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ÖNSÖZ
Sosyal hizmet ülkemizde geleneksel olarak zaten kökleri çok derin bir olgudur, ancak
modern anlamda bir meslek olarak sosyal hizmetin gelişimi henüz çok yenidir. Çok yeni olması
nedeniyle kimi sorunları bulunmaktadır. Bu ve benzeri çalışmalarla inşallah sosyal hizmetin
bilgi temeli daha da zenginleşecektir.
Söz konusu sorunlardan biri de sosyal hizmet eğitiminin maalesef genellikle mikro
düzey bir müdahale olarak sosyal hizmete odaklanmasıdır. Hâlbuki ülkemiz gibi gelişmekte
olan ülkelerde daha çok makro düzey çalışmalara yoğunlaşmak gerekir. Bu bakımdan toplumla
sosyal hizmet ders kitabının özellikle yararlı olacağını ümit ediyorum.
Doç. Dr. Emrah Akbaş
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YAZAR NOTU
Elinizdeki ders kitabı 14 bölümden oluşmaktadır, ancak genel olarak iki ana bölüm söz
konusudur. Birinci ana bölüm toplumla sosyal hizmet uygulamasının ana konuları hakkındadır
(Toplum kalkınması, sosyal planlama, vb.). İkinci ana bölüm ise toplumla çalışmayı oluşturan
ekonomi-politik bağlamı doğru bir biçimde analiz etmeye dair okuma parçaları olarak
görülebilir. Bu bölümler kitap içinde içiçe geçmiş bir biçimde tasarlanmıştır.
Burada ifade etmemiz gereken bir husus, sosyal hizmet ve sosyal çalışma ile sosyal
hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı kavramlarının bu kitapta birlikte kullanılmasıdır. Ülkemizde
mesleğin adına dair uzun zamandır bir tartışma söz konusudur. Kimi sosyal hizmet (sosyal
hizmet uzmanı) derken, kim sosyal çalışma (sosyal çalışmacı) demeyi tercih etmektedir. Biz
burada bu konuya dair tercihimize dair bir tartışmaya girişmeksizin iki kavramı da birlikte
kullanmayı tercih ettik.
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1. GENEL ÇERÇEVE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplumla Çalışma Kavramı ve Tanımı



Toplumla Çalışmanın Amaçları



Toplumla Çalışmanın Hedefleri



Toplumla Çalışma Modelleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumla çalışma sosyal hizmetin nasıl bir yöntemidir?
2. Toplumla çalışma neleri hedefler?
3. Toplumla çalışmada ne tür modeller söz konusudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Toplumla çalışma kavramını Okuyarak,
eleştirel
bir
Toplumla Çalışma
anlamak
biçimde
düşünerek
ve
tartışmalara katılarak
eleştirel
bir
Toplumla
Çalışmanın Toplumla çalışmanın amaç Okuyarak,
ve hedeflerini anlamak
biçimde
düşünerek
ve
Amaç ve Hedefleri
tartışmalara katılarak
eleştirel
bir
Toplumla
Çalışma Toplumla çalışmanın farklı Okuyarak,
modellerini öğrenmek
biçimde
düşünerek
ve
Modelleri
tartışmalara katılarak
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar


Toplumla çalışma: Demokratik süreçlere katılımı güçlendirmeyi, insani hizmetleri
yeniden şekillendirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamaları için gruplara ve topluluklara yardım
etmeyi ve sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla örgütleme çalışmaları yapmayı
amaçlayan bir sosyal hizmet yöntemi.



Toplumla çalışma modelleri: Mahalle ve toplum örgütlenmesi, fonksiyonel
toplulukların oluşturulması, sosyal ve iktisadi kalkınma, sosyal planlama, program
geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği, koalisyon, sosyal aksiyon, toplumsal
hareketler gibi modeller.
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Giriş
Bu bölümde, sosyal hizmet mesleğinin toplumla çalışma yöntemine dair genel bir
çerçeve çizilmeye çalışılacaktır. Evvela toplumla çalışmanın amaç ve hedefleri, daha sonra
farklı toplumla çalışma modelleri ele alınacaktır.
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1.1. Toplumla Çalışma
Toplumla çalışma, sosyal hizmet mesleğinin üç önemli sacayağından birini oluşturur.
Bireylerle ve gruplarla çalışmanın yanısıra toplumla çalışma sosyal hizmetin en eski yöntemidir.
Esasen toplumla çalışmayı sosyal hizmetin makro uygulaması olarak konumlandırmakta fayda
vardır, zira makro uygulama sadece toplumla çalışmayı değil, ayrıca örgütlerle çalışmayı ve
sosyal politika üretimi süreçlerini de içerir. Ayrıca makro sosyal hizmet sadece toplumu değil,
ayrıca toplulukları da içerir. Daha kuşatıcı olması bakımından makro sosyal hizmet
kavramsallaştırmasını tercih etmekte fayda vardır.
Toplumla çalışma, İngilizce community work kavramının karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Burada bir kavram karmaşası yaşanabilir, zira community topluluk (cemaat)
anlamına gelmektedir. Hâlbuki biz burada toplumla çalışmadan söz ediyoruz. İkinci bölümde
topluluk ve toplum arasındaki farklar ayrıntılı bir biçimde tartışılacak. Burada sadece şunu
söylemekle yetinelim. Toplumla çalışmadan kastımız, evvela topluluklardan, yerelden,
mahalleden başlamak suretiyle genel olarak toplum sathında değişim ortaya koymayı
hedefleyen bir sosyal hizmet yöntemidir.
Toplumla çalışma; demokratik süreçlere katılımı güçlendirmeyi, insani hizmetleri
yeniden şekillendirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamaları için gruplara ve topluluklara yardım etmeyi
ve sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla örgütleme çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır
(Weil ve Gamble, 2002 akt. Duyan, 2012).
Toplumla çalışma sadece sosyal yardım sunmayı veya müracaatçılara birtakım sosyal
hizmetler sağlamayı hedeflemez. Toplumla çalışmanın asıl amacı, toplumların kendi
sorunlarıyla başedebilecek kapasiteye erişmeleri için güçlendirilmeleridir. Bunun için kimi
yöntemler bulunmaktadır:
-

Toplum kalkınması ve toplum örgütlenmesi
Sosyal planlama
Sosyal aksiyon

Daha sonra ayrıntılı bir biçimde ele alacağımız bu yöntemler toplumda bir değişim
ortaya koymayı hedefler, ancak bu değişim toplumun rızası dışında, tepeden inme bir biçimde
değil, aksine toplumun katılımıyla söz konusu olmalıdır. İşte, toplumun değişim için kendi
rızasıyla katılımının çok önemli dolaylı sonuçları olacaktır. Bunların başında demokratikleşme
gelmektedir. Toplumla çalışmaya katılım son tahlilde demokratik katılımın kolaylaştırıcısı
olarak işlev görecektir, zira demokrasi sadece seçimlerde oy kullanmak suretiyle katılımı değil,
daha geniş kapsamlı bir katılımı işaret etmektedir. İşte bu katılım, toplumun kendi sorunlarıyla
başetmek üzere farklı kesimlerin bir arada yaşama ve ortak platformlar oluşturma kabiliyetini
kast etmektedir.
Diğer yandan, toplumla çalışmanın ana referansı sosyal adalettir ve sosyal adalet,
toplumda gerçekleştirilmesi arzu edilen değişimin belirleyici ilkesidir. Sosyal adalet zaten bir
sosyal devlet olmanın gereğidir ancak toplumla çalışmanın ana referansı olarak sosyal adalet,
11

toplumda genel olarak adalet duygusunun, toplumsal vicdanın ve dayanışma ahlakının inşa
edilmesine hizmet edecektir.
Toplumla çalışmanın doğrudan amaçları ise Weil ve Gamble’a göre (1995, akt. Duyan,
2012):
-

Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi,
Savunuculuk yapılması,
Beşeri, sosyal ve iktisadi ve kalkınmanın sağlanması,
Yeni hizmet ve programların planlanması,
Hizmetlerin bütünleştirilmesi ve
Sosyal aksiyon ile sosyal adaletin gerçekleştirilmesidir.

Yukarıdaki amaçların her birinin gerçekleşmesi bir diğerine bağlıdır. Toplumun yaşam
kalitesinin geliştirilmesi için beşeri, sosyal ve iktisadi kalkınmanın sağlanması gerekir. Tüm
bunlar için ise sosyal adalet ilkesi doğrultusunda sosyal aksiyon ve savunuculuğa ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için toplumla çalışmanın kimi hedefleri
bulunmaktadır (Weil ve Gamble, 1995, akt. Duyan, 2012):
-

Bireylerin ve grupların örgütlenme becerilerini geliştirmek,
Toplumdaki kaynakları daha erişilebilir kılmak,
Toplum katılımını daha fazla mümkün kılmak üzere sosyal planlama
yapmak,
Farklı grupların sosyal ve iktisadi katılımını kolaylaştırmak ve
Toplumdaki sorunların çözümü için koalisyonlar oluşturarak savunuculuk
faaliyetlerinde bulunmak.

1.2. Toplumla Çalışma Modelleri
Toplumla sosyal hizmet toplumda olumlu yönde bir değişim oluşturmayı amaçlar. Bu
değişimi başarmak üzere şimdiye değin farklı toplumla çalışma modelleri ortaya konmuştur.
Weil ve Gamble’a göre (1995, akt. Duyan, 2012), bu modeller aşağıdaki gibidir:
-

Mahalle ve toplum örgütlenmesi

-

Fonksiyonel toplulukların oluşturulması

-

Sosyal ve iktisadi kalkınma

-

Sosyal planlama

-

Program geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği

-

Koalisyon

-

Sosyal aksiyon

-

Toplumsal hareketler
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Mahalle ve toplum örgütlenmesi, esasen genel olarak sosyal hizmet müdahalesinin temel
yapıtaşını oluşturmaktadır. Sosyal hizmet “müracaatçının bulunduğu yerden” başlar ve
müracaatçının bulunduğu yer mahalledir. Gelişmiş ülkelerde sosyal hizmetin ana çerçevesi
yerelde örgütlemektir, zira sosyal ve beşeri sorunların deneyimlenme biçimleri yaşanılan
çevreye göre değişmektedir. Doğru bir ihtiyaç tanımlamasına dayanan sosyal hizmet uygulaması
yerelde örgütlenmelidir ve bu tip örgütlenmenin merkezi mahalledir.
Mahalle ve toplum örgütlenmesinin ana teması, birlikte karar alma ve birlikte eyleme
biçiminde ifade edilmelidir ve mahalle düzeyinde insanların geniş katılımı hayati önem taşır. Bu
model; demokratik süreçler, oybirliği yaklaşımı, gönüllü işbirliği, yerel liderliğin gelişimi ve
kendi kendine yardım konularını vurgular. Bu yaklaşımda sosyal hizmet uzmanlarının;
güçlendirme, hızlandırma, eşgüdüm ve sorun çözme becerilerinin öğretimi gibi rolleri
bulunmaktadır (Zastrow, 1999, akt. Duyan, 2012).
Mahalle ve toplum örgütlenmesinde sosyal hizmet uzmanlarının liderlik ve örgütleme
özelliği, birlikte çalışmaya yatkınlığı, farklı kaynaklara ulaşma ve kaynaklar ile müracaatçılar
arasında bağlantı kurma ve iletişim gibi becerileri özellikle önemlidir.
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;
-

Üyelerin örgütlenme becerilerinin gelişimi,

-

Bölgesel planlama ve

-

Dışsal kalkınmanın etkisinin değişimidir.

