurgulanmış ve çocuk yoksulluğunun çocukta yaratacağı maddi ve manevi
yoksunlukları önleyecek bir ekosistem yaratmasının önemli olacağının altı çizilmiştir. Bu
ekosistemin inşa edilmesinde devletin ekonomi politikalarının önemli olduğu
belirtilmiştir. Peki bu ekonomi politikaları nedir? Sosyal devletin ailelere para yardımı
vererek çocuk yoksulluğunu önleyeceğini düşünmesi beklenemez, çünkü bu durum
devlete bağımlı ve tembel bireyler yaratabilir. Buna ek olarak, eğer sosyal devlet gerçek
anlamıyla çocuk yoksulluğuyla mücadele etmek istiyorsa iş gücü piyasasını
canlandırması ve istihdam yaratması başka bir ifadeyle üreten bir toplumu odağına
koyması gerekir. Üreten bir toplumun oluşabilmesi için çocukların temel hakkı olan
eğitimli ve sağlıklı nesillerin yetişmesi gerekmektedir. Çocukların, eğitimli ve sağlıklı
yetişmesinde hem devletin sorumluluğu hem de ailelerin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu
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bağlamda, ailelerin çocuklarının sağlıklı gelişimi için ailelere bilinçlendirme eğitimleri
yapılması gerekebilir.
Merkezi yönetimlerin yanında güçlü yerel yönetimlerin de çocuk yoksulluğunun
azaltılmasında sorumlu olduğu görüşündedir. Yerel yönetimler ihtiyaç sahiplerine daha
yakındır. Bu nedenle, çocukların aile içinde soyutlanarak tanımlanması yerine, çocukların
birey olarak ele alınması bir başka ifadeyle değerli bir vatandaş olarak görülmesinin
yoksullukla mücadelede önemli bir adım olacağı belirtilmiştir. Buna ek olarak, ailelere
ev ziyaretleri yaparak ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığının tespitinin yapılması ve
ailelere bilinçlendirme eğitimleri vererek yoksullukla mücadelesini kolaylaştırıcı bir
rolünün olması, yerel yönetimlerin de işin içine girmesini sağlayacaktır.
Güçlendirilmiş yerel yönetimler de yapabilir bunları. Yetkilendirirsiniz, ne biliyim
işte okul öncesi eğitim yerel yönetimlere de verebilirsiniz. Destek politikalarını
yapacaksanız; bu aile ziyareti yaparsınız, risk analizlerini yaparsınız, onlara göre o
aileyi nerden nasıl güçlendireceğinize dair bir şey oluşturabilirsiniz ama derdiniz
bu olması gerekiyor. Bu çocukların, birey olarak bu hayatta umutlarının olduğu bir
şey olabileceklerine dair umut yaratabildikleri, kendilerinin bu ülkenin değerli bir
vatandaşı olduğunu bir bebekliğinden itibaren hissedeceği bir şey yapmamız
gerekiyor.
UK-HAK47
İlçe belediyeleri burada çok önemli, Büyükşehir’i bir yere koyduğumuzda. Sonuçta
ilçe ile birebir haşır neşir. Altındağ bölgesi bire bir veri açısından çok önemli,
kaynaklar açısından önemli, öyle düşündüğümüzde. 43.000 bin aileden bahsettik.
Sadece Altındağ Belediyesi için geçerli. Bunu diğer belediyeler için
düşündüğümüzde ortaya ciddi bir rakam çıkacak. Hem nakdi hem ayni hem
psikolojik açıdan tabi yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
UK-Eİ31

Özneler, çocuk yoksulluğu ile mücadele etmenin esas sorumlusu olarak yerel
yönetimlerin de olduğunu ifade etmişlerdir. Merkezi yönetimin yanında, güçlü bir yerel
yönetimle çocuk yoksulluğunun önüne geçilebilir. Yerel yönetimler destek politikaları ile
aileyi güçlendirici, çocukların aile içinde tanımlanmasının yanı sıra özellikle bir birey
olarak tanımlayan ve ülkesi için değerli bir vatandaş olarak hissetmesini sağlayacak bir
sisteme geçmek gerektiğini belirtmişlerdir. Bir yerel yönetim birimi olan Altındağ
Belediyesi’nin 43 bin haneye ulaştığını, ancak hem psikolojik hem de ayni ve nakdi
yardım konusunda diğer kuruluşların da destekte bulunmasının elzem olduğu ifade
edilmiştir.
4.3.5.1.2. Aile

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede ikinci önemli kurum ailedir. Çocuklar, yoksulluk
yaşayan bir aile içine doğmakta ve zamanla bu ailede büyümektedir. Bu bağlamda,
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yoksulluk içinde yaşayan çocuklara karşı ailenin de bir sorumluluğu olduğu ifade
edilmiştir. Çocuk yoksulluğu ile mücadelenin evde başlaması gerektiğini, sonrasında
devletin müdahale etmesini söylemişlerdir. Bir başka ifadeyle, hane içinde ailenin, hane
dışında ise devletin müdahale etmesi vurgulanmıştır. Buna ek olarak, ebeveynler fazla
çocuk sahibi oldukları, çocuklarına iyi bakamadıkları ve çocuklarını yalnız bıraktıkları
için doğrudan kendilerini suçlamakta ve bu mücadeleye ailece yenik düştüklerini
vurgulamışlardır.
Öte yandan ebeveynler, çocuk yoksulluğu ile mücadelelinin esas sorumlusunun aile
olduğunu belirtmiştir. Çocukların yoksullukla mücadelesinde aileye iş düştüğünü
vurgulamışlardır.
İlk başta ailede bitiyor iş, evin içinde bitiyor. Önce evde alacak çocuk, sonra
dışarıda alacak, dışarıyı da devlet yapacak. İlk önce nasıl aileye geliyorsa, aileden
nasıl kaymakamlığa gidiyorsa, kaymakamlıktan nasıl valiliğe gidiyorsa, sırayla. İlk
önce aileden, en son Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı benim evimde ne olup ne
bittiğini bilemez, bilemez.
E-DA37

Ebeveynler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede ilk başta ailenin sonra devletin el atmasını
ifade etmiştir. Hane halkı içinde çocuk yoksulluğu ile mücadelede ebeveynlerin, hane
dışında ise devletin mücadele etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bunun nedeni olarak,
aşağıdan yukarıya doğru bu mücadelenin olması gerektiği vurgulanmıştır. Devletin de bu
mücadelede izleyici ve denetletici bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.
Anne ile baba. Çünkü dünyaya onlar getiriyor onları. Önceden düşünmeleri lazım.
Yani ben dâhil, kendimi de katıyorum, düşünmemiz lazımdı. Benim üç tane çocuğum
var, hani yine şey yapmayayım, Allah’ın, bir yük olmuş gibi, söylemiş gibi olmasın
da keşke üç tane olmasaydı da bir tane olsaydı, ona daha iyi bakabilirdim ben.
E-GK39
Anne-baba. Ya biz iyi bir eğitim veremiyoruz hocam, ya bir iyi bir terbiye
veremiyoruz. Çocuk anne-babayı mı bilmiyor, sorumlusu anne-baba, çünkü çocuk
artık anne-baba o kadar şiddet oluyor ki, çocuk artık evden kaçmak istiyor.
E-RB40

Ebeveynler, çocuk yoksulluğu ile mücadelenin doğrudan aileden başlaması gerektiğini
ifade etmişlerdir. Çocukların yoksulluk içinde yaşamasından dolayı kendilerini
suçlamakta veya E-FÇ39 gibi eşini de suçlayabilmektedir. Fazla çocuk sahibi olmanın ve
ebeveynler tarafından çocuklara iyi eğitim (ahlak vb.) verememenin bir sonucu olarak
çocukların yoksullukla mücadelesinde ebeveynler fazla katkı sağlamamaktadır.
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Alan yazında ise, daha az kardeşi olan evlerde yaşayan çocukların maddi yaşam
standardının daha yüksek olmasının muhtemel olduğudur, çünkü hane halkı
kaynaklarının çok bölünmemektedir (Chen ve Corak, 2008, s. 541).
Öte yandan, ailelerin, çocuklarına saygıyı, kültürü ve inancı aşılayarak ve aslında iyi bir
vatandaş olmasını sağlayarak, çocukların yoksullukla mücadelesi kolaylaştırabilecekleri
düşünülmektedir. Buna ek olarak, yukarıda da söylendiği gibi, ailelerin çocuklarına
emeğin ve çalışmanın öneminin anlatılması, çocuklara haklarının öğretilmesi ve bunun
sonucunda çocuklara ödev ve sorumluluklar verilmesinin gerekli olduğu aşikardır. Eğer
bu aşamada, ailenin çocuğa desteği yetersiz kalırsa, çocukların yoksulluğu aşmasında en
büyük görevin okula düştüğü özellikle vurgulanmıştır.
Çocuk yoksulluğu ile baş etmenin esas sorumlusu ailedir. Aile, saygısını öğretmesi
yeterlidir. Aile içinde aldığı saygıyı, kültürü; yoksullukla nasıl başa çıkabileceğini
öğrenir.
UK-HÜK31
Her şey aslında aile ile başlıyor. Toplumu oluşturan, en temel birim aile ve ailenin
çocuklarına hayata kazanmalarını öğretmesi gerekiyor. Çalışarak bir şeyleri elde
etmenin yollarını göstermeleri gerekiyor. Hazırcılık yöntemini değil, her istediğini
onu alan, her istediğini yapan bir aile olmaması gerekiyor.
UK-FY37
İki şekilde değerlendirmek lazım. Birincisi Aile, ikincisi de Hükûmet, ülke politikası,
politikacılar. Bir Aile çünkü her şeyin başı aileden çıkıyor. Her şey, yani her ne
kadar bir insan-aile yoksul bile olsa ben inanıyorum ki o çocuk iyi bir şekilde eğitilir,
yetiştirilir. Aile çok önemli!
UK-ÜT49

Yoksulluk içinde yaşayan aileler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede zorlanmaktadır.
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, aileden aldığı saygı, kültür ve inanç ile iyi bir birey
ve düzgün bir vatandaş olarak yetiştirilirse, yoksullukla başa çıkması kolaylaşabilir.
Çocuklara emeğin öneminin ve haklarının öğretilmesi, sürekli hatırlatılması, bunun
yanında ödev ve sorumlulukların verilmesi gerekliliği de belirtilmiştir. Tüm bu
hususlarda eğer aile desteği yetersiz kalırsa, çocukların çevresiyle ilk karşılaştığı kurum
olan okul ile bu yoksulluğu aşması ve devletin yoksulluk içinde yaşayan çocuklara her
türlü desteği vermesi gerektiği ifade edilmiştir. Aile içinde başlayan çocuk yoksulluğu
sorunu, çocukların okula başlamasıyla genişleyen bir yelpazeye bürünmekte ve bu
genişlemeyle beraber çözüm ortaklarının (STK, hayırseverler vb.) da genişlemesine sebep
olmaktadır.
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4.3.5.1.3. Diğer

Ebeveynler, çocuk yoksulluğu ile mücadelelinin esas sorumlusunun ailenin ve kamunun
dışında kalan diğer faktörlerin de etkili olduğunu belirtmişlerdir. Ebeveynler, bu
mücadelede hayırseverlerin olması gerektiğini vurgulamıştır. Ebeveynler, herhangi bir
yardım olayı olduğunda, ellerini taşın altına koyduklarını (kan bağışı vb.), bu nedenle
çocuk yoksulluğu ile mücadelede zengin hayırseverlerin de ellerini taşın altına koyması
gerektiğini ifade etmişlerdir.
Tabii ki hayırseverler, ondan sonra vakıflar falan, o şekilde olmak zorunda hani.
İnsanlık için. Çünkü Peygamber efendimiz bile demiş ki, “Komşusu açken tok yatan
bizden değildir” diye. İnsan rahat edemez ki. Komşun şurada aç yatıyorken sen
evinde bolluk içinde, refah içinde yaşamanın bir anlamı yok ki.
E-BY35
Hayırseveler yardım etsinler gerçekten. O kadar varlığı ne yapacaklar? Yazık,
günahtır, gerçekten yazık, günahtır hocam.
E-RB40

Ebeveynler, hayırseverlerin etraflarına dikkatlice bakmasını ve en azından belli bir
düzeyde çocuklarına yardım etmeleri gerektiğini söylemiştir. Buna ek olarak, ebeveynler
herhangi bir yardım seferberliği olduğunda (kan bağışı) koşarak hastaneye gittiklerini,
ancak bu seferberliğin yoksulluk yönünde de olması gerektiğini ve hayırseverlerin
yoksulların yardımına koşması gerektiğini bildirmiştir. Hayırseverlerin bu kadar çok
maddi varlıkla neden yardım etmediklerini sorgulamaktadırlar ancak hayırseverlerin
kimlere yardım edeceğini bilmediklerini de vurgulamışlardır. Burada dikkat çekici bir
husus bulunmaktadır. Ebeveynler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede STK’nin rolünden
hiç bahsetmemiştir.
Uzman ve karar vericiler ise çocuk yoksulluğu ile mücadelede STK’nin sorumlu
olduğunu ifade etmiştir. Çocuk yoksulluğu ile mücadelede kamunun tam olarak
gerçekleştiremediği ve eksik kaldığı alanları STK’nin devreye girmesi gerektiğini
söylemişlerdir. Devletin bu aşamada, STK ile iş birliği yaparak, çocuk yoksulluğunun
azaltılmasında etkin ve hızlı sonuçlar alacağı belirtilmiştir.
Burada asli görevin ben kamu politikalarında olduğunu düşünüyorum, devletin
vazifesi olduğunu düşünüyorum. STK ile belli bir ölçüde iş birlikleri yapılabilir, STK
tek başına yapılabilir, bu STK’nin asli vazifesi değil. Asli vazifesi devlet, devletin
nerelerde eksikler olduğunu, nerelerde doğru gitmediğini, iyi gitmediğinin tespit
edilmesi ve tabi izleme, izlemenin yapılmasını sürekli yapılması gerektiğini
düşünüyorum.
UK-MDT50
Kuruluşların (STK’nin), bizim gibi çalışan çok az var. Gönüllü kuruluş devlete
gösterir burada bu var, kendi yapın bunu. Ben ancak bu kadarını yapabildim, siz
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bunu büyütürseniz zaten ortadan kalkar.
UK-OF80

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede bir başka önemli saç ayağı STK’dir. Kamunun bazı
işleri tam olarak gerçekleştiremediği ve yapamadığı yerlerde STK’nin devreye girdiği
belirtilmiştir. Çocuk yoksulluğu ile mücadelede, hiyerarşik bir silsilenin olduğu
vurgulanmıştır. Bu bağlamda, kamunun vazifesini yaparak ve bir ölçü de STK ile iş birliği
yaparak, çocuk yoksulluğu mücadelesinde daha etkin ve hızlı sonuçlar alması
muhtemeldir. STK küçük projeler geliştirerek, kamunun geniş çaplı projelerine yol
gösterici olması beklenmektedir.
4.3.5.2. Çocuk yoksulluğu ile mücadelede yardım seçenekleri
4.3.5.2.1. Doğrudan Ebeveynlere Nakdi Yardım

Ebeveynler, çocuk yoksulluğunun azalmasında ayni yardımların çocuklarına, nakdi
yardımın kendilerine yapılmasının daha doğru olacağını ifade etmişlerdir. Ebeveynler,
çocuklarının refahını artırmak ve temel gereksinimlerini karşılamak için nakdi yardımın
kendilerine, özellikle de annelere verilmesini istemişlerdir. Çünkü annelerin bu parayı
çocukları için harcayacağını, ancak babaların böyle bir fedakârlık yapmayacaklarını
belirtmişlerdir. Öte yandan, nakit paranın çocuklara verildiği taktirde nasıl
harcayacaklarını bilemedikleri ve ailedeki otoritelerinin sarsılacağını düşündüklerini
ifade etmişlerdir.
Uzman ve karar vericiler de çocuk yoksulluğunun azalmasında ayni yardımların
çocuklara, nakdi yardımın ebeveynlere (hane halkına) yapılmasının daha doğru olacağını
ifade etmişlerdir. Çocukların daha reşit olmadığı, paranın nasıl harcanacağını bilmediği
ve yardımların aileden bağımsız düşünülmeyeceği için nakdi yardımların aileye
yapılmasının daha uygun olacağını belirtmişlerdir. Buna ek olarak, çocukların ihtiyaçları
gözetlenerek,

bu

yardımların

çocuğa

harcanıp

harcanmadığını

ayrıca

denetleneebileceğini ve sonrasında takip edilebileceğini ifade etmişlerdir. Eğer yardımlar
çocuğa

ulaşmıyorsa,

yardımların

çocuğa

kullanımın

artırılmasını

sağlayacak

müdahalelerin yapılması gerektiği söylenmiştir.
Annelere. Kesinlikle annelere. Çünkü baba biraz daha dışarıda kalıyor, anne ama
her an çocuklarıyla iç içe olduğu için onların ihtiyacını görüyor. Çocuk nereye
harcayacağını bilemez. Siz şimdi tutun, mesela 100 lira verin çocuğa, gider 5
dakikada harcar, gelir. Ama anne bunu mesela onu 10 güne böler, ona göre
ihtiyaçlarını, “Yavrum bak, şu gün şunu al, şu gün şunu al” veya “Al şunları da
okulunda harca” falan. Nakit, çünkü benim evimde salçam yoktur, siz bana yağ
getirirsiniz yemek pişir diye, ama benim evimde salçam yoktur. Nakit olduğu zaman
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insan kendi ihtiyacı neyse gidiyorsun ona göre ihtiyaçlarını alıyorsun.
E-BY35
Aileyi güçlendirmek, doğrudan ebeveynlere yapılmalı. Çocuğu aileden ayırarak ve
kopararak hatta onlardan sanki bağımsızmış gibi düşünemezsiniz. Siz çocuk için
aileye veriyorsunuz, aile kendi öncelikle kendi öncelikli ihtiyaçlarına harcıyorlar.
Kadın dedi ki ne yani kiramı ödemiyim mi dedi, kiramı ödemeyeyim sadece çocuğun
defterimi mi alıyım dedi. Önce kiramı ödeyeceğim ki bu evi oturabiliyor olalım,
sonra bu evi içinde başka şeyler yapalım.
UK-KK55

Ebeveynler, yoksulluk içindeki çocukların refahını artırabilmek için çocukların temel
gereksinimlerin karşılanması noktasında kendilerine nakit desteğin daha iyi olacağı
düşüncesine sahiptir. Ebeveynler, kendilerine yapılan nakit desteğin çocuklar için
harcanabileceğini,

çocukların

verilen

nakit

parayı

yönetemeyeceğini

ve

harcayamayacağını ama özellikle de bu nakit yardımın annelere verilmesi gerektiğini
ifade etmişlerdir. E-NB37, E-PS30 ve E-ND38 de annelere verilmesi yönünde söylemleri
bulunmaktadır. Çünkü anne bu parayı ailesi ve çocukları için değerlendireceğini, ancak
babaların böyle bir fedakârlık yapmayacaklarını vurgulamışlardır. Ebeveynler,
çocukların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu paranın harcanabileceğini de ifade
etmiştir. Öte yandan E-ND38, nakit yardımın çocuğa verildiği takdirde, ailedeki
ebeveynlerin otoritelerinin sarsılacağını, parayı kimden alıyorsa ona saygı duyacağını
belirtmiştir.
Uzman ve karar vericiler, yoksulluk yardımların doğrudan aileye yapılmasını gerektiğini
ifade etmişlerdir. Bunun nedeni olarak da çocuklar reşit olmadığı için paranın nasıl
harcanacağını bilmemesi, çocuğun aileden bağımsız düşünülmeyeceği ve özellikle de
ailenin güçlendirilmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Bir bakıma hane yaklaşımı
çerçevesinde ve çocukların ihtiyaçları gözlemlenerek ebeveynlere yardımların yapılması
gerektiği belirtilmiştir. Öte yandan yardımların uygun bir şekilde çocuğa harcanıp
harcanmamasının ayrıca denetlenebileceği ve sonrasında takip edilebileceği önerisi
getirilmiştir. Ebeveynler üzerinden çocuklara yapılan yardımlarda veya doğrudan
ebeveynlere yapılan yardımlarda, yardımların çocuğa kullanımının artırılması hedefi
hâkimdir. Uzman ve karar vericiler, yardımları “çocuğun karnesinde eğitim başarısı
artmazsa yardımı devam ettirmem” veya “çocuğun sağlık kontrollerini yaptırırsan bu
parayı alırsın” şeklinde bir uyarı ve tehdit aracı olarak da kullanıldığını vurgulamıştır.
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4.3.5.2.2. Doğrudan Çocuklara Ayni Yardım

Ebeveynler, çoğu zaman çocuklarının temel gereksinimlerini karşılayamadıklarını ve
bazı ebeveynlerin nakit parayı çocukları yerine ailenin temel ihtiyaçlarına harcadığını bu
nedenle çocuklara yardımların ayni olarak verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu ayni
yardımların,

çocukların

kıyafet

ihtiyaçlarının

karşılanmasında,

derslerinin

desteklenmesinde, servis imkanlarının sağlanmasında ve eğitim materyallerinin
karşılanması noktasında olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Uzman ve karar vericiler ise, çocuklara yardım yapılacaksa ayni yardımın yapılması
gerektiğini ifade etmiştir. Ancak eski usul, tek tip ayakkabı, tek renk kıyafet vererek değil,
çocukların özgürce ve rahatça seçebileceği bir ortamın oluşturulmasıyla bu yardımların
yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Buna ek olarak çocukların eğitim materyali, tiyatro,
hobi gibi ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesinin de önemli olduğuna
değinilmiştir.
Doğrudan çocuklara yardım yapılmalı. Şimdi direkt ebeveynlere yardım yapılıyor,
onlar kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Allah benden sormasın, ben harcıyorum. Ama
harcamayanlar da var. Kendi kılık kıyafetlerini düzeltiyorlar. 200 lira versem
oğluma, harcar, gelir onu.
E-NB37
Şimdi direk çocuğa nakit verirsek o çocuk ne yapacağını bilemez. Ortam da kötü.
Direk çocuğa verdiniz diyelim, cebinden düşürecek, başka bir şey olacak ya da o
çocuğa yardım yapıldığını bilen kişiler onu art niyetli kullanabilir. Ek ders
verilebilir okulda, ek ders ücretleri karşılanabilir. Hobi ya da kişisel gelişimini
artırıcı sosyal etkinlikler de düzenlenebilir.
UK-ÜT49

Ebeveynler, çoğu zaman çocuklarının temel gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bir
önceki bölümde, ebeveynler kendilerine yardım yapılmasını ve çocukların nakit parayı
harcayamayacağı görüşü hâkimdi. Ancak, ebeveynler, bazı durumlarda çocuklar için
aileye yapılan nakdi yardımların diğer ebeveynlerin kendi ihtiyaçları için kullandığını
belirtmiştir. Bu nedenle, ebeveynler çocukların temel ihtiyaçlarının ayni olarak
karşılanması ve özellikle çocuklara kılık kıyafetleri konusunda yapılacak olan
yardımların çocuklara yapılması gerektiğini ifade etmiştir. E-BY35 ve E-FÇ39 da görüş
birliği içindedir. Uzman ve karar vericiler ise çocuklara ayni olarak yapılan yardımlardan,
çocukların rencide olmamasını ve çocukların bunu bir yardım olarak bilmemesinin daha
uygun olacağını ifade etmiştir. Buna ek olarak, ayni yardımların çocuklara, aynı renk
ayakkabı, aynı renk kıyafet olarak tek tip verilmesinin çocukları örseleyeceği ve
yaratıcılıklarını azaltacağı bu bağlamda, çocukların özgürce ve ihtiyacınca seçebileceği
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bir ortamın oluşturulması önem taşımaktadır. Öte yandan, ayni yardımların, çocukların
eğitim yaşamından geri kalmaması için eğitim materyali ve ek ders olarak verilmesi ve
sosyal ve kültürel yaşamdan geri kalmaması için tiyatro, sinema, müzik, hobi gibi
faaliyetlere götürülmesi/yönlendirilmesi şeklinde verilmesinin daha faydalı olacağı
söylenmiştir.
Eğer öyle bir imkânı varsa, benim çocuğumu okutup da bir yere getirecekse, çocuk
çok çok iyiyse okulunda, çevresinde veya etrafında iyiyse çocuğa yapsın. Çünkü
çocuğum önemli. Çocuğun geleceğini kurtardıktan sonra ben zaten rahatlarım, ben
zaten kurtulurum, o zaman ben daha rahat ederim; çünkü çocuğun bana faydası
olur.
E-DA37

Ebeveynler, çocuklara yapılan yardımın eğitimi desteklemesi yoluyla da olabileceğini
ifade etmişlerdir. Ebeveynler, eğitim ve yaşam trenini kaçırdıklarını, belki çocukların
eğitimine ayni ve nakdi yardım olarak destek verilerek onların bu treni kaçırmamasını
istemektedir. Ebeveynler, çocukların okulu uzaksa yardım kuruluşunun servis imkânı
sağlaması, derslerini desteklemesi, eğitim materyallerini karşılaması vb. gibi ayni
yardımlarla çocukların eğitimde temel ihtiyaçlarının giderilmesiyle iyi yere gelmelerini
istemektedir. E-LÖ41 de bu düşüncelere destek vermektedir.
4.3.5.2.3. Diğer

Buna ek olarak, ebeveynler, hane halklarının çocuklara olan tutumuna göre yardımların
ayni ve nakdi olarak verilebileceğini ifade etmişlerdir. Eğer çocuk eğitim yaşamında
başarılı ve ailesi nakit parayı çocuğu için harcıyorsa, bu hane halkına nakit yardımı; eğer
ailesi nakit parayı çocuğu için harcamıyorsa, bu sefer çocuğa ayni yardım yapılması
taraftarıdırlar.
Şimdi eğer aile kötüyse, misal ben kötüysem bana verilmesin, çocuğa baksın. Eğer
çocuk, şeyse, okuyorsa, aile de iyiyse aileye verilsin, ama aile iyi değil de çocuk
iyiyse çocuğa verilsin
E-DA37

Ebeveynler, yardımların hem çocuğa hem de ebeveynlere verilmesi yönünde fikir
bildirmişlerdir. Eğer aile çocuğuna iyi davranıyor ve çocuk da eğitim yaşamında iyiyse
yardımların aileye verilmesini, aile çocuğa kötü davranıyor ancak çocuk eğitim
yaşamından iyiyse yardımın çocuğa verilmesi kanaatine sahiptir. Buna ek olarak,
ebeveynler hem aileye hem de çocuğa dengeli bir biçimde yardımın verilebileceğini ifade
etmişlerdir.
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Uzman ve karar vericiler ise çocuk yoksulluğu ile mücadelede yardımların hiçbir şekilde
çözüm olmayacağını belirtmiştir. Bu bağlamda, istihdam olanaklarının artırılması,
emeğin ve çalışmanın değerinin öğretilmesi ve ebeveynlere beceri kazandırılması yoluyla
çocuk yoksulluğunun önüne geçebileceklerini ifade etmişlerdir.
Balık vermeyi değil de balık tutmayı öğreteceğiz. Anne, evin reisine iş imkânı
sağlayacağız. Yardımla iş yürümez. Ben bir iş adamı mıyım? - Kardeşim, senin işin
ne, ne yapıyorsun? Boş duruyorsun. Gel bakayım. Tutacağın, o adama iş imkânı
sağlayacağın. Kaç gün yardım edebilirim ben? Devlet değilim.
UK-OKO47
Doğrudan ebeveynleri istihdam kazandırılarak Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
vermek gerekli. Yardım yerine, istihdam gerekir. Karşılıksız, emeksiz elde edilen
şeyin değeri yok. Ekonomik destek kapsamındaki desteğin çocukların temel
ihtiyaçlarını karşılaması noktasında eğitime ara vermemesi durumu var ama
geldiğimiz noktaya bakıldığında işe yaradığını düşünüyorum.
UK-HE52

Uzman ve karar vericiler, yardımlardan ziyade istihdam olanaklarının ön plana
çıkartılması gerektiğini belirtmiştir. Yardımlarla yoksulluğun önüne geçilemeyeceğini
ifade etmiştir. Çocuk yoksulluğu ile mücadelede, ailenin yoksulluktan kurtulmasının
önemi belirtilmiştir. Bu bağlamda yoksulluk içinde yaşayan ebeveynlere, balık vermeyi
değil balık tutmasının ve emeğin değerinin ve çalışmanın kıymetinin öğretilmesi ve iş ve
istihdama yönlendirme ve kazandırma konusunda ise rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
verilmesinin önemli olduğuna vurgu yapılmıştır. Öte yandan, çocuk yoksulluğu ile
mücadelede çocukların eğitim yaşamından geri kalmaması için yardımların yaşamsal bir
rol oynadığının altı çizilmiştir.
4.3.5.3. Öznelerin Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Sundukları Öneriler
Öznelere, ‘Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için neler yapmak isterdin?’ ve ‘Yoksulluk
içinde yaşayan çocuk sayısını nasıl azaltırdın?’ soruları sorulmuş ve öznelerin görüşleri,
çocuk yoksulluğu ile mücadelede oluşacak sistemin tek bir çatı altında toplanması, bu
mücadelede ortak bir anlayışın geliştirilmesi, bu ortak anlayıştan yola çıkarak bütüncül
politikaların oluşturulması, bu politikaların programlar yoluyla yerelleşerek uygulamaya
konması ve bu sürecin denetlenmesi ve kotnrol edilmesi olmak üzere beş alt tema altında
toplanmıştır.
4.3.5.3.1. Sistemin Tek Bir Çatı Altında Toplanması