Değişim için hedef alınan sistem; yerel yönetimler ve dış yatırımcılardır.
Birincil yararlanıcılar; mahalle, bölge ya da kırsal alanda ikamet edenlerdir.
İlgi odağı; belli bir bölgede yaşam kalitesinin artırılmasıdır.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise örgütleme, kolaylaştırma, eğitim ve koçluktur.
Fonksiyonel toplulukların oluşturulması, mahalle ve toplum örgütlenmesine benzer
becerileri gerektirmekle beraber bu modelde müdahalenin odağı farklıdır. Mahalledeki tüm
insanları hedeflemek yerine işlevlerine göre tanımlanmış olan topluluklara odaklanır. Burada
belli özellikleriyle tanımlanmış olan bir topluluğa (aile içi şiddet, kürtaj, ayrımcılığa maruz
bırakılma, göçmenlik vb.) “sosyal adaleti sağlamak” amacıyla odaklanılır. Söz konusu gruplar
aynı mahallede yaşamak yerine birbirinden çok farklı yerlerde bulunmaktadır ve onları bir araya
getiren ayırt edici özellikleri yaşadıkları yer değil, paylaştıkları sorundur.
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Bu modelde sosyal hizmet uzmanları kaynak kişi ve kolaylaştırıcıdır; gruba
örgütlenmede, sorunları tespit etmede, üyeleri seçmede ve savunuculuk stratejilerini belirlemede
yardımcı olabilir (Zastrow, 1999, akt. Duyan, 2012).
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;
-

Savunuculuğa odaklanma,

-

Sosyal adalet için eyleme geçme,

-

Davranış ve tutum değişimidir.

Değişim için hedef alınan sistem; genel olarak toplum ve kamu kurumlarıdır.
Birincil yararlanıcılar; bir toplumda, bölgede, ülkede veya küresel ölçekte benzer
sorunlara sahip olan nüfustur.
İlgi odağı; belirli bir nüfus grubu ya da sorun için savunuculuk yapmadır.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise örgütleme, savunuculuk, öneri geliştirme, iletişim ve
kolaylaştırmadır.
Sosyal ve iktisadi kalkınma, esasen sosyal hizmet mesleğinin hem varolma zemini hem
de nihai amacıdır. Bir ülke sosyal ve iktisadi kalkınmaya koşut olarak sosyal hizmet de gelişir
ve sosyal hizmet de son tahlilde sosyal adaleti gerçekleştirmek üzere sosyal kalkınmayı amaçlar
ve bunun için eyler. Sosyal hizmet uzmanları özellikle sosyal ve iktisadi bakımdan geri kalmış
olan bölgelerde çalışmalar yürütürler.
Bu modelde sosyal hizmet uzmanlarının planlama, fon kaynaklarına erişme ve bu
kaynaklarla müzakere etme, fon yönetimi, liderlik ve ihtiyaç tespiti gibi rolleri bulunmaktadır
(Zastrow, 1999, akt. Duyan, 2012).
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;
-

Kalkınma planlarının halkın bakış açısıyla hazırlanması ve

-

Halkın sosyal ve iktisadi kalkınma yatırımlarını kullanabilmek üzere
hazırlanmasıdır.

Değişim için hedef alınan sistem; bankalar, vakıflar ve dış yatırımcılardır.
Birincil yararlanıcılar; bir kentte veya bölgedeki düşük gelirli, marjinalize olmuş ya da
baskı altındaki nüfustur.
İlgi odağı; gelir düzeyinin artırılması, kaynakların geliştirilmesi, sosyal desteğin temini,
ve temel eğitim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesidir.
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Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise müzakere, planlama ve eğitimdir.
Sosyal planlama, belli bir bölgede evvela ihtiyaçların tespit edilmedi ve daha sonra bu
ihtiyaçların karşılanması için gerekli müdahalelerin belli bir takvim çerçevesinde aşama aşama
belirlenmesini işaret etmektedir. Sosyal planlama sadece belli bir mahalle veya yörede değil,
ulusal düzeyde de yapılmaktadır. Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tüm sosyal
politikaları belli bir sosyal planlamanın ardından uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sosyal
planlamanın ana merkezi Kalkınma Bakanlığıdır. Tüm planlama süreçleri bu bakanlık
tarafından yönetilmektedir. Ülkemizde zaten 1960’lı yıllardan bu yana kalkınma planları
hazırlanmaktadır. Sosyal hizmet mesleğinin toplumla çalışma yönteminin bir modeli olarak
sosyal planlamanın hem kalkınma planlarına hem de genel olarak tüm ulusal kalkınma
hedeflerine destek olması gerekir. Esasen geniş kapsamlı bir kalkınma çabası da son tahlilde
yereldeki hem ihtiyacın hem de potansiyelin dosdoğru bir biçimde tespit edilmesi ve daha sonra
aktive edilmesiyle ilgilidir. Bu bakımdan mahalle düzeyinde gerçekleştirilecek bir değişim için
sosyal planlamanın ulusal kalkınmaya katkısı hayati önem taşımaktadır.
Sosyal planlama konusunda daha sonraki bölümlerde ayrıntılı bir biçimde değinilecektir.
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;
kentsel veya bölgesel ölçekte planların hazırlanmasıdır.
Değişim için hedef alınan sistem; toplum liderlerinin ve insani hizmet alanında lider
kişilerin bakış açısıdır.
Birincil yararlanıcılar; seçimle gelen kişiler, sosyal kurumlar ve kurumlar arası
örgütlenmelerdir.
İlgi odağı; sosyal ihtiyaçların coğrafi planlamayla bütünleştirilmesi ve insani hizmet
kurumlarının eşgüdümünün sağlanmasıdır.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise araştırma, öneri geliştirme, iletişim ve sözcülüktür.
Program geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği modelinin temel odağı yeni hizmetler
tasarlamak ya da mevcut hizmetleri geliştirmektir. Fon kaynakları ve müracaatçılar arasında
irtibat ve işbirliği tesis etmek üzere sosyal hizmet uzmanları; planlama, öneride bulunma,
arabulma, sözcülük, kolaylaştırıcılık gibi rolleri üstlenir (Zastrow, 1999, akt. Duyan, 2012).
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;


Sosyal hizmetlerin etkililiğini artırmak üzere kurum programlarının
geliştirilmesi ve
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Yeni hizmetlerin tasarlanmasıdır.

Değişim için hedef alınan sistem; fon kaynakları ve kurum hizmetlerinden
yararlananlardır.
Birincil yararlanıcılar; kurum yöneticileri ve toplum temsilcileridir.
İlgi odağı; belirli bir nüfus grubu için hizmet sunumudur.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise sözcülük, planlama, yöneticilik ve öneri
geliştirmedir.
Koalisyon, belli bir sorunla mücadele etmek üzere farklı grupların sosyal adalet ve sosyal
değişim için bir araya gelerek çalışmaları anlamına gelmektedir. Yani tek başına mücadele
etmede yetersiz kalan farklı gruplar bir araya gelerek güçlerini birleştirmektedir.
Bu modelde sosyal hizmet uzmanları; koalisyon oluşturma ve devamlılığı sağlama,
arabulma ve müzakere gibi rolleri üstlenir (Zastrow, 1999, akt. Duyan, 2012).
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;


Belli bir programın yönünün değiştirilmesi ve



Azalan kaynakları geliştirmek üzere çoğul-örgütsel

güç temelinin

geliştirilmesidir.
Değişim için hedef alınan sistem; seçimle gelen kişiler, vakıflar ve kamu kurumlarıdır.
Birincil yararlanıcılar; belirli bir soruna dair benzer görüşü paylaşan örgütlerdir.
İlgi odağı; spesifik bir sosyal sorundur.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise arabulma, müzakere, sözcülük ve örgütlemedir.
Sosyal aksiyon, sosyal hizmet uzmanlarının; dışlanan, ötekileştirilen, marjinalize edilen,
dezavantajlı kılınan ve ezilen gruplarla birlikte çalışma ve eyleme biçiminin adıdır. Sosyal
adaleti ana referans olarak kabul eden sosyal hizmet mesleği bu doğrultuda bir sosyal değişim
ortaya koymak üzere mücadele etmek zorundadır. Bu hem politik hem de sosyal bir aksiyonu
zorunlu kılmaktadır.
Söz konusu bu grupların baskı altına alınma biçimlerine karşı hem bir aksiyon ortaya
koyma hem bilinç/farkındalık oluşturma hem de bu gruplar için daha fazla kaynak ve hizmet
imkânı bulabilmek için gücü ve baskıyı temsil eden yapılarla müzakere ve bunlara meydan
okuma gibi süreçler söz konusu olmaktadır.
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Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim;
politikaları değiştirmek üzere sosyal adalet odaklı eylem ortaya koymadır.
Değişim için hedef alınan sistem; oy verenler ve seçimle gelen kişilerdir.
Birincil yararlanıcılar; belirli bir siyasal görüşü paylaşan kişilerdir.
İlgi odağı; siyasal güç oluşumu ve kurumsal değişimdir.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise savunuculuk, örgütleme ve araştırmadır.
Toplumsal hareketler, toplumla sosyal hizmet yönteminin her zaman dirsek teması
halinde olması gereken yapılardır. Toplumda belli birtakım değişimlerin söz konusu olabilmesi
için mutlaka kimi toplumsal hareketlere ihtiyaç bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde bir kadın
hakları hareketi olmasaydı bugün kadınların pek çok alanda hak kazanımları söz konusu bile
edilemeyebilirdi.
Sosyal hizmet uzmanları sosyal aksiyon modelini de kullanmak suretiyle yeni birtakım
toplumsal hareketleri örgütleyebilirler de. Bugün özellikle engellilik alanında toplumsal
hareketlere ve sosyal aksiyona ciddi bir ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde toplumsal hareketler
özellikle sivil toplum örgütleri tarafından temsil edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının bu
örgütlerle koalisyon oluşturmak suretiyle önemli toplumsal çalışmalar ortaya koymaları
mümkündür.
Weil ve Gamble’a göre (2002, akt. Duyan, 2012), bu modelde arzu edilen değişim; belirli
bir nüfus grubu ya da sorunu için yeni bir paradigma ortaya koyacak ve sosyal adaleti tesis
edecek bir eylem ortaya koymadır.
Değişim için hedef alınan sistem; genel olarak yurttaşlar ve siyasal sistemlerdir.
Birincil yararlanıcılar; yeni bir görüş, bakış açısı ve imaj oluşturma becerisine sahip
liderler, yurttaşlar ve örgütlerdir.
İlgi odağı; toplumda sosyal adaletin tesisidir.
Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise savunuculuk ve kolaylaştırmadır.
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Uygulamalar
Başarılı bir toplumla sosyal hizmet uygulaması bulunuz.
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Uygulama Soruları
Bulduğunuz sosyal hizmet uygulamasını toplumla çalışmanın genel çerçevesi içinde nasıl ele
alınabilir?
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumla çalışma, sosyal hizmet mesleğinin üç önemli sacayağından birini oluşturur.
Bireylerle ve gruplarla çalışmanın yanısıra toplumla çalışma sosyal hizmetin en eski
yöntemidir. Toplumla çalışma evvela topluluklardan, yerelden, mahalleden başlamak suretiyle
genel olarak toplum sathında değişim ortaya koymayı hedefleyen bir sosyal hizmet yöntemidir.
Toplumla çalışma; demokratik süreçlere katılımı güçlendirmeyi, insani hizmetleri
yeniden şekillendirmeyi, ihtiyaçlarını karşılamaları için gruplara ve topluluklara yardım etmeyi
ve sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla örgütleme çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır.
Toplumla çalışmanın doğrudan amaçları şunlardır:
-

Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi,

-

Savunuculuk yapılması,

-

Beşeri, sosyal ve iktisadi ve kalkınmanın sağlanması,

-

Yeni hizmet ve programların planlanması,

-

Hizmetlerin bütünleştirilmesi ve

-

Sosyal aksiyon ile sosyal adaletin gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçları
bulunmaktadır:

gerçekleştirebilmek

için

toplumla

çalışmanın

kimi

hedefleri

-

Bireylerin ve grupların örgütlenme becerilerini geliştirmek,

-

Toplumdaki kaynakları daha erişilebilir kılmak,

-

Toplum katılımını daha fazla mümkün kılmak üzere sosyal planlama
yapmak,

-

Farklı grupların sosyal ve iktisadi katılımını kolaylaştırmak ve

-

Toplumdaki sorunların çözümü için koalisyonlar oluşturarak savunuculuk
faaliyetlerinde bulunmak.

Toplumla çalışma modelleri aşağıdaki gibidir:
-

Mahalle ve toplum örgütlenmesi

-

Fonksiyonel toplulukların oluşturulması

-

Sosyal ve iktisadi kalkınma
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-

Sosyal planlama

-

Program geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği

-

Koalisyon

-

Sosyal aksiyon

-

Toplumsal hareketler
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumla çalışma modeli değildir?
a) Mahalle ve toplum örgütlenmesi
b) Psikanaliz
c) Fonksiyonel toplulukların oluşturulması
d) Sosyal aksiyon
e) Sosyal planlama
2) Toplumla çalışma aşağıdakilerden hangisini amaçlamaz?
a) Sosyal yardımlar yoluyla bağımlı bir nüfus yaratmayı
b) Demokratik süreçlere katılımı güçlendirmeyi
c) İnsani hizmetleri yeniden şekillendirmeyi
d) İhtiyaçlarını karşılamaları için gruplara ve topluluklara yardım etmeyi
e) Sosyal adaleti gerçekleştirmek amacıyla örgütleme çalışmaları yapmayı
3) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplumla çalışmanın asıl amacı, ………………………………. kapasiteye erişmeleri
için güçlendirilmeleridir.
4) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplumla çalışmada üç ana model vardır. Bunlar;
-

Toplum kalkınması ve toplum örgütlenmesi

-

Sosyal planlama

-

…………………

5) “Toplumla çalışmanın ana referansını ……………. oluşturur.”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde doldurur??
a. Sosyal yardım
22

b. Sosyal hizmet
c. Sosyal sigorta
d. Sosyal yardımlaşma
e. Sosyal adalet
6) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışmanın amaçlarından biri değildir?
a. Sınıfsal eşitsizliklerin derinleştirilmesi
b. Toplumun yaşam kalitesinin geliştirilmesi
c. Yeni hizmet ve programların planlanması
d. Beşeri, sosyal ve iktisadi ve kalkınmanın sağlanması
e. Savunuculuk yapılması
7) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışmanın hedeflerinden biri değildir?
a. Bireylerin ve grupların örgütlenme becerilerini geliştirmek
b. Toplumdaki kaynakları daha erişilebilir kılmak
c. İnsanları, memleketlerine geriye göçe teşvik etmek
d. Toplum katılımını daha fazla mümkün kılmak üzere sosyal planlama yapmak
e. Farklı grupların sosyal ve iktisadi katılımını kolaylaştırmak
8) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Mahalle ve toplum örgütlenmesinde ilgi odağı; belli bir bölgede …………….nin
artırılmasıdır.
9) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Fonksiyonel toplulukların oluşturulması modelinde değişim için hedef alınan sistem;
……………………………..dır.
10) Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Program geliştirme ve toplumsal irtibat ve işbirliği modelinde birincil yararlanıcılar;
…………………………………………………………………..dir.
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Cevaplar
1) b, 2) a, 3) Toplumların kendi sorunlarıyla başedebilecek, 4) Sosyal aksiyon, 5) e, 6)
a, 7) c, 8) Yaşam kalitesi, 9) Genel olarak toplum ve kamu kurumları, 10) Kurum
yöneticileri ve toplum temsilcileri
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2. TOPLUMLA ÇALIŞMANIN TARİHSEL BAĞLAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplumla Çalışmanın Tarihsel Bağlamı



“Sosyal” Alanın Ortaya Çıkışı



Sosyal Hizmette Eleştirel Düşüncenin Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Sosyal hizmeti “sosyal” kılan şey nedir?
2) Sosyal hizmette eleştirel düşüncenin yeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
“Sosyal” Alanın Doğuşu

Sosyal Hizmette
Düşünce

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyal hizmetin doğuşunda Okuyarak, fikir yürüterek ve
Endüstri Devriminin ve tartışmalara katılmakla
modern
devletin
yerini
anlamak

Eleştirel Sosyal hizmette eleştirel Okuyarak,
eleştirel
düşüncenin yerini anlamak
biçimde
düşünerek
tartışmalara katılarak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Sosyal alan: Endüstri Devrimi ve modern ulus devletin doğuşuyla birlikte devletin
sosyal alana müdahale etme biçimlerinin değişmesiyle birlikte yeniden tanımlanan alan.



Eleştirel düşünce: Bir disiplinin varlığını sürdürebilmesi, gelişebilmesi ve son tahlilde
meşruiyetini koruyabilmesi için cansuyu kabilinden ihtiyaç duyulan şey.
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Giriş
Bu bölümde toplumla çalışmanın tarihsel bağlamı, evvela sosyal hizmet mesleğini
niteleyen “sosyal” alanın ortaya çıkışına, daha sonra ise sosyal hizmette eleştirel düşüncenin
gelişimine referansla ele alınacaktır.
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2.1. Toplumla Çalışmanın Tarihsel Bağlamı
Toplumla çalışma ülkemizde sosyal hizmet alanının maalesef en zayıf karnını
oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sosyal hizmet, toplum kalkınması ve örgütlenmesi
çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış ve daha çok mikro düzey uygulamalara yönelmiştir.
Toplum örgütlenmesi çalışmaları Batı’da Sanayi Devriminin ardından ortaya çıkan sorunlarla
başetmek üzere sosyal hizmet mesleğinin kuruluş sürecinde önemli işlevler görmüş ve daha
sonra sanayileşme sürecini tamamlamış olan Batılı ülkelerde mikro ve mezzo düzey sorunlar
mesleğin seyrini şekillendirmiştir. Bizimki gibi geriden takip eden ülkeler sanayileşme sürecini
daha geç ve daha yavaş bir biçimde yaşamak zorunda kalmıştır. Bu durumda toplum
örgütlenmesi çalışmalarının ülkemizde sosyal hizmet mesleğinin ana çalışma alanlarının
başında gelmesi beklenir. Bununla birlikte, gerçekte ülkemizde sosyal hizmet eğitiminin
odağının toplumdan ziyade mikro ve mezzo düzey sorunlar olduğunu görüyoruz.
Bu bağlamda ülkemizde sosyal hizmet eğitiminin toplumsal, iktisadi ve siyasal yapıyı
analiz etmede kifayetsiz kaldığını ileri sürmek mümkündür, zira sosyal hizmet alanları zorunlu
olarak makro sorunlarla belirlenmekte ama sosyal hizmet eğitimi Avrupa-merkezli bir müfredat
ve bakış açısıyla, toplumsal sorunları ele almada yetersiz kalmaktadır.