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede, sistemin tek bir çatı altında toplanması ve iş birliğinin
sağlanmasında Çocuk Bakanlığı’nın kurulması, eğer bu olmaz ise AÇSHB altında Çocuk
Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması gerektiği ifade edilmiştir. Kurulması önerilen
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bakanlığın veya kurulun, ortak bir anlayışa sahip ve çocuk yoksulluğu ile mücadelede
mikro, mezzo ve makro sosyal politikalar ve programlar oluşturarak (kanıta dayalı ve
bilimsel olması) konuyla ilgili tüm birimleri eş güdümleyerek bir çocuk yasasının
oluşturulması gerektiği vurgulanmıştır.
Yani tek elden böyle yönetilirse çok daha iyi olur. Hem de herkes birbirinin yaptığı
yardımların da farkında olur, senin yaptığına ben yapmayayım der. Çünkü mükerrer
yardımlar iyi bir şey değil. Ne yazık ki onu kullanan aileler de oluyor; olmuyor değil
yani, oluyor. Birçok yerden şansını deniyor.
UK-EE38
Bir haneye birden fazla yardım gidiyor ama öbür taraftan bir haneye hiçbir şekilde
yardım gitmiyor. Çok basit bir örnek, 1 ton kömür veriyorum, belediyeye gidiyor 1
ton kömür veriyor, hayırsever vatandaşta onun evine 1 ton kömür veriyor, bir anda
3 ton kömür oluyor. Bütün yardımların tek çatı altından olması gerektiğini
düşünüyorum. Benim yaptığım yardımları da diğer kurumlar tarafından, mutlaka
görmeleri gerektiğini düşünüyorum.
UK-ST53

Uzman ve karar vericiler, hizmet alanların ihtiyaçlarına genellikle tek bir yardımın yeterli
olmadığını, bundan dolayı birden fazla yardıma başvurduklarını belirtmişlerdir. Bu
bağlamda, uzman ve karar vericilerin üzerinde durdukları nokta, bir hizmet alanın birden
fazla aynı yardımı almasıdır. Diğer yandan, aynı haneye farklı yardım birimlerinin benzer
amaçla (özellikle sosyal yardımların) gittiklerini de vurgulamışlardır. Aslında
yardımların tek bir çatı altında toplanıp, hizmet alanların ihtiyaçlarının tek bir kanaldan
giderilmesinin daha iyi olacağı ifade edilmiştir. Böylelikle hizmet alanlara yapılacak
yardımlara ilişkin sübjektifliğin ortadan kalkacağı belirtilmiştir.
Çocuk hizmetlerinin ayrı bir bakanlık olması gerekiyor. Bu bir çocuk politikasını da
gerektirir ama bu neyi getirir, yani Milli Eğitim sistemi içindeki yapılanmayı da,
sağlığın içindeki yapılanmayı da hatta bir üst bakanlık gibi koordine eden bir
bakanlık olur. Her birinin içindeki hizmetleri, yerel yönetimlerin içişleri bakanlığına
bağlı, onları da yöneten adliyeler içindeki şeylerini yöneten, çocuk politikasını
yaratan bir bakanlık olması gerekiyor bütün bunların.
UK-HAK47

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede yardım kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanmasına
ek olarak, çocuklara yönelik bir bakanlığın veya bakanlık içinde bir kurulun kurulmasının
önemli olacağı ifade edilmiştir. UK-EE38’in ifade ettiği gibi çocuk yoksulluğunun
nedenleri, etkileri ve sonuçları çok çeşitli, şiddetli ve derin olduğu için çocuk yoksulluğu
ile mücadele edecek bir kurulun, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, MEB, GSB SYDV
vb. kuruluşlardan oluşması gerektiğinin altını çizmiş ve bu kurulun AÇSHB’nin
koordinasyonunda olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu kurul eş güdüm hâlinde,
politikalar, projeler ve programlar üreterek ve mikro, mezzo ve makro eylem planları
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oluşturarak çocuk yoksulluğu sorununa cevap bulması gerektiği vurgulanmıştır. Aslından
bir çocuk yasası oluşturmanın zamanı geldiğini de belirtmişlerdir.
Buna ek olarak Erbay (2013), bu yapılanmaların dışında çocuk haklarını temel alan Çocuk
Ombudsmanlığının ve Çocuk Bürolarının da oluşturulması gerektiğini önermiştir (s.
164).
Uzman ve karar vericiler, kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğinin çok önemli
olduğunun altını çizmiştir. Uzman ve karar vericilerden UK-HE52, bu iş birliğinde en
önemli görevin MEB’e düştüğünü, çünkü mahalledeki çocukların birlikte ve çocukların
görünür olduğu tek yerin okullar olduğu için, yoksulluk içinde yaşayan çocukların
tespitinde ve ulaşılmasında okul sosyal hizmetine önemli görevler düştüğünü belirtmiştir.
Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğuna ilişkin halkla iç içe çalışabilecek, halkla
daha bütünleşik ve hizmetleri doğrudan halka ulaştırabilecek ortak bir bakış açısının
öneminden de bahsetmiştir.
4.3.5.3.2. Ortak Anlayışın Geliştirilmesi

Çocuklar, ebeveynlerinin, arkadaşlarının ve toplumdaki tüm bireylerin empati
düzeylerinin olmadığından yakınmaktadır. Toplumun, yoksulluk içinde yaşayan
çocuklara ilişkin empati kuramadıkları için yoksulluğu anlayamadıklarını ve yoksulluğu
azaltmak için herhangi bir çalışma yapmadıklarını belirtmiştir. Bu nedenle yoksulluk
içinde yaşayan çocuk sayısının azalmadığını söylemişlerdir. Buna ek olarak, manevi
desteğin yanı sıra maddi desteğin de kendilerine sağlanmamasından dolayı yoksulluk
içinde kaldıklarını vurgulamışlardır.
İnsanlar bencil olmazsa zaten azalacaktır. Ben demiyorum ki asla kendilerini
düşünmesinler, ama çok fazla düşündükleri zaman bu diğer insanları da etkiliyor ki
bence insanlar birbirlerine yardım etmeli. Tek kendini düşünerek yaşamamalı, yani
başkalarını da düşünmeli. Bunu zorunluluk olduğu için değil, yapmak istedikleri için
de yapmalı ayrıca. Bence böyle yaptıkları zaman azalabilir. Mesela birisinin ucu
yoktur, diğerinin kalemi vardır. O ona uç verir, diğeri ona kalem verir. İnsanlar
empati yapmadığı için de böyle şeyler oluyor.
Ç-GD15
Aileler mesela, akrabalar birbirlerine destek verirlerse o çocuklara da para kalır
yani. Mesela şu kadar eksiğin mi var? Mesela akrabanla birsin, o sana maddi olarak
yardım eder ve paran olur, o çocuklara da para olur. Tutumlu olurlarsa, tasarruf
yaparlarsa 10 milyonluk bir şey alacaklarına 2 liralık bir tane çekirdek alıp parkta
ailesiyle oturup çıtlayabilir. O 8 lira hani ceplerinde kalır. O zaman 8 lira birikirse
çok para eder. Ailesi onun yarısını, annesi mesela ona verir, yarısını kendisine alır
ve bu güzel bir şekilde etkiler
Ç-EBY15
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Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, aile içi ve dışı destek mekanizmalarını kullanarak
çocuk yoksulluğunun azalabileceğini ifade etmişlerdir. Çocuklar, arkadaşlarının ve
ebeveynlerinin

karşısındaki

insanlarının

empati

düzeylerinin

olmayışından,

yoksulluklarını gidermek veya anlamak için empati kurmadıklarından yoksulluğun
devam ettiğini söylemişlerdir.
Çocuklar, bazen yetişkinler tarafından dışlandığını ve kötü muameleye maruz kaldığını
hissettiklerini, öte yandan nazik ve şefkatli davranan insanlarla da karşılaştıklarını ifade
etmiştir. Çevrelerindeki insanlarla sık sık olumlu etkileşimler yaşayan çocukların
kendilerini güvende hissetme ve topluma katılma olasılıkları daha yüksektir. İlişkiler
zayıf olduğunda veya hiç olmadığında, çocuklar kendilerini hem dışlanmış hem de
güvensiz hissetmektedir. Yetişkinler tarafından saygısız veya dışlayıcı davranışlara
maruz kaldıklarında, çocukların güvensizliği artmaktadır. Bu nedenle çocuklar,
yetişkinleri bir yabancı olarak görmekte ve onları potansiyel bir tehlike olarak
tanımlamaktadır. Öte yandan, çevrelerinde yaşayan insanlarla (otobüs şoförleri veya
dükkan sahipleri gibi) olumlu karşılaşmalar yaşayan çocukların, çevrelerini olumlu bir
şekilde tanımlama olasılıkları daha yüksek olacaktır (Bessell, 2019, s. 64). Bu bağlamda,
çoğu eşitsizliğin temelinde çocuk yoksulluğunun yattığı ve çocukların toplumdaki en
dezavantajlı bireyler olduğu bilinmektedir. Bu durum, çocukların yetişkinler tarafından
görmezden gelinmesini ya da çocuklara yetişkinler tarafından kamusal ya da özel mal
olarak davranmasına yol açmaktadır (Dunbar, Lewbel ve Pendakur, 2013, s. 469).
Buna ek olarak, manevi desteğin yanı sıra maddi desteğin de olmamasına dem
vurmuşlardır. Bu bağlamda, çocuklar karşısındaki insanların (zenginler ve akrabalar)
kendilerini onların yerine koymalarını, gerekirse maddi ve manevi olarak destek
olmalarını bu şekilde çocuk yoksulluğunun azalabileceğini söylemişlerdir. Buna ek
olarak, ebeveynlerin yeni bir ana-baba rolüne bürünerek, kendileriyle iyi bir iletişime
geçmesini, kendilerine sahip çıkmalarını ve hoş görülü davranmalarını istemektedir.
Ebeveynlerin bu tutumları çocuklar için bir umut yaratacağını ve çocuk yoksulluğunun
bu şekilde azalabileceği belirtilmiştir.
Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede tüm toplumun anlayabileceği
ortak bir dilin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.
Türkiye’de çok ciddi olarak insanların kendi çocuklarını gözbebeği olarak bakıyor
kendi çocuğuna ama ışıktaki o çocuğu, çocuk olarak algılamıyor. Bu algının
kırılmasına, bundaki empati duygusunun gelişmesine ve herkesin bunu ortak sorun
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olarak dert edip ben böyle bir toplumda yaşamak istemiyorum, demesine gelmesi
lazım. Bu gelemeyecek bir şey olduğunu bu arada düşünmüyorum ama bunun çok,
bu iletişimin, bu aktarımın, bu bilginin paylaşılır ve hissedilebilir olması gerekiyor.
Bizim kendi ürettiğimiz bilgileri, aslında kamuoyuna daha ulaştırma
metodolojilerimizi belki düşürmemiz gerekiyor, çünkü işte görece belki derslerde
anlatıyoruz birbirimize anlatıyoruz araştırmalarımız paylaşıyoruz ama orda çıkanın
kamuoyuna aktarılması, onun dert olarak algılanması, resmin orada aktarımını çok
ciddi yapmak gerekiyor.
UK-PUS43

Uzman ve karar vericilerden UK-PUS43, birçok durumda çocukların çocuk olarak
algılanmadığını, özellikle ebeveynlerin kendi çocuklarını bir prens ve prenses olarak
gördüğünü, öte yandan ışıkta mendil satan veya cam silen çocuğu çocuk olarak
görmediğini ifade etmiştir. Bu durumu post-truth (post-gerçek) çağın bir yansıması
olduğunun altını çizerek dile getirmiştir. Buna ek olarak, akademide veya araştırmalarda
üretilen bilginin ışıkta mendil satan çocuğu bir sorun olarak ele aldığını ve o çocuğu
çocuk olarak gördüğünü belirtmiştir. Bu çerçevede üretilen bu bilginin kamuoyuna
aktarılması noktasında ortak bir sorun olarak ele alınmasının çok ciddi bir iş olduğunu
ifade etmiş ve toplumdaki empati duygusunun gelişmesinin zor olmayacağını söylemiştir.
Sonuçta, çocuk yoksulluğu ile mücadelenin ortaklıklarımız üzerinden bir dil inşa ederek
başa çıkacağımızı vurgulamıştır.
4.3.5.3.2.1. Sosyal Adalet ve Eşitlik

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede ortak anlayışın ve hizmetlerin
adaletli, eşitlikçi ve hak temelli sunulması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla beraber
yardımların ve desteklerin; hayırseverlerin, derneklerin ve STK’nin tercihine ve takdirine
bırakılmaması gerektiğini, bu sebeple çocuğun yüksek yararının gözetilerek tüm
çocuklara eşit bir şekilde yardımda bulunulması gerektiğinin altı çizilmiştir. Buna ek
olarak, çocukların kendini geliştirebileceği kreş, kurs, sosyal ve kültürel faaliyetlerin
ücretsiz sunulması ve toplumun tüm çocuklarının eşit bir şekilde faydalanması gerektiğini
belirtmişlerdir.
Hayırseverliği kişilerin takdirine ya da tercihlerine bırakıyorsunuz. Bu hayırseverlik
ya da hak eden yoksul gibi, anlayışların dışında kurgulanmak zorunda olan bir şey.
Buradaki temel noktalardan bir tanesi, bölüşümün tekrar olabilmesi vergiler
üzerinden, kişinin kim olduğunu, minnettarlık gibi alan veren ilişkisinin
kurgulanmadığı hak üzerinden kurgulanan bir şeyin olması.
UK-PUS43
Yoksulluğu bir hak ihlali olduğuna ilişkin bir ortak anlayış gerekmektedir.
Yoksulluğun ne olduğuna ilişkin ortak bir tanımlamaya ihtiyaç bulunmaktadır.
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Yoksulluğu kader olarak kabul etmeyen bir vatandaşın/bir yoksulun politika yapma
açısından azıcık da olsa etkisi olabilir.
UK-İKİ43

Çocuk yoksulluğu ile mücadeleyi sosyal adaleti ve çocuğun yüksek yararını önceleyen
bir tutumla yapmak gerekmektedir. Bu aşamada, çocuk yoksulluğu ile mücadelenin
hayırseverlerin takdirine ve tercihine bırakılmaması, sırf çocuk başarılı diye veya
hemşehricilik ve minnettarlık duygusu ile yardımların kurgulanmaması gerektiğinin altı
çizilmiştir. Bu yardımları veya destekleri, toplumun tüm kesimine yayarak, tüm
çocukların alması gerektiğini vurgulamışlardır. Özellikle çocuklara bu yardımlar ve
destekler sunulurken, adaletli bir şekilde yapılması ve çocukların yoksulluğu hiçbir
şekilde hissetmemesi gerektiği de belirtilmiştir. Tüm çocuklara, kreş imkânı, kültürel
faaliyetlere, okuldaki etkinliklere ve kendisini geliştirecek çeşitli kurslara ücretsiz ve eşit
bir biçimde katılımının sağlanabileceği ifade edilmiştir.
4.3.5.5.2.2. Sosyal Adalet ve Bölüşüm

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede sosyal adaletin ve bölüşümün
önemine de vurgu yapmıştır. Çocuk yoksulluğun azaltılmasında, sosyal adaletin tüm
toplumun genelinde benimsenmesi kanaatinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Buna ek
olarak, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında, önleyici ve koruyucu sistemin ön plana
çıkarılması, hak ve sorumluluk temelli politikalara öncelik verilmesi, bunların politikanın
merkezine konulması ve herkesin temel insan haklarının gerektirdiği şekilde eğitim
hizmetlerinden yararlanmasını ifade etmiştir.
Devletin her üyesine adaletli davranması ile gerçekleşebilir. Sosyal yardımlarla
yoksulluğun çözüleceğine inanmıyorum. Ne sağlık sorunu çözülebilir ne eğitim
sorunu çözülebilir, ne fiziki mekânları yani yaşayabilecekleri iyi mekânlarla ilgili
çözüm sağlanabilir. Neyle sağlanabilir? Önleyici, koruyucu, hak ve sorumluluk
temelli ülke ölçekli politikaları geliştirmek bence devletin asıl görevidir. Öte yandan,
2010 yılında 0-18 yaş grubundaki çocuklarımızın, ailelerinin -sosyal güvencesi
olmayan çocuklar tabi- hepsi güvence altına alındı. Çocuk için bir devrim bu ve çok
değerli.
UK-MRŞ63
Bu çok temel bir eşitsizlik sorunu daha doğrusu, hakkaniyet sorunu. Daha
hakkaniyetli bir toplumda yaşamanın ortak bir ideal olması gerekiyor yani siz kendi
pozisyonunuz daha iyi diye bunu sorun olarak algılamaktan çıkmamak gerekiyor
yani ben yaşamak istediğim toplum; herkesin daha iyi imkânlara sahip olduğu,
herkesin sağlığa, herkesin eğitime, herkesin çocuğunu istediği gibi yetiştirebileceği
bir toplum modeli benim idealim demeye başladığımızda ki, o zaman öncelemeler
farklı olacak, harcanan bütçeler bütçe kalemlerinin neye harcandığı farklı olacak
gibi geliyor.
UK-PUS43
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Kısa vade çözümlerden kaçınıp, orta uzun vadede çocuk yoksulluğunu
geliştirebilecek toplum hizmetlerinin gelişmesi, gençlik hizmetlerinin arttırılması
nitelik nicelik olarak, eğitim hizmetlerinde adaletin erişimin artırılması, istihdam
piyasası için ek birtakım hizmetlerin geliştirilmesi. Dolayısıyla iyi bir planlamaya
ihtiyaç var.
UK-HA43

Çocuk yoksulluğunun azaltılmasında sosyal adaletin önemi yadsınamaz bir gerçektir.
Ancak sosyal adaletin tek başına çocuk yoksulluğu ile mücadele etkisi zayıftır. Uzman ve
karar vericiler, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında sosyal yardımların da tek başına bir
işe yaramadığını ifade etmişlerdir. Önleyici ve koruyucu, hak ve sorumluluk temelli
politikaları benimsenmesinin, sosyal adalet, eşitlik ve liyakat

kavramlarının

öncelenmesinin ve herkesin temel insan haklarının gerektirdiği şekilde sağlık ve eğitim
hizmetlerine ulaşabildiği bir sistemin oluşturulmasının önemle altı çizilmiştir. Çocukların
sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanması bu duruma en somut örnektir.
Çocuk yoksulluğu ve çocuk refahı, çocuklar için sonuçları iyileştirmeyi amaçlayan
uygulayıcılar ve politika yapıcılar için temel ilgi konusudur. Çocuklara kaynakları
dağıtmak için çocuk yoksulluğunun ve çocuk refahının doğru ve kapsamlı bir şekilde
ölçülmesi gereklidir (Bradshaw, Richardson ve Ritakallio, 2007, s. 35). Bu bağlamda,
çocuk yoksulluğu ile mücadelede bütçenin ve harcamalarının nelere ayrıldığı önem arz
etmektedir. Devletlerin, bütçe planlanmasında sosyal korumaya ayırdığı payın, sosyal
korumaya ilişkin verdiği önceliği inceleme açısından önemli bir veri olduğu
görüşündedir. Buna ek olarak, harcamaların da dikkatli bir şekilde izlenmesinin önemli
olduğunun altı çizilmektedir. Örneğin engelli çocuğu olan aileler için verilen yardımların
ne kadarının çocuğun kendisine ve ne kadarının çocuğun eğitimine harcandığının
gözlemlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için diğer çocuklara göre
olanaklarını eşitlemenin önemli olacağını vurgulamışlardır. Çocukların aynı koşullarda
yaşayabileceği, aynı olanaklara sahip olduğu, aynı eğitim ve sağlık hizmetleri aldığı ve
çocuklar için önemli olan büyük hayaller kurabildiği bir ekosistemin kurulması
gerektiğinin altı çizilmiştir. Tabi bu sistemin çocuklar üzerinden mi, yoksa toplum
üzerinden mi kurulması tartışılabilir. Ancak, toplumda gelir dağılımında eşitliğin olduğu,
herkesin liyakatle işe girdiği, herkesin ihtiyacına göre desteklendiği, eğitim, sağlık, adalet
vb. gibi hizmetlerin eşit ve adil bir şekilde herkes için uygulanabilir ve toplumun her
köşesindeki bireylerin bu hizmetlere eşit ve adil bir şekilde ulaştığı bir başka ifadeyle
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dezavantajlı grupların, diğer gruplarla eşitliğin sağlandığı bir sistemin çocuk
yoksulluğunu azaltıcı bir yönde etkisi olacağı mutlaktır. Bu sistemin bütüncül
politikalarla da desteklenmesi gerekmektedir.
4.3.5.3.3. Bütüncül Politikalar

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede eğitim, istihdam, göç ve
yardım politikalarının yeniden gözden geçirilmesinin ve çocuk yoksulluğuna ilişkin
oluşturulacak politikaların bütüncül olarak ele alınmasının önemli olduğunu ifade
etmiştir.
Sosyal devletle ilgili bir anlayış, bir politika geliştirilmediği sürece bu ne tek başına
ailelere bırakılacak, ne tek başına STK’ye bırakılacak, ne tek başına çocuklara
bırakılacak bir durum değil. Burada geniş çaplı bir sosyal politika anlayışının
geliştirmesi lazım. Hem toplumu destekleyen, aileleri destekleyen, çocukları da içine
alıp destekleyen geniş bir toplum tabanlı politikaların oluşturulması lazım.
UK-BG68
Çocuk hakları temelinde bir yaklaşım benimsenerek bütüncül politikalar
oluşturulmalıdır. Beslenme, barınma, eğitim, sağlık gibi temel hakların sağlanması
konusunda tüm kurumların iş birliği içerinde hareket etmesi gerekmektedir.
Koordinasyon sağlanması için öncelikle ortak bir felsefe kabul edilmelidir. Çocuğu
yüksek yararı her kurum tarafından benimsenmelidir. Kurumların politika ve
programları kanıta dayalı üretmesi önem arz etmektedir. Sosyal politikalarda kanıta
dayalı programların çocuk yoksulluğunu azaltmaya yönelik etkisi olacaktır. İş birliği
ve koordinasyon kurumların sorumluluk alanlarının net bir şekilde belirlenmesiyle
daha etkili yürütülebilecektir.
UK-ŞAK38

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede, tüm planlamaların bütüncül olarak ele alınması
gerektiği ifade edilmiştir. Sorunların büyüklüğü ve küçüklüğünü dikkate alarak ve
sorunların sosyal sorun olup olmadığına göre politikaların belirlenmesi gerektiği
söylenmiştir. Çocuk yoksulluğu ile ilgili sorunun büyük ve sosyal bir sorun olduğunun
altı çizilmiş ve bu sorunun derinleştiğine vurgu yapılmıştır. Çocuk yoksulluğu ile ilgili
mücadelede, ilk olarak adil bölüşümün sağlanarak çocukların yoksulluğa düşmesinin
engellenmesi, eğer bu mümkün görünmüyorsa çocuğu yoksulluğun olumsuz etkilerinden
koruyacak koruyucu ve destekleyici mekanizmaların oluşturulması ve bu aşamada sosyal
hizmet merkezlerinin önemli bir araç olacağının altı çizilmiştir. Bu mücadelede ne ailenin
ne çocuğun ne de STK’nin tek başına başarılı olamayacağını ve bu bağlamda devletin her
çocuğu kapsayacak bir şekilde toplum temelli sosyal politika oluşturması gerekliliğine
vurgu yapılmıştır. STK’nin bir itici güç görevi görebileceği de vurgulanmıştır. Bu toplum
temelli uygulama modelinin, yerel yönetimlerden (mahallerden) alınan bilgiler
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doğrultusunda, ölçme, değerlendirme ve izleme yöntemleri kullanılarak bilimsel ve
kanıta dayalı olarak uygulanmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir.
Bununla birlikte, bütüncül bir yaklaşım uygulamanın önemi ve etkinliği yaygın olarak
kabul edilmektedir. UNICEF şu şekilde bir tanımlama yaparak bütüncül yaklaşımı
açıklamıştır: “Barınma, sağlık veya eğitim gibi farklı sosyal boyutlardaki eylemler
arasındaki pozitif sinerjinin olduğu belgelenmiştir.” Bu bağlamda, politika yapıcılarının,
farklı sosyal boyutlardaki politikaların sahip olduğu bağı tanıması ve güçlendirmesi
gerekmektedir. Çocukluk Yoksulluğu Araştırma ve Politika Merkezi bütüncül yaklaşımı
ise şu şekilde açıklamaktadır (Minujin vd., 2006, s. 496):
Çocuk sorunlarının böylesine bütüncül bir şekilde ele alınması, eğitim, sağlık,
beslenme, su ve sanitasyon gibi yoksulluğu azaltmaya yönelik stratejileri oluşturan
temel unsurlarda sinerji ve tamamlayıcılıkların kullanılmasına izin verir.
Yoksulluğun sunduğu tüm boyutları ve tüm etkileşim etkilerini çocuk yoksulluğunu
etkileyen politika ve programlara açıkça entegre etmek çok önemlidir.

Bu bağlamda, çocuk yoksulluğu ile mücadelede tüm kurumlar, kuruluşları, paydaşların
ve özellikle çocukların iş birliği içinde çalışması ve çocuğun yoksul olarak kalmasına
neden olan tüm etmenlerin ve sistemlerin de bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir.
4.3.5.3.3.1. Eğitim Politikaları

Bütüncül politikaların ilk hedefi çocukların eğitim yaşamı olmalıdır. Çocuklar, çocuk
yoksulluğunun azaltılmasında eğitimin bir mihenk taşı görevi gördüğünü ifade etmiştir.
Bu nedenle, çocuk yoksulluğunun azaltılması için, çocukların eğitime teşvik edilmesi,
derslerine odaklanmasının sağlanması ve ders materyallerinin eksiksiz bir şekilde
sağlanması gerektiğini söylemişlerdir. Buna ek olarak, imkansızlıklar içinde mahalledeki
okula giden yoksul çocukların (bu okullarda dışlandığı ve ötekileştirildiği için) başka bir
mahalledeki okula gitmek istediklerini de belirtmiştir. Öte yandan, bu eğitim sisteminin,
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının azalmasında tek başına yeterli olmayacağını
vurgulamıştır. Çocuklar okula gidebilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını,
okullarının uzak mesafe olmasından dolayı hem bütçelerine hem de psikolojilerine zarar
verdiğini, okulların verdiği eğitimin kendileri için yeterli olmadığını ve bu nedenle ek
ders alamadıklarını, okullardan müfredat haricinde ders kitapları istendiği ve tüm bu
durumlar yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için büyük bir dezavantaj yarattığını
özellikle altını çizmişlerdir.
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Buna ek olarak, eğitimin çocukların yoksunluk döngüsünü kırmasının ve kendi kendini
destekleyen bir yaşam için kaynakları ve yeterlilikleri geliştirmesinin ana yolu olarak
tanımlanmıştır. Yüksek öğrenim de dahil olmak üzere tüm çocukların eğitime eşit
erişiminin sağlanması ve okulu erken bırakma ile mücadele, bu nedenle yoksulluğun
kökenlerini ele almak için çok önemlidir. Pek çok ülkede çocukların eğitim şansı hala
sosyal geçmişleriyle bağlantılıdır. Yoksulluk içindeki çocuklar, göçmen çocuklar ve
engelli çocuklar, okul sisteminde genellikle engellerle ve dezavantajlarla karşılaşan
gruplara dahildir. Tüm öğrencileri dahil edecek etkili stratejiler, belirli yerel duruma göre
yerel düzeyde geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bunun için okulların yeterli finansmana
ve yeterli öğretmen öğrenci oranına ihtiyacı vardır. Uygulamada, tüm çocukların
potansiyellerini geliştirmelerini sağlamak için pek çok şey yapılabilir ve bunun için
fazlaca mali desteğe gerek yoktur sadece tutum değişikliğine gerek vardır (Hoelscher,
2006, s. 266).
Bununla birlikte, çocukların eğitim yaşamına devam edebilmesi için, yardım yapılması
çocuklarının eğitim sistemi içerisinde kalması ve eğer okul ihtiyaçları varsa hiçbir
imkândan kaçınmayıp okulların yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Buna ek olarak,
çocuklar iyi okullara gitmek istemektedir. İyi bir okulun, geleceklerini güvence altına
alacak ve okulun en iyi eğitim materyalleri (sınıfta öğrenci sayısının az, spor salonları ve
laboratuvarları olan) ve eğitim sistemleri (yabancı dil, kaliteli eğitim) ile donatılması
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede, çocuk yoksulluğunun azalacağını ve bu
çocuklar için bir şey yapılmak isteniyorsa eğitimlerine önem verilmesinin altını
çizmişlerdir.
Sürekli sınavlarla oynanması ya da sürekli müfredatın değiştirilmesi, kitaplarla
oynanması, kitaplarda bazen yanlış bilgilerin verilmesi; bence bunların değişmesi
gerekiyor. Çünkü çocuk kendini bir şey için hazırlıyor ve sonuna geldiğinde farklı
bir şey karşısına çıktığı zaman hiçbir şey yapamıyor. Sabah 07.00 gibi derse
başlıyoruz, bu çok erken bir saat bence. Yani insanların daha algı sistemi açılmadan
bir şeyler öğretilmeye çalışılması çok saçma geliyor.
Ç-HBK15
Okullarda her öğretmenin çocukları böyle gelirlerine, geldikleri yerle göre vs. değil
onların da o çocuklara eşit birey davranması sağlayacak biçimde belki eğitim
fakültelerinden başlayarak bir şey geliştirmemiz gerekiyor. Hiç değilse beraber
gittiği kurumlarda eşit hâle getirmemiz gerekiyor. Hakkari’nin köyündeki çocukla,
İstanbul’un merkezindeki çocukta aynı sınava girip, aynı yarışa katılıyorlar ama sen
aynı eğitimi vermiyorsun onlara. En azından ailesinin para harcamadığı bir sistem
olmalı; yemeği, servisi, hani kıyafeti, defteri, kitabı, kalemi, silgisi, her şeyini
kapsaması gerekiyor.
UK-HAK47
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Diğer yandan çocuklar, eğitim görmenin tek başına çocuk yoksulluğu azaltacağı
kanısında değildir. Bu eğitim sisteminin yoksul çocuklar için bir dezavantaj yarattığını
ifade etmiştir. Örneğin sabahın erken saatinde yoksul çocukların yola düşmesi ve okula
gittikleri mesafenin uzun olması bütçelerine ve bilişsel durumlarına zarar verdiğini
söylemiştir. Öte yandan okulda derslerin yeterli olmayıp özel kurslara gitme gerekliliği,
okuldan müfredat dışı kitap istenmesi yine yoksul çocukların karşılaştığı zorluklar olarak
belirtilmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında, çocukların tek isteği devletin kendilerinin
eğitim yaşamıyla ilgili tüm hizmetleri karşılamasıdır.
Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğunun eğitimle azalabileceğini ifade etmiştir.
Öğretmenlerin çocukları gelirine, kıyafetine vb. gibi durumlara göre ötekileştirmemesi ve
hiç değilse bu çocukları okulda eşitlenebileceği bir sistemin olması gerektiğine vurgu
yapmıştır. Çünkü bu ülkedeki tüm çocuklar ortaokul müfredatına göre aynı eğitimi
görmekte, aynı sınava girmekte ve ancak aynı kalitede eğitim alamadıkları belirtilmiştir.
Bu noktada, uzman ve karar vericiler çocukları eğitim sisteminde eşitlemek veya
çocukların bir nebze olsun sınava eşit hazırlanabilmesi için, UK-EB29 ve UK-ST53 de
dâhil olmak üzere, öğretmenlere çok iş düştüğünün ve öğretmenlerin kilit rol oynadığının
altını çizmiştir. İyi bir eğitim sisteminin yanında, iyi bir eğitimcinin de çok önemli olduğu
belirtilmiştir.
Uzman ve karar vericilerden UK-MA46, UK-ÜT49 ve UK-OKE52 de çocuklara yönelik
eğitim sistem içerisinde fırsat eşitliğinin yaratılmasının önemli olduğunu ifade etmiştir.
Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, yoksulluk döngüsünü kırabilmesi ve fırsat ve
hizmetlere eşit erişim sağlayabilmesi için eğitimin sisteminin yeniden tasarlanma ihtiyacı
olduğundan bahsedilmiştir. Bu bağlamda, eğitim sisteminde bu fırsat eşitliğini, sadece
yoksul çocukları gözeterekten değil, tüm çocukları da içine alan bir şekilde sunulması
gerektiğinin altı çizilmiş ve sunulacak bu hizmetlerin (kıyafet, servis, yemek, okul
materyali

vb.)

çocuklara

hissettirilmeden

olması

gerektiği

belirtilmiştir.

Bu

sağlanamıyorsa yoksulluk içinde yaşayan çocukların, zengin çocuklara sunulan
hizmetlere yaklaştırılması ihtiyacı ön plana çıkartılmıştır.
Bu eşitliğinin sağlanması ve çocuk yoksulluğunun azaltılmasında BM, çocuk
yoksulluğunun (ve tüm yoksulluğun) ortadan kaldırılmasını ve ilköğretime ve orta
öğretime ücretsiz erişimi bir insan hakları sorunu ve küresel hedef olarak
konumlandırmıştır. BM, bu hedeflere ulaşmada küresel ilerlemeyi ölçmek için yapılar ve
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süreçler oluşturmuştur (Birleşmiş Milletler, 2012’den aktaran McKinney, 2014, s. 204).
Buna ek olarak, yeterli beslenmeyi oluşturacak ortamın oluşturulması önemlidir.
Çocukların beslenmesinde nitelikli ve besin değeri iyi olan gıdalara erişiminde zorluklar
yaşadığını ifade edilmiştir. Bu nedenle okullarda kahvaltı ve öğle yemeği programlarıyla
çocukların az da olsa kalori ihtiyaçlarının karşılanmasının önemli olduğu vurgulanmıştır
(Uyan-Semerci vd., 2012, s. 181).
Çocukların eğitim erişiminde ve okuldaki her türlü ihtiyacına yönelik herkesin
sorumluluğu bulunmaktadır Bu bağlamda okullarda çocuk haklarına verilen önem ve
vurgu göz önüne alındığında (evrensel insan hakları bağlamında), ulusal ölçekte çocuk
haklarının korunması ve hesap verebilirlik için bu sorumluluğun ebeveynlere,
eğitimcilere, yerel, bölgesel ve eyalet hükümetlere ait olduğu ve bunun önemli bir sonucu
olarak çocuk yoksulluğunun bir insan hakları ihlali olarak yorumlanabilmesidir (Jones ve
Sumner, 2011, .s. 9; McKinney, 2014, s. 205). Benzer şekilde, bu noktayı genişleterek,
herkes için ilköğretimin sağlanmaması da bir insan hakları ihlali olarak yorumlanabilir
(McKinney, 2014, s. 205). Bu bağlamda, çocukların okula sadece erişimi değil, aynı
zamanda iyi bir okulda ve kaliteli öğretmenlerle ve çocuğun eğitim almaya hakkı
bulunmaktadır.
Ben bu sihirli değnekle tüm çocukların eğitimine harcamak isterdim. Çocukların
hoşlandıkları derslerle ilgili eğitim vermek isterdim. Bir çocuk bir derse girdiği
zaman zevk almasını isterdim ve o daha çok verimli olsun isterdim. İlgisi olmayan
bir derse girmesini istemezdim. İnsanların zevklerine göre bölümlerine, edebiyat
olsun, işte matematik olsun, zevklerine göre derslerine girmesini sağlardım.
Ç-GD15
Çok güzel bir eğitim almasını isterim. Öğretmenlerinden tut, derslerinden tut, her
şeyi öğretsinler öğretmenler. Misal, sadece okuma yazma değil ne olup, ne bittiğini
de anlatsınlar. Kötüyü iyiyi de anlatsınlar. Yaptıkları hareketleri de söylesinler,
oturup kalkmasını da öğretsinler. Öğretmenler sadece kitabı verip de sınava
sokmayla öğretmenlik olmuyor. Onlar da konuşsunlar. Konuşmayıp da onlara iki
tane vurup da çocuğumu yolladığı zaman o da ders değil. Güzelce derslerini
yaptıkları gibi, onlarla ilgilenmelerini isterim. Hele ki ergenlik çağındaki çocuklarla
kesinlikler ilgilenmelerini isterim.
E-DA37
En büyük şey eğitim yani bunun sağlanması ve kaliteli eğitim. Belli bir eğitim
veriyoruz gerçekten ama bölgeler arasında çok farklı, okuldan okula değişiyor biraz
öğretmende bitiyor olay. Fırsat yaratmamız lazım çocuklar için. Bazı şeyler şansa
bırakılamaz diyorum. Senin sınıfındaki bir öğrenci bir senenin sonunda okumayı
yazmayı tamamıyla sökmek zorundadır.
UK-MDT50

Her çocuk iyi okulda okumak ister. Araştırmaya katılan çocuklar, yoksulluk içinde
yaşayan çocuklar için iyi okula gitmelerini ve iyi bir okul yapmaya yönelik çalışmalar
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içine girebileceklerini ifade etmişlerdir. Nasıl iyi bir okul tasvir etmişlerdir? Öncelikle bu
okulun geleceklerini garanti altına alması gerekir, iyi bir eğitim için ülke bile
değiştirilebilmesi gerekir ve özellikle de yoksulluk içinde yaşayan çocukların en iyi
eğitimle donatılması (yabancı dil, ileri seviyede eğitim, sınıfta daha az öğrenci vb.)
gerekliliği olmasını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan çocuklar, yoksulluk içinde
yaşayan çocuklara yönelik eğitimlerine devam etmeleri için yardım yapabileceklerini
ifade etmişlerdir. Ç-AB15, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için hepsinin okuması
gerektiği ve eğer çocukların okul (nicelik ve nitelik olarak) ihtiyacı varsa okul
yapacaklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak Ç-OEA14, eğer elinde imkânı olsa
yoksulluk içinde yaşayan çocuğu başka bir okula göndermek istediğini, bunun sebebinin
de bu çocuk bu parayı nasıl buldu şeklinde arkadaşları tarafından ötekileştirilme ihtimali
olduğu düşüncesidir. Ç-TYB12, bir çocuğun eğitim yaşamını bitirmesini (diplomayı
almasını) ‘adamlık’ ile ölçüştürdüğünü ifade etmiştir. Ç-SA14 ise, iyi okula gidilmese
bile gittikleri okulda okul ihtiyaçlarının giderilmesinin önemli olacağını ifade etmiştir.
Çocukların okullarda iyi eğitim alabilmesi için okul yönetimi çok önemli bir faktördür.
Eğitim başarıları, öğrencilerin okuldaki refahıyla bağlantılıdır. Almanya'da yoksul
ergenlerle yapılan araştırmalarda, özellikle dezavantajlı çocuklar ve gençler için okulun,
zor aile durumlarını dengeleyebileceği veya tam tersine daha fazla sosyal dışlanmaya yol
açabileceği görülmüştür (Hoelscher, 2003’ten aktaran Hoelscher, 2006, s. 266). Bu
bağlamda, öğrencilerin sosyal geçmişini bilen ve ona göre tutum sergileyen okullar, tüm
öğrencileri kabul eden ve güçlendiren ve öğrenciler arasında zorbalığa ve diğer sosyal
dışlanma biçimlerine tolerans göstermeyen bir atmosfer yaratmada daha başarılıdır. Bu,
öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği (örneğin ortak kurallar, süpervizyon vb.), sosyal
içermeye ilişkin öğretmenlerin eğitimi ve yerel hizmetlerle iş birliği içinde zorluk çeken
öğrenciler için esnek ve özel hizmetler gerektirmektedir (Hoelscher, 2006, s. 266).
Bu bağlamda çocukların değerlendirmelerine ebeveynleri de katılmaktadır. Ebeveynler
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısını azaltmak için en önemli sorun olarak
çocuklarının kaliteli bir eğitim alamadığını belirtmişlerdir. Ebeveynler, çocuklarının
kaliteli, güzel ve etkili bir eğitim almalarını istemektedir. Çocukların eğitimine önem
verilmesi, çocukların eğitimdeki temel ihtiyaçlarının karşılanması, okullara ücretsiz
ulaşımının sağlanması, okulda özellikle öğlen aralarından yeme ve içmenin ücretsiz
olması ve çocuklara burs verilmesi ile yoksullukla mücadele edilebileceğini ifade
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etmişlerdir. Öte yandan, çocukların okul gezilerine katılamadığını özellikle paralı olan
hiçbir geziye gidemedikleri bilinmektedir. Bu bağlamda, ebeveynler çocukların sadece
okuldaki eğitimden yararlanmaması gerektiğini, ayrıca kültürel eğitimin de çocukların
gelişiminde önemli olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, ebeveynler çocukların boş
zamanlarında kültürel aktivitelerle donatılarak, bir ufuk kazandırma amacı güdülmesi
gerektiğini ifade etmiştir. E-RB40, E-ND38 ve E-NB37 de aynı düşünceye sahiptir.
Uzman ve karar vericiler ise, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının kaliteli eğitim ve
öğretmenle olacağı ifade edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumun ortalama eğitim
seviyesi ilkokul düzeyinde iken, şimdilerde ortaokul ve lise düzeyine çıktığını ve eskiye
göre günümüzde toplumun eğitim seviyesinde bir ilerleme olduğu belirtilmiştir. Öte
yandan, bu eğitim düzeyinin yetersiz ve düşük bir eğitim düzeyi olduğu vurgulanmış ve
buna ek olarak eğitimde kalitenin artırılmasının yollarının bulunması gerektiğinin altı
çizilmiştir. Çünkü farklı bölgelerde ve farklı okullarda eğitim kalitesinin değiştiği
vurgulanmıştır. Buna ek olarak, yoksulluk içinde büyüyen çocuk ailesini, yaşadığı
bölgeyi ve gideceği okulu seçemeyeceğini ancak iyi bir öğretmene düştüğü takdirde
yoksulluğun getirmiş olduğu dezavantajlı durumu avantaja dönüştürebileceği ifade
edilmiştir.
Çok çeşitli kültürel geçmişlere sahip çocuklar ve gençlere, özellikle de yoksulluk ve
yoksunluk yaşayanlara bir şeyler öğretmenin zor olduğunu söylemişlerdir. Bu bağlamda
öğrencilere yönelik okul sonrası programlar, özel ders verme ve yüksek vasıflı
öğretmenlerin

dezavantajlı

okullarda

(geçici)

görevlendirilmesi

gibi

planlı

müdahalelerinin öğrenciye ve en önemlisi öğrencinin kültürüne odaklanmadığı için
eleştirilmiştir. Bu eleştirinin asıl sebebi, okulların ve öğretmenlerin kolektivist değer
sistemlerine dayanan kültüre duyarlı eğitim ortamları yaratabilecekken, öğrencileri göz
ardı etmesidir (McKinney, 2014, s. 211).
Buna ek olarak, öğretmenin, okulun ve müfredatın kalitesine bakılmaksızın bazı önemli
şeylerin çocuklara öğretilmesinin zaruri olduğu ifade etmişlerdir. Örnek olarak okuma ve
yazmayı her bireyin öğrenmesi gerektiği gibi. Buna ek olarak, yoksulluk içinde büyüyen
çocuk aile içinde gerekli sosyal ve kültürel bilgilerle donatılmamışsa, ailesine,
öğretmenlerine veya arkadaşlarına karşı nasıl davranacağını bilemeyeceği ve okulun
sadece müfredat yönünden değil, çocukları her yönden başka bir ifadeyle sosyal, kültürel
vb. gibi eğitilmeleri sağlankara çocuk yoksulluğunun azalmasında önemli bir aracı
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olacağı vurgulanmıştır. Son olarak UK-OKO47, eğitimli, kendini iyi donatmış, ahlak
sahibi ve kültürlü insanların (kültürel, sosyal vb.) cami cemaatine gelmesini arzuladığını
belirtmiştir. Bir başka ifadeyle, toplumun her kesimi nitelikli insan istemektedir. Bunun
için uzman ve karar vericiler, çocuklara yönelik mesleki eğitimlerinin de göz önünde
bulundurulması istemektedir.
Mesleki eğitimin güçlendirilmesi mesele. Ustalık, çıraklık yönteminin eskiden daha
güzel bir şekilde, daha modern bir şekilde tekrar uygulamaya konulması, küçük
yaşlardan
itibaren
çocukların
yetenekleri,
becerileri
doğrultusunda
değerlendirilmesi ve ona göre yönlendirme yapılması gerekiyor. Örneğin mekanik
işlerden anlayan bir çocuğu illa ressam olacaksınız, ya da veteriner olacaksın
demek, bu çocuğu yani öldürmektir.
UK-FY37
Asıl mesele bu örgün eğitim sistemi, eğitim sistemi yanında üniversitenin mesleksiz
insanlar yetiştirmiş olmasıdır. İkinci kademede ortaokul aşamasında yetenekleri
doğrultusunda meslek seçimine yönlendirme yapılması gerekiyordu. Bu eğitim
kurumlarının teknik alt yapıları başta olmak üzere, fiziki mekânlarının da topyekûn
yenilenmesi gerekiyor. Türkiye bu okul tipi öğrenmeyi güncellemek durumunda.
Türkiye’de yoksulluğun önlenmesinde başlı başına bir model olduğunu
düşündüğümüz meslek ve teknik eğitimin kökten değiştirilmesi gerekir.
UK-MRŞ63

Uzman ve karar vericiler çocuk yoksulluğunu azaltmak için çocuklara yönelik mesleki
eğitimi güçlendirmenin önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye’deki insanların
(öğrencilerinin) mesleksiz hâle geldiğini, iradeli insan tipini yitirdiğini, mesleki ve teknik
eğitim okullarına giden öğrencilerin zayıf ve bu okullarda görevli öğretmenlerin de
kalitesiz olduğuna vurgu yapılmıştır. Buna ek olarak, öncellikle ortaokulda çocukların
becerilerine göre meslek seçimine yönlendirilmesi ve her çocuğu eğitim sistemi içinde
yapabilirliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Çocukların eğitim
yönü güçlüyse eğitim yaşamını destekleyecek mekanizmaları, diğer yandan eğitim
yaşamı başarısız ise bir şekilde meslek ve beceri öğreneceği bir bireye dönüştürülmesinin
daha doğru olacağı görüşündedir. Bu nedenle, yeni dünya düzenine ayak uydurabilmek
için eğitim sistemindeki alt yapının yenilenmesi, okul tipi öğrenmenin güncellenmesi ve
istihdama yönelik eğitime önem verilmesinin elzem olduğu belirtilmiştir. UK-HA43 de,
“Vakti zamanında Türkiye’de çıraklık ve ustalık okullarının olduğunu, bu okulların usta
ve çırak yetiştirdiklerini ve keşke bu okulları kapatmak yerine sorunlarının çözümüne
odaklanılsaydı” ifadesiyle bu görüşü desteklemiştir. Bu bağlamda bu okullarıngünümüze
uyarlanarak, güçlendirilerek ve modernize edilerek tekrar açılması gerektiğine vurgu
yapılmıştır.
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Birleşik Krallık’ta ise çocuk yoksulluğu sorununu ele almaya yönelik, dezavantajlı
çocukların ve gençlerin kazanımlarını ve başarılarını artırmak ve okullarından ayrılıp
yaşama başarılı geçişler yapmalarını sağlamak için genellikle okul eğitiminde bir tür
hedefli (Yüksek öğretim, ileri öğretim ve istihdam ya da staj) müdahaleyi içeren stratejiler
ortaya konulmuştur (McKinney, 2014, s. 204). Buna ek olarak dezavantajlı okullara
yapılan hükümet müdahaleleri ve okul eğitimine yönelik çeşitli devlet müdahaleleri
hakkında iyi örnekler sağlamıştır İlk yıllarda, dezavantajlı bölgelerdeki okulları
hedefleyen okuryazarlık ve aritmetik müdahaleleri ve dezavantajlı çocuklar ve gençler
için mali teşvikler verilmiştir. Bununla birlikte okullarda bu hedeflere yönelik Avustralya
eğitim sistemine ilişkin ‘üretken okullar ve pedagojiler’, ABD eğitim sistemine ilişkin
‘kültüre duyarlı öğrenme ortamları’ ve Birleşik Krallık’ta ‘ilk olumlu okuldan ayrılma’
olmak üzere müdahale için alternatif yollar sunar. Ancak tüm bu eğitim modellerinin
benzer yanları da mevcuttur. Okulların bir vizyonu olması, bu vizyonun okul
topluluğunun tüm üyeleriyle (ve hatta toplumun ötesinde) paylaşılması, vizyonun ister
avantajlı ister dezavantajlı belirli gruplarla sınırlı olmamak üzere, tüm çocukların ve
gençleri dahil etmesi/edilmesi, öğrenme ve öğretme süreci sınıfın sınırlarının ötesinde
daha geniş bir dünyayla ilgili olması ve okul liderliğinin önemli bir rol üstleneceğini
ancak bu liderliğin öğretmenlere verilmesinin önemli olacağı belirtilmiştir (McKinney,
2014, s. 212).
Öte yandan AB’nin dezavantajlı bölgelerindeki toplum temelli projeleri, okulların nasıl
toplum yaşamının odak noktası haline gelebileceğini göstermiştir. Dikkate değer açık
okullar, yani akşama kadar ve tatillerde de açık kalan, eğitim, spor ve boş zaman
etkinlikleri sunan ve aynı zamanda erişilebilir ve düşük bir şekilde ev ödevi yardımı
verilen, sosyal destek veya iyileştirici eğitim sağlayabilen okullardır. Yerel hizmetler,
gençlik ve spor kulüpleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin gönüllü katılımı ile iş birliği
şeklinde düzenlenen açık okullar, çocuklara ve gençlere yönelik olanakların az olduğu
dezavantajlı bölgelerde çok önemli hale gelebilir (Hoelscher, 2006, s. 267).
4.3.5.3.3.2. İstihdam Politikaları

Çocuklar, ebeveynlerin tam zamanlı ve sigortalı bir işte çalışmadığını belirtmiştir. Bu
bağlamda, çocuklar, ebeveynleri için yeni iş alanlarının açılması, daha düzgün işlerde
çalışması ve çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini söylemiştir. Buna ek olarak, çocuklar,
kendilerinin küçük yaşta işe girerek okul harçlıklarını çıkarabileceklerini, usta-çırak
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ilişkisi içerisinde beceri kazanabileceklerini ve sonunda meslek sahibi olacaklarını
söylemişlerdir. Ancak yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının ciddi olarak
azalmasında, doktor veya hâkim gibi statülü meslekleri elde ettikten sonra olacağını ifade
etmişlerdir. Bu çerçevede, çocuklar, eğitime odaklanarak bu mesleklere sahip ve
kendilerinin arkasından gelen kişilere iyi bir rol model olacaklarını vurguladılar.
İnsanları böyle çalışmaya yöneltirdim, herkese iş bulurdum. Çünkü normalde insan
çalışarak kazanıyor, çalışarak yoksulluktan kurtulabiliyor, çalışarak istediğini
alabiliyor.
Ç-BNÇ13
Valla, nasıl azaltırdım; önce ailelerine iş verirdim. Ailelerinin işi olursa geçim
sıkıntısı olmaz, geçim sıkıntısı olmazsa da herhâlde kimse çocuğuna şey yapmaz.
E-LÖ41
İstihdamı artırabilirler, fabrikalar artabilir. Hem bu devleti kazandırır hem çalışanı
kazandırır kişi kendisi üretebilir. Cezaevinde olan kadın sayısı çok fazla bizim
ilçemizde. Bu kadınlar istediği zaman çalışamıyorlar. O kadına verilen para yüksek
olabilir ya da küçük çocuğu olanlara kreş hizmeti verebilir daha rahat çalışabilsin
diye, istihdamda öncelik sağlanabilir.
UK-GA28

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, çocuk yoksulluğunu azaltmak için yetişkinlere
yönelik yeni iş alanlarının açılmasını, onların çalışmasını ve boş gezmelerindense en
azından simit satmaları gerekliliğini ifade etmiştir. Bunun sebebi ise görüşme yaptığımız
çocukların ebeveynlerinin tam zamanlı bir işte çalışmamasıdır. Buna ek olarak çocuklar,
kendilerinin de çalışması gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, eğitimlerine önem verip
iyi bir meslek sahibi olmalarını ve bu çocukları çok iyi yerlere getirip genç kuşaklara kötü
örnek olmamalarını belirtmiştir. Ebeveynler, çocuk yoksulluğunun azalmasında
kendilerine iş verilmesini, kendilerinin gelirleri olduğu sürece çocuklarının yoksullukla
yüzleşmeyeceğini ifade etmişlerdir. Eğer bir aile geçim sıkıntısı yaşamazsa, çocuklarının
da yoksulluk sıkıntısı yaşamayacağını belirtmiştir.
Çocuğun yaşam standartlarının hane halkının yaşam standartlarına bağlı olduğunu ve bu
bağlamda çocuk yoksulluğunun azaltılması için hane halkındaki bireylerin güvenceli ve
nitelikli bir şekilde istihdam edilmesi ve buna ek olarak hane halkına yönelik sosyal
transferlerin de verilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Uyan-Semerci vd., 2012, s. 180). Öte
yandan Bahçe ve Köse (2018) yoksulluk içinde yaşayan bireylerin güvencesiz işsizlik ile
çalışma arasında gidip geldiklerini, dikkate değer bir servet birikimlerinin olmadığını,
yoksulluğun üstesinden gelebilmeleri için çalışmak zorunda olduklarını ancak
çalışamadıklarını belirtmiş ve buna ek olarak yardımların ve transferlerin bu bireylerin
sorunlarını çözmediğini ve sorunların çözümün ise sermaye birikimi yapan çevreler
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tarafından çözülebileceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, yoksulluk içinde yaşayan
bireylerin, mülksüz, işsiz ve güvencesiz olduğunu söylemiştir (s. 55-56).
Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında istihdamın önemli bir rol
oynadığı düşüncesindedir. Üretimin ve istihdam olanaklarının artırılması, özellikle de
kadın istihdamının artırılmasının çocuk yoksulluğunu azaltıcı yönde etki yapacağını ifade
etmiştir. Kadınları istihdama katabilmek için kreş hizmetlerinin sunulması ve istihdamda
öncelik verilmesinin önemli olacağı vurgulanmıştır. Öte yandan, işsizliğin çocuk
yoksulluğunu olumsuz etkileyen bir faktör olduğu da belirtilmiştir.
Mesela lise diploması olmadan işe almıyorlar bazıları. Lise diploması gerekmeden
işe alınabilirler. Bazı sebeplerden dolayı işe girmek isteyen var, ama yaşı küçük,
ama çok zor durumdaysa işe girebilir. Durumunu anlasalar zaten onlar yardım
ederler.
Ç-AB15
Eğitime başvururlardı yine zaten. Bir işe girip çalışsa da kendini kurtarabilir. Küçük
yaşta mesela girdiği bir yerde 3-5 sene sonra kendini iyicene o işe adapte eder, usta
olur. Meslek öğrenir yani. Hem okumak da önemli de küçük yaşta da bir işe girmek
daha önemli. Ağaç yaşken eğilir.
Ç-ÖBK14

Araştırmaya katılan çocuklar, yoksulluklarını azaltabilmeleri için küçük yaşta işe
girmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir. Küçük yaşta işe girerek, okul harçlıklarını
çıkartabileceklerini, usta-çırak ilişkisinde yetişeceklerini ve bu işin sonunda bir meslek
sahibi olacaklarını söylemişlerdir. Çocuklar, usta-çırak ilişkisi veya terzilik, kozmetik
sektöründen ziyade doktor veya hâkim olarak çocuk yoksulluğunu azaltabileceklerini
ifade etmişlerdir. Doktor ve hâkim olmanın ön koşulu ise lisans düzeyinde bir diploma
ve iyi bir eğitim yaşamının olması gerekliliğidir.
Tek haneli ve çocuklu ailelerde, çocukların yaşamı daha da zorlaşır, çünkü bir aileyi
yoksul olmayan bir yaşam standardında destekleyen ve aynı zamanda ebeveynin
yaşamında çocukları beslemek ve büyütmek için yer sağlayan maaş düzeylerine ulaşmak
daha zordur (Smedding ve Thevenot, 2016, s. 70). Bu bağlamda pek çok AB devletinde,
düşük vasıflı ve uzun vadeli işsizleri istihdama getirmek yüksek önceliğe sahiptir. Bu,
insanların işgücü piyasasında bir yer edinmelerine yardımcı olmak için daha fazla
istihdam fırsatının yanı sıra özel hizmetler ve bireysel destek gerektirir (Hoelscher, 2006,
s. 263-264). Çocuk yoksulluğuyla mücadelede yoksulluktan kurtulmak için yardım
edilecekse, istihdam koşullarının aile dostu olması gerekir (Sinfield ve Pedersen, 2006, s.
230).
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İskandinav ülkeleri bu konuda özellikle başarılıdır. Annelerin, esnek çalışma saatlerinin
yanı sıra yüksek kaliteli, uygun fiyatlı çocuk bakımı seçeneklerini kolaylaştıran güvenli
ve yeterli ücretli işe erişmeleri gerekir. Politikalar ayrıca çocuk bakımı için anne ve
babalar arasında paylaşılan sorumluluğu teşvik etmeli ve kolaylaştırmalıdır (Hoelscher,
2006, s. 263-264). Bununla beraber ABD’de yapılan bir araştırmada, büyükşehirlerde
bulunan iyi maaş seviyesine sahip istikrarlı işler aynı zamanda büyükşehir olmayan
bölgelerde olsaydı, çocuk yoksulluğunun önemli bir ölçüde azalacağı belirtilmiştir
(Friedman ve Lichter, 1998, s. 105). Buna ek olarak, annelerin istihdama katılmasıyla
çocuk yoksulluğunun düştüğü görülmüştür. Bu bağlamda, bekar annelerle yaşayan
çocuklar arasındaki yoksulluk düşüşünün, yarısının anne istihdamındaki artıştan
kaynaklandığı görülmüş ve özellikle 1996 yılındaki refah yasasından bu yana artan anne
istihdamının, çocuk yoksulluğu oranları üzerinde açıkça aşağı yönlü bir baskı oluşturduğu
gözlemlenmiştir (Lichter ve Crowley, 2004, s. 405).
4.3.5.3.3.3. Göç Politikası