2.1.1. “Sosyal” Hizmet
Sosyal hizmet mesleğini “sosyal” kılan şey tam da sözünü ettiğimiz toplumsal sorunlar
ve bu sorunlarla başetmek üzere ortaya konan toplum örgütlenmesi çalışmalarıdır. Batı’da 18.
yüzyılın ikinci yarısında başlayan Endüstri Devrimi toplumsal yapıyı baştan ayağa dönüştürecek
bir kudrete sahipti. Buharlı makinenin icadıyla birlikte üretim araçları ve üretim ilişkileri
tümden değişti. Üretim ilişkilerinin değişmesi ise tüm toplumsal yapının köklü bir biçimde
dönüşmesi anlamına gelecekti.
Endüstri Devriminden önce zanaatkârlar belli bir nihai ürünü ortaya çıkarabilmek için
belki günlerce, belki haftalarca emek harcamak zorundaydı. El emeği üretimin merkezinde yer
alıyordu. Üretim ilişkilerini belirleyen şey de işte bu el emeğiydi ve el emeği etrafında bir kültür
oluşmuştu. Endüstri Devriminden sonra ise günler veya haftalar süren çabaya gerek olmaksızın
belli bir nihai ürün artık dakikalar içinde üretilebiliyordu. Daha evvel eşi benzeri görülmemiş
olan bu hızlı üretim kâr oranlarının tahayyül edilemez bir noktaya çıkması anlamına gelecekti.
İşte bu durum yeni sosyal sorunların habercisi olacaktı.
Bir yanda inanılmaz bir “artı değer” birikiyor ama diğer yanda, bu artı değer topluma
eşit ve/veya adil bir biçimde dağılmıyordu. Üretime işgücü olarak katılanlar emeklerinin hakkını
adil bir biçimde alamıyordu. Bu durum işçilerde huzursuzluk yaratacak ve içlerinde yanan bir
isyan ateşini körükleyecekti. Böylece Endüstri Devriminin ardından kabaca iki toplumsal sınıf
ortaya çıkacaktı: Burjuvazi (üretim araçlarını elinde bulunduranlar; sermaye sahipleri) ve işçiler.
Sorun sadece işçilerin haklarını adil bir biçimde alamamaları değildi. Ayrıca çalışma
koşulları son derece adaletsiz ve zalimane idi. Özellikle kadınlar ve çocuklar çok ağır çalışma
koşullarında ve uzun saatler boyunca karın tokluğuna çalışmak zorunda kalıyordu. Çocuklar
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cılız bedenlere sahip oldukları için baca temizleme gibi işlerde kullanılabiliyordu. Bu olguyu
William Blake, Baca Temizleyicisi şiirinde harika bir biçimde anlatmıştır:
BACA TEMİZLEYİCİSİ
Annem öldüğü zaman çok küçüktüm,
Ve babam sattı beni henüz dilim bile
Dönmezken "temizle! temizle! temizle!" demeye
Artık bacalarınızı temizliyorum ve uyuyorum is içinde.

Küçük Tom Dacre var ya, ağladı, kıvırcık saçlarını
Kuzu sırtı gibi kırktıklarında, dedim ki ona
"Sus, Tom! hiç takma kafana, başın çıplak ya
Biliyorsun kurum kirletemez artık olmayan saçlarını."

Ve o ağlamayı kesti ve o gecenin derinliğinde
Tom uyuduğunda, neler gördü düşünde!
Binlerce baca temizleyicisi, Dick, Joe, Ned ve Jack,
Onların hepsi kara tabutlara kilitlenmişti

Ve bir Melek geldi ışık saçarak anahtarıyla,
Ve açtı tabutları ve azat etti onları;
Sonra çayırda zıpladılar güldüler koştular
Ve ırmakta yıkandılar ve Güneşte parladılar.

Sonra çıplak ve pak, bütün yüklerini artlarında bıraktılar,
Bulutlara ağdılar ve rüzgârla dans ettiler;
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Ve o Melek Tom'a dedi ki, iyi bir çocuk olursan
Tanrı baban olsun, neşe de hiç gerekmez artık.

Ve Tom uyandığında; ve biz karanlıkta kalktık,
Ve çantalarımızı fırçalarımızı alıp çalışmaya koyulduk,
Sabahın ayazı boyunca, Tom mutluydu ve şevkliydi,
Herkes işini yaparsa gerek kalmaz ki kötülükten korkmaya.

[Masumiyet Şarkıları]
Diğer yandan, üretimin makineleşmesi tarımsal alanların hızla boşalması anlamına da
gelecekti. Kırdan kente göç, yeni toplumsal yapının en temel belirleyicilerinden biri olacaktı.
Binlerce insan kentlere akın etmeye başladı ve kentlerin çeperlerinde yeni semtler oluşmaya
başladı. Bu semtler daha evvel görülmemiş yeni yoksulluk manzaralarına tanıklık edecekti. Yeni
yoksulluk manzaraları yeni sosyal sorunlar demekti. Avrupa’nın her yerinde yoksullukla
mücadele etmek üzere pek çok hayırseverlik çalışmaları başladı. Sosyal hizmetin toplumla
çalışma yönteminin gelişmesinde büyük önemi vardır bu çalışmaların.
Diğer yandan, yoksulluk ve işçi sınıfının adaletsiz çalışma koşulları işçi sınıfı ve
burjuvazi arasındaki sınıfsal çelişkileri çatışmalara çevirecekti. Pek çok yerde 19. yüzyılda işçi
sınıfı isyanları ortaya çıktı. Bu noktada sosyal uzlaşma ve/veya sosyal kontrolü sağlamak üzere
profesyonel kimi alanlar ortaya çıktı. İşte sosyal hizmet de bu alanlardan biridir.
Özetle, sosyal hizmet “sosyal” alanın ortaya çıkışıyla doğrudan ilişkilidir ve sosyal alanı
düzenleyici bir işlev görmektedir. Sosyal hizmeti hayırseverlik veya yardımlaşma ilişkilerinden
farklılaştıran, sadece onun bilimsel temeli değil aynı zamanda sosyal alandaki rolüdür. Driver’a
göre, sosyal politika kavramı, “siyasa”nın hedefi olan nüfus gruplarından oluşan farklı sosyal
alanları varsayar ve bu sosyal alanların idare edilebileceği, yönetilebileceği fikrine ve böylelikle
bazı normlar, davranış kalıpları ile sağlık ve refah gibi kavramlara dayanır. Bu da, bir yandan
nüfusa ilişkin bilgi toplama ihtiyacını, diğer yandan da düzenlemeler ve yönetmelikler hazırlama
kapasitesini imlemektedir (Driver, 1993). Sonuç olarak, sosyal politikanın ortaya çıkışı,
modernitenin ve modern devletlerin gelişimiyle eşzamanlı olarak değerlendirilebilir. Sosyal
hizmet de sosyal politikaların sosyal alandaki düzenleyici işlevine yardımcı olan mesleklerden
biri olarak zikredilmelidir (Akbaş, 2008).
Peki, “sosyal” alan nasıl oluşmuştur? Sosyal alanın ortaya çıkışı modern devletin
gelişimine koşut bir seyir izlemiştir. Merkezi ve bürokratik modern devlet sosyal alanı bir
“sektör” olarak tanımlar. Buna göre, modern devlette vatandaşlar politik irade tarafından
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tanımlanır ve kategorize edilir. Sonuçta ortaya belirli kurumlardan ve nitelikli uzmanlardan
oluşmuş bir sektör çıkar (Deleuze, 1997). Bu nitelikli uzmanlar kadrosu toplum içindeki
dilenciler, suçlular, fahişeler ve madde bağımlıları gibi “anormal” olanları eğitmeye, rehabilite
etmeye ve uygarlaştırmaya çalışırlar (Göral, 2003).
Sosyal alanın bir sektör olarak yeniden inşa edilmesi ve kamusal ve özel alan gibi bir
ikiliğin yaratılmış olması devletin özel alana müdahalesini kolaylaştırmıştır. Sosyal ve politik
güçlerin bu müdahalesini meşru kılmak üzere oluşturdukları söylem ise sosyalin bir sektör
olarak güvenilir uzmanlardan kurulu olmasıdır. Söylemler kişisel olmayan formlardır; bireylerin
dışında kurulurlar ve sosyal, ekonomik ve politik faktörlerle ilişkilidirler. Bu anlamda, sosyal
sorun da, kamusal ve özel alan ile çalışma hayatı ve aile arasındaki ilişkilerin tanımlandığı
söylemsel bir alan oluşturmuştur (Canning, 1996).
Politik ve ekonomik alanın sosyal alana girme ve onu denetleme stratejilerini Michel
Foucault governmentality kavramsal çerçevesinde tartışmaktadır. Foucault’ya göre (1991), bu
yeni “yönetim zihniyeti” iktidarın pratikteki yansımaları olan kurumlar, prosedürler, analizler,
hesaplar ve taktiklerden oluşur ve bu iktidarın hedefi nüfustur, ana bilgi formu ekonomi
politiktir ve aslî teknik araçları güvenlik aparatlarıdır. İktidarın yeni bilgi formları ve sosyal
olanı düzenlemenin yeni biçimleri ise, ezelden beri hüküm süren klasik politik hükümranlığı
tersyüz eden yeni disiplinlerdir (Parton, 1994). Tıp, psikiyatri, psikoloji, kriminoloji ve sosyal
hizmet gibi yeni disiplinler disipline edici mekanizmalar üzerinden hayata geçen yeni iktidar
rejimleri kurmuşlardır. Bu disiplinler “normal” aile, sağlıklı çocuk, kusursuz eş, uygun insan
gibi tanımlar yapmışlardır. Normaliteyi hem insanların kullanımı için hem de gözetim ve
denetim gibi amaçlar için tanımlamışlardır. Buna göre, artık hayati önem taşıyan kararlar, hukuk
kurallarına göre mahkeme salonlarında değil; “normalleşme” kriterlerine göre hastanede,
klinikte veya sosyal hizmet kuruluşunda alınacaktır (Akbaş, 2008).
Ortaya çıkan yeni sosyal alanın “bilimsel” belirleyicileri, normalitenin tanımını
yapmakta ve normalite sınırları dışında kalan toplum kesimlerinin normalleştirilmeleri için
teknikler geliştirmektedir. Bu noktada, sosyal hizmet mesleği bakımından uygulamanın
belkemiği niteliğinde olan “uyum” kavramı öne çıkmaktadır. Kut’un tanımına göre:
“Sosyal hizmet mesleği, bireyin karar verme özgürlüğünü kendi yararına
kullanması açısından bilinçlenmesinde ve yaşadığı çevrenin değişen sosyoekonomik koşullarına ve normatif sistemine uyum sağlayarak toplumda verimli
bir unsur olması yönünden gerekli olan değişmenin yaratılmasında müdahale
edebilecek bilgi, yöntem ve becerilere sahip ve hatta bu tür bir müdahaleye yetkisi
olan bir meslektir” (Kut, 1988).
Sosyal hizmet, müracaatçıları ve ailelerini hükümet alanına çekmek üzere önemli bir
işlev görür. Bunu baskı yoluyla yapmayacaktır; bireylerin yaşamlarına ve öznelliklerine yatırım
yaparak gerçekleştirecektir (Parton, 1994). Foucault’ya referansla, sosyal hizmetin yapacağı şey
aslında “davranışın yönetimi”dir (the conduct of conduct), yani insanların davranışlarını
şekillendirmek, etkilemek ve yönlendirmektir (Gordon, 1991). Kut’un tanımına göre,
davranışları yönlendirme sürecinde müdahaleye bile hakkı vardır.
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Yeniden kurulan sosyal alan için en büyük tehditlerin başında yoksulluk ve yoksullukla
bağlantılı sorunlar (evsizler, dilenciler, sokak çeteleri, vb.) gelmektedir. On sekizinci yüzyılın
ikinci yarısından itibaren Batı’da merkezi hükümetler yoksullara yardım etkinliklerinde
doğrudan rol almaya başlamışlardır. Örneğin, kurallara uymayan ve başıboş dolaşan gençler için
birtakım kuruluşlar açılmıştır. Devletin bu doğrudan müdahalesi, refahın amaçlarına dair algıyı
toptan değiştirmiştir. Cavallo’ya göre (1995), artık amaç salt yardım değil, yoksul işgücünün
disipline edilmesidir. Bu aynı zamanda yoksullar arasında da bir ayrıma yol açmıştır: Yardımı
hak eden yoksullar ve hak etmeyenler. Örneğin, modern Mısır’ın oluşumu sırasında Kavalalı
Mehmed Ali Paşa, Kahire sokaklarındaki dilencileri “tembel” köylüler olarak tarif etmiş ve
sokaklarda gezinen yoksullara ilişkin politikalar oluşturmaya başlamıştır. Buna göre, kırsaldan
göç edenler ya tutuklanacaklar ya da geri gönderilecekti; hak eden yoksullar ise barınaklarda
kalacaklardı (Ener, 1999).
Sosyalin Türkiye’deki serencamına bakıldığında, erken Cumhuriyet döneminde sosyal
alanın kurulumunda ideolojik referansın, yeni toplumun yeni toplumsal ilişkilerinin harcı olarak
işlev görmesi planlanan solidarizm olduğu görülecektir (tesanütçülük; dayanışmacılık).
Solidarizmin temel ilkesi her vatandaşın topluma yararlı bir birey olmasını bir sine qua
non olarak sağlamaktır.
Türk solidarizmi büyük oranda Fransız Aydınlanmasından ve özellikle meşhur sosyolog
Durkheim’dan esinlenmiştir. İlerleme (progress) fikriyle şekillenen Aydınlanma düşüncesi
teolojik tasavvuru tersyüz ederek yepyeni doktrinler ve perspektifleri getirmiştir. Ahlak artık
metafizik bağlarından koparılarak “doğal” bir çerçevede yeniden tanımlanmaya başlamıştır.
Aydınlanmanın Tanrısı ancién regime boyunca insan aklına kasteden teolojinin tamamen
dışındaydı. Yeni tasavvura göre, Tanrı doğayı ve onun yasalarını yaratmış ve köşesine
çekilmiştir. İnsana düşen, bu yasaları keşfetmektir. Aydınlanmanın en temel argümanı hakikat,
estetik ve adalet konularında mutlak doğruyu öngörüyor olmasıdır. Mutlak doğru açıktır ki
Avrupa merkezli bir kaynağa tekabül etmektedir. Avrupa merkezli düşünce büyük oranda insan
toplulukları arasında hiyerarşik bir sınıflamaya dayanmaktadır.
Durkheim’a göre, ahlak, kaynağını bireyden değil, bireyi aşkın bir güç olarak toplumdan
alır. Buna göre, bizler birbirimize bireyselliklerimiz ile değil, bireysellikleri aşan ve ayrı ayrı
bireyselliklerin toplamından daha fazla şey ifade eden toplumsal bağ ile bağlıyızdır.
Solidarist ideoloji, her bir bireyin topluma verdiği katkıyı önemsediği oranda toplumu
olabildiğince kontrol altında tutmayı hedefler. Her bir bireyin toplum için yararlı ve üretken
olmasını devlet garanti altına alır. Bu bağlamda, ulusuna yararlı olanlar ve olmayanlar gibi bir
ikili zıtlığın söylemsel bir anlamı bulunmaktadır. Bir biçimde, ulus için beklenen yararı
sağlamayanlar anormal olarak sınıflandırılmakta ve potansiyel bir tehdit unsuru olmaktadır:
Öztamur’a göre (2003), erken Cumhuriyet döneminde, görüntü ve tutumlarıyla
potansiyel olarak tehlikeli olan sokak çocukları şehir hayatı için bir tehdit olarak algılanıyordu.
Terk edilmiş, yoksul, sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar toplum için bir tehdit olarak
görülüyordu. Yani, bu çocuklar aslında toplumun bütünlüğü ve uyumu için bir tehditti. Dönemin
genel söylemine göre, bu çocuklar eğitilmeliydi, ancak gerçekte, daha iyi bir geleceğe sahip
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olmaları için değil, toplum için bir tehdit olmaktan çıkarılmaları için eğitilmeliydiler. Hoşgörü
ve acıma yerine denetim gerekliydi bu çocuklar için.
“İnsan, içtimai bir mahlûktur, cemiyete mahsus ve cemiyete mevdudur. Onun için
analar, babalar, hocalar, ustalar çocuğu muhitine alıştırmak için müdahale
ediyorlar. Bir yandan çocuğun âciz olan vücudünü himaye ediyorlar, bir yandan
da bu âciz vücudü ile birlikte vahşi olan ruhunu temin ediyorlar. Hem
büyütüyorlar, hem de ehlileştiriyorlar” (Baltacıoglu, 1931).
Erken Cumhuriyet dönemi yazarlarından Ş’ye göre, böyle bir eğitim sürecinden
geçmeyen çocukların sonu gün gibi ortadadır. Şu halde bu çocukların özel bir “terbiye”ye
ihtiyaçları vardır:
“…Fakat kırlarda yol kesen bu genç haydut hakikaten bu kadar kabahatli miydi?
Acaba, ‘daha bacak kadar boyu ile ilk hatasını’ işlediği zaman, ruhşinas ve munsif
bir heyet tarafından sıkı bir imtihana çekilseydi, müstakbel serserinin, kendini
şuuri olarak fenalığa sevkeden bazı tesirlere maruz kaldığı görülmez midi?” (K.
Ş., 1929).