Uzman ve karar vericiler, iç ve dış göçlerin çocuklara yönelik yoksullaştırıcı etkisine
sahip olduğunu ifade etmiştir. Ankara’ya göç edecek birisinin ilk olarak Altındağ
bölgesine geldiğini ve buranın alt yapısının kötü olduğu için göç eden ailelerin
çocuklarının daha da kötü duruma düştüğünü belirtmiştir. Bu bölgelerin genellikle
eğitimsiz ve çaresiz insanların kaldığını ve bunun sonucunda bu bölgelerde suç oranının
ve madde kullanımın yüksek olduğunun altı çizilmiştir. Devletin bu durumu kontrol
alması gerektiğini belirtmişlerdir.
Şimdi göç alan Ankara’da hemen hemen birinci sırada Altındağ’dır, yıllardır
gelmişler işte buralara yerleştirilmiş bu insanlar ama yerleştirirken hep
gecekondulaşma olmuş, altyapı yok, yol yok, su yok elektrik yok, derme çatma
evlerde kalınmış. Oraya nasıl hizmet götüreceksin ki. Burada herkesin suçu var ama
bence en masum olan insanlar. Geçinemediler kente geldiler kentte denemek
istediler, aslında o zaman engel olunsaydı belki de gelmeyeceklerdi, şimdi nasıl
köylerine dönmek istiyorlar.
UK-ÜT49

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında iç ve dış göç politikasının
önemli olduğunu ifade etmiştir. UK-ÜT49, Ankara’ya çeşitli nedenlerde göç eden
insanların ilk olarak Altındağ bölgesine geldiğini belirtmiştir. Bu bölgenin gecekondu
bölgesi olduğunu (geçmişte daha fazla idi, kentsel dönüşümle gecekondu sayısı azalmaya
başladı) ve bu bölgede altyapı ve yollarının sıkıntılı olduğunu ve gecekonduda
yaşayanların elektriğe ve suya erişiminde sıkıntılar yaşadığını söylemiştir. Bu bölgelerde,
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eğitimsizliğin ve çaresizliğin sonucu olarak suç oranının ve madde kullanımın yüksek
olduğunun da altı çizilmiştir.
Ekonomik ve insani krizlerin çocuk yoksulluğunu artırdığı söylenebilir. First Focus'un
(2009) yakın tarihli bir raporu, ekonomik durgunluk sırasında yoksulluğa giren
çocukların, yoksulluktan uzak kalan çocuklara kıyasla yoksulluğun uzun vadeli daha
ciddi olumsuz sonuçlarını yaşadıklarını öne sürülmektedir (Anthony vd., 2011, s. 2001).
Bu bağlamda, yoksulluk içinde uzun süre kalan çocukların, yoksulluğun etkilerini daha
fazla göreceği aşikardır. Buna ek olarak, çocuklar Suriye’den gelen insanların
ebeveynlerinin işlerini elinden aldıklarını ve ebeveynlerinin işsiz kaldıklarını belirtmiştir.
Ebeveynler de aynı durumdan şikâyetçidir. Ebeveynler, bu durumun devam etmesi
durumunda, çocuklarının daha da yoksullaşacağını ifade etmiştir. Bu bağlamda, çocuk
yoksulluğu ile mücadelede devletin bu durumu kontrol ve denetim altına alması
gerektiğini vurgulamıştır.
4.3.5.3.3.4. Yardım Politikası

Çocuklar, yoksulluk içinde yaşayan çocukların iyi beslenemediğini bilmektedir. Bu
nedenle, yoksulluk içinde yaşayan çocuklara erzak yardımları yapılarak, karınları
doyurularak ve geride bir tane bile olsa aç çocuk bırakmak istemediklerini belirtmiştir.
Uzman ve karar vericiler ise devlet yardım sisteminin, çocuk yoksulluğu ile mücadelede
pek işe yaramayacağını ifade etmiştir. Buna ek olarak, yardımların aile oryantasyonlu
yapıldığını, bu durumun doğru olduğunu ancak aile odak alındığı zaman hane halkında
güçsüz bulunan çocuk ve kadınların, onları daha da güçsüzleştiren bir sürece iteceğine
vurgu yapmıştır.
Uzman ve karar vericilerden UK-MRŞ63 hiçbir iktidarın sosyal politikalara yeteri
derecede eğilmediğini, yoksulluk sorununun çözümünde ciddi bir uğraşın içine
girmediklerini ve muhafazakâr bir anlayışla hâlâ sosyal yardımlarla çözülebileceğini
inandıklarını belirtmiştir. Bu bağlamda yardım politikasının yeniden inşa edilmesi
önerilmiştir.
İlk üstlerini, başlarını giyindirirdim, karınlarını doyururdum.
Ç-ÖBK14
Aç kalan çocuk olmasını istemezdim.
Ç-GD15
Rahat bir ev, yemeğiydi, besini, gıdasıydı, hepsini yollardım işte. Sadece bir kişiye
değil, hepsine ağabey, elimden geldiği kadar.
Ç-EA13
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Araştırmaya katılan çocuklar, yoksulluk içindeki çocuklar için ilk başta temel
ihtiyaçlarını gidermek istediklerini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, yoksulluk içinde
yaşayan çocuklar için erzak yardımı yapacaklarını, karınlarını doyuracaklarını ve bu
bağlamda geride aç kalan bir çocuk bırakmak istemediklerini belirtmişlerdir. Buna ek
olarak, EY15 de çikolata ve gofret almak istediğini söylemiştir. Bir bakıma çocukları
beslenmeye ilgili olan ihtiyaçları temel gereksinimleridir.
Daha cömert çocuk parası paketleri olan ülkelerde kesinlikle daha düşük çocuk
yoksulluğu oranları bulunmuştur (Bradshaw vd., 2007, s. 33). Bu nedenle çocukları
yoksulluktan korumak için nakit yardımları çok önemlidir. Hane halkının önemli bir
kısmının kendilerini istihdam yoluyla geçindiremeyeceği gerçeğinin farkında olan nakit
yardımlar, birçok çocuğun ve ailelerinin temel yaşam standardını güvence altına almakta
ve aynı zamanda çocuk yetiştirme maliyetlerinin bir kısmını ebeveynlerin üzerinden
almaktadır. Politikalar, iyi koordine edildikleri ve birleştirildikleri takdirde en etkilidir.
En düşük çocuk yoksulluğu oranları, aktifleştirici politikaları, sosyal hizmetleri ve
evrensel bir yardım sistemini cömert bir düzeyde birleştirmede güçlü olan İskandinav
ülkelerinde bulunabilir (Hoelscher, 2006, s. 264). Bu bağlamda nakit yardımların,
periyodik veya miktar olarak artırıldığında çocukların yoksulluğa düşme oranının
azalacağı söylenebilir.
Ücret olarak 200 lira önceden yetiyordu ama şu an yetmiyor. Yetiyorsa da belki daha
sık olmalı bence. Gıda çeki veriyoruz koli olarak değil, o kişiler gidip marketten
istedikleri şeyleri alabiliyorlar. Onu 2 ayda bir yapılabilir yani bir kişiye aylık 200
lira zaten her türlü harcaması oluyor, yani 2 ayda bir olabilir bence. 200 lira uygun
ama 6 ayda bir değil de 2 ayda bir olabilir.
UK-GA28
Nakdi destek çok kritik, önemli. Onun üzerinde bir şeyler koyulabildiği zaman,
çocukların yaşadığı yoksulluğun şiddetinin azaltılacağını düşünüyorum. Sosyal
yardım programlarının tasarımının da bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum,
çocuk bileşeni olması gerekiyor.
UK-MSK37

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında devletin yardım sisteminin
gözden geçirilmesinin önemli olduğu görüşüne varmıştır. Şartlı nakit desteğinin 6 ayda
bir yapılmasından ziyade, en azından iki ayda bir yapılmasını çünkü 200 TL’nin aylık
temel besin ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmediğini belirtmiştir. Buna ek olarak, nakit
transferlerin çocuk yoksulluğunun azaltılmasında fayda etmeyeceğini ancak yine de çok
önemli olduğunu ve bu transferlerle birlikte yapılacak olan farklı ve çeşitli programların
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çocuk yoksulluğunun azaltacağını ifade etmişlerdir. Bir bakıma yardımların hizmet
alanların ihtiyacına göre çeşitlenmesi gerektiği söylenmiştir.
Başka bir araştırmanın bulgularına göre, Çin ve Hong Kong’da ana nakit transfer
programından sağlanan sınırlı destek nedeniyle çocukların temel ihtiyaçlarının genellikle
karşılanmadığını görülmüştür (Qi ve Tang, 2015, s. 41). Türkiye’de yardımların aileyi
odak alarak yapıldığı ifade edilmiştir.
Bütün sosyal hizmet politikası aile oryantasyonlu gidiyor. Çocuklar-kadınlar
üzerinde olumsuz etki yaratıyor çünkü onları gözden kaçırıyorsun. Dolayısıyla tercih
olarak, aileyi güçlendireceğim demek aile içinde güçsüz olan, savunmasız olan
gruplara, kişilere hiçbir şey yapmayacağım anlamına gelmemeli diye düşünüyorum.
Program hizmet çeşidini biraz artırmak diye düşünüyorum açıkçası.
UK-HA43
Çocuk yoksulluğunu azaltmaya yönelik çeşitli yardım programları bulunmaktadır.
Sosyo-Ekonomik Destek, Şartlı Nakit Yardımı, Öksüz-Yetim Çocuklara yapılan
düzenli yardımların şartlarının ve muhtaçlık sınırlarının yeniden değerlendirilmesi,
programların etki analizi yapılarak hangi programın etkili olduğu konusunda
çalışılmalıdır.
UK-ŞAK38

Öte yandan, hane halklarına sunulan sosyal hizmetlerin aile oryantasyonlu olduğundan
dolayı hane halkında güçsüz bulunan çocuk ve kadınları daha da güçsüzleştirdiğinin altı
çizilmiştir. Bu bağlamda, sosyal yardımların etkinliğinin tekrar gözden geçirilmesi ve
yeniden değerlendirilmesi ve programlar ilişkin etki analizinin yapılmasının önemli
olduğu vurgulanmıştır. Bununla beraber, yoksulların sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimi
sınırlıdır.
Anneler hem doğum süreci içinde çok daha farklı psikolojik durumların içine
girebiliyorlar, bir de bu yoksullukla, yalnızlıkla, çok çocukla örtüştüğünde destek
mekanizmaları olmadığı müddetçe zorlanabiliyorlar, çünkü bakım böyle aralık
verilebilecek bir şey değil, mola verdim, bugün çalışmıyorum diyebileceğiniz bir şey
değil. Bakım politikaları şu açıdan çok önemli, annenin bittiği yerde onlar gene bir
kısım çocuğa kalıyor ve kendi içinde böyle özellikle toplumsal cinsiyet perspektifinde
kız çocukları bazen hem okul hem kardeşine bakmak hem ev işini yüklenmek hem işte
okula ya da başka çalışmaya yetişmek gibi şeyler yaşıyorlar.
UK-PUS43

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede, yoksulların sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşmasının
zor olduğunu ifade etmiştik. Bu nedenle, uzman ve karar vericiler devletin gezici eğitim
ve sağlık ekipleri yoluyla hane halklarını bilinçlendirici uygulamalara gitmesi gerektiğini
belirtmiştir. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğunu azaltmak için, aile içi programlar
geliştirmek, yapılanları artırmak ve onları güçlendirmek gerektiğinin altı çizilmiştir.
Özellikle bu programların kadından başlanırsa daha başarılı olacağı ifade edilmiştir. Son
olarak, önümüzdeki yıllarda Türkiye’de bakım politikasının önemli bir yer alacağını,
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özellikle yoksullukla mücadele eden hane halklarında bir sürü sorun varken ve ek olarak
evde bakım ihtiyacı duyan bir birey varsa, işin içinde çıkılmaz bir hâl alacağını
söylemişlerdir. Çünkü bakım verenlerin genellikle anne olduğunu ve annenin yetemediği
yerlerde kız çocuklarının devreye girdiğini ifade etmişlerdir. Bu noktada devlet
desteğinin önemli olduğunun altı çizilmiştir.
Bununla beraber, çocukların bakımı da önemlidir. Bu düzenlemeye yardımcı olmak ve
bakıcıları olan çocukları desteklemek için özellikle çocuk bakımı olmak üzere etkili
yardım ve hizmet sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır (Sinfield ve Pedersen, 2006, s. 230).
İş ve aile yaşamının uzlaşmasını kolaylaştırdığı için çocuk yoksulluğuyla mücadelede
kapsamlı bir kamu destekli çocuk bakım sistemi gereklidir. Düşük gelirli ailelerin
erişebilmesi için çocuk bakımının karşılanabilir olması gerekir. Yoksul çocuklar için
sübvansiyonlu tesisler, düşük gelirli ailelerin yararına olan gelire bağlı ücretler ve çocuk
bakımı vergi kredileri (iade edilebilir), maliyetleri düşük tutmanın yollarıdır. Esnek
çalışma saatleri, ebeveynlerin aile ve iş arasında uzlaşmasını sağlamak için bir ön
koşuldur. Örneğin Fransa ve İsveç'teki tüm gün hizmet (sabahın erken saatlerinden
akşama kadar olan bir zaman dilimini kapsar) sağlanmakta ve tesisler okul tatillerinde
açık kalmaktadır (Hoelscher, 2006, s. 264-265).
Buna ek olarak, düşük maliyetli yüksek kaliteli çocuk bakımı, dezavantajın bulaşmasını
azaltmak için etkili bir araçtır. İlk yıllarda kaliteli çocuk bakımı, daha sonraki yıllarda
öğrenmeyi ve kazanılan geliri etkileyen daha yüksek beceriler (bilişsel, dil, sosyal
beceriler) üreterek, çocuklar için olumlu sonuçlar sağlayabilir (Smeeding ve Thevenot,
2016, s. 70). Bununla ilgili ABD’de yapılmış olan bir araştırmada, gelir veya vergi
durumundan bağımsız olarak her hane halkına ödenen 1.000$’lık çocuk yardımı, ABD’de
çocuk yoksulluğunu %26,3'ten %23,2'ye azaltacaktır. 2.000$'lık ödenek çocuk
yoksulluğunu %20,4'e, 3.000$'lık bir ödenek çocuk yoksulluğunu %17,6'ya ve 4.000$'lık
bir ödenek çocuk yoksulluğunu %14,8'e düşürdüğü tahmin edilmiştir. 2004 yılında
ABD’de yaklaşık 40 milyon çocuk bulunmaktaydı. 2.000$’lık ödenek 80 milyar
dolardan, 3.000$’lık ödenek 120 milyar dolardan ve 4.000$’lık ödenek 160 milyar
dolardan daha az olacaktı. Bu bağlamda, çocuk ödeneği başına 3.000$’lık ödenek,
ABD’de çocuk yoksulluğunu yaklaşık %40 azaltacak ve çocuk başına 4.000$’lık bir
ödenek, neredeyse yarı yarıya indirecektir. Holzer vd. (2009) tahminleri kabul
edildiğinde, 2004 yılı için çocuk yoksulluğunun toplam maliyetine ilişkin olarak,
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3.000$'lık bir çocuk ödeneği çocuk yoksulluğunu azaltarak Amerika Birleşik Devletleri'ni
yaklaşık 200 milyar dolar maliyetten kurtarabilirdi ya da 4.000$'lık bir ödenek yaklaşık
250 milyar dolar tasarruf ettirebilirdi (Pressman, 2011, s. 330).
Başka bir örnekte ise 1960'ların sonlarında, Perry Okul Öncesi Çalışması, yoksulluk
içinde doğan ve başarısız olma riski yüksek olan çocukları yüksek kaliteli bir anaokuluna
kaydetmiştir. Araştırmacılar, çocukların ilerleyen yıllarda daha yüksek kazanç elde
ettiklerini, daha iyi eğitim seviyelerine geldiklerini, kontrol grubuna göre hapse girme
olasılıklarının daha düşük olduğunu ve bu gelişmelerin kırk yıl sonra hala görünür
olduğunu keşfetti. Nobel ödüllü ekonomist James Heckman, Perry Okul Öncesi
projesinin yatırım getirisinin %7-10 olarak hesaplamıştır (Chang, 2015, s. 267-268).
Bu bağlamda, çocuk yoksulluğunu koruyucu ve önleyicisi sistemlere yatırım
yapılmasının, çocukların ilerleyen yaşlarda karşılaşacağı sosyal ve finansal maliyetleri en
aza indirgemektedir. Böylelikle çocuklar yoksulluğa düşme ihitmali azalmakta ve
yoksulluğun getirdiği sorunlarla daha az yüzleşmesi beklenmektedir.
4.3.5.3.4. Yerelleşme

Çocuk yoksulluğu ile mücadelenin, yerel yönetimler yoluyla olmasının daha faydalı
olacağı iddia edilmektedir. Ebeveynler ve uzman ve karar vericiler, yardımların mükerrer
yapıldığı veya gerçek hak sahiplerine ulaşmadığını belirtmiştir. Buna ek olarak, hizmet
alanların ihtiyaç ve isteklerinin, mahalleden mahalleye, bölgeden bölgeye ve ilçeden
ilçeye değişeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, merkezi yönetimlerce tüm çocukları
kapsayacak şekilde politikaların üretilmesi, bu politikalar doğrultusunda ihtiyaç
sahiplerine ulaşılmasının gerekli

olduğu

söylenmiştir. Ancak şunu özellikle

vurgulanmasında yarar bulunmaktadır, merkezi yönetimlerin politikalarını oluştururken,
yerel yönetimlerden ve çocuklardan (çocuk yoksulluğu çocukları ilgilendirdiği için
çocukların da katılımı şart) bilgi alarak ve beslenerek bu politikaları oluşturması
gerektiğinin altını çizilmiştir. Bu bağlamda çocukların da katılımı ile, gerçek ihtiyaçları
ve isteklerinin politikada yer almasının önünün açılacağı ifade edilmiştir. Böylelikle
yardımların ve desteklerin daha etkin, daha hızlı ve az maliyetli olacak şekilde hak
sahiplerine ulaşması hedeflenmektedir.
Türkiye’nin yerelleşmesini gerekliliğini düşünlerdenim, çünkü Türkiye küçük bir
ülke değil, farklıkları olan bir ülke. Ben etnik farklılıklardan bahsetmiyorum yani
sosyal kültürel farklılıkları var. Dolayısıyla benim söylediğim şey, sadece sosyal
hizmetlerin, sosyal yardımların devreye girmesi ciddi anlamda değil aynı zamanda
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işte başta bu eğitim hizmetlerinin, belediyelerin, rekreatif hizmetlerin, ondan sonra
gençlik hizmetlerinin adaletli bir şekilde sunulmasıyla olur.
UK-HA43
Merkez yerelden habersizse ürettiği politika da işe yaramayacaktır, dolayısıyla
kamunun hem yerel, hem bölgesel, hem de ülke çapında nasıl bir politika
oluşturacağına aslında her yöreye özgü bir politika olması gerekiyor. Yani
Karadeniz bölgesinin ekonomik imkânları, iş olanaklarıyla, Doğu ve
Güneydoğudaki bir farklıdır. Siz yukarıdan tek bir politika üretirseniz ve bunu
aşağıdaki diğer bütün paydaşlarla konuşmazsanız, gerçekten ihtiyaç ne bunu
oluşturmadan yaparsanız, istediğiniz verimi almanız da çok zor.
UK-FY37

Uzman ve karar vericiler, yerel yönetimlerin çocuk yoksulluğu ile mücadelede önemli bir
rolü olduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin çok çeşitli sosyal, kültürel ve bölgesel
farklılıklarının olduğunu ve bu farklılıklar ihtiyaçlarının çeşitlenmesine neden olduğunu
vurgulamıştır. Örnek olarak Doğu Karadeniz’in sosyal, kültürel ve bölgesel
ihtiyaçlarının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sosyal, kültürel ve bölgesel
ihtiyaçlarından farklı olduğunun altı çizilmiştir. Buna ek olarak, kent ile kırda
yaşayanların da ihtiyaçlarının farklı olduğu ifade edilmiş ve hatta aynı ilçe içerisinde iki
farklı mahallenin bile sosyal ve kültürel olarak farklı özelliklere sahip olduğu
görülmüştür.

Bir

bakıma,

yardım

sistematiğinin,

ailelerin

ihtiyacına

göre

yapılandırılmasının ve destek sunulmasının özellikle dikkat çekilmesi gerekmektedir.
Örneğin bir roman mahallesi varsa, ‘sosyolojik olarak’ o mahallenin ihtiyaçlarının göre
hizmet modelinin oluşturulmasının daha doğru olacağı düşünülebilir.
Bu bağlamda merkezi yönetimlerin, yerel yönetimlerden bağımsız politika ürettiğinde,
çocukların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği, merkezi yönetimlerce politikaların tek
boyutlu ve standart olarak sunulmaması gerektiği ve yerel yönetimlerin hizmet
sunumunun siyasilerden bağımsız olması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, yerel
yönetimlerin, merkezi yönetimlere göre çocuklara yönelik hizmetlerin (eğitim
hizmetlerinin, belediyelerin, rekreatif hizmetlerin, ondan sonra gençlik hizmetlerinin
adaletli bir şekilde), daha hızlı, az maliyetli, daha ihtiyaç odaklı ve daha adaletli
sunulmasında bir avantaja sahiptir.
Buna ek olarak, sosyal yardımlarda ve özellikle çocuklarla çalışan kurumlarda alanın çok
önemli olduğunu ve hizmet alanların kuruma başvurmasını beklemeden arz odaklı bir
yaklaşımla bu kişilere ulaşılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu nedenle, çocuk yoksulluğu
ile ilgili sorunun yerel yönetimler üzerinden çözülmesinin ve bu sorunun çözümünde
insanı odağa alan bir yaklaşımın benimsenmesinin öneminden bahsetmişlerdir.

276

4.3.5.3.4.1. Risk Haritasının Çıkarılması

Toplumun her kesiminin katılımı ve her kurumun iş birliği ile çocuk yoksulluğuyla
mücadele başarıya ulaşabilir. Devletin çocuk yoksulluğu ile mücadelesinde boş bir alan
bırakmaması, her adımını hesaplaması ve kısa, orta ve uzun dönem hedefler belirleyerek,
bu sorunla ilgili programlarını uygulamaya koyması önemlidir.
Çocukların maddi gereksinimlerinin giderilmesine yönelik çocuklara ilişkin yardım ve
hizmet sisteminin oluşturulmasının son derece elzem olduğunu ve böylelikle çocuklara
yönelik bir ihtiyaç haritasının çıkarılabileceği ifade edilmiştir (Uyan-Semerci vd., 2012,
s. 181).
İlk başta yerel yönetimlerin çocuk yoksulluğunun azaltılması ve çocuk refahının
sağlanmasında o bölgeye ait risk haritasının çıkarılması önemlidir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölge/kent risk haritası çıkarmalı, ilçe
yönetimlerine, kaymakamlık, büyükşehir belediyesi riskleri belirlemek için ortaklaşa
tüm kent risklerin tespiti yapılıp koordine olması lazım. Altındağ bölgesi için risk
haritası yapıyor: Çevre analisti, sosyal hizmet uzmanı, çevre mühendisi, kamu
görevlisi olsun, o ilçede o bölgede sosyal riskleri belirleyecek sistematiği kurmalı.
Orada çözüm olmalı.
UK-HE52

İlgili mahalleye veya ilçeye ilişkin bir risk haritasının çıkarılması, çocuk yoksulluğu ile
mücadelede ilk önemli adımdır. Bu risk haritası sayesinde, çocuk yoksulluğu ile ilgili
müdahale edilecek alanlar, sorunlar ve sistemler tespit edilir. Diğer yandan, uzman ve
karar vericilerden UK-MDT50, sosyal sorumluluk adına yapılan projelerin para bittiğinde
projelerin sonlandığını, sürdürülebilirliğinin olmadığını, bir projeye başlamadan önce
projenin ara aşamalarında ve sonunda etkinliğinin ölçülmesi için etki analizine göre
tasarlanması gerekliliğine vurgu yapmıştır. Buna ek olarak, bu tip projelerde gerekli
verilerin paylaşılmaması, uzun dönemli düşünülmemesi ve paranın etkin bir biçimde
kullanılmaması projenin verimliliğin sorgulanmasına yol açabileceğini söylemiştir.
Risk haritasına ilişkin güzel bir çalışma bulunmaktadır. Büyük Britanya’da yapılan
araştırmada, çocuk yoksulluğu oranları, ev maliyetlerinin dahil edilmemesi durumuna
göre ikiye ayrılmıştır. Ev maliyetleri hariç, çocuk yoksulluğu oranı (meydan-60)
İngiltere’de %35, Galler’de %41, İskoçya’da %38 ve Büyük Britanya’da ise yüzde
%35’tir. Ev maliyetleri dahil olduğunda, çocuk yoksulluğu oranı (medyan-60)
İngiltere’de %41, Galler’de %43, İskoçya’da %41 ve Büyük Britanya’da ise %41
seviyesine yükselmektedir. Buna ek olarak, Büyük Britanya’yı 11090 bölgeye
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ayrıldığında çocuk yoksulluğu oranının en yüksek olduğu bölge, %96,1 ile İskoçya’daki
Whitfield South, Dundee bölgesidir. Çocuk yoksulluğunun en düşük olduğu bölge ise,
%0,5 ile İngiltere’deki Gerrards Cross, N.Bucks bölgesidir. Buna ek olarak, en yüksek
gelir grubuna ilişkin çocuk yoksulluğu oranı İngiltere’de %12,5 iken, en düşük gelir
grubuna ilişkin çocuk yoksulluğu oranı ise %44’tür. Kuzey İrlanda'da ise, aksine, tüm
gelir gruplarına nispeten de olsa çocuk yoksulluğu oranları yüksektir. Bu da İngiltere’de
çocuklara ilişkin çocuk yoksulluğu eğrisinin eşitsiz dağılmasına yol açmıştır. Bu
bağlamda,

Britanya’da

yoksulluk

içinde

yaşayan

çocuklara

ilişkin

hem

kompozisyonlarındaki hem de oranlarındaki özellikle şunlardır (Bradshaw, 2003, s. 168170):
•

Yoksul çocukların %49'u hiç kimsenin çalışmadığı hanelerde yaşamakta ve bu
hanelerde yaşayan çocukların yüzde 80'i yoksuldur. Ancak, bir ebeveyn tam
zamanlı bir işte çalıştığında çocuk yoksulluğu oranı %22’ye düşmektedir.

•

Yoksul çocukların %44'ü tek ebeveynli hanelerde yaşamaktadır, tek ebeveynli
hanelerde yaşayan çocukların %55'i yoksuldur, ancak tek ebeveynli ailelerde,
ebeveynler tam zamanlı olarak çalışırsa çocukların sadece %12'si yoksul
kalmaktadır.

•

İki ebeveynli ailede sadece bir tam zamanlı çalışan varsa, çocukların %25'i
yoksulluk içerisindedir.

•

Genç anneler için yoksulluk riski daha yüksektir, ancak 24 yaşın altındaki anneler
tüm yoksul çocukların sadece %7’sini kapsamaktadır.

•

Hane halkında dört veya daha fazla çocuk olduğunda, çocuk yoksulluğu riski daha
da yükselmektedir. Ancak, yoksul çocukların %53'ü bir veya iki çocuk ailede
yaşamaktadır.

•

Ailenin en küçük çocuğu beş yaşın altındaysa, bu çocuğun yoksul olması daha
olasıdır ve bu yoksul çocukların %48'i bu ailelerde bulunur.

•

Engelli bir yetişkinin veya engelli bir çocuğun varlığı da çocuk yoksulluğu riskini
artırır.