2.2. Sosyal Hizmette Eleştirel Düşüncenin Gelişimi
Bir disiplinin varlığını sürdürebilmesi, gelişebilmesi ve son tahlilde meşruiyetini
koruyabilmesi için cansuyu kabilinden ihtiyaç duyulan şey eleştiridir. Eleştiriden yoksun ve
hatta eleştiriye düşman bir disiplin kaçınılmaz olarak bilimsellikten uzaklaşacak ve sınırlarını
muhkemleştirmek gayesiyle taassubun şehvetine kapılarak dogmalar yaratacak ve küçük
gettosunda narsistik bir alınganlığa mahkûm olacaktır. Hâlbuki bilimsel çaba, gücünü
(öz)eleştiriden alır. Böylece sürekli bir değişim, gelişim ve -diğer disiplinlerle- etkileşim
mümkün olur (Akbaş, 2014).
Sosyal hizmet gibi doğası gereği disiplinler arası etkiye açık bir alanın söz konusu
mutaassıp tavrın sonucunda kendi gettosuna çekilmesi onu disiplinler arası etkiden tamamen
kurtarmaya yetmiyor, zira sosyal hizmet daha kurulduğu ilk günden bu yana zaten diğer
disiplinlerin bilgisinden ve yaklaşımlarından etkilenmiş durumda. İlk yıllarında bilhassa psikodinamik teorinin etkisi mesleği şekillendirmiş, daha sonra sistem teorisinin etkisiyle köklü bir
revizyon sürecine girmiş ve 1960’lar ve 1970’ler boyunca sosyal bilimlerdeki gelişmelerin
etkisiyle yeni ilgiler ve perspektifler devşirmiştir. Bu dönemde radikal yaklaşımlar mesleğin
bilhassa “sosyal kişisel çalışma” yöntemine güçlü eleştiriler getirmiş ve meslek kişisel olanın
aynı zamanda politik olduğuna dair güçlü bir meydan okumaya maruz kalmıştır.
Ülkemizde sosyal hizmetin teorik temeline dair tartışmalar son derece sığdır. 2000’lerin
başında uyarlanan genelci yaklaşım bir bakıma yüzeyselleştirici ve pragmatik bir işlev görmüş,
sosyal sorunların doğasını anlamaya dair zaten yetersiz olan teorik ilginin önünü bıçak gibi
kesmiştir. Genelci yaklaşım ülkemizde salt müdahale düzeylerine dair bir ayrıştırmayı işaret
etmiş; sosyal hizmet müdahalesinin bütüncül bir bakış açısı ve çevresiyle birlikte birey
anlayışıyla gerçekleştirilmesi vurgusu bir hayli sınırlı kalmıştır. Hal böyle olunca,
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müracaatçıları etkileyen baskı/iktidar ilişkileri ve yapıları, etnik/dini ayrımcılık, kültürel
yetkinlik vb. pek çok konu yeterince ele alınamamıştır.
Sosyal hizmetin gerçekte bir eleştirel geleneği var mıdır? Fook (2002) sosyal hizmetin
eleştirel geçmişini 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkan yerleşim evleri (settlement houses) hareketiyle ilişkilendirmektedir.
Orta sınıfla işçi sınıfının arasında oluşan uçurumu kapatmayı hedeflemese dahi, en azından bu
uçurumdan dolayı rahatsızlık duyan, “yüce gönüllü” orta sınıf mensubu kadınların öncülük ettiği
bu hareket sosyal sorunları birey merkezli görme yönündeki patolojik bakış açısına dair soru
işaretleri oluşturmayı başarmış ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmeyi başarmıştır. Bu bakış
açısı sonraları “çevresiyle birlikte birey” anlayışını ortaya çıkaracaktır.
Bununla birlikte, bir yandan psikodinamik teorinin erkek egemen bakış açısı, diğer
yandan orta sınıf mensubu kadınların sızlayan vicdanı sosyal hizmetin enikonu bir eleştirel
pozisyon almasına izin vermemiştir. Sosyal hizmette eleştirel geleneğin ortaya çıkışı ancak
1950’lerden sonra sosyal sorunların yapısal nedenlerine dair genel bir ilginin oluşmasıyla
mümkün olmuştur. Yani sosyal hizmet ancak 1950’lerle birlikte “sosyal” bir meslek olarak
yeniden tanımlanmaya başlamıştır. Gelin görün ki, “sosyal” kavramı netamelidir. Bir yandan
sosyal sorunların yapısal nedenlerine dair bir ilgiyi ortaya çıkarması bağlamında eleştirel
geleneğe imkân verme kudretini haizdir, ama diğer yandan modern ulus devletin düzenleyici
rolünü etkin kılma bağlamında bir tür inşa olarak tartışılmalıdır.
Sosyal hizmetin sosyal alanda modern ulus devletin düzenleyici işlevine verdiği katkı
göz önünde bulundurulduğunda, sosyal hizmette eleştirel geleneğin yerleşim evleri hareketiyle
doğduğunu ileri sürmek bir hayli iyimser bir düşünce olacaktır. Bunun için 20. yüzyılın
ortalarını beklemek gerekecektir.
Sosyal hizmette bir eleştirel gelenek başlamışsa bu sosyal bilimlerde başlayan bir
hareketin tezâhüründen başkası olamazdı, zira sosyal hizmet sosyal bilimlere kıyasla pozitivist
metodolojiye en sıkı sıkıya bağlı alanlardan biridir. Tıpkı sosyal bilimler gibi, sosyal hizmetin
da metodolojik ilhamı doğa bilimlerinden gelecekti, zira bilimin Avrupa-merkezci özgüveni ve
doğaya tahakküm edecek raddede gelişimi yeni doğan sosyal bilimler için genel kabulleri
belirliyordu. Doğa bilimleri doğada var olan, zamandan ve mekândan âzâde yasaları
keşfetmekle yükümlüydü ve bu “nesnel” bir çabaydı. Alexander Pope şöyle ifade ediyordu bu
keşfi:
Nature and nature’s laws lay hid in sight;
God said “let Newton be!” and all was light.
(Doğa ve doğanın yasaları karanlıkta öylece yatıyordu;
Tanrı Newton’a "ol" dedi ve her şey apaydınlıktı.)
Daha sonra Tanrı Auguste Comte’e de “ol” diyecekti ve bizler insanların ve toplumların
da zamandan ve mekândan âzâde yasaları olduğu düşüncesiyle tanışacaktık. Sosyal hizmetin
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böylesi bir pozitivist yönelimi kaçınılmaz olarak sosyal hizmet uzmanı – hizmet alan ilişkisine
dair prototipler yaratacak ve sosyal ve beşeri sorunların hazırkalıp çözümleri olacağı
düşüncesini yaygınlaştıracaktı. Böylesi bir kabul dünyanın her yerinde – kültürlerden âzâde geçerliği olduğu varsayılan çözüm paketlerini/reçetelerini beraberinde getirecekti.
Ülkemizdeki hiç bitmeyen teori-alan çelişkisi tartışması da pozitivizmin ülkemiz sosyal
hizmet geleneğindeki tahakkümünden kaynaklanmıştır. Hazırkalıp reçeteler elbette yerli/yerel
bilgiye ve/veya uygulamaya dayanmıyordu; Anglosakson dünyanın reçeteleri dünyanın geri
kalanına dayatılıyordu. Bu kaba modernist mühendislik çalışması sosyal sorunları –ekonomik,
politik, sosyolojik, kültürel- bağlamından kopararak tümüyle Avrupa-merkezli bir çerçevede ele
alıyor ve sosyal hizmet müdahalesini muhayyel bir “mikro” odağa hapsediyordu. Yerli/yerel
bilgiye ve uygulamaya dayanmayan sosyal hizmet literatürü ise Kuzey Amerika merkezli
eserlerin çevirisine dayanıyor ve böylece sosyal hizmet dili kötü bir çeviri diline mahkûm
oluyordu.
Bizde pozitivizm hâlâ tüm kudretini muhafaza ediyor olsa da, Batı’da özellikle 1950’lere
gelindiğinde topyekûn bir saldırı altında kalmıştı. Batı dünyası uzunca zamandır kutsuyor
olduğu büyük Aydınlanma devrimini ve moderniteyi sorgular olmuştu. Frankfurt Okulu
öncülüğünde başlayan eleştirel teori geleneği sosyal bilimlerde ontolojik ve metodolojik bir
kırılmayı başlatacaktır.
Her şeyi açıklama iddiasındaki sosyal bilim artık anlamaya dair bir ilgi devşirmeye
başlayacaktır. Öyle ki, ancak büyük adamların ve büyük olayların tarihini kronolojik bir biçimde
açıklamak suretiyle bilimsel olabileceği kabul edilen tarih disiplini 1950’lerde Annales Okulu
öncülüğünde küçük adamın tarihine, sosyal ve kültürel tarihe merak duymaya başlamış ve diğer
disiplinlerle etkileşime geçmiştir.
İkinci dünya savaşını müteakiben sosyal bilimlerde yeni tarzlar belirgin bir biçimde
ortaya çıkmıştır: Toplumu doğa bilimi modeliyle anlamaya çalışan paradigmalar ve insan
öznelliği ile bağlamsal anlama vurgu yapan anlamacı ve yorumsamacı (hermeneutic) gelenek.
İkinci tarzın bir yansıması olarak 1980'lere damgasını vuran yeni analiz biçimleri
dilbilimsel ya da kültürel dönemeç diyebileceğimi bir kırılmayı işaret ediyordu. White, Geertz,
Barthes, Bourdieu, Derrida, Sahlins, Raymond Williams ve Foucault'nun çalışmaları öncü
niteliğindeydi.
1980 ve 90'larda post-modernist kültürel teoriler sosyal açıklama fikrine ciddi bir şekilde
meydan okudular. Nesnel doğrunun imkânsızlığını savundular. Büyük anlatılar (grand
narratives) büyük bir çöküş yaşıyordu.
Sonuç olarak, sosyal açıklamaya dair kabuller sorgulanmaya başladı. Milyonlarca dolar
harcanarak yapılan niceliksel araştırmaların çelişkili sonuçlar ortaya koyduğuna inanılmaya
başlandı. Sosyal olgular zamana ve mekâna göre farklılaşabiliyordu.
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Sosyal hizmette eleştirel geleneğin doğuşu Batı’da pozitivizmin sorgulanmaya
başlaması ve özellikle 1960’lardaki devrimci ruhun doğuşuyla ilişkilidir. Ülkemizde sosyal
hizmette medikal perspektifin hâkimiyeti tüm gücüyle devam ederken Batı’da sosyal hizmet
radikal yaklaşımlarla tanışacaktır.
Radikal yaklaşımlar geleneksel sosyal hizmeti birey odağından (casework) ve sosyal
sorunlara ilişkin bireyselleştirilmiş algılama biçiminden ötürü eleştiriyordu (Fook, 2002). İki
büyük dünya savaşı ve bu iki savaşın arasında yaşanan 1929 büyük buhranı birey merkezli
patoloji anlayışını önemsizleştirmiştir, zira milyonlarca insanı derinden etkileyen ekonomik ve
toplumsal sorunlar öylece dururken bu köhne burjuvazi bakış açısının toplumları ikna etmesine
imkân kalmamıştı.
1960’lar ayrıca sosyal bilimlerde yapısalcılığın yaygın bir kabul gördüğü dönemdir ve
bunun sosyal hizmete yansımaları da olmuştur. Sosyal sorunları ortaya çıkaran yapısal faktörlere
dair ilgi radikal sosyal hizmet uzmanları tarafından paylaşılmıştır.
Feminist yaklaşım da yapısalcılıkla uyumlu bir biçimde yapısal bir faktör olarak
ataerkilliği gündeme getirdi. Kişisel olanın aynı zamanda politik de olacağı ilkesinden hareket
eden feminist sosyal hizmet uzmanları kurbanı suçlamak yerine yapısal faktörlere odaklanmayı
ve özgürleşme ve sosyal değişimi hedeflemeyi tercih ettiler (Fook, 2002).
1970’ler boyunca radikal yaklaşımın argümanları geniş bir kabul görmüştür. Bu
dönemde sosyal sorunlara dair bakış açısı; sınıfsal ve yapısal analiz, özgürleştirici uygulama,
sosyal adalet ve sosyal değişim bağlamında şekilleniyordu.
Söz konusu bu döneme damgasını vuran radikal sosyal hizmet yaklaşımı yapısal
faktörleri vurgulamada ne kadar başarılıysa, bireyi çepeçevre kuşatan iktidar ilişkilerini
okumada, bireyin özne(l)liğini müdahalenin merkezine yerleştirmede ve profesyonel sosyal
hizmet ilişkisindeki hiyerarşik bağlamı görmede/çözümlemede bir o kadar yetersizdi.
Ancak 1980’lerden sonra sosyal hizmet literatüründe gerçek anlamda eleştirel bir
meydan okuma ortaya çıkabildi. Bazı eleştirel yazarlar baskıcı koşulların yeniden üretilmesinde
sosyal hizmet uzmanlarının rolünü vurgulayarak yardım edici bir meslek olarak sosyal hizmetin
mesleki kimliğine itirazları dile getirmeye başladı (Healy, 2000).
Eleştirel diye tanımlanabilecek modellerden bir kısmı şunlardır: Irkçılık karşıtı ve çok
kültürlü sosyal hizmet, baskı ve ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet, feminist sosyal hizmet, toplum
çalışmasının çeşitli kolları, Marksist sosyal hizmet, radikal sosyal hizmet, yapısal sosyal hizmet
vb.
Eleştirel sosyal hizmet yaklaşımlarının en önemli vurgusu hizmet alan – sosyal hizmet
uzmanı ilişkisinin eşitlikçi ve adil bir düzlemde yeniden kurulduğu çerçeve olarak ülke
bağlamını öne çıkarmak ve müracaatçının deneyimlediği sorunların nedenleri olarak yapısal
açıklamalara yönelmektir.
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Fay, eleştirel sosyal bilimi insanların koşullarını değiştirmelerine ve kendileri için daha
iyi bir dünya inşa etmelerine yardım etmek için, maddi dünyadaki gerçek yapıları örten yüzeysel
yanılsamaların ötesine geçen eleştirel soruşturma süreci olarak tanımlar. Fay eleştirel sosyal
bilimin üç ana fikri olduğunu iddia eder: Aydınlanma, güçlendirme ve özgürleşme (1996).
Fay’in eleştirel sosyal bilime dair bu tanımı eleştirel sosyal hizmetin de ana fikrini oluşturur.
Tüm eleştirel sosyal hizmet yaklaşımlarının ortak paydası güçlendirme ve özgürleştirmedir.
Sosyal hizmette çağdaş eleştiriler genellikle güçlendirmeyi öne çıkarırken post-modern
eleştiri geleneği daha çok öznellik, bağlam, dil, anlatı, söylem ve iktidar kavramlarını öne
çıkarmakta ve sosyal inşacı bir yaklaşım geliştirmektedir.
Gerçekte sosyal hizmet nedir? Niçin vardır? Kime ve neye hizmet eder? Sosyal hizmet
bilgisi her şeyden evvel bu soruların yanıtını vermelidir. Bu soruların yanıtını vermeden evvel
insanların neden acı çektiğini ve dünyada adaletsizlik ve eşitsizliklerin neden bu denli yaygın
olduğunu anlamak gerekir. Sosyal hizmetin işi artık sadece sanayileşmeyle beraber kentlerin
çeperlerine yığılmış yeni yoksul kitlelerle değildir. Sosyal hizmet adaletsizliğin ve eşitsizliğin
yeni formlarını da gündemine almak zorundadır. Veya başka bir ifadeyle söyleyelim, sosyal
hizmet artık adaletsizlik ve eşitsizlik üreten tüm baskı yapılarını makro bir açıdan
değerlendirebilme kabiliyeti geliştirmelidir.
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Uygulamalar
Ülkemizde toplumla sosyal hizmet uygulamalarının tarihine dair bir dönem seçiniz.
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Uygulama Soruları
Ülkemizde toplumla sosyal hizmet uygulamalarının tarihine dair seçtiğiniz dönemi toplumla
çalışmanın tarihsel bağlamı içinde nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmet “sosyal” alanın ortaya çıkışıyla doğrudan ilişkilidir ve sosyal alanı
düzenleyici bir işlev görmektedir. Sosyal hizmeti hayırseverlik veya yardımlaşma ilişkilerinden
farklılaştıran, sadece onun bilimsel temeli değil aynı zamanda sosyal alandaki rolüdür. Sosyal
alanın ortaya çıkışı modern devletin gelişimine koşut bir seyir izlemiştir. Merkezi ve bürokratik
modern devlet sosyal alanı bir “sektör” olarak tanımlar. Buna göre, modern devlette vatandaşlar
politik irade tarafından tanımlanır ve kategorize edilir. Sonuçta ortaya belirli kurumlardan ve
nitelikli uzmanlardan oluşmuş bir sektör çıkar. Bu nitelikli uzmanlar kadrosu toplum içindeki
dilenciler, suçlular, fahişeler ve madde bağımlıları gibi “anormal” olanları eğitmeye, rehabilite
etmeye ve uygarlaştırmaya çalışırlar.
Sosyal hizmet, müracaatçıları ve ailelerini hükümet alanına çekmek üzere önemli bir
işlev görür. Bunu baskı yoluyla yapmayacaktır; bireylerin yaşamlarına ve öznelliklerine yatırım
yaparak gerçekleştirecektir.
Ülkemizde sosyal hizmetin teorik temeline dair tartışmalar son derece sığdır. 2000’lerin
başında uyarlanan genelci yaklaşım bir bakıma yüzeyselleştirici ve pragmatik bir işlev görmüş,
sosyal sorunların doğasını anlamaya dair zaten yetersiz olan teorik ilginin önünü bıçak gibi
kesmiştir. Genelci yaklaşım ülkemizde salt müdahale düzeylerine dair bir ayrıştırmayı işaret
etmiş; sosyal hizmet müdahalesinin bütüncül bir bakış açısı ve çevresiyle birlikte birey
anlayışıyla gerçekleştirilmesi vurgusu bir hayli sınırlı kalmıştır. Hal böyle olunca,
müracaatçıları etkileyen baskı/iktidar ilişkileri ve yapıları, etnik/dini ayrımcılık, kültürel
yetkinlik vb. pek çok konu yeterince ele alınamamıştır.
Sosyal hizmette eleştirel geleneğin doğuşu Batı’da pozitivizmin sorgulanmaya
başlaması ve özellikle 1960’lardaki devrimci ruhun doğuşuyla ilişkilidir. Ülkemizde sosyal
hizmette medikal perspektifin hâkimiyeti tüm gücüyle devam ederken Batı’da sosyal hizmet
radikal yaklaşımlarla tanışacaktır.
Eleştirel diye tanımlanabilecek modellerden bir kısmı şunlardır: Irkçılık karşıtı ve çok
kültürlü sosyal hizmet, baskı ve ayrımcılık karşıtı sosyal hizmet, feminist sosyal hizmet, toplum
çalışmasının çeşitli kolları, Marksist sosyal hizmet, radikal sosyal hizmet, yapısal sosyal hizmet
vb.
Eleştirel sosyal hizmet yaklaşımlarının en önemli vurgusu hizmet alan – sosyal hizmet
uzmanı ilişkisinin eşitlikçi ve adil bir düzlemde yeniden kurulduğu çerçeve olarak ülke
bağlamını öne çıkarmak ve müracaatçının deneyimlediği sorunların nedenleri olarak yapısal
açıklamalara yönelmektir.
Sosyal hizmet mesleğinin doğuşunda ve gelişiminde toplumla çalışmanın özel bir yeri
vardır. Yoksullukla mücadele, kimsesiz çocukların korunması ve gazilerle çalışma gibi
konuların yanısıra, ülkemiz örneğinde veremle savaş, köylerde eğitim seferberliği (Köy
Enstitüleri), yeni Cumhuriyetin ideallerinin yaygınlaştırılması (Halkevleri) gibi çalışmalar
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toplumla çalışma bağlamında ilk nüveleri oluşturmuştur. Bu çalışmalar daha sonra sosyal
hizmet mesleğinin toplumla çalışma yöntemini şekillendirecek ve kurumsallaştıracaktır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Sosyal hizmette eleştirel geleneğin doğuşu Batı’da ………………in sorgulanmaya
başlamasıyla ilişkilidir.
a. Fenomenoloji
b. Post-modernizm
c. Sembolizm
d. Hermenötik
e. Pozitivizm
2. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel bir sosyal hizmet yaklaşımı değildir?
a. Çok kültürlü sosyal hizmet
b. Genelci sosyal hizmet
c. Irkçılık karşıtı sosyal hizmet
d. Yapısal sosyal hizmet
e. Feminist sosyal hizmet
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplum örgütlenmesi çalışmaları Batı’da ………… Devriminin ardından ortaya çıkan
sorunlarla başetmek üzere sosyal hizmet mesleğinin kuruluş sürecinde önemli işlevler
görmüş
4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Diğer yandan, yoksulluk ve işçi sınıfının adaletsiz çalışma koşulları işçi sınıfı ve
…………….. arasındaki sınıfsal çelişkileri çatışmalara çevirecekti.
5. “Sosyalin Türkiye’deki serencamına bakıldığında, erken Cumhuriyet döneminde sosyal
alanın kurulumunda ideolojik referansın, yeni toplumun yeni toplumsal ilişkilerinin
harcı olarak işlev görmesi planlanan ………… olduğu görülecektir”
Aşağıdakilerden hangisi boşluğu en iyi şekilde doldurur??
a. Solidarizm
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b. Liberalizm
c. Sosyalizm
d. Komünizm
e. Muhafazakârlık
6. Sosyal hizmette post-modern eleştiri geleneği aşağıdakilerden hangisini öne
çıkarmamıştır?
a. Öznellik
b. Anlatı
c. Bağlam
d. Dil
e. Hakikatin mutlaklığı
7. 1970’li yıllarda Batı’da sosyal sorunlara dair bakış açısı aşağıdakilerden hangisine
referansla şekillenmiyordu?
a. Uyumlaştırıcı uygulama
b. Sosyal değişim
c. Sınıfsal ve yapısal analiz
d. Özgürleştirici uygulama
e. Sosyal adalet
8. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
“1960’lar ayrıca sosyal bilimlerde ………………. yaygın bir kabul gördüğü dönemdir
ve bunun sosyal hizmete yansımaları da olmuştur.”
a. Pozitivizmin
b. Spiritüalizmin
c. Materyalizmin
d. Yapısalcılığın
e. Post-yapısalcılığın
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9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Fook (2002) sosyal hizmetin eleştirel geçmişini 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın
başlarında
Amerika
Birleşik
Devletleri’nde
ortaya
çıkan
…………………………………. hareketiyle ilişkilendirmektedir.
10. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Türk solidarizmi büyük oranda Fransız Aydınlanmasından ve özellikle meşhur sosyolog
……………….’dan esinlenmiştir.
a. Durkheim
b. Comte
c. Marx
d. Dahrendorf
e. Foucault