•

Tüm yoksul çocukların yarısı, ‘Gelir Desteği veya İş Arayan Ödeneği’ alan
ailelerde yaşamakta ve yoksulluk riski bu ailelerde en yüksek düzeydedir

Bir bakıma çocuk yoksulluğu ile mücadelede risk haritası çıkarılırken, çocuğun iletişimde
olduğu tüm sistemlerin bulunması ve risk haritasından elde ettiğimiz bilgiler neticesinde
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hazırlanacak olan programlar ve projelerinin her bir aşamasında etki analizinin yapılması
gerektiği vurgulanmıştır.
4.3.5.3.4.2. Tespitin Doğru Yapılması

Özneler, kurumlar arası iş birliğinin olması gerektiğini dikkat çekmişlerdir. Bu iş
birliğinin ise, yardım ve destek bulunacak kurum/kuruluş veya kişilerin evlere sadece
yardım yapmak için değil de tek tek gezerek durum tespiti yapmalarını ve hane halkının
gerçek sorunlarını dinlemelerini istemektedir. Bu çerçevede, gerçek yoksullara yardımın
ulaşmadığını, bu nedenle tespit yapılacaksa titizlikle çalışılması ve bu tespit çalışmasının
en alttan başlayarak (muhtar ve bakkaldan) olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Buna ek
olarak, devletin çocuk yoksulluğu ile gerçek anlamda mücadele etmek ve çocuk
yoksulluğunu azaltmak istiyorsa öncelikle hak sahiplerine (önceden hazırlanmış listeler
halinde yardımların yapıldığı ve evi ve arabasının olanın yardım aldığını şeklinde değil)
ulaşması ve yardımların ulaşabilmesi için daha fazla çalışması gerekmektedir.
Mağdur olan insanları bence arayıp bulmaları lazım. Onlara başvuran insanları
doğru düzgün araştırıp, gerçekten bunların ihtiyacı var mı, yok mu, öğrenmeleri
lazım; ihtiyaçları nedir, ne değildir, onları bilmeleri lazım
E-LÖ41
Muhtar bilir veya marketler bilir. O kadar kötü değilim çok şükür. Ekmek yiyebilecek
durumum var, ama benden daha kötü, ziyade kişiler vardı. Yoksul insan kolay
bulunur. Belli olur zaten yaşayış tarzından. Kılığından, kıyafetinden, evinden,
barkından belli olur yani, bir şekilde belli eder kendini.
E-NB37

Ebeveynler, tespiti yapacak kişilerin ev ev gezmelerini istemektedir. Eve destek için
gelenlerin sadece yardım sağlamak için değil, gerçek anlamda sorunlarının ve
sıkıntılarının tespiti için devletin adım adım dolaşarak insanlara ulaşması gerektiğini
vurgulamıştır. Çünkü gerçek yoksulların yardım almadıklarını ve mağdur olduklarını ve
gerçek yoksulların tespitinde titizlikle araştırılıp bulunması gerektiğini söylemişlerdir.
Ebeveynler mahalledeki muhtardan, marketlerden başlayarak gerçek yoksulların tespit
edilebileceğini ve bu işin çok da zor olmadığını ifade etmişlerdir.
Bir araştırmada, ev ziyareti programlarının oldukça etkili olduğunu ve bu programın
zamanı veya ulaşımı olmayan çocuklar için büyük bir fayda sağladığı görülmüştür. Bu
tür programlar sonuç vermiş olsa da finansal yetersizliklerden dolayı ziyaretler sınırlıdır.
Daha öncesinde de ifade edildiği gibi, erken çocukluk programlarının getiri oranı,
yatırılan her 1 ABD doları için yaklaşık 4-10 ABD dolarıdır. Hem bireye hem de topluma
bu kadar yüksek bir geri ödeme ile, bu tür programların finansmanı ekonomik politikanın
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ön saflarına konulmalıdır (Chang, 2015, s. 270).
Şimdi zengini de alıyor, fakiri de alıyor. Gerçekten fakir aileleri araştırsınlar,
bulsunlar. Bana geliyorsun, bakıyorsun. Etrafımı araştır, başka mahallelere bu
insanın durumu ne? Evi var, arabası var. Niye veriyon ona? O haksızlık. Ben onu
haksızlık görüyorum. Bırak da öbürleri alsın.
E-RB40
Geldiniz, şu anda sordunuz, misal araştıracak. Benim kimlik bilgime girdiğin zaman,
neyim var, neyim yok, ne yaptığım, ne ettiğim, her şey ortaya çıkmıyor mu; çıkıyor.
Ona göre bir liste yapacak, iyiyi kötüyü ayıracak, ona göre yardımını ve desteğini
verecek. Gidip de torpille, onla bunla ona destek olursan, zaten sen yoksulu yoksul
edersin iyice, var olanı da daha var edersin, dengesizlik olur. Gerçek yoksulu bulmak
lazım.
E-DA37

Ebeveynler, yoksullukla mücadelede devletin yoksulluğa gerçek anlamda eğilmesi
gerektiğini ve hak sahiplerine yardım yapılması gerekliliğini vurgulamışlardır.
Ebeveynler, yoksulluk yardımlarının gerçek yoksul insanlara ulaşmadığını, evi ve arabası
olanlara yardım yapıldığını ifade etmiştir. Bu durumun haksızlık yarattığını söylemiştir.
Buna ek olarak ebeveynler, yapılan yardımların sağdan soldan gelen listelere göre
yapıldığını belirtmiştir. Uzman ve karar vericiler de benzer görüşlere sahiptir.
Bizim mahallemizin muhtarı var. Muhtar tespit edecek, imamı tespit edecek,
camideki yoksulu tespit edecek. Öğretmen oradaki öğrencilerin yoksulluğunu tespit
edecek. Bunlar üç sac bacağıdır mahallede. Bak, toplum nerede? Toplum camide.
Toplum nerede toplanıyor? Okulda. Toplum nerede? Sorumlu muhtar. Bunlar yan
yana geldiği zaman kimin ne olduğunu onlar tespit edip bu insanları belli aylarda
değil, her zaman, her yerde bu yavrularımıza sahip çıkacak. Bu mekanizma
durmadan 24 saat böyle çalışması lazım.
UK-OKO47
Bir öncelikle resmin doğru ölçülmesi, doğru saptanması, durumun iyi tespit edilmesi
gerekiyor. Yaptığım şeyde aslında çoğu zamanda böyle bir araştırmanın içinde yer
almak, yani sorunları düzgün biçimde koymak önemli çünkü sorunlar düzgün
biçimde ve çocuğu da merkeze alır biçimde yapılmadığı zaman, uygulanmaya
çalışılan projeler ya da yani nasıl diyeyim, çözüm önerileri gerçeklerle
uyuşmadığında, aslında buna bir çözüm getirmiş olmuyorsunuz.
UK-PUS43
Sadece sosyal inceleme yapmıyoruz, müdahale yapacağız. O hanedeki her şeyi ile
bileceğim. O hanelerdeki nüfus hareketliliğini, doğumları, ölümleri, evden gidişleri
ya da dönüşlerini, okul terklerini işte ne bileyim işsiz kalışlarını, kaza geçirmeyi, onu
bunu şunu ve bunlara dönük etkili müdahale üretebileceğim, vaka yönetimi anlayış
içerisinden, refah sistemimden en etkin bir şekilde nasıl yararlanabileceklerini
onlara göstereceğim.
UK-KK55

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede iyi bir planlama yapılabilmesi
için tespitin doğru yapılması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Çocuk yoksulluğu ile
mücadelede

öncelikle

mahallede

çocukların

yoğunlaştığı

yerlerden

başlamak
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gerekmektedir. Başka bir ifadeyle enformal olarak çocukların tespitinde, okulda
öğretmen, sokakta muhtar ve camide ise imam tarafından yoksulluk içinde yaşayan
çocukların tespit edilmesi gerektiği söylenmiştir. Buna ek olarak, eğer ciddi anlamda
çocuk yoksulluğu ile mücadele olacaksa, yardım alan tüm hanelerin her şeylerinin
bilinmesi ve buradan elde edilecek bilgilerle toplum temelli bir planlamanın yapılması
gerektiğini ifade etmişlerdir.
Öte yandan, UK-MRŞ63 yoksulluk içinde yaşayan çocukların, farklı ve çeşitli ihtiyaçları
olduğunu ve çocuk yoksulluğunu azaltacak bir çalışmada çocukların ihtiyaçlarını ve
sorunlarını anlamaya yönelik enstrümanların ve yöntemlerin kullanılması gerekliliğinin
altı çizilmiştir. Bu bağlamda, bir öneri olarak ülkeye ve bölgelere özgü çocuğun iyi olma
hâli endeksinin geliştirilebileceği ifade edilmiştir.
Peki, bu sorunun doğru tespitinde nitelikli elemanın önemi nedir? UK-FD54,
Altındağ’daki yoksul ile Çankaya’daki yoksul bireylerin farklı ihtiyaçlarının olduğunu,
sosyal çalışmacıların bu ihtiyaçları nasıl ayırt etmesi gerektiğini bildiğini ifade etmiştir.
Buna ek olarak, sadece alanda sorun tespitinde değil, aynı zaman da kaynak dağıtımında
da bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenler, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında
hem sahada hem de masada durumu değerlendirecek ve anlayabilecek profesyonel
meslek elemanlarına ihtiyacının önemli olduğunun altı çizilmiştir.
4.3.5.3.4.3. STK/Devlet/Hayırsever İş Birliği

Ebeveynler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede kurumlar arası iletişimin önemli olduğunu
ifade etmiştir. Yardımların hane halkına birden fazla verildiğini ve gerçekte yoksul olan
kişilere yardım gitmediğini belirtmiştir. Ebeveynler, yardım yapan kişilerin özellikle
mahallelerine gelerek ve evlerini ziyaret ederek, yardımların gerçekten yoksullara, hak
eden yoksullara ulaşıp ulaşmadığını görmelerini istemektedir. Bununla birlikte,
ebeveynler kendileri aç olduğu zaman kuruma başvurana kadar, kurumların evlere
gelerek bu tespiti yapması gerektiğini söylemiştir.
Bununla birlikte hayırseverler, sivil toplum kuruluşları destekleyici olmalı. Bizim
okulumuzdan mezun olan birisi ilerlemiş ve bir iş adamı oldu ve bu iş adamı bizim
ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Boya badanamızı her sene yaptırıyor, eksiklerimiz varsa
bu konuda yardımcı oluyor. Bunun gibi şeylerle birlikte yoksulluk içinde yaşayan
çocuk sayısı azalabilir ve bu şekilde iş birliği yapılabilir.
UK-HSÖ43
Devletin önce bir politika oluşturması, STK’nin devletle birlikte bu alanda çalışması,
yani geniş şemsiyeyle ancak bu yoksulluk giderilebilir çocukların kendi başlarına
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üstesinden gelecekleri bir sorun değil, STK’ların itici gücü olabilir ama tek başına
sistemi STK’lar tek başına değiştirmezler.
UK-BG68

STK ve hayırseverler bu iş birliğinin neresindedir? Daha önceden de bahsedildiği gibi,
STK ve hayırseverler kamuya yol gösterecek ve kamunun yetemediği ve atladığı yerlerde
devreye girerek o sorunun çözülmesine ön ayak olacak bir aracıdır. Öte yandan, STK ve
hayırseverler çocuk yoksulluğu ile mücadelede tek başlarına mücadele edemezler.
STK’nin projeler yaparak devletle iş birliği kurabileceği, eğer proje faydalı olursa
devletin o projeyi destekleyebileceği ifade edilmiştir. Buna ek olarak, zengin insanların
yoksul insanlara yardım etmesi, komşuların birbirlerini desteklemesine de dikkat
çekilmiştir. Son olarak, bir hayırseverin mezun olduğu okula yardım yaparak, okulun
ihtiyaçlarını karşıladığı hayırseverliğe örnek verilmiştir.
STK, hayırseverler vb. enformel destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve toplumun
bu yönde bilinçlenmesini sağlanması önem arz etmektedir. Böylelikle çocuk yoksulluğu
ile çok geniş alanda mücadele edilmiş olur.
4.3.5.3.4.4. Ailelere Farkındalık Oluşturmak

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesinin
ve farkındalığının artırılmasının gerektiğini vurgulamıştır. Uzman ve karar vericiler,
çocukların ve ebeveynlerinin, iletişim becerilerini artıran, sorun çözme kapasitelerini
geliştiren ve çocukları ve anneleri güçlendiren sosyal hizmet müdahalelerin olması
gerektiğini belirtmiştir. Bu müdahale kapsamında, personelin bu eğitimi almış sosyal
çalışmacılarından oluşmasının zaruri olduğuna vurgu yapılmıştır. Bununla birlikte, bu
sosyal hizmet müdahaleleri ile bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma eğitimlerinin her
mahallede oluşturulacak bir toplum merkezi modeli ile yaşama geçirilmesinin önemli
olduğunun altı çizilmiştir. Bu merkezlerin, çocukların ve ailelerin takibinin yapılması ve
rahatlıkla erişimlerinin sağlanması noktasında mahallelerde oluşturulması elzemdir.
Aile eğitimine, aile danışmanlığına ihtiyaç var. Bunun içinde aile ve toplum temelli
sosyal hizmet sunum sistemleri geliştirmemiz gerekir. Toplumun en ücra
kesimlerine, mahallerine, sokaklarına, hanelerine kadar ulaşabileceğiniz, gözünüzle
görebileceğiniz, kulağınızla duyabileceğiniz, bir toplum yaratabilmek için buralara
polisle jandarmayla ulaşmak yerine, kollukla ulaşmak yerine, sosyal hizmet
programlarıyla ulaşırsanız, çok daha iyi rahat olur.
UK-KK55
Ailelerde farkındalık yaratmak için bu ailelerle iletişim konusunda, sınıf rehber
öğretmenlerini evlerle, direk anne babayla birebir görüşmeleri gerekiyor.
Farkındalık oluşturmak için anne babayla ayrı görüşülecek, çocukların
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psikolojileriyle alakalı ayrı görüşülecek. Sadece bu ayni ve nakdi yardımlarda bir
şekilde çözüm getirmiyor. Eğer bu terapiler, danışmanlıklar, bu farkındalıklar, bu
ilişkilerin güçlendirilmesi dikkate alınmıyorsa yine amaca bir şekilde ulaşmıyor.
UK-Eİ31

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede bilinç ve farkındalığın önemli
olduğu konusunda hem fikirdir. Yoksulluk içinde yaşayan insanların, diğer insanlara göre
topluma ilişkin farkındalığı daha düşük olabilir. Buna bir örnek olarak, yoksulluk yardımı
alan bazı ailelerin, yardımları bir maaş gibi gördüğü ve maaş gibi gördüğü için de sürekli
alınması gereken bir para olarak algıladığı ifade edilmiştir.
Buna ek olarak, ebeveynlerin eğitim seviyesi düşük olduğu için, düşük gelirli ailelerden
gelen çocuklar, yüksek gelirli ailelere kıyasla 1 ile 3 yaşları arasında daha az kelimeye
maruz kalmakta ve çocuklarda dilin bağlamı daha olumsuz olmaktadır (Pascoe, 2016, s.
7). Bununla beraber, beyin gelişimi doğumla başladığı için hem çocuklar hem de
ebeveynleri için eğitimin öncelenmesi gerekir. Çocuklar, destekleyici bir ev ortamı
olmadan sağlıklı yetişkinler olamazlar. Çözüm, ebeveynlerin çocuklarına kitap okumayı
bilmesi kadar basit olabilmektedir. Okumayı teşvik etmek birçok çözümden sadece
biridir, ancak ebeveyn eğitiminin ne kadar basit ve güçlü olabileceğinin de temsilidir.
Lena Vakfı'ndan elde edilen kanıtlar, bebeklerin duyduğu kelime sayısının gelir eşitsizliği
ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Düşük gelirli ailelerdeki çocuklar bebekken daha az
kelime duyma eğilimindedir ve daha az kelime duyanlar gelişimsel olarak daha kötü olma
eğilimindedir, bu da yaşamın ilerleyen dönemlerinde başarısızlığa götürmektedir Chang,
2015, s. 269).
Bu bağlamda, Avrupa Konseyi Tavsiye Kurumu olumlu bir ebeveynlik yaklaşımı için 5
tema üzerinde durmuştur (Sandbaek, 2017, s. 6): terbiye (çocuğa duygusal sıcaklık, kabul,
katılım ve destek vermek), inşa ve rehberlik (çocuğa standartlar ve sınırları vermek),
tanıma (çocuğun deneyimlerini ve görüşlerini kabul etmek), güçlendirme (her bir
çocuğun gelişen kapasitesini ve artan özerklik duygusunu kolaylaştırır) ve şiddet
içermeyen bir yetiştirmedir.
Çocuklara ve ailelere farkındalık kazandırma ve bilinçlendirme eğitimlerinde (iletişim
becerilerini artırma, sorun çözme kapasitelerini geliştirme, bireyleri ve aileyi
güçlendirme vb.), çocukları denetim altında alan değil, onlara sosyal hizmet programları
eşliğinde bir güven ortamı oluşturulmasının altı çizilmiştir. Her mahallede bu eğitimleri
verecek merkezlerin oluşturulması ve bu eğitimi verecek personelin iyi eğitim almış ve
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farkındalık düzeyi yüksek bireylerden, sosyal çalışmacılardan seçilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Çünkü okullardaki öğretmenlerin çocuklarda farkındalık ve bilinç
yaratma konusunda bir yere kadar yardımcı olabileceği ifade edilmiştir. Böylelikle, bu
merkezler çocukların ve ailelerin hem takibinin yapılması hem de sorunlarının çözümü
noktasında önemli bir nokta olacaktır.
4.3.5.3.4.5. Hane Halkına Destek Verilmesi

Uzman ve karar vericiler, çocukların ve hane halklarının yoksullukla mücadelesinde
dayanışma ağlarının ve özellikle akraba sistematiğinin önemli olduğunu ve bu
sistematiğin güçlendirilmesi gerektiğini söylemişlerdir.
Carter (2014) yaptığı çalışmada çocukların yoksulluk içinde yaşamasının nasıl bir şey
olduğunu bildiklerini ve yaşamlarının daha iyi durumdaki akranlarının yaşamlarından ne
kadar farklı olduğunun da farkında olduklarını ifade etmiştir. Carter, bir çocukla yaptığı
görüşmede şu diyalog geçmiştir: Çocuğun “Yoksul olmak saçmadır, çünkü kendini çöp
gibi hissettirir” dediğini ve sonrasında çocuğun kendisine yoksul olup olmadığını
sorduğunu ve “hayır” dediğinde ise çocuğun "Bayan, senin adına sevindim, çünkü kimse
fakir olmamalı" diye sonlandırdı. O zamanlar çocuğun haklı olduğunu ve şimdiye kadar
da sözlerinin hala geçerliliğini koruduğunu söylemiştir (s. 4). Bu bağlamda, yoksulluk
içinde yaşayan çocukların ciddi bir şekilde örselendiğini görmekteyiz. Bu nedenle,
özellikle çocuklara hane içinde destek hizmetlerinin sunulması gerekmektedir.
Buna ek olarak, akraba ve akran sisteminin geliştirilmesinin önemli olduğu
vurgulanmıştır.
Bireysel olarak insan yoksullukla mücadele etmesi imkânsız değil ama çok kolay bir
şey bence değil. Dolayısıyla mutlaka destek sistemi olması lazım. Köyle bağlantının
devam etmesinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yoksulluğun yıkıcı
etkilerinden kaçınabilmek için. Aslında sosyal refah devleti gelişmişse böyle bir
sıkıntı yok.
UK-HA43
Arkadaş sistematiği çok iyi, iyi bir dayanışma ve o dayanışma ağları genişletebilir.
Yani bu nasıl yapılabilir, mesela toplum merkezleri modeli çok iyiydi. Oradan doğru
bir dayanışma etkinliklerini daha profesyonel bir hâle getirebiliyorlardı.
Altındağ’da dayanışmaya dönük çalışmalar üretildiğini ve bu sistematiğe giren
bütün ailelerin bir şekilde çocuklarıyla, etraflarıyla daha sosyal, daha bilinçli şeyler
geliştirebildiğini gördüm. Akraba sistematiğini de sağlam tutmak lazım. Bu ilişkileri
de biraz daha gözden geçirerek, bu ilişkileri biraz daha sağlıklı hâle getirmek lazım.
UK-FD54

Destek mekanizmalarında enformel sistemlerin başka bir ifadeyle arkadaş ve akraba
sistematiğinin önemli olduğunu vurgulamışlardır. Özellikle sosyal refah sistemi
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gelişmemiş toplumlarda hane halklarının ve çocukların yoksullukla mücadelesinde
akrabalık ilişkilerinin (aile desteğinin önemli olduğunu) ve köy – kent arasında kurulan
hem maddi (gıda gönderme) hem de manevi (yazın sosyalleşme olanakları-tatil) desteğin
önemli olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu bağlamda aileyi güçlendirecek bir modele de ihtiyaç olduğunu ve çocukların aile içi
iletişimlerini değerlendirebileceği ve psikolojik ve sosyal bir destek alabileceği kapsayıcı
bir sosyal hizmet sisteminin olmasını gerektiğine dem vurmuşlardır. Buna ek olarak,
çocuğun iletişimini güçlendirecek en azından okulda bir öğretmenin, ailede kardeş, anne
veya babanın ve mahallede veya okulda bir arkadaşının olmasının çocuk için önemli
olacağını belirtmişlerdir (Uyan-Semerci vd., 2012, s. 183). Bunun yanı sıra hane
halklarının yoksullukla mücadelesinde olumlu niteliklerini ön plana çıkartacak ve olumlu
bir güce dönüştürecek kolektif stratejiler geliştirilebilir. Bunun için ise hane halklarının
hem kendi içinde hem de çevresiyle güçlü bir ağ ilişkinisin olması gerektiğini bunun için
‘güven’ kavramının çok önemli yer tuttuğunu belirtmişlerdir (Işık ve Pınarcıoğlu, 2015,
s. 54).
Arkadaş sistematiğinin de önemli olduğunu, ebeveynlerin çocuklarıyla daha bilinçli ve
daha sosyal bir şekilde iletişime geçtiği belirtilmiştir. Buna ek olarak, hane halklarına
akraba ve arkadaş destek mekanizmasının zayıf kaldığı yerlerde devlet desteğinin
güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizmişlerdir.
İngiltere’de uygulanan bir şey var. Hamilelikten itibaren riskli aileler seçiliyor ve
belediye eğitim veriyor, çocuğuyla bağlanma eğitimi. Çocuğuyla doğru güvenli
bağlanan aile aslında çocuğunu kolay kolay 5 yaşındaki çocuğunu sokakta mendil
sattırmaz, cam sildirmez yani çocuğun başına bir şey geleceğinden korkar, hani orda
istismara uğrayabileceğinden korkar. Ebeveynlerin doğru bağlandığı aile böyle bir
şey olur. Sonrasında işte yine doğru beslenme, sağlık hizmetlerinden doğru
yararlanma, hani ücretsiz olandan bile nasıl yararlanacağını bilmiyor aileler. Bütün
bunları onlara sağlamak ve çocuğunu bir değer olarak büyütmek aslında.
UK-HAK47
Sonuçta pazara gideceksiniz ve pazardan alışveriş yapacaksınız. 50 lirayı 50 tane
aileye dağıtın, 50’şer lira ve onlara deyin ki bir hafta boyunca bununla mutfağınızı
çevireceksiniz ne aldıklarını ne pişirdiklerini tek tek kontrol edin sonra karşılaştırma
yapın. Aynı para, aynı büyüklükteki bir ailede acaba nasıl kullanılmış. Aradaki farkı
göreceksin. Dolayısıyla şey çok önemli, yani yoksulluğu da yönetmek lazım.
UK-KK55

Öncelikle çocuk yoksulluğunun azaltılmasında veya çocukların bu döngüyü kırmasında,
hane halklarına bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verilerek çözüleceği
belirtilmiştir. Bu hane halklarına verilen bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri, ailelerin
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çocuğunun eğitimine, beslenmesine ve sağlığına önem vermesi, çocukların eğitim
sisteminden kopmamasının ve çocuğun aileye güvenli bağlanmasının sağlanması, sağlık
ve eğitim hizmetlerinden doğru yararlanması, toplumsal değer sistemlerini benimsemesi
ve kendini eşit yurttaş olarak tanınması ve hane halklarının ev ekonomisini etkin
yönetmesi (aynı miktar gelirle daha iyi koşullarda yaşayabilmesi vb.) üzerinde olduğu
belirtilmiştir. Peki, çocuk yoksulluğunu azaltmak için devlet nasıl erişim sağlayacaktır?
Ebeveynlerin yoksullukla mücadele etmede tek başlarına bırakılması onlara her
zaman çaresiz kılabilir. İş bulma olanakları, ne bilim altyapı hizmetleri, çocuklarını
uygun okullarda okutabilmeleri, eğitim olanaklarıyla, beslenme olanaklarıyla,
uygun sağlık koşullarıyla buluşturabilmeleri için ona göre bir toplum politikasının
oluşması lazım. Ebeveynlerin üstesinden gelebilmesi için bu toplumun da, devletin
de bunların bir biçimde sosyal devlet olarak desteklenmesi lazım tek başına. Bu
konuda ne yapılabilir? bu konuda devletin sosyal devlet olarak yoksul kişileri
destekleyebilecek bir hizmet götürmesi ve ona göre politika üretebilmesi lazım. Onun
dışında belki aileleri bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma, iş bulma
olanaklarını aileyle buluşturma, çocuklara nasıl daha nitelikli eğitim olanakları
sağlayabilirler, nasıl sağlık hizmetlerini çocuklara ulaştırabilirler. Bunu STK
yapabilirler, bu konuda STK’nin çok büyük destekleri olabilir. Bu kanallara aileler
nasıl ulaşabilirler? böyle bir çaresizlik çemberinden nasıl çıkabilirler? neyi talep
edebilirler? nelere başvurabilirler? hangi olanakları çocuklar için harekete
geçirebilirler? ve bu olanakların çocukları için ve kendileri için birer hak olduğunu
nasıl arayabilirler? bu konuda belki aileleri güçlendirmek gerekebilir ve
bilinçlendirmek gerekebilir.
UK-BG68

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısının azaltılmasında
ebeveynlere veya hane halklarına destek verilmesinin önemli olduğunu ifade etmişlerdir.
Yoksullukla mücadelede hane halklarının zorlandığını (iş bulmada zorlanma, çocuklarını
uygun okullarda okutabilme, uygun sağlık koşullarıyla buluşturabilme, uygun beslenme
olanakları sunma vb.) ve desteklenmesi gerektiğini belirtilmiştir. Bu destek
mekanizmaları, aileleri bilinçlendirerek ve eğitimler vererek ortaya konulması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda çocukları korumak ve aile bütünlüğünü güçlendirmek için
sosyal hizmetlere erişim önemli bir önlemdir. Çocuklar, mümkün olan her yerde aileleri
içinde desteklenmelidir (Hoelscher, 2006, s. 268).
Ek olarak, bu destek mekanizmalarının formel ve enformel olarak ayrılmasında fayda
görünmektedir. Hane halklarına desteğin, arkadaşları ve akrabaları tarafından enformel
ve STK ve devlet tarafından formel olarak kurgulanması gerektiğinin altı çizilmiştir.
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4.3.5.3.4.6. Çocukların İstek ve İhtiyaçlarının Öncelenmesi

Uzman ve karar vericilerin çocuk yoksulluğu azaltmak için çocuklara ilişkin sosyalleşme
olanaklarının artırılması ve bu olanaklara erişiminin kolaylaştırılmasının öneminden
bahsetmiştir.
Aslında, çocuk yoksulluğu sadece çocuk haklarının ihlali değildir, aynı zamanda
yetişkinlerin yoksulluğuna da yol açmaktadır. Çocuk haklarını yaşama geçirmek ve
yoksullukla mücadele etmek için, yoksulluğu azaltma stratejilerinde çocukların özel
ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Bu bulgular, çocuk haklarının ihlal edildiği bir
bağlamda ve yaşamda tam potansiyellerini gerçekleştirebilecek sağlıklı ve üretken
yetişkinlere dönüşecek kaynaklar veya hizmetler olmadan büyüdüklerini göstermektedir
(Minujin vd., 2006, s. 497). Buna ek olarak, çocuğun hem ev içindeki barınma durumu
ve hem de yaşadığı çevre olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, barınmayı sadece başını
sokabilecek bir yer olarak algılanmaması gerektiğini bu nedenle de çocuğun
yapabilirliğini artıracak sağlıklı fiziksel ortamın sağlanması, mahallesinde rekreasyon
alanlarının yapılması ve iyi çevre ve iyi konut anlayışının bir sosyal politika olarak
algılanmasının önemli olduğu belirtilmiştir (Uyan-Semerci vd., 2012, s. 181).
Özellikle Aktaş mahallesinde çocukların rahatlıkla oyun oynayabilecekleri ve
sosyalleşebilecekleri alanların olmamasına dikkat çekmiştir. Bu ortamların çocuklara
uygun hale getirilerek ve çocukların ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik tesislerin,
parkların ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması gerektiği de özneler tarafından
belirtilmiştir.
Gencer, Erkul ve Özmen (2020), çocuklara yönelik yapılacak olan rekreasyon
alanlarının/çocuk dostu alanların koruma, erişilebilirlik ve katılım gibi kavramlarla iç içe
oluşturulması gerektiğini aktarmışlardır. Çocuk dostu alanların koruma bağlamında,
çocukların istismar, sömürü, suistimal ve şiddetten korunması, çocukların bulundukları
mahallelerde rahat ve güvenli olarak gezebilmesinin sağlanması; erişebilirlik bağlamında
çocukların eğitim, bakım, sağlık ve barınma gibi temel gereksinimlerinin karşılanması ve
son olarak katılım bağlamında ise çocukların akranları arasındaki iletişimini
güçlendirecek mekanların oluşturulması, mahallelerinde kendileri ile ilgili alınacak
kararlar aktif katılımda bulunulmasının sağlanması ve en önemlisi bu katılımın
sağlanabilmesi ve düşüncelerini özgürce ve rahatça sunabilmesi için politika ve yasaların
oluşturulması gerekliliğini ifade etmişlerdir (s. 292-293).
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Buna ek olarak çocukların sosyalleşeceği alanların çocuklar için bir dönüşüm ve değişim
olanakları sunması da önemlidir. Çocukların aileden yeteri kadar destek alamadığı için
sosyal ve kültürel birikim olarak eksik olduğunu, okullarda bu yönlerinin de giderilmesi
gerektiğini özellikle vurgulamıştır. Çocukların boş zamanlarında kültürel faaliyetlerde
bulunmaları, müze gezileri ve şehir gezilerinin bu çocuklara sunulmasının önemini ifade
etmişlerdir.
Yani böyle tiyatroya falan götürürdüm, gezdirirdim yani onları sürekli. Böyle
Gençlik Parkına götürürdüm. Mesela paten sürme yerlerine paten öğretmek için
götürürdüm, sinema, tiyatro gibi yerler işte.
Ç-AB15
Bu çocuk yoksulluğunda zaten dediğimiz gibi en büyük şey eksiklik sosyalleşme.
Sosyalleşmeyi biraz daha arttırabilirler. Çevreyi biraz daha temizleyebilirler. Çocuk
istediği zaman rahat bir şekilde madde alamayabilir. Çocukların bulunduğu
kurumların niteliğini daha fazla arttırılabilir sadece var diye olmasın. Bir kurs varsa
o kurs gerçekten dolu dolu olabilmeli ki, o kurstan çıkan bir kişi gerçekten değişmiş
olarak çıkabilsin, yani değişim için araç bunlar hep.
UK-GA28
O çocukları gezdirin müzeleri gezdirin. Anadolu Medeniyetleri Müzesi var. Ankara
bölgesindeki okullarında inanıyorum ki giden yoktur yani ya da çok azdır, bu açıdan
çocukları kültür sanat etkinliklerine katmak lazım sosyalleştirmek lazım.
UK-ÜT49