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) Sanayi, 4) Burjuvazi, 5) a, 6) e, 7) a, 8) d, 9) Yerleşim evleri (settlement
houses), 10) a
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3. TOPLUM KAVRAMI, DAYANIŞMA VE TOPLUM
KALKINMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplum Kavramının Sosyolojik Ele Alınışı



Dayanışma Kavramına Dair Sosyolojik Perspektifler



Toplum Kalkınmasının Tanımı ve Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Toplum (cemiyet) ve topluluk (cemaat) arasında nasıl bir fark vardır?
2. Dayanışma toplum ve topluluk olgularına göre nasıl farklılaşabilir?
3. Toplum kalkınması toplumla sosyal hizmet bağlamında nasıl bir yöntemdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sosyolojik Bir
Olarak Toplum

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kavram Toplumla sosyal hizmetin Okuyarak,
eleştirel
bir
yapı taşı olan topluma dair biçimde
düşünerek
ve
farklı
sosyolojik tartışmalara katılarak
perspektifleri anlamak

Sosyolojik Bir Kavram Dayanışmanın geleneksel ve Okuyarak,
eleştirel
Olarak Dayanışma
modern formlarını öğrenmek biçimde
düşünerek
tartışmalara katılarak

bir
ve

Toplum
Kalkınmasının Bir toplumla sosyal hizmet Okuyarak,
eleştirel
Tanımı ve Amaçları
yöntemi
olan
toplum biçimde
düşünerek
kalkınmasının
amaçlarını tartışmalara katılarak
öğrenmek

bir
ve

51

Anahtar Kavramlar


Cemaat: Mekanik, geleneksel ve birincil dayanışmanın başat yer tuttuğu toplum biçimi.



Cemiyet: Organik, modern ve ikincil dayanışmanın başat yer tuttuğu toplum biçimi.