Uzman ve karar vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için sosyalleşme
olanaklarının artırılması ve bu olanaklara erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade
etmişlerdir. Yoksulluk içinde yaşayan çocukların, en fazla yoksunluğunu çektiği bir başka
ifadeyle yoksulluğun en olumsuz izleri sosyalleşememe üzerinde konuşlanır. Aktaş
mahallesi özelinde, çevrenin çocuklar için kendilerini kötü etkileyecek unsurlardan
başlayarak temizlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Spor ve dinlenme tesislerinde özelleşmenin artması ve bu tesislere giriş ve ulaşım
ücretlerinin olması yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için engeller yaratmaktadır.
Belediyeler, çocuklara yönelik hizmetlerin ve etkinliklerin düşük ya da ücretsiz olarak
sunulmasını sağlamalıdır. Dışlama süreçlerini tetiklemesini önlemek için tüm çocuklara
ve gençlere uygulanmalıdır. Buna ek olarak, genellikle arabası olmayan ailelerde önemli
bir sorun olan ulaşım için yoksul çocuklara ve gençlere toplu taşıma araçlarına ücretsiz
veya sübvansiyonlu erişim hakkı verilmelidir (Ridge, 2002’den aktaran Hoelscher, 2006,
s. 268-269).
Buna ek olarak, sosyalleşebileceği kurumların kalitesinin artması ve bu kurumlarda
sosyal aktiviteye giden çocukların, aktivite sonunda bir dönüşüm ve değişim yaşamasının
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önemli olduğu da belirtilmiştir. Altındağ Belediyesi’nin yapmış olduğu satranç kursu
buna örnek verilebilir. UK-Eİ31’in aktardığına göre, satranç kursu öncesinde ailesiyle ve
arkadaşlarıyla iletişimi bozuk ve okula gitmek istemeyen bir çocuğun, iyi bir gelişim
göstererek kursu tamamlamıştır. Bu kursların çocukların ihtiyaçlarına göre olmasının da
altı çizilmiştir.
Yoksul ailelerin çoğu, sosyal yapıları açısından kısıtlı olarak nitelendirilen güvencesiz
şehir semtlerinde ve genel olarak çocuklar için yer ve tesislerin olmadığı bölgelerde
yaşamaktadır. Çocuklar bu ortamlarda kendilerini güvensiz hissederler, çünkü evlerinde
de oyun ve öğrenme için böyle bir alan bulunmamaktadır (Andresen ve Meinland, 2019,
s. 99). Buna ek olarak, başka bir araştırmada, 10-12 yaş grubundaki hem kızlar hem de
erkekler oyun alanlarının küçük çocuklar için tasarlandığı görülmüştür. Özellikle
dezavantajlı topluluklarda, ekipmanların sık sık bozulduğu ve oyun alanlarının çöplerle
(genellikle alkol şişeleri, sigaralar ve köpek pisliği) sarmalandığı ve bu da oyun
alanlarında oynamak veya takılmak için çekici olmayan haline getirdiğini belirtmiştir
(Bessell, 2019, s. 63).
Çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynamak ve buluşmak için tesislere erişimin yanı sıra
iyileştirilmiş sosyal ve boş zaman etkinlikleri yüksek bir önceliğe sahiptir. Bu tür
faaliyetleri kolaylaştırmak için ek mali destek arzusuyla desteklendiğinde; akranlarıyla
eşit düzeyde katılma arzusu içine gireceklerdir (Atrree, 2006, s. 62). Buna ek olarak,
çocukların sadece oyun ihtiyaçlarının değil, sosyal ihtiyaçlarının da giderilmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir. Çocukların sosyalleşmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel
etkinliklere (tiyatro, park, sinema vb.) daha fazla erişimlerinin ve katılımlarının
sağlanacağı ortamların oluşması gerektiğinin altını çizmişlerdir.
Bisiklet olabilir, top olabilir, piyano isteyen de olabilir, akıllı telefon, belki laptop,
bilgisayar isteyenler de olabilir
Ç-OEA14
Giderdim pazardan üstünü, başını, her şeyini alırdım. Her şeyi yapmak isterdim.
Bisikletiymiş, her şeyi. Hangi ihtiyaçları varsa onları yapmak isterdim. Mesela
benim kızım şeyi kazandı Ankara’da, kutlamasına gittik. Bisiklet verdiler. En çok
istediği telefondu. Bisiklet işine yaramadı, koca kızdı. “Ben ne yapacağım bisikleti”
dedi. Ama onun hangi durum, neye ihtiyacı varsa onu alabilirsin. Sorarsın.
E-SD47

Araştırmaya katılan çocuklar, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için ihtiyaçların değişim
içinde olduğunu görmüştür. Çocuklar, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için bisiklet,
top gibi eskiden de olan oyuncakları alabileceklerini ifade etmişlerdir. Buna ek olarak,
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çağın gereksinimlerinden olan piyano, bilgisayar, akıllı telefon ve sınırsız internetin de
yoksul çocukların kullanımına sunulmasını söylemişlerdir. Ç-AB15, Ç-AÖ13, Ç-EBY15
ve Ç-TYB12 de aynı düşüncededir.
Ebeveynler, çocuklar ne istiyorsa, gitar ise gitar, oyuncaksa oyuncak, bir başka ifadeyle
çocuklar ne istiyorsa, onları bu sürece katılımcı yaparak ihtiyaçlarının giderilmesine
vurgu yapılmıştır. Eğer çocukların istekleri karşılanmazsa, örneğin E-SD47 çocuğunun
telefona ihtiyacı olduğu halde bisiklet verdiklerini, bu bisikleti ne yapacaklarına dair bir
fikirleri olmadığını beyan etmiştir. Ebeveynlerin, önceliği çocukların ebeveynler veya
yardım kuruluşları tarafından belirlenmiş ihtiyaçlarını karşılamak değil, çocuğun gerçek
ihtiyaçlarını çocuklardan bu bilgileri alarak karşılamaktır ve onları mutlu etme güdüsü
içindedir. E-LÖ40, E-PS30 ve E-GK49 da aynı düşünceye sahiptir.
Onların zaten mutlu olduğu şey çok az bir şey. Nedir; bir oyun parkına götürsen, bir
yemek yedirsen. Ben bir IKEA’ya götürdüm çocuğumu. Bir çarpışan arabaya
bindirdim, bir kere de yemek yedirdim; ooo, onu aylarca anlattılar, sanki çok büyük
bir şey yapmışım gibi. Yani çocuklar çok ufak şeylerle mutlu oluyorlar. Onların bir
gülümsemesi beni çok mutlu ediyor.
E-ND45
Önce onları, ilk heyecanlanacakları şeyleri yapmak isterdim. İhtiyaçlarından daha
önemli şeyleri var onların. Mutluluk ihtiyaçları var. En önemli şey, en az aldıkları
şey. Biz sevgiyi veriyorsak karşılık istiyoruz. Karşılıksız ver şunu ya. Bir bedeli
olmasın ya. Çünkü, sevgiyle doyurulan çocuktan çok şey bekleyebilirsiniz hayattan.
UK-MB50

Ebeveynler yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için onları sevindirmek istediklerini ifade
etmişlerdir. E-GK39, E-SD47 ve E-DA38 de aynı düşüncededir. Uzman ve karar
vericiler, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için, öncelikle ihtiyaçlarına yönelik
taleplerin yerine getirme arzusu içindedir. Çocukların saf ve temiz duygulara sahip ve en
az aldıkları şeyin sevgi ve mutluluk olduğunu bu nedenle de öncelikle temel ihtiyaçlarını
karşılamak yerine karşılıksız olarak sevginin verilmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir.
Çocuklara ihtiyaçlarının, hayallerinin ve hangi oyunu oynama isteklerinin sorulması, bu
gereksinimlerden yola çıkarak çocuğun kendini güvende hissedecek ve yüzlerini
güldürecek bir ortamın oluşturulmasının önemli olduğunun altı çizilmiştir. Aslında
çocukların heyecanlanacağı, tebessüm edeceği ve mutlu olabileceği bir ekosistemin
kurulması gerektiğini belirtmişlerdir.
Çocuklar, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için hayal ettikleri gibi bir evde oturmak
isteklerini belirtmişlerdir. Koltuklarının güzel, duvarlarının rengârenk, kendilerine ait bir
ev hayal ettiklerini söylemişlerdir. Odalarını da okuma kitapları ve teknolojik aletlerle
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hayal etmişlerdir. Ebeveynler ise, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının azalmasında
yeni bir eve taşınmayı, bu evin iyi bir mahallede olmasını ve çocukların her ihtiyacını
kapsayacak bir şekilde donatılmasını istemişlerdir. Buna ek olarak, evin iyi bir mahallede
olmasından dolayı çocukların iyi okula gideceği düşüncesi hakimdir. Böylelikle
çocukların iyi okullarda kaliteli eğitim alacağını ifade etmişlerdir.
Ailelerine güzel bir ev alırdım sihirli değnekle. Çocuğun hayal ettiği bir ev alırdım.
Koltukları güzel, televizyonu güzel, kendi istediği mesela bilgisayarının olması,
evinin renkli mesela güzel olması yani. Neşe dolu bir evin olması. Yine beyaz olurdu.
Duvar kâğıdı mavi, üstünden geçerdim. Güzel faktörlü mesela resimler alırdım,
onlardan astırırdım. Ev ne kadar kişilerse o kadar işte. Mütevazı. Büyük daha çok
zarara sokar adamı. Elektriği, suyu, temizlikti. Kendi yorulur.
Ç-ÖBK14
Ben zengin olsam çok yardım ederdim, isterse ev kurardım ailesine. Ailesiyle
beraber bir güzel ev almak isterdim, onlar için de evinin içini her şeyle doldurmak
isterdim. Onların güler yüzü sana ne mutluluk verirdi.
E-SD47

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, çocuk yoksulluğunu azaltmada barınmanın önemli
olduğunu

vurgulamışlardır.

Araştırmaya

katılan

çocuklar,

yoksul

çocuklara

arkadaşlarında olduğu gibi aynı özelliklere sahip bir ev vermek istediklerini, aslında bir
nevi çocuğun hayal ettiği bir evi almak istediklerini söylemişlerdir. Bu evin koltuklarının
güzel olduğu, duvarlarının renkli ve bilgisayarın olduğu ancak evin mütevazı olması
gerektiğini de belirtmişlerdir.
Zaten ev alacak durumları yoktur, başlarını sokacak bir evlerinin olmasını isterdim.
Güzel bir odalarının olmasını, yatakları olsun, güzel lambaları, duvar kağıtları,
çalışma odası olsun öncelikle, bilgisayarları olsun hani oluyor ya, çalışma şeyi,
onun olmasını isterdim. Bir kalem kutusu, kitaplık. Mesela benim de var dolabım,
ama çok dağınık, tutamıyorum çünkü. Kitap dolabının, hikaye kitapları dolabının
ayrı olmasını isterdim.
Ç-BÇ15
Çocuklarımı düzgün bir yerde yaşatmak isterdim…Yani düzgün bir evim olacaktı,
çocuklarımın eşyası olacaktı, odası olacaktı; çocuklarım düzgün okula giderdi,
düzgün üst baş giyerdi, öyle gider gelirdi, sevinçle kapıyı açacaktı…Çocuklar
buradan çıkmak istemiyor, burada istiyorlar çocuklar.
E-FÇ39

Aslında bir bakıma yoksul çocukların barınma ihtiyacı ile kendilerine ait bir oda ihtiyacı
kesişmektedir. Araştırmaya katılan çocuklar, yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için
güzel bir oda ve odanın içini çalışma masası ve okuma kitapları ile donatmak istediklerini
belirtmişlerdir. Buna ek olarak, odayı güzel lambalarla, renkli duvar kâğıtlarıyla ve şekilli
yataklarla da süslemek istemektedir. Ç-TYB12, Ç-MD12, Ç-EBY15 ve Ç-AÖ13 aynı
düşüncededir.
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Ocak (2016) ise, yoksulluğun sürekli ve en şiddetli olarak hissedilen yerlerin evlerde
olduğunu ve bu hane halklarında yoksulluğu en fazla kadınların deneyimlediğini
belirtmiştir. Buna ek olarak, evlerin bir mahkûmiyet alanı gibi ve sağlıksız bir yaşam
mekanı olduğunu bu nedenle hane halkında yaşayan bireylerin sık sık hastalıklara ve en
çok da çocukların ve kadınların hasta olduklarını ifade etmiştir. Bu bağlamda,
yoksulluğun birazcık da olsa şiddetinin azaltılması için çocukların ve kadınların/annelerin
ev sahibi olma hayali olduğunu söylemiştir (s. 171).
Ebeveynler yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için güzelce yaşayabilecekleri bir eve
taşınmayı veya taşındıkları yerdeki okula gitmelerini öncelemiştir. Ebeveynler, yeni bir
eve taşındıklarında çocuklarının iyi bir ortamda büyüyeceğini, odalarının olacağını ve
düzgün okula gideceğini belirtmiştir. Aktaş mahallesinde, okullar olmasına rağmen, iyi
eğitim veren ve çevresinde madde satılmayan bir okulun olması ebeveynlerin yoksulluk
içinde yaşayan çocuklar için isteklerinden birisidir.
Hem sosyal konut tahsisinde hem de yeni konut sitelerinin tasarımında çocukların
barınma ihtiyaçları genellikle göz ardı edilmektedir. Çocukların oyun oynaması,
ödevlerini yapması, arkadaşlarını davet etmesi ve biraz mahremiyet yaratması için yeterli
alana sahip olmalarının sağlanması gerekir. Mahallelerin güvenli, uyuşturucu ve
suçlardan arınmış olması ve oyun oynamak veya sadece vakit geçirmek için güvenli bir
alanın sunulması gerekir. Çocukların görüşleri yetişkinlerin görüşlerinden önemli ölçüde
farklı olabileceğinden, toplumların yaşamına ve gelişimine aktif olarak katılmalıdırlar
(Hoelscher, 2006, s. 267). Bu bağlamda, çocukların rahatlıkla ve özgürce
dolaşabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri çocuk dostu evler ve sitelerin inşa edilmesi
gerekmektedir.
Yeni bir anne baba üretirdim. Özellikleri olurdu, sihirli değneğimle yapardım.
Çocuklarına daha iyi bakmalarını, sevgi göstermelerini, şefkat göstermelerini,
hoşgörüyle davranmalarını isterdim.
Ç-MD12
Bir kere başlarında anneleri, babaları yoksa onlar için hayat çok zor olur. Ne
bileyim, yetimhaneye falan girerler, sahip çıkar onlara devlet. Yani öyle de okur,
kendine bir iş sahip edinir, sonra para kazanır, ev falan alır kendine işte.
Ç-TYB12

Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar, yoksulluğu azaltmak için çocuklarının başında anne
ve babalarının bulunmaları istemişlerdir. Ancak bu yeni ana – babanın üretimi, zengin
olmasını istemekten ziyade kendilerine iyi bakmalarını, sahip çıkmalarını ve hoş görülü
bir şekilde davranmalarını istemişlerdir. Eğer baba ve anne sahip çıkmadığı takdirde
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çocukların küfür anlayışının yerleşeceğini ya da yetimhaneye verileceğini söylemişlerdir.
Bir bakıma çocuklar, yoksulluklarını değil yoksunluklarını azaltmak için bu yorumlarda
bulunmuşlardır.
4.3.5.5.5. Denetim ve Somut Adımlar

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede denetimin, kontrolün ve
izlemenin çok önemli olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarda
cezasızlığın ve şeffafsızlığın hâkim olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, çocuk yoksulluğu
ile mücadelede kurumların, şeffaf, denetlenebilir ve harcamalarının tek tek sorgulanabilir
olmasının gerektiğinin altını çizmiştir.
1-) cezasızlık çok önemli, 2-) şeffaflık. Bunlar sağlanmadan da koordinasyon olmaz.
Dolayısıyla bu ikisi sağlanacak, ondan sonra koordinasyona karar verirsin.
Sorumlulukları net olarak yazmak, belirlemek ve bunları takip etmek gerekir.
Türkiye’de kurumsal yapı o kadar zayıf değil yani. Niyet lazım ve mutlaka
cezasızlığın kaldırılması ve şeffaflık üzerine de çalışma yapmak lazım.
UK-HA43
Gerçekten temel neyse, yönetmelikte ne varsa o uygulanması lazım. Bu ülkenin en
büyük eksikliği o. yönetmeliklerde olan şeyler uygulanmadığı için bu durumdayız.
Bence yönetmelikte hiçbir sıkıntı yok. Denetimin gerçekten çok iyi yapılması lazım
her konuda.
UK-GA28

Uzman ve karar vericiler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede kontrolün önemli olduğunu
ifade etmiştir. Özellikle Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarda cezasızlığın ve şeffaflığın
olmadığı yönünde kanaat bildirmişlerdir. Bu durumun çocuk yoksulluğu ile mücadelede
dezavantaj yaratacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, kurumların ve yöneticilerin
denetlenebilir ve erişilebilir olmasını, bunun yanı sıra kurumların parayı nereye
harcadığının daha şeffaf bir biçimde kamuoyuna açık bir şekilde sunması gerektiğinin altı
da çizilmiştir. Buna ek olarak alana yönelik yönetmeliklerin çok iyi hazırlandığını, ancak
bu yönetmeliklerin bazı durumlarda dışına çıkılarak iş yapıldığı belirtilmiştir. Öte yandan,
ailelere verilen yardımların da denetlenmesi gerektiği ama bu denetlemenin hane halkını
rencide edici bir şekilde değil de insan onuruna yakışır bir şekilde denetlemenin olması
yönünde görüş bildirmişlerdir. Ancak en önemli motivasyonun, çocuk yoksulluğu ile
mücadelede iradenin ve niyetin sürdürülebilir olmasıdır.
Çin ve Hong Kong üzerinde yapılan araştırmada, çocuklar hakkında sistematik resmi
kayıtların ve bilgilerin olmadığı görülmüştür. Her iki toplumda, çocuk haklarının
korunması ve refahının iyileştirilmesine ilişkin farkındalığı artırmak için, topluma çocuk
yoksulluğuna ilişkin sistematik ve güncel resmi istatistikler sunulmalıdır. Her iki
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toplumda, çocuk yoksulluğunun azalmasındaki ilerlemeyi izlemek ve denetlemek için
özel kurumlar ve departmanlar kurulması gerektiği önerilmiştir (Qi ve Tang, 2015, s. 40).
Uzman ve karar vericiler, herhangi bir projenin, çalıştayın vb. somut çıktılarının hizmet
alana yönelik bir faydasının olmaması nedeniyle kurumlar ve uzmanlar arasından iş
birliklerinin iyi yürümediğini ifade etmiştir. Bu nedenle çocuk yoksulluğu ile mücadelede
somut çıktıların mutlaka olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Çocuklarla ilgili il kurulları var, bunlar toplanmıyor bile. O toplantıyla vali
yardımcısı niye gelmiyor, aman konuşuyoruz konuşuyoruz bir şeyler olmuyor diye
gelmiyor. O yardımı bağlayan sosyal yardım görevlisi, o insanın hayatını bir şey
değiştirmediğine inanıyor. O insanın koşulları iyiye de gitmeyeceğini biliyor. O
yardımı alan insan da böyle düşünüyor. Öyle olunca çark böyle gidiyor.
UK-FD54
Zirveler düzenliyoruz, zirveler yapılıyor, hep bir şey havada da kalıyor açıkçası. 4
yıldır buradayım, daha önce rehabilitasyon merkezi, birçok yerde de çalıştığımda,
gözlemlediğimde, yapıyoruz ama şunlar yapılacak ortada somut bir şey aman aman
yine yok havada.
UK-Eİ31

Uzman

ve

karar

vericiler,

katıldıkları

birçok

toplantının

ve

çalıştayın

somutlaşmamasından dolayı sitem içerisindedir. Örneğin, çocuklara ilişkin bir projede,
önemli bir projede, kamudaki üst düzey bir yöneticinin katılmaması verilebilir. Birçok iş
birliği projelerinde insanlar bir şeyi değiştiremeyeceğini inandığı için projelerin somut
çıktıları olmamakta veya hizmet alana bir yansıması olmamaktadır. Bu bağlamda, çocuk
yoksulluğu ile mücadelede kurumların, kuruluşların, uzmanların ve akademisyenlerin iş
birliği içinde çalışması isteniliyorsa ortak bir iradenin konulması, bu iradeyi
benimsemeleri ve somut adımların atılması gerekmektedir.
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5. BÖLÜM SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.

5.1. SONUÇLAR
Bu çalışmada, çocukların, ebeveynlerin ve uzman ve karar vericilerin çocuk yoksulluğuna
ilişkin algıları, deneyimleri, görüşleri ve önerileri dikkate alınarak çocuk yoksulluğunun
ekosistem perspektifi temelinde analizi yapılmıştır. Çocuk yoksulluğunun iyi bir şekilde
kavranabilmesi için, yoksulluğun ve çocuk kavramının iyi anlaşılması gerekmektedir.
Bu bağlamda, kavramsal çerçevenin birinci kısmında tezinde kuramsal çerçevesini
oluşturan ekosistem perspektifi ve çocuk merkezli kalkınma modeline değinilmiştir.
İkinci kısımda yoksulluğun zaman içerisinden tarihsel dönüşümü incelenmiş, günümüzde
yoksulluğun nasıl tanımlandığı ve yoksulluğun ölçülmesinde kullanılan kavramlar
açıklanmış ve çocuk yoksulluğunun ölçülmesinde karşılaşılan zorluklar belirtilmiştir.
Üçüncü kısmında, eski uygarlıklardan başlayarak günümüze kadar, araştırmacıların ve
toplumların çocukluğa ve çocuk kavramına bakış açısının nasıl değiştiği ortaya konulmuş
ve günümüzde modern çocukluk paradigması ile beraber çocuk kavramını ve haklarının
önemine vurgu yapılmıştır. Dördüncü kısmında ise, yoksulluk ve çocuk kavramı
bütünleştirilerek ve tezin ana konusu olan çocuk yoksulluğuna giriş yapılmıştır. Bu
kısımda çocuk yoksulluğunun tanımı yapılmış, sonrasında çocuk yoksulluğuna neden
olan etmenler ortaya konmuş ve son olarak yoksulluğun çocuklarda yol açtığı olumsuz
durumlara değinilmiştir. Son kısmında ise, Türkiye ve AB ülkelerine ilişkin çocuk
yoksulluğuna dair geniş bir istatistiksel veri tabanı sunulmuştur.
Yöntem kısmında ise, çocuk yoksulluğunun her boyutuyla düşünülmesi gereken sosyal
bir sorun olduğu ve bu nedenle ‘çevresi içinde birey’ kavramından hareket ederek, çocuk
yoksulluğuna ilişkin görüşmelere sadece çocukların değil, ebeveynleri de dahil edilmiştir.
Buna ek olarak çocukların iletişime geçebileceği ve çocuk yoksulluğunu anlamada bizlere
yol gösterecek olan uzman ve karar vericilerle de görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerdeki
veriler derinlemesine mülakat ve katılımcı gözlem metotlarıyla elde edilmiştir. Bu
görüşmelerde, öznelere yönelik ayrı ayrı hazırlanmış yarı yapılandırılmış form
kullanılmıştır.
Bulgular kısmında, öznelerden elde edilen veriler çocuk yoksulluğu algısı, yoksulluğun
çocuklar üzerinde etkisi, yoksullukla çocukların başa çıkması, çocuk yoksulluğunun
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zamanla değişim algısı ve öznelerin çocuk yoksulluğunun azaltılmasına ilişkin önerileri
olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır.
Çocuk yoksulluğu algısı ‘Temel İhtiyaçlar’ ve ‘Temel Olmayan İhtiyaçlar’ olmak üzere
iki alt tema altında incelenmiştir.
Türkiye özelinde yapılan araştırmalarda ve istatistiklerde, hane halklarının temel
gereksinimlerini karşıladıkları bilinmektedir. Ancak bu araştırmada, hane halklarının ve
çocukların ihtiyaçlarına yönelik beslenemedikleri, giyinemedikleri ve barınamadıkları
görülmüştür. Bu bağlamda, çocuklar ‘çocuk yoksulluğu’ kavramını daha çok temel
gereksinimler üzerinden tanımlarken, ebeveynler ve uzman ve karar vericiler ise daha çok
temel olmayan gereksinimler üzerinden tanımlamıştır. Bunun nedeni olarak ebeveynlerin
çocuklarına yönelik birçok temel gereksinimlerini karşıladığını düşünmesidir. Buna ek
olarak, uzman ve karar vericilerin ise hem alan bilgisi hem de alan yazın bilgisine sahip
olmasından dolayı çocuk yoksulluğu kavramına daha geniş bir pencereden bakmasıdır.
Bu bağlamda, sosyal hizmet bilgi, beceri ve değer temelinde, sorunun çözümü için
‘bireyin olduğu yerden başlama’ anlayışı uygulanmaktadır. Bu nedenle yoksullukla ilgili
alan araştırmalarında, bireyin olduğu yerden araştırmanın başlaması, bireyi daha iyi
anlamamıza ve konuyu daha da içselleştirmemize yardımcı olabilir.
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi ‘Barınma’, ‘Beslenme’, ‘Eğitim’, ‘Kıyafet’,
‘Sağlık’, ‘İletişim’, ‘Harçlık’, ‘Boş Zaman Değerlendirme ve Sosyalleşme’ ve ‘Suç ve
Madde’ olmak üzere dokuz alt tema altında incelenmiştir.
Yoksulluğun çocuklar üzerine etkisi bir hayli olumsuzdur. Özneler, yoksulluğun özellikle
çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve sosyalleşmesini etki ettiğini ifade
etmişlerdir. Buna ek olarak, yoksulluğun çocuklar üzerinde çarpan etkisi de
bulunmaktadır. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpan etkisi şu şekilde açıklanabilir;
yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların zamanla sağlık sorunlarının oluşmaya
başladığını ve bu sağlık sorunlarının eğitim hayatlarına olumsuz yönde (beslenme >
sağlık > eğitim) yansıdığı görülmüştür. Buna ek olarak yamalı, eski püskü ve kendisinin
olmayan kıyafetlerle okula giden çocukların okuldaki akranları tarafından (kıyafet >
eğitim > dışlanma) dışlandığı belirtilmiştir. Buna ek olarak, çocuklarla yapılan
görüşmelerde, çocukların yoksulluk içinde yaşadıklarının bilincinde olduğu görülmüştür.
Yoksulluğun kendilerini aşırı yönde olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Ebeveynler ise,
çocukları için her şeyi yaptıklarını ancak çaresiz kaldıklarını söylemiştir. Uzman ve karar
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vericilerin görüşleri, çocukların ve ebeveynlerin görüşleriyle tutumlu olduğu
gözlenmiştir. Bunun yanı sıra, yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin
araştırmada elde edilen bulgular, alan yazınla benzerlik göstermektedir.
Yoksullukla çocukların başa çıkması ‘Hane İçi Stratejiler’ ve ‘Hane Dışı Stratejiler’
olmak üzere iki alt tema altında incelenmiştir.
Özneler, çocukların yoksullukla başa çıkma stratejisi olarak biriktirmenin, yetinmenin ve
aile içi destek mekanizmalarının önemli olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra çocuklar
eğitime odaklanmalarının yoksullukla başa çıkmak için kritik derecede önemli olduğunu
vurgulamıştır. Ebeveynler ve uzman ve karar vericiler, çocukların isyan ederek (negative
coping-olumsuz başa çıkma) başa çıktıklarını da ifade etmişlerdir. Aslında özneler, hane
içi stratejilerle çocukların yoksullukla başa çıktığını belirtmiştir. Öte yandan, çocuklar,
kendilerini dolaylı olarak etkileyen bir durumu da ifade etmiştir. Çocuklar,
ebeveynlerinin çalışmadığını, bu nedenle ebeveynlerinin evde boş boş oturduğunu ve
dolaylı olarak kendilerinin yoksullukla başa çıkma noktasında zorlandıklarının altını
çizmiştir.
Bu durumu Türkdoğan (1996) yaptığı çalışmada bireylerin yoksullukla başa çıkma
stratejisini idare etme sanatı olarak adlandırdığını “yoksulların siyasetinin ara sıra
rastlananlar haricinde bir protesto ve kamusal ve kolektif direniş siyaseti olmaktan çok,
sessiz, fark edilmesi güç, sistematik olmayan, tekil eylemlerden oluşan, bireysel ve ailevi
olarak doğrudan sonuç alma, başa çıkma ve durumunu iyileştirmeye veya kurtarmaya
çalışma siyaseti olduğuna” dikkat çekmiştir (Aktaran Erdoğan, 2016, s. 40).
Çocuk yoksulluğunun zamanla değişim algısı ‘Geçmişte Çocuk Yoksulluğu Daha Fazla’,
‘Günümüzde Çocuk Yoksulluğu Daha Fazla’ ve ‘Gelecekte Çocuk Yoksulluğu’ olmak
üzere üç alt tema altında incelenmiştir.
Bu bağlamda, çocukların büyük bir kısmı, yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının
geçmişe oranla günümüzde daha fazla olduğunu, ancak gelecekte yoksulluk içinde
yaşayan çocuk sayısının azalacağını ifade etmiştir. Ebeveynlerin büyük bir kısmı ise,
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının günümüze oranla geçmişte daha fazla olduğunu
ve gelecekte yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının artacağını ifade etmiştir. Aslında
bu durum, çocukların tam tersidir. Ebeveynler yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için
geleceğe umutsuzlukla bakmaktadır. Uzman ve karar vericilerin büyük bir kısmı,
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının geçmişte mutlak yoksulluk olarak fazla
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olduğunu, günümüzde ise bu çocukların göreli olarak daha yoksul olduklarını ifade
etmiştir. Ayrıca uzman ve karar vericiler, geleceğe ilişkin yorumlamalarında ise, çok azı,
yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısının azalacağını söylemiş, yarısına yakını çocuk
yoksulluğunun artacağını ve diğer yarısına yakını ise uygun ve etkin politikalar
bulunmazsa çocuk yoksulluğunun artacağını belirtmişlerdir. Uzman ve karar vericiler
çocuk yoksulluğuna ilişkin geleceğe yönelik düşüncelerinin de olumsuz olduğu
gözlenmiştir.
Öznelerin çocuk yoksulluğunu azaltmak için sunduğu öneriler ‘Çocuk Yoksulluğu ile Baş
Etmenin Esas Sorumlusu Kim?’, ‘Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Yardım Seçenekleri
Nelerdir?’ ve ‘Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Öznelerin Sundukları Öneriler
Nelerdir’ üç alt tema altında incelenmiştir.
Öznelere, ‘Çocuk Yoksulluğu ile Baş Etmenin Esas Sorumlusu Kim?’ sorusu
sorulduğunda kamu, aile ve diğer (STK, hayırsever) olmak üzere üç alt tema altında
toplanmıştır. Bazı ebeveynler, çocuk sayılarının fazla olması, ilgilenememe gibi
nedenlerle aileleri başka bir ifadeyle kendilerini sorumlu tutmuşlardır. Öte yandan, birçok
uzman ve karar verici ise, çocuk yoksulluğu ile baş etmenin esas sorumlusunun sistemin
kendisi olduğunu başka bir ifadeyle kamuyu sorumlu tutmuştur. Diğer teması altında ise,
ebeveynler kamu ve aile dışında hayırseverlerin ve uzman ve karar vericiler ise STK’nin
sorumlu olduğunu ifade etmiştir.
Öznelere, ‘Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Yardım Seçenekleri Nelerdir?’ sorusu
sorulduğunda nakdi yardım, ayni yardım ve diğer olmak üzere üç alt tema altında
toplanmıştır.
Özneler genellikle hem hane halkının ihtiyaçlarına yönelik parayı kullanabilmesi hem de
çocukların parayı nasıl kullanacağını bilmemesinden dolayı nakdi yardımların doğrudan
ebeveynlere yapılması gerektiğini belirtmiştir. Öte yandan, çocukların eğitim, kıyafet,
sosyalleşme gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ayni yardımların doğrudan
çocuklara yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Ebeveynlere yapılan nakdi yardımların
çocuğa ulaşmaması durumunda -ebeveynler kendi özel ihtiyaçlarını karşılaması
durumunda- kesinlikle çocuğa ayni yardım yapılmasının önemli olduğu söylenmiştir.
Çocuklara yapılan ayni yardımların, tek düze (tek renk kıyafet vb.) şeklinde yapılmaması,
bu bağlamda çocukların özgürce seçmesine özen gösterilmesinin önemli olduğu da
vurgulanmıştır. Diğer teması altında ise, uzman ve karar vericiler yardımların çocuk
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yoksulluğu ile mücadele pek işe yaramayacağını bunun yerine ebeveynlerin istihdam
edilmesini önermiştir.
Öznelere, ‘Yoksulluk İçinde Yaşayan Çocuk Sayısını Nasıl Azaltırdın?’ ve ‘Yoksulluk
İçinde Yaşayan Çocuklar İçin Neler Yapmak İsterdin? soruları sorulmuş ve çocuk
yoksulluğu ile mücadelede sistemin tek bir çatı altında toplanması, toplumun genelinde
çocuk yoksulluğuna ilişkin ortak bir anlayışın geliştirilmesi, bütüncül politikaların
oluşturulması, politikaların uygulanma noktasında yerelleşmeye önem verilmesi ve tüm
bu gelişmelerin şeffaf ve hesap verebilirlik şeklinde incelenmesi için denetim
mekanizmasının oluşturulması olmak üzere beş alt tema altında toplanmıştır.
Şekil 15. Çocuk Yoksulluğu ile Mücadelede Öznelerin Önerileri
Tek çatı

Ortak Dil

•Sosyal Adalet
•Eşitlik
•Bölüşüm

Bütüncül
Yaklaşım
•Eğitim
•Göç
•İstihdam
•Yardım

Yerelleşme
• Risk haritası
• Doğru tespit
• İş birliği
• Ailelere
farkındalık
• Hane
halklarına
destek
• Çocukların
istek ve
ihtiyaçları

Denetim
•Denetim
•Kontrol

Şekil 15’te görüldüğü gibi, özneler, çocuk yoksulluğu ile mücadelede sistemin tek bir çatı
altıda toplanmasının hem ortak dilin hem de bütüncül politikaların oluşturulma sürecinde
faydalı olacağını ifade etmiştir. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğunun çok boyutlu olarak
mücadele edilmesi gereken bir sosyal sorun olarak ele alınmış ve bu nedenle sadece
AÇSHB’nin değil, çocuk yoksulluğu konusunda doğrudan ve dolaylı ilgili olan
bakanlıkların da katılımıyla bir kurulun oluşturulması esasında görüş bildirmiştir. İkinci
olarak, çocuk yoksulluğunun iyi anlaşılabilmesi ve sosyal adalet, eşitlik ve bölüşüm
vurgusunun yapılabilmesi için toplumun ve kurulun üzerinde anlaşacağı ortak bir dilin
oluşturulmasının elzem olduğu görüşü ortaya atılmıştır. Üçüncü olarak, çocuk yoksulluğu
ile mücadelede bütüncül politikaların oluşturulması ve bu politikaların özellikle eğitim,
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istihdam, göç ve yardım alanlarından iyi bir şekilde beslenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Dördüncü olarak, çocuk yoksulluğu ile mücadelede oluşturulan bütüncül politikaların
yerelleşme yoluyla çocuklara ve hane halklarına daha etkin ve ihtiyaca yönelik ulaşması
beklenmektedir. Bu bağlamda, yerelleşme ile beraber çocuk yoksulluğunun gün yüzüne
çıkarılmasında bölgeye/mahalleye/ilçeye ilişkin risk haritasının oluşturulması ve
tespitlerin

doğru

yapılması

önerilmiştir.

Buna

ek

olarak

özneler,

kamu/STK/hayırseverlerin iş birliği ile çocuk yoksulluğunun yönetilmesi ve anlaşılması
noktasında ailelere farkındalık kazandırılması, hane halklarına destek verilmesi ve bunları
yaparken çocukların istek ve ihtiyaçlarını öncelenmesinin anahtar bir rol oynayacağını
ifade etmiştir. Son olarak, özneler sistemin her aşamasında şeffaflığın ve hesap
verebilirliğin olmasının gerektiğini ve her aşamasında etki analizlerinin yapılarak sürekli
geri bildirimler yoluyla sistemin daha da geliştirileceği bir denetim mekanizmasının
olması gerektiğini de vurgulamışlardır.

5.2. ÖNERİLER
Bu aşamada, alan yazın ve bulgulardan elden edilen bilgiler ışığında şu öneriler yapmak
mümkün hale gelmiştir.
Çocuk yoksulluğu sorunu, birçok ülkenin asıl gündemi haline gelmeye başlamıştır. Çocuk
yoksulluğu ile mücadelede gelir eşitsizliği sorununa da odaklanılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. Çünkü zenginin daha zenginleştiği, yoksullun daha yoksullaştığı bir
döneme doğru gidilmektedir. Çocuk yoksulluğu ile mücadelede gelir eşitsizliği sorunu
bir yana, çocukların refahı için ne kadar harcanıyor ve GSYH’den ne kadar pay ayrılıyor?
gibi harcamaların ve oranların öneminin yanı sıra çocukların refahını sağlamak ve
çocukların yoksullukla mücadelesini kolaylaştırmak için yapılan harcamaların
kapsayıcılığı nedir?, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında, çocukları korumaya ilişkin
programlar ve politikalar ne kadar derinlemesine oluşturulmuştur? gibi sorular da önem
kazanmaya başlamıştır. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğu sorununun çözümünde
toplumun ve devletin ne kadar istekli olduğu ve bu sorunu ne kadar öncelediği de
önemlidir. Sosyal refah devletlerinin, çocuk yoksulluğu ile mücadelede hem kapsayıcılık
hem de çocuk yoksulluğuna ilişkin rakamlar bakımından başarılı olduğunu söylenebilir.
Türkiye özelinde yapılan araştırmalarda ve istatistiklerde ise, hane halklarının açlık
düzeyinde

temel

gereksinimlerini

karşıladıkları

bilinmektedir.

Ancak

yapılan

araştırmada, hane halklarının ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik beslenemedikleri
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görülmüştür. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğunun, kır-kent ayrımı, sadece aileye
odaklanılması, kişi başına düşen gelirden etkilenmemesi vb. gibi durumlardan ötürü
ölçülmesi de zordur. Bu bağlamda, çocuk yoksulluğu ile mücadelede, toplumun ve
devletin bakış açısını değiştirmesi elzemdir. Bir bakıma, toplumların ve devletlerin
yoksulları tahmin etmeye yönelik değil anlamaya yönelik bir yaklaşımı bir başka ifadeyle
katılımcı yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Parasalcı, Yapabilirlik ve Sosyal
Dışlanma yaklaşımlarını dışlamayarak ancak bir bakış açısını sağlaması açısından
‘Katılımcı Yaklaşımın’ öncelenmesi, çocuk yoksulluğu ile mücadelede bizleri bir adım
öne taşıyabilir. Bu bağlamda, Türkiye’nin çocuk yoksulluğu ile mücadelede çocuğu
merkeze alan ve bütüncül bir bakış açısıyla ve çocuğun ihtiyaçlarına yönelik ve çocuğun
katılımını sağlayacak şekilde yaklaşması gerekmektedir.
2017 yılına ilişkin EUROSTAT ve OECD’den elde edilen veriler ışığında Türkiye’nin
çocuk yoksulluğu yüzdesi, çocukların maddi yoksunluk yüzdesi, sosyal transferlerden
sonra çocuk yoksulluğu yüzdesi (eşdeğer medyan gelir %60), aileye ve çocuğa GSYH
içinden ayrılan miktar ve yüzde olarak son sıralarda yer aldığını söyleyebiliriz. Öte
yandan, şunu da söylemekte yarar bulunmaktadır. 2006-2017 dönemlerine ilişkin sosyal
transferler yapıldıktan sonra eşdeğer hane halkı medyan gelirin %60’ın altında olan
çocukların yoksulluk oranı bakımında Türkiye’nin olumlu gelişim gösterdiği
görülmektedir. Bu bağlamda, 2017 yılına ilişkin verilerde Türkiye çocuk yoksulluğu
istatistikleri bakımından son sırada yer almasına rağmen 2006-2017 dönemine ilişkin
çocuk yoksulluğu oranlarında bir iyileşmenin görüldüğü de açıktır. Şekil 12’de görüldüğü
üzere, sosyal transferler yapıldıktan sonra eşdeğer hane halkı medya gelirin %60’ın
altında olan çocukların yoksulluk oranında büyük düşüşler gözlenmiştir.
Bununla birlikte, Şeker-Demir ve Dayıoğlu (2015) yaptığı araştırmada, Türkiye’deki
bireylerin %49,7'si bir yıl içinde ve %71,6'sı iki yıl içinde yoksulluktan çıktığını tahmin
etmişlerdir. Buna ek olarak, 2006-2009 yılları arasında yoksulluktan yıllık çıkış oranını
%35 ve giriş oranı ise %8,6 olarak tahmin etmişlerdir. Bununla birlikte, yoksulluk içinde
geçirilen zamana bağlı tahmini çıkış oranlarının Avrupa tahminlerine yakın olduğunu
belirtmişlerdir. Türkiye’de ortalama yoksulluk süresinin iki buçuk yıl civarında olduğunu
ve yoksulluğun Türkiye'de kısa süreli bir fenomen olmadığını iddia etmişlerdir (s. 483,
490-491). Bunun yanı sıra, Dayıoğlu ve Şeker-Demir (2016) çalışmasında ise yine 20062009 yılları arasında yoksul çocukların %30'unun ve çocuk nüfusunun %15,4'ünün

301

yoksulluk yaşadığını tahmin etmişlerdir. Buna ek olarak, sürekli yoksul çocuklar,
karşılaştıkları ciddi maddi yoksunluğun gösterdiği gibi bazı gerçek zorluklara
katlandıklarını ve kalıcı şiddetli maddi yoksunluğun kalıcı gelir yoksulluğundan daha
yaygın olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Çeşitli varsayımlar altında, yoksulluğa giren bir
çocuğun üç ila beş yıl boyunca yoksul kalacağını tahmin etmişlerdir (s. 554).
Bu bağlamda, çocuklara verilen şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları onların temel hak
ve hürriyetlerini koruma yönünde yapılan önemli yardımlardır. Yapılan araştırmalarda,
nakit transferlerin çocuk yoksulluğunu azalttığı görülmüştür. Özellikle şartlı eğitim
yardımı, eğitimini zorunlu olarak bırakmak zorunda kalan çocukların sayısını
azaltmasında etkili rol oynamaktadır. Diğer taraftan şartlı sağlık yardımının çocukların
gelişimlerinin izlenmesi yönünde önemli bir yönü bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuk
yoksulluğu ile mücadelede sosyal transferlerin önemi yadsınamaz bir gerçektir, ancak
yapılan bu transferlerin çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olması, çeşitlenmesi, periyodik ve
miktar olarak arttırılması çocuk yoksulluğunu daha düşürücü noktaya getireceği
söylenebilir. Bu bağlamda, çocukların yoksulluğu ebeveynlerinden veya hane
halklarından daha şiddetli ve derinlemesine yaşadığı görülebilir. Bu nedenle çocuk
yoksulluğu ile mücadelede sosyal transferlerin yanı sıra çocukları yoksulluktan koruyucu
ve çocukların yoksulluğa düşmeden önleyici politika ve programların oluşturulması
gerekmektedir.
‘Çocuktur ne anlar’, ‘o okuluna gitsin’, ‘dersini yapsın’ gibi düşünceler artık günümüz
çocukların istek ve ihtiyaç kalıpları ile bir değildir. Şimdiki çocuklar, ebeveynlerin
anlamadıkları ve düşünemedikleri birçok şeyin farkındadır. Çocukların, yaşamın içinde
olduklarını unutmamak gerekir. Çocuklarla yapılan derinlemesine mülakatlarda,
kendilerinin anlaşılmasını istemektedir. Bu doğrultuda toplum olarak çocuklara sahip
çıkmalı ve çocukların ihtiyaçları ve istekleri gözetilmelidir. Buna ek olarak, çocuk
yoksulluğu ile mücadelede çocukların karar alma süreçlerine katılımı oldukça önemlidir.
Bu süreçte her çocuğun istek ve ihtiyaçlarının farklı olması ve yoksunluk hissettiği
alanların çeşitlilik göstermesi söz konusudur. Çocuğun veya ailenin karar alma sürecinde
bir arada olması yapılacak olan desteklerin daha etkili olmasını sağlayabilir. Bir ebeveyn
için yoksunluk olarak görülmeyen istek veya ihtiyacın, çocuk için büyük bir yoksunluk
olabilir. Buna ek olarak, değişen dünya ile birlikte çocukların algılarının farklılaşması
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onların karar alma süreçlerinde güncel çözümlerin oluşmasında katkı sağlayacağı
unutulmamalıdır.
Eğitim, yoksul çocukların toplumda kendilerine saygın bir yer edinmelerini
sağlayabilecekleri ve yoksulluktan kurtulabilecekleri araçlardan biri olarak görülebilir.
Bundan dolayı çocukların eğitime olan motivasyonlarını artırmak gerekmektedir. Yapılan
araştırmalarda eğitim seviyesi arttıkça, çocukların yoksulluğa düşme oranı azalmaktadır.
Ancak çocukların eğitimde yaşadığı eşitsizliklerin, dışlanmaların vb. olumsuz durumların
artması neticesinde eğitim yaşamından uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Özellikle
bölgesel olarak okullar ele alındığında, verilen eğitimlerin niteliğinde değişkenlik
görüldüğü ifade edilmiştir. Okulların bulunduğu çevre, sosyalleşme imkanları (spor
salonu, laboratuvar vb.), oyun sahası, hijyen durumu vb. gibi durumlar göz önüne
alındığında çocukları okula çeken şeylerin azaldığı görülebilir. Çocuklara verilen
eğitimin sadece ders kitaplarından ve ödevlerden ibaret olmadığı, eğitimin dışında da
içeriği olduğu göz ardı edilmektedir. Bu durum çocukların eğitimden kopmasına sebep
olan başka bir durumdur. Bu bağlamda çocukların yoksullukla etkin mücadelesinde hem
okul içi hem de okul dışı yapılması gereken hususlar bulunmaktadır. Okul içine yönelik
öneriler şunlardır: öncelikle çocukların eğitime yönelik tüm temel ihtiyaçlarının
giderilmesi böylelikle çocukların zihinsel olarak eğitim materyallerini düşünmemesi, bu
eğitim materyallerinin evrensel bir hizmet anlayışı ile tüm çocuklara sunulması, okulların
sadece eğitim zamanlarında değil tatil zamanlarından bile bir kültür ve öğretim yuvasına
dönüşmesi, okulların alt yapılarının çocukların istek ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır.
Okul dışına yönelik öneriler şunlardır: çocukların okula rahat erişebilmesi için ulaşımın
ücretsiz olması, çocukların okulun etrafında dikkatini dağıtacak etmenlerden uzak
durmasının sağlanması, çocukların tiyatro, müze, vb. kültür etkinliklerine ücretsiz
katılımının sağlanması ve son olarak çocukların sosyalleşebileceği çocuk dostu
rekreasyon alanlarının yapılması önerilebilir. Sağlık hizmetlerinde olduğu gibi, eğitim
hizmetlerinin de tüm çocukları kapsaması gerekmektedir.
Sosyal hizmet bireylerin sorun çözme kapasitesini artırmak ve dezavantajlı grupların
savunuculuğunu yapmak gibi toplum yararına çalışmalarda bulunmaktadır. Özellikle
çocukların toplumda dezavantajlı grupta bulunması, bu alanda sosyal hizmetin daha çok
yer almasını gerektirmektedir. Bu bağlamda yoksulluk içinde yaşayan çocuğun adalet ve
eşitsizlik ile karşılaştığı ve farkına vardığı ilk yer eğitim kurumlarıdır denebilir. Çevresi
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ile kendisini kıyaslama, arkadaşlarının yaşamlarını gözlemleme, okul araç gereçlerini
temin edememe vb. gibi birçok şeyin farkına varmaktadır. Farkındalığı artan çocuğun
yoksunluğu da ivmelenmektedir. Bu durumdaki çocukların aile içinde, arkadaş
ortamında, eğitimde kısaca yaşamlarının her alanında sorunları nasıl çözmeleri gerektiği
ya da bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda,
zorunlu eğitimin olduğu dönemlerde okullarda sosyal hizmet uygulamalarının olması
gereklidir. Böylelikle, çocukların yaşamlara bakış açıları ve mücadele yöntemleri daha
etkili olması ve sağlıklı bireylerin topluma kazandırılması da sağlanmış olacaktır.
Bununla birlikte, çocuk yoksulluğunun azaltılmasında öncelikli olarak ailenin gelir
durumunun önemli olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, yüksek kaliteli çocuk
bakımının kamu tarafından sağlanması, bir bakımda sadece refahı terk etmede anneye
geçici bir yardım olarak değil, tüm düşük gelirli çocuklara kalıcı bir yardım olarak bu
desteğin sunulmasıdır. Çocuk bakımının ücretsiz sağlanmasıyla, en düşük maaşlı işlerde
bile anneler, asgari düzeyde iyi bir standart elde etmek için kazançlarını koruyacaktır.
Ayni çocuk bakım yardımı (kamu kurumları ya da kuponlar aracılığıyla), ebeveynlerine
değil, doğrudan çocuklara gitmelidir. Ebeveynler için ücretsiz olan yüksek kaliteli çocuk
bakımı, çocuklar için güvenli, besleyici ve rahat gündüz ortamı sağlayabilir. Kamu
tesislerinde veya kamu tarafından düzenlenmiş tesislerde ise, çocuklar koruyucu sağlık
hizmeti alabilir ve yeterli derecede beslenebilir; bu durum da çocukların bilişsel ve
davranışsal gelişimi için önemlidir. Çocuklara yönelik olumsuz bir durumu tespit etmek
daha olasıdır (Bergmann, 1994, s.78).
Bu bağlamda yoksul mahallelerde yaşayan kadınların çalışma yaşamlarına atılmaları ve
ailelerine ek gelir sağlamaları kısıtlı olduğu görülmektedir. Çocukları küçük olan anneler,
çocuklarını bırakacak yer bulamamaktadır. Diğer taraftan çocuklarını evde bıraksa bile
çevreye güvenemedikleri için onları tek bırakamamaktadır. Bu bağlamda alan yazındaki
araştırmaların sonucunda, kadınların istihdama katılımı arttıkça çocuk yoksulluğunun
düştüğü görülmüştür. Buna ek olarak, kadınların istihdama katılmasıyla beraber
çocuklara kimin bakacağı sorusu gündeme gelebilir. Aktaş mahallesi özelinde görüşme
yapılan kadınların birçoğunun çalışmadığı ya da güvencesiz işlerde çalıştığı görülmüştür.
Bu bağlamda, her mahalleye kreş veya gündüz bakım evi imkanı sunarak, kadınların
rahatlıkla istihdama katılması sağlanabilir.
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Buna ek olarak, yoksulluk içinde yaşayan çocukların maddi yoksulluk dışında duygusal
yoksunluk da çekebileceğini göz ardı etmemek gereklidir. Çocukların hem maddi hem de
duygusal yoksunluk yaşamaması için ebeveynlerin beceri ve değer eğitimlerini
kazanmaları önemlidir. Hane halklarına verilecek bilinçlendirme ve farkındalık
eğitimleri, ailelerin çocuğunun eğitimine, beslenmesine ve sağlığına önem vermesi,
çocukların eğitim sisteminden kopmamasının ve çocuğun aileye güvenli bağlanmasının
sağlanması, sağlık ve eğitim hizmetlerinden doğru yararlanması, toplumsal değer
sistemlerini benimsemesi ve kendini eşit yurttaş olarak tanınması ve hane halklarının ev
ekonomisini etkin yönetmesi (aynı miktar gelirle daha iyi koşullarda yaşayabilmesi vb.)
üzerinde olması gerektiği önerilebilir. Bunun yanı sıra yoksulluk içinde yaşayan
ebeveynlerin meslek eğitimlerine ve kurslara katılarak becerilerinin geliştirilmesi ve bu
fertlerin istihdama katılımı sağlanabilir. Bu bağlamda, çocuk yoksulluğunun
azaltılmasında hem sahada hem de masada durumu değerlendirecek ve anlayabilecek
profesyonel meslek elemanlarına ihtiyacının önemli olduğu ve sosyal hizmet
müdahaleleri ile bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma eğitimlerinin her mahallede
oluşturulacak bir toplum merkezi modeli ile yaşama geçirilmesinin önemli olduğunun altı
çizilmiştir. Bu merkezlerin, çocukların ve ailelerin takibinin yapılması ve rahatlıkla
erişimlerinin sağlanması noktasında mahallelerde oluşturulması elzemdir.
Çocuk yoksulluğu ile mücadelede SHMler çok önemli rol oynayabilir. SHMlerdeki
sosyal çalışmacıların sayısının ve niteliğinin artırılarak, hizmetlerin etkin, doğru ve hızlı
sunulması sağlanabilir. Çocuk yoksulluğunda Aktaş mahallesindeki incelemeler
sonrasında ortaya çıkan tespitlerden biri de risk haritasının ne kadar önemli olduğudur.
Her mahallenin, her ilçenin hatta her ilin yoksullukla olan mücadelesi ve ihtiyaçları
farklıdır. STK’ler ile yapılan görüşmeler esnasında da başka semtlerde farklı durumlar
olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda çocuklarla yapılan görüşmeler esnasında
çocuklardan birinin “eğer Çankaya’da bir gecekonduda olsaydık her şey daha farklı
olurdu” şeklindeki sözleri de bu tespitin yapılmasına yardımcı olmuştur. Bundan dolayı
kentten kırsala nasıl yaşam şekilleri ve ihtiyaçları değişiyorsa yoksulluğun yaşanma
şekilleri de hem çocuklar hem de bireyler için değişmektedir. Bu nedenle mahallerinin
özellikle çocukların istek ve ihtiyaçlarını önceleyen bir hizmet modelinin sunulması
önemli olabilir. Bu bağlamda, çocuk yoksulluğu ile mücadelede kamunun öncü rol
oynaması gerekebilir. Bu bağlamda kamu tek merkezden politika yapıcı, yerellerde ise
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uygulamacı ve STK ve hayırseverlerle iş birliği içinde ve koordinasyon içinde olmalıdır.
Bunun yanı sıra, çocuk yoksulluğu ile mücadelede ve çocuk refahının sağlanması
konusunda sosyal çalışmacıların ve STK’lerin sayısı ve niteliğinin artırılması önemlidir.
UK-FD54, Altındağ ile Çankaya’daki yoksul bireylerin farklı ihtiyaçlarının olduğu,
sosyal çalışmacıların bu ihtiyaçları nasıl ayırt etmesi gerektiğini bildiğini ifade etmiştir.
Buna ek olarak, sadece alanda sorun tespitinde değil, aynı zaman da kaynak dağıtımında
da bulunması gerektiğini belirtmiştir.
Çocuk yoksulluğu alanında yapılan politikalar ve programlara göz atıldığında
çoğunluğunun çocuk odaklı olmadığı görülmektedir. Çocuk yoksulluğu alanında yapılan
politika ve programlarda çocuk merkeze alındığında ve onların gereksinimlerine göre
çözümler üretildiğinde daha etkin, ihtiyaca yönelik, kapsayıcı ve toplum tarafından
benimsenen bir politika olabilir. Böylelikle, tabanda ne gibi sorunların olduğu görülüp ve
ona göre çözüm merkezleri oluşturulabilir. Uygulanılan politikaların etkili ve daha
verimli olabilmesi için tabandan tavana doğru bir yol izlenilmesi gerekebilir. Bu
bağlamda, çocuk yoksulluğu ile mücadele kapsamında yerel yönetimlere bağlı her
mahalleye çocuk refahı koordinasyon birimi kurulması önerilebilir.
Şekil 16. Çocuk Refahı Koordinasyon Birimi

Çocuk Refahı
Koordinasyon
Birimi
(Mahalle)

Çocuklar

Muhtar

Okul
Müdürü

Bakkal

Sosyal
Çalışmacı

Aile Hekimi

Din
Görevlisi

Şekil 16’da çocuk refahı koordinasyon birimi ve paydaşları gösterilmiştir. Sosyal
çalışmacıların önderliğinde yerel yönetimlere bağlı kurumsal bir nitelik kazandırılarak
mahalle merkezli bir birimin oluşturulması önerilir. Bu paydaşların en önemli öznesi
çocuklardır. Çocuk yoksulluğu ile mücadelede, çocuk aileden ayrı düşünülmemelidir.
Ancak, çocuklarında kendine göre istek ve ihtiyaçları bulunabilir. Bu istek ve ihtiyaçlarını
rahatlıkla söyleyebileceği ve özgürce katılım sağlayabileceği sorun çözme biriminin
olması önerilir. Bu birimde çocukları ve özellikle hane halklarını iyi tanıyan muhtarlar
bulunmalıdır. Bu araştırmada Aktaş mahallesinde ebeveynlere ulaşılmasında muhtarın
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büyük bir desteği olmuştur. Birçok ebeveyn “muhtarla gelmeseydiniz bizimle
görüşemezdiniz” demiştir. Bununla beraber, günümüzde hane halklarının ibadet yaptığı o
mahalledeki din görevlilerinin bu birimde bulunmasıdır. Bu birimde ebeveynlerin ve
özellikle çocukların sürekli iletişim halinde olduğu bakkalın da bulunması önemlidir.
Muhtar, din görevlisi ve bakkalın o mahalledeki tüm sorunları bilmesi beklendiği için
çocuk refahı koordinasyon birimine dahil edilmesi önerilir. Bunun dışında, çocukların
gittiği okulun müdürü veya öğretmen birime dahil olabilir. Çocuk yoksulluğu ile
mücadelede okul müdürü ve öğretmenler çocuklarla sık ve doğrudan iletişim içinde
oldukları için bunu birime getirebilir. Buna ek olarak, aile hekimleri de çocuk
yoksulluğunda mücadelede bu birimde bulunabilir. Özellikle ebeveynler çocuklarını
aşılamaya getirdiklerinde, çocukların ihtiyaçlarını birime sunabilir. Bu bağlamda, çocuk
yoksulluğunun azaltılmasında ve çocuklara sosyal hizmetlerin sunulmasında tavandan
tabana olan çözümler yerine tabandan tavana doğru birleşen ve gelişen çözüm modelleri
ve programlarını uygulamanın daha verimli ve etkin olacağı görülebilir. Bu doğrultuda il
bazında hatta her mahalleye göre farklı uygulamaların ortaya çıkacağı yüksek olasılıktır.
Özellikle şunu vurgulamak gerekir; çocuk refahı koordinasyon biriminin paydaşları
artılabilir ya da eksiltilebilir ancak tek değişmyecek öznesi çocuklar ve sosyal
çalışmacılar olmalıdır.
Yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısını; düzenli ve kararlı bir kamu politikasının
oluşturulması (etkin ve sürdürülebilir olması), erken çocukluk eğitimi başta olmak
üzere nitelikli eğitime (3-5 yaş arasında çocuğun aldığı okul öncesi eğitimi hem
toplum hem de birey için önemlidir) ve nitelikli sosyal hizmetlere erişiminin
artırılması, anne veya baba için gelir getirici veya istihdam olanaklarının
geliştirilmesi ve asıl önemlisi kadın istihdamının sağlanması (hem haneye hem de
çocuk yoksulluğunun azaltılmasında olumlu etkisi çok büyüktür), bakım
hizmetlerinin ön plana çıkarılması, çocuklara ilişkin hak temelli yaklaşımının kamu
ve toplum temelinde kabul görmesinin sağlanması, çocuk yoksulluğu azaltmak veya
ortadan kaldırılmasına yönelik aileye destek verilmesi ve güçlenmesinin sağlanması
ve son olarak ebeveynlerin bu destek ve güçlenme sürecinde katılım
mekanizmalarına ve platformlarına katılarak haklarını aramaya yönelik ciddi
çalışmalar yapması yoluyla azaltılabilir.
UK-İKİ43

Son olarak, Türkiye çocuk yoksulluğu oranları bakımından son sıralarda bulunmaktadır.
Bu durum bizler için bir umutsuzluğu değil, geleceğe yönelik bir yol gösterici
niteliğindedir. Çocuk yoksulluğunu azaltacak kaynaklara sahibiz ve bu kaynakları
harekete geçirebilmek için milli bir uyanışa ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, Türkiye
özelinde, çocuk yoksulluğu ile mücadeleyi yürütecek bir kurulun kurulması, bu kurulun
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ilgili tüm bakanlıkların katılımıyla oluşturulması, çocuk yoksulluğunun azaltılması
noktasında sosyal adalet, eşitlik ve bölüşümü önceleyen ortak bir anlayışın geliştirilmesi
ve bu ortak dilin oluşturulacak olan bütüncül politikaların ana merkezinde olması
gerekmektedir. Akabinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yetkilendirilmesi önem
arz etmekte ve bu bütüncül politikaların verimli ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet
alanlara mikro, mezzo ve makro programlar, modeller ve projeler yoluyla ulaştırması
beklenmektedir. Son tahlilde, tüm bu sistemi denetleyecek ve geri bildirimde bulunacak
destek ve kontrol mekanizmasının kurulması önerilmektedir. Bu doğrultuda, yardımlar
ve destekler planlanırken çocukların da ihtiyaçlarının gözetilmesi (kıyafet, sosyalleşme,
teknolojik alet vb.) ve bu ihtiyaçların gözetilerek geleceğe yönelik çocukları sevindirmek,
mutlu etmek ve onlara umut aşılamak olmalıdır.
Son söz olarak E-PS30’un sözleri ile bitirmek istiyorum:
Bundan birkaç sene önce mi desem, ay mı desem, böyle bir hikaye kurdum, hikayem
sanki gerçekleşti gibi geldi. Şu anda burada oturuyorsunuz. Bir gün dedim ki, acaba
devlet bizi görse de dese ki şu insanların, tek tek evlerini gezin, ne yiyorlar, ne
içiyorlar, yapın da, biz de onlara yardım edek dedim, Çünkü rüyam gerçekleşti.
E-PS30
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Analizi: Bir Model Önerisi” şeklindeydi. Ancak zaman içerisinde tezin sağladığı bulgular ışığında ve tez
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Analizi” olarak değişmiştir.
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D- GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞINDAN ALINAN İZİN YAZISI
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EK 3. ÖZNELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
FORMLARI
A. Bilgilendirilmiş Onam Formu (Çocuk)
Sevgili Kardeşim,
Benim adım Ercem. Danışmanım Ercüment Öğretmen ve ben çocuk yoksulluğu
konusunda bir araştırma yapıyoruz. Bu araştırma için araştırmacılar tarafından (Ercüment
Öğretmen ve ben) “Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu”ndan etik açıdan uygunluk
izni alınmıştır.
Bu araştırmayı sürdürebilmek için yoksulluk içinde yaşayan çocukları ve onların
yaşlarına yakın olan çocukları da araştırmaya katmamız gerekiyor. Senden edineceğimiz
bilgiler bizim için çok önemli olması sebebiyle bu araştırmaya katılmanı öneriyoruz.
Araştırmayı ben ve Doç. Dr. Ercüment ERBAY ile birlikte yapıyoruz. Eğer sen bu
araştırmaya katılmayı istersen, çocuk yoksulluğu ile ilgili fikirlerini ve düşüncelerini
alacağız.
Bu araştırmanın sonuçları seninle benzer deneyimleri yaşayan çocuklar açısından onlara
yardım etmek için önemli olabilir. Bu araştırmanın sonuçlarını başka kişilerle
paylaşabiliriz ama senin adını söylemeyeceğiz. Bu nedenle bu çalışmaya katılırsan çocuk
yoksulluğunun daha anlaşılır ve çocuk yoksulluğuna ilişkin bir farkındalığın oluşmasına
katkı sağlamış olacaksın.
Bu araştırmaya katılıp katılmamak için karar vermeden önce anne ve
babana/ebeveynlerine bilgi vereceğiz ve senin bu çalışmaya katılımın konusunda
onlardan izin alacağız. Sen de bu konuyu anne ve/veya baban/ebeveynlerin ile
konuşabilirsin. Annen ve baban/ebeveynlerin tamam dese de sen kabul etmeyebilirsin.
Bu araştırmaya katılmak senin isteğine bağlı ve istemezsen katılmazsın. Eğer katılmak
istemezsen hiç kimse sana kızmaz veya küsmez. Önce katılmayı kabul etsen bile sonradan
vazgeçebilirsin, bu tamamen sana bağlı.
Görüşmemiz, yaklaşık 45 dakika sürecektir. Ayrıca görüşmemiz söylediklerinin
unutulmaması ve görüşmenin akıcılığının bozulmaması amacıyla ses kayıt cihazıyla
kaydedilecektir. Böylelikle görüşme boyunca not almak zorunda kalmayacağız.
Aklına şimdi gelen veya daha sonra gelecek soruları bana sorabilirsin. Telefon numaram
ve adresim aşağıda yazıyor.
Araştırma uygulaması sonucunda senden aldığımız bilgileri bilimsel araştırma amaçları
dışında kesinlikle kullanmayacağız. Bize verdiğin bilgilerin gizliliği kesinlikle
korunacaktır.
Bu araştırmayı istediğin zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan
bırakabilirsin. Bıraktığın takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacaksın ve
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istersen araştırmaya katılmaktan vazgeçebilirsin, öte yandan şimdi veya araştırma
süresince istediğin zaman soru da sorabilirsin.
Yukarıda yer alan bilgilere dayanarak araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ve
görüşme süresince ses kaydının alınmasına izin verdiğimi beyan ederim.
Tüm bu bilgilerin ardından araştırmaya katılmak istiyorsan aşağıya lütfen adını ve
soyadını yaz ve imzanı at. İmzaladıktan sonra sana ve ailene bu formun bir kopyası
verilecektir.
Tarih:
Velisinin
Adı ve Soyadı:
Adres:

Çocuğun
Adı ve Soyadı:

Tel:

İmza:

İmza:

Katılımcı ile Görüşen Araştırmacının
Adı Soyadı: Arş. Gör. Ercem ERKUL
Adres: Hacettepe Üniversitesi İİBF
Sosyal Hizmet Bölümü
Tel: 0312 780 66 64
e-posta: erkulercem@gmail.com

Sorumlu Araştırmacının
Adı Soyadı: Doç. Dr. Ercüment ERBAY
Adres: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal
Hizmet Bölümü
Tel: 0312 780 66 55
e-posta: ercumenterbay@gmail.com

İmza:

327

B. Bilgilendirilmiş Onam Formu (Ebeveyn)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda
“Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi” adlı doktora
araştırmasını Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ercüment ERBAY ile birlikte yürütmekteyiz. Bu araştırma için araştırmacılar
tarafından “Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu”ndan etik açıdan uygunluk izni
alınmıştır.
Araştırmanın amacı, çocuk yoksulluğunun ekosistem perspektifi temelinde analizinin
yapılması ve bulgular çerçevesinde öneriler getirilmesidir. Bu nedenle, çocukların
yoksulluk hakkında ne düşündüğünü merak etmekteyiz. Yoksulluk içinde yaşamanın
çocukların yaşamını etkileyip etkilemediğini ve eğer etkiliyorsa ne şekilde olursa olsun
çocukların düşüncelerini önemsiyoruz. Bu nedenle, soruların cevaplarında doğru ve
yanlışı arayamayacağız. Çocukların sadece fikir ve düşünceleriyle ilgileniyoruz ve
önemsiyoruz. Bu konu bağlamında çocuk yoksulluğu ile ilgili sizin de görüşlerinizi almak
istemekteyiz. Vereceğiniz bilgiler Türkiye’de çocuk yoksulluğun daha iyi bir noktaya
gelmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Araştırmaya katılımın gönüllülük esasına
dayanmaktadır.
Görüşmemiz, yaklaşık 45 dakika sürecektir. Ayrıca görüşmemiz söylediklerinin
unutulmaması ve görüşmenin akıcılığının bozulmaması amacıyla kayıt cihazıyla
kaydedilecektir. Böylelikle görüşme boyunca bir sürü not almak zorunda kalmayacağız.
Kayıtlar araştırma ekibi dışında kimseye gösterilmeyecek/dinletilmeyecek ve
ofisimizdeki dosyalama dolabında güvenle saklanacaktır. Bu sebeple, görüşmemizde
vereceğiniz bilgilere ve yapacağın yorumlara, araştırmanın ilgili bölümünde adınız ve
soyadınız kullanılmadan yer verilecektir. Sadece adınızın ve soyadınızın baş harfleri ve
yaşınız hakkında bilgi verilecektir (Örnek, E. K., 11 yaş). Deşifre yapıldıktan sonra kayıt
cihazından/bilgisayardan silinecektir.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Araştırma
uygulaması sonucunda sizden alınan bilgiler bilimsel araştırma amaçları dışında
kesinlikle kullanılmayacaktır. Bize verdiğiniz bilgilerin gizliliği kesinlikle korunacaktır.
Araştırma konusunda bize ulaşmak isterseniz, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal
Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Ercem ERKUL’u 0312 780 66 64 (iş) telefonundan
arayabilirsiniz. Onay vermeden önce sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa şimdi
sorabilirsiniz.
Bu araştırmayı istediğiniz zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan
bırakabilirsiniz. Bıraktığınız takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacaksınız
ve isterseniz araştırmaya katılmaktan vazgeçebilirsiniz, öte yandan şimdi veya
araştırma süresince istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz.
Yukarıda yer alan bilgilere dayanarak araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ve
görüşme süresince ses kaydının alınmasına izin verdiğimi beyan ederim.
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Tüm bu bilgilerin ardından araştırmaya katılmak istiyorsanız, aşağıda sizinle ilgili yerleri
doldurup imzalayınız. İmzaladıktan sonra size bu formun bir kopyası verilecektir.
Tarih:
Katılımcının
Adı ve Soyadı:
Adres:
Tel:

İmza:
Katılımcı ile Görüşen Araştırmacının
Adı Soyadı: Arş. Gör. Ercem ERKUL
Adres: Hacettepe Üniversitesi İİBF
Sosyal Hizmet Bölümü
Tel: 0312 780 66 64
e-posta: erkulercem@gmail.com

İmza:

Sorumlu Araştırmacının
Adı Soyadı: Doç. Dr. Ercüment ERBAY
Adres: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal
Hizmet Bölümü
Tel: 0312 780 66 55
e-posta: ercumenterbay@gmail.com
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C. Bilgilendirilmiş Onam Formu (Uzmanlar ve Karar Vericiler)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda
“Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi” adlı doktora
araştırmasını Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ercüment ERBAY ile birlikte yürütmekteyiz. Bu araştırma için araştırmacılar
tarafından “Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu”ndan etik açıdan uygunluk izni
alınmıştır.
Araştırmanın amacı, çocuk yoksulluğunu ekosistem perspektifi temelinde analizinin
yapılması ve bulgular çerçevesinde öneriler getirilmesidir. Bu doğrultuda hangi
uygulamalara imza atıldığını ve çocuk yoksulluğu ile ilgili görüşleri; sivil toplum
kuruluşlar, yerel yönetimler, merkezi yönetimler ve uluslararası kuruşlarda görevli karar
vericilerin ve araştırmanın öznesi olan çocukların gözüyle yoksulluğu farklı açılardan
değerlendirmek, güçlü ve güçlendirilmesi gereken yönlerini belirleyerek daha iyi
anlamamıza fayda sağlayacak bir çocuk yoksulluğu modeline aracılık etmektir. Bu konu
bağlamında konuyla ilgili Türkiye’deki değerli karar vericilerinden birisi olarak sizin
görüşlerinizi almak istemekteyiz. Vereceğiniz bilgiler Türkiye’de çocuk yoksulluğun
daha iyi bir noktaya gelmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır. Araştırma ve mülakat
süresince istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Araştırmaya katılımın gönüllülük esasına
dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda
çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz.
Görüşmemiz, yaklaşık 45 dakika sürecektir. Ayrıca görüşmemiz söylediklerinizin
unutulmaması ve görüşmenin akıcılığının bozulmaması amacıyla kayıt cihazıyla
kaydedilecektir. Görüşmemizde vereceğiniz bilgilere ve yapacağınız yorumlara,
araştırmanın ilgili bölümünde dilediğiniz takdirde adınız ve soyadınız ile birlikte yer
verilecektir. Deşifre yapıldıktan sonra kayıt cihazından/bilgisayardan silinecektir. Eğer
ses kayı cihazıyla kaydedilmesini istemiyorsanız, elle not almak suretiyle görüşme
gerçekleşecektir.
Bu çalışmaya katılman için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Araştırma
uygulaması sonucunda sizden alınan bilgiler bilimsel araştırma amaçları dışında
kesinlikle kullanılmayacaktır. Bize verdiğiniz bilgilerin gizliliği kesinlikle korunacaktır.
Araştırma konusunda bize ulaşmak isterseniz, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal
Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Ercem ERKUL’u 0312 780 66 64 iş telefonundan
arayabilirsiniz. Onay vermeden önce sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa şimdi
sorabilirsiniz.
Bu araştırmayı istediğiniz zaman ve herhangi bir neden belirtmek zorunda kalmadan
bırakabilirsiniz. Bıraktığınız takdirde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayacaksınız
ve isterseniz araştırmaya katılmaktan vazgeçebilirsiniz, öte yandan şimdi veya
araştırma süresince istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz.

330

Yukarıda yer alan bilgilere dayanarak araştırmaya gönüllü olarak katılmayı ve
görüşme süresince ses kaydının alınmasına izin verdiğimi beyan ederim.
Tüm bu bilgilerin ardından araştırmaya katılmak istiyorsanız, aşağıda sizinle ilgili yerleri
doldurup imzalayınız. İmzaladıktan sonra size bu formun bir kopyası verilecektir.
Tarih:
Katılımcının
Adı ve Soyadı:
Adres:
Tel:

İmza:
Katılımcı ile Görüşen Araştırmacının
Adı Soyadı: Arş. Gör. Ercem ERKUL
Adres: Hacettepe Üniversitesi İİBF
Sosyal Hizmet Bölümü
Tel: 0312 780 66 64
e-posta: erkulercem@gmail.com

İmza:

Sorumlu Araştırmacının
Adı Soyadı: Doç. Dr. Ercüment ERBAY
Adres: Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal
Hizmet Bölümü
Tel: 0312 780 66 55
e-posta: ercumenterbay@gmail.com
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EK 4. ÖZNELERE İLİŞKİN YARI YAPILANDIRILMIŞ
FORMLAR14
A. ÇOCUKLARA (12-15 YAŞ) YÖNELİK SORULAR
Görüşmecinin Adı Soyadı:
Görüşme Tarihi:
Görüşme Yeri:
Görüşme Süresi:
Görüşme Reddedildi ise Nedeni:
İmza:
Yaşınız nedir?
Cinsiyetiniz nedir?
Okula gidiyor musun?
I.
Kişisel
Bilgiler

Hangi okula
gidiyorsun?
Gidiyorsa
Kaçıncı sınıfta
okuyorsun?
Neden gitmiyorsun?
Gitmiyorsa
Çalışıyor musun?

14

Öznelere ilişkin yarı yapılandırılmış formlar, Blake, Clery, D’Ardenne ve Legard (2009), “Cognitive
testing: British Social Attitudes child povert questions”; Saidov ve Whitsel (2007), “Children's Voices a
Qualitative Study of Poverty in Tajikistan” ve Kerrins, Greene ve Murphy (2011), “Going Without:
Measuring Child Poverty and Social Exclusion in Ireland” çalışmalarından yararlanılarak
oluşturulmuştur.

332

II.
Yoksulluk Algısı

III.
Yoksulluğun
Etkisi

IV.
Yoksullukla Başa
Çıkma Yolları

V.
Çocuk
Yoksulluğunun
Zamanla Değişim
Algısı

VI.
Çocuk
Yoksulluğu
Azaltmak için
Değerlendirmeler
ve Öneriler

Yoksulluk, senin gözlemlerine
göre neyi ifade ediyor/neyi
çağrıştırıyor?
Çocuk yoksulluğu, senin
gözlemlerine göre neyi ifade
ediyor/neyi çağrıştırıyor?
Yoksulluğun, yetişkin bir
insan (örneğin annen baban)
üzerindeki etkisi hakkında ne
düşünüyorsun?
Yoksulluğun, çocuklar
üzerindeki etkisi hakkında ne
düşünüyorsun?
Yetişkinler (anne
babalarımız), yoksulluğun
getirdiği zorlukların
üstesinden nasıl geliyorlar?
Çocuklar, yoksulluğun
getirdiği zorlukların
üstesinden nasıl gelir?
Geçmişi(ni) ve
şimdiyi/bugünü(nü)
düşünmeni istiyorum.
Senin gözlemlerine ve
düşüncelerine göre, yoksulluk
içinde yaşayan çocukların
sayısı, geçmişte mi fazlaydı
yoksa şimdi mi fazla? Biraz
açar mısın?
Geleceği(ni) düşünmeni
istiyorum. Senin gözlemlerine
ve düşüncelerine göre,
gelecekte yoksulluk içinde
yaşayan çocukların sayısı
hakkında neler
söyleyebilirsin?
Elinde bir sihirli değnek
olsaydı, yoksulluk içinde
yaşayan çocuklar için neler
yapmak isterdin?
Senin düşüncen/görüşüne göre
yoksulluk içinde yaşayan
çocuk sayısını (çocuk
yoksulluğunu) nasıl azaltırdın?
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B. EBEVEYNLERE YÖNELİK SORULAR
Görüşmecinin Adı Soyadı:
Görüşme Tarihi:
Görüşme Yeri:
Görüşme Süresi:
Görüşme Reddedildi ise Nedeni:
İmza:

I.
Kişisel
Bilgiler

Yaşınız nedir?
Cinsiyetiniz nedir?
Medeni durumunuz
nedir?
Eğitim durumunuz
nedir?
Çalışma durumunuz
nedir?
Ne işle meşgulsünüz?
Şu anda hangi işte
çalışıyorsunuz?
Yaşamınızı en uzun
geçirdiğiniz yer
neresidir?
Kaç yıldır
Ankara’dasınız?
Kaç yıldır
Altındağ’dasınız?
Hane halkında kaç kişi
yaşıyorsunuz?
Yaşanılan Ev
Hane halkınızın
ortalama geliri kaç
liradır?
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Yoksulluk, sizin için neyi ifade
etmektedir/neyi
çağrıştırmaktadır?
II.
Yoksulluk Algısı

III.
Yoksulluğun
Etkisi

IV.
Yoksullukla Başa
Çıkma Yolları

Çocuk yoksulluğu, sizin için
neyi ifade etmektedir/neyi
çağrıştırmaktadır?
Yoksulluğun yetişkinler
üzerindeki etkisi nedir?
Yoksulluğun çocuklar
üzerindeki etkisi nasıldır?
Yoksulluğun getirdiği zorluklarla
yetişkinler nasıl başa çıkar?
Yoksulluğun getirdiği zorluklarla
çocuklar nasıl başa çıkar?
Geçmişi(nizi) ve
şimdiyi/bugünü(nüzü)
düşünmenizi istiyorum.

V.
Çocuk
Yoksulluğunun
Zamanla
Değişimi Algısı

Sizin gözlemlerinize ve
düşüncelerinize göre, yoksulluk
içinde yaşayan çocukların sayısı,
geçmişte mi fazlaydı yoksa şimdi
mi fazla? Peki, bu kanaate nasıl
vardınız? Biraz açar mısınız?
Geleceği(nizi) düşünmenizi
istiyorum.
Sizin gözlemlerinize ve
düşüncelerinize göre, gelecekte
yoksulluk içinde yaşayan
çocukların sayısı hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

VI.
Çocuk
Yoksulluğu
Azaltmak için
Değerlendirmeler
ve Öneriler

Çocuk yoksulluğuyla baş
etmenin esas sorumlularının
kimler olduğunu
düşünüyorsunuz?

İfade ettiğiniz
kurum/kuruluş/kişi/ neden
sorumludur?
Sizce, çocuk yoksulluğunun
azaltılmasında

•
•
•
•
•
•

Gerekirse aşağıdakiler sorulacak. İlk
önce kendi cevapları dinlenecek.
Uluslararası Kuruluşlar
Merkezi yönetim
Yerel yönetimler
Bireyler/Aileler
Hayırsever/Bağışçılar
Sivil Toplum Kuruluşları
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VI.
Çocuk
Yoksulluğu
Azaltmak için
Değerlendirmeler
ve Öneriler

kurumlar/kuruluşlar arasındaki
işbirliği ve eşgüdüm
(koordinasyon) nasıl
sağlanabilir?
İlk politika, yoksulluk içinde
olan çocukların ebeveynlere
yönelik ayni ve nakdi
yardımlarda bulunulmasıdır.
Çocukları
Bu çözüm yolu, çocuk
yoksulluktan
yoksulluğu üzerinde nasıl bir
kurtarmaya
etki yaratacaktır/etkisi
yardımcı
olacaktır?
olabilecek bir
dizi olası
İkinci politika, doğrudan
çözüm yolları
yoksul çocukları hedef alan
(politika)
ayni ve nakdi yardımların
bulunmaktadır. sunulmasıdır. Bu çözüm yolu,
çocuk yoksulluğu üzerinde
nasıl bir etki yaratacaktır/etkisi
olacaktır?
Hangi politikanın çocuk yoksulluğunu
azaltmada ya da mücadelede daha etkin
olacağını söylersiniz?
Niçin bu cevabı seçtiniz?
Sizin gözlemlerinize göre, yoksulluk içinde
yaşayan çocuk sayısını/çocuk yoksulluğunu nasıl
azaltırdınız? Neler önerirsiniz?
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için neler
yapmak isterdiniz?
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C. UZMAN ve KARAR VERİCİLERE YÖNELİK SORULAR
Görüşmecinin Adı Soyadı:
Görüşme Tarihi:
Görüşme Yeri:
Görüşme Süresi:
Görüşme Reddedildi ise Nedeni:
İmza:
Yaşınız nedir?
Cinsiyetiniz nedir?
I.
Kişisel
Bilgiler

Eğitim durumunuz nedir?
Hangi kurumda/kuruluşta
çalışıyorsunuz?
Kaç senedir
çalışıyorsunuz?
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II.
Yoksulluk
Algısı

III.
Yoksulluğun
Etkisi

IV.
Yoksullukla
Başa Çıkma
Yolları

V.
Çocuk
Yoksulluğunun
Zamanla
Değişim Algısı

Yoksulluk, sizin için
neyi ifade
etmektedir/neyi
çağrıştırmaktadır?
Çocuk yoksulluğu,
sizin için neyi ifade
etmektedir/neyi
çağrıştırmaktadır?
Yoksulluğun
yetişkinler üzerindeki
etkisi nedir?
Yoksulluğun çocuklar
üzerindeki etkisi
nasıldır?
Yoksulluğun getirdiği
zorluklarla yetişkinler
nasıl başa çıkar?
Yoksulluğun getirdiği
zorluklarla çocuklar
nasıl başa çıkar?
Geçmişi ve
şimdiyi/bugünü
düşünmenizi istiyorum.
Sizin gözlemlerinize ve
düşüncelerinize göre,
yoksulluk içinde
yaşayan çocukların
sayısı, geçmişte mi
fazlaydı yoksa şimdi mi
fazla? Peki, bu kanaate
nasıl vardınız? Biraz
açar mısınız?
Geleceği düşünmenizi
istiyorum.
Sizin gözlemlerinize ve
düşüncelerinize göre,
gelecekte yoksulluk
içinde yaşayan
çocukların sayısı
hakkında neler
söyleyebilirsiniz?
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VI.
Çocuk
Yoksulluğu
Azaltmak için
Değerlendirmeler
ve Öneriler

VI.
Çocuk
Yoksulluğu
Azaltmak için
Değerlendirmeler
ve Öneriler

VI.
Çocuk
Yoksulluğu
Azaltmak için
Değerlendirmeler
ve Öneriler

Çocuk yoksulluğuyla baş
etmenin esas
sorumlularının kimler
olduğunu
düşünüyorsunuz?

•
•
•
•
•
•

Gerekirse aşağıdakiler sorulacak. İlk önce
kendi cevapları dinlenecek.
Uluslararası Kuruluşlar
Merkezi yönetim
Yerel yönetimler
Bireyler/Aileler
Hayırsever/Bağışçılar
Sivil Toplum Kuruluşları

İfade ettiğiniz
kurum/kuruluş/kişi/ neden
sorumludur?
Sizce, çocuk
yoksulluğunun
azaltılmasında
kurumlar/kuruluşlar
arasındaki işbirliği ve
eşgüdüm (koordinasyon)
nasıl sağlanabilir?
İlk politika, yoksulluk içinde
olan çocukların ebeveynlere
yönelik ayni ve nakdi
yardımlarda bulunulmasıdır.
Çocukları
Bu çözüm yolu, çocuk
yoksulluktan
yoksulluğu üzerinde nasıl bir
kurtarmaya
etki
yaratacaktır/etkisi
yardımcı
olacaktır?
olabilecek bir
dizi olası
İkinci politika, doğrudan
çözüm yolları
yoksul çocukları hedef alan
(politika)
ayni ve nakdi yardımların
bulunmaktadır. sunulmasıdır. Bu çözüm yolu,
çocuk yoksulluğu üzerinde
nasıl bir etki yaratacaktır/etkisi
olacaktır?
Hangi politikanın çocuk yoksulluğunu
azaltmada ya da mücadelede daha etkin
olacağını söylersiniz?
Niçin bu cevabı seçtiniz?
Sizin gözlemlerinize göre, yoksulluk içinde
yaşayan çocuk sayısını nasıl azaltırdınız?
Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar için ne
yapmak isterdiniz?