Toplum kalkınması: Toplumla sosyal hizmetin; toplum örgütlenmesi ve sosyal
planlama ile birlikte üç sacayağından biri.
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Giriş
Bu bölümde toplumla sosyal hizmetin en temel kavramı olan topluma dair farklı
sosyolojik perspektifler dayanışmanın değişen formlarına referansla tartışılacak; daha sonra ise
toplumla sosyal hizmetin önemli sacayaklarından biri olan toplum kalkınması ele alınacaktır.
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3.1. Toplum Kavramı
Endüstri Devriminin dönüştürdüğü toplumsal yapıyı anlamak üzere sosyal bilimcilerin
en yaygın kategorizasyonlarından biri topluluk ve toplum ayrımıdır. Endüstrileşmeyle beraber
geleneksel toplumsal yapı çözülmüş ve kentleşmenin temel referansı oluşturduğu toplumsal
ilişkiler ortaya çıkmıştır. Endüstrileşme öncesi kırsal alanlarda ilişkiler daha birincildir,
mesafeler yakındır ve dayanışmanın formu cemaattir.
Durkheim topluluk (cemaat; communauté) ve toplum (cemiyet; société) arasındaki
ayrımını mekanik ve organik dayanışma kavramlarıyla açıklar. Buna göre, cemaat yapılarında
dayanışmanın formu mekaniktir. Mekanik dayanışmayı sağlayan şey geleneklerdir. Bireycilik
yerine cemaatin çıkarları ve bağları önemlidir. İmece usulü bir dayanışma vardır. İşbölümünün
artması ise organik dayanışmayı ortaya çıkaracaktır. Cemaatin çıkarları yerine bireyin çıkarları
öne çıkar. Geleneksel bağlar zayıflar ve toplumda uzmanlaşma ortaya çıkar. Geleneksel
toplumlarda uzmanlaşma sınırlıdır, zira üretimin biçimi ve alanı sınırlıdır. Yüksek bir
organizasyona ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte, toplum üretim biçiminin ve ilişkilerinin
değişmesiyle dönüşen insanlar-arası ilişkilerin vücuda getirdiği bir yapıdır (Durkheim, 1893).
Durkheim’ın yaptığına benzer bir ayrımı da Toennies yapmıştır (1887). Gesellschaft
(cemiyet) ve Gemeinschaft (cemaat) kavramlarıyla Toennies, Avrupa’nın modernleşmesinin bir
rasyonalizasyon süreci olarak cemaatten cemiyete geçiş olduğunu ileri sürer. Buna göre,
toplumu vücuda getiren şey modernleşme olgusundan başkası değildir. Modernleşme ile
birlikte, geleneksel, birincil ve sıcak ilişkilerin yerini resmî, mesafeli ve bireyci ilişkiler
almaktadır. Geleneksel ilişkilerde belirleyici olan; kan bağı, hısımlık, komşuluk ve ortak
çıkarlardır. Modern ilişkilerde ise belirleyici olan, bireysel çıkarlardır.
Sosyal hizmet mesleği cemaat/topluluk yerine cemiyet/toplum yapısının bir aktörüdür.
Günümüzde elbette kırsal sosyal hizmet gibi daha cemaatvari yapılarla etkinlik gösteren sosyal
hizmet alanları bulunmaktadır ama sosyal hizmet mesleğinin doğasını belirleyen şey veya başka
bir ifadeyle ontolojisini oluşturan şey modernleşme ve kentleşmenin ardından ortaya çıkan
toplum olgusudur. Geleneksel toplumlarda sosyal hizmet mesleğinin etkinliklerini geleneksel
dayanışma ve yardımlaşma ağlarının ikame ettiğini görüyoruz. Cemaat yapılarında zaten
yardımlaşma ve dayanışma en temel belirleyici olgudur. Cemaatten cemiyete dönüşüm ise
dayanışma ve yardımlaşma ilişkilerinin profesyonelleşmesi ve kurumsallaşmasını zaruri
kılmıştır.
Osmanlı toplumsal yapısında da benzer bir dönüşüm görüyoruz. Osmanlı toplumunda
kimsesiz çocukların bakımı meselesini devletin üstlenmesi gibi bir şey tahayyül dahi edilemezdi
ama geleneksel yapı Osmanlı’da da çözülmüştür, savaşların ardından pek çok çocuk bakıma
muhtaç kalmıştır ve böylece devletin bu alanda sorumluluk üstlenmesi gibi “modern” birtakım
çözümler ortaya çıkmıştır. Bu durumda sosyal hizmet mesleği modernleşme ve kentleşmenin
zorunlu bir sonucu olarak oryaya çıkmıştır. Bu bakımdan, mesleğin geleneksel köklerini her
daim hatırda tutmalı, bir referans olarak muhafaza etmeli, ama diğer taraftan modern bağlamını
da iyi okumalı ve analiz etmelidir.
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3.2. Dayanışma
Dayanışma kavramına dair şimdiye değin yaptığımız tartışma dayanışmayı lineer bir
biçimde ele almaktadır. Hâlbuki dayanışma ve toplum ilişkisinde döngüsel birtakım eğilimler
de görmüyor değiliz. Weber (1958) Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde
kapitalizmin doğuşu ile Protestan ahlakı arasında güçlü bir bağ olduğunu ileri sürer. Buna göre,
Protestanlık bireyci bir ahlaka dayanmaktadır ve en temel ve güçlü referansı çalışmadır.
Weber’e göre, geleneksel toplumdan modern topluma geçiş metafizik olandan rasyonel
olana geçişle mümkün olmuştur. Protestan toplumlar bireyci ve çalışmaya vurgu yapan ahlak
anlayışlarıyla geleneksel dayanışma ve yardımlaşmanın yerine bireysel çıkarı ve sermaye
birikimini koymuştur. Katolik Batı Avrupa toplumları ise asketizme ve ahirete olan vurgularıyla
daha dayanışmacı ve yardımsever bir ahlak inşa etmişler ve böylece kapitalist gelişimin
gerisinde kalmışlardır.
Sosyal hizmetin modern bir meslek olarak doğuşunda elbette böylesi bir Protestan
ahlakın yeri bulunmaktadır. Bununla birlikte, küreselleşme ile birlikte refah devleti olgusunun
gerilemesi ve neo-liberal politikaların hükümferma olmasının ardından sosyal hizmetin de
temelini belirleyen söz konusu bu temel kabuller sarsılmıştır. Artık kapitalizm, bireyci ahlaka
değil, devletin sosyal alandan yavaş yavaş çekilmesiyle beraber, geleneksel (Katolik) ahlaka
ihtiyaç duymaktadır. Hatta kimileri “Sosyal Katoliklik” kavramı ile bu dönüşümü
açıklamaktadır.
Sosyal Katolikliğin kuramsal referansları öncelikle Eski Ahit’e ve Aristo felsefesine
dayanmaktadır (Nitsch, 2007). Hıristiyanlığın “ilk günah” ve mesih öğretileri dayanışmanın ilk
ideolojik nüvelerini oluşturmuştur. İlk ebeveynin günahının bedelini tüm insanlık yüklenmekte
ve tek bir kurtarıcı insanlığı boyunduruğundan kurtarmak için kendini feda etmektedir.
Dayanışmanın ilk filozofik nüveleri ise Aristo tarafından inşa edilmiştir. Aristo insanı, iyi yaşam
için gerekli normatif bir sosyo-ekonomik cemaat inşa etme içgüdüsü olan siyasal bir hayvan
olarak tanımlamıştır (Nitsch, 2007).
Daha sonra dayanışma, kendisini bir doktrin olarak inşa eden ilk çalışmalardan bu yana,
işbirliği, özgeci hizmet ve feragat kavramlarına yaslanmıştır. Dayanışmacı doktrinin olmazsa
olmaz kavramları işbirliği, birlik ve cemaattir. Nitsch’e göre (2007) bu birlikten özgürlük,
verimlilik ve güç doğar.
Tümüyle dinsel köklere yaslanan dayanışmacılığın (solidarizm) ilk biçiminin ideolojik
referansı Roman-Katolik sosyo-ekonomi anlayışını ifade eden sosyal katolikliktir, ancak
Fransız Devrimi ve 1848 Devrimi’nin yarattığı iklimde sosyal katolikliğin ana unsuru olan
hayırseverliği ikame eden yeni bir kavram olarak kardeşlik (fratérnité) öne çıkmıştır. Bununla
birlikte, tümüyle seküler bir zeminde tanımlanan ve gereksinimi en iyi karşılayan kavram
dayanışmadır:
Dayanışma terimi demokrasiye bir hizmette daha bulunmuştur: Dini imasından
dolayı artık istenmeyen bir kavram olan hayırseverliğin (charité) ilgasına yol
açmıştır. 1848 Devrimi ile birlikte hayırseverliğin yerini alan kardeşlik terimi ise
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kendine kadim bir hassasiyet atfetmiştir. Buna karşın, dayanışma kavramının
bilimsel bir tarafı bulunmaktadır: Hiç bir ideolojik görünümünün olmaması.
Öyleyse, kişinin başkaları uğruna feragati, ortaklaşa yardım cemiyetlerine, işçi
birliklerine veya düşük maliyetli konut çalışmalarına yapılan yardımlar, işçiler
için emeklilik yardımları, hatta düşkünlere yardım gibi hususlar artık
hayırseverlik namına değil, dayanışma namına gerçekleşecektir ve şu formül
daima alkışlanacaktır: “Hayırseverlik işi yapmaya değil, dayanışmaya geldik;
hayırseverlik düşürür, dayanışma yükseltir!” (Gide ve Rist, 1917).
Buna karşın, dayanışma doktrini seküler bir düzlemde de sosyal katolik niteliklerinden
uzaklaşmış değildir. Hyman’a göre (1999), sosyal katoliklik, sosyalist sınıf çatışması kavramına
karşı fonksiyonalist ve organik bir toplum vizyonu sunuyordu. Sınıf çatışması kavramının
üzerini örtmek üzere ise en işlevsel araç dayanışmacılıktı.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Almanya’da sosyal katoliklik ve sosyal
demokrasi geleneklerini birleştirme potansiyeli olan bir kavram olarak sosyal partnerlik
(Sozialpartnerschaft) öne çıkmıştır. Ulusun iktisadi ve siyasal bakımdan iyileşmesi için ortak
çabaları ifade eden sosyal partnerlik toplumsal ilişkilerin kişisel ilişkiye indirgenmesini işaret
etmektedir. Katolik organik düşüncesinde toplumun her bir bireyinin ortak iyi uğruna kendi
işlevini yerine getirmesi söz konusudur (Kettunen, 2004).
Bu gelenek 1958’de papalığın XII. Pius’tan XXIII. John’a geçmesiyle birlikte sosyallistkomünist/ marksist akıma karşı bir tepki olarak kendi pozisyonunu almıştır (Nitsch, 2007).
Nitekim dayanışmacı doktrini oluşturan ilk düşünürlerin sınıf tartışmasına bakışı kesindir (Ring,
1935):
Leo, sınıfların doğal olarak yekdiğerine düşman olduğu ve zengin ve yoksulun doğaları
gereği yekdiğeriyle savaş halinde olduğu düşüncesini reddetmiş ve bunlardan her birinin
yekdiğerini zorunlu kıldığını; sermayenin emeksiz, emeğin de sermayesiz olamayacağını
onaylamıştır. Villeneuve-Bargemont ise dinin sosyal ayrımlara saygı duymayı, meşru yetkeye
itaaati ve herkesin diğerlerinin mutluluğu için gücü yettiğince katkı vermesini beklediğini ifade
etmiş ve zenginliği yalnızca sınırlı sayıda insanın yaratabileceğini ve daha büyük sayıyı
oluşturan geriye kalanların da bu yaratma sürecinde aracı olarak hizmet etmesi gerektiğini ileri
sürmüştür.
Sosyal katoliklik ve onun en güçlü yansıması olan dayanışmacılık “seküler” Avrupa’da
bambaşka bağlamlarda dirilmektedir. Bu dirilim kapitalizmin küresel krize karşı verdiği bir
tepkiden başkası değildir. Sosyal bilim henüz neo-liberalizmi liberalizmin erken formları
bağlamında çözümlemekten uzak değilken, bizler post-liberalizm çağına adım attık bile. Bu yeni
çağ, kapitalizmin yönetme araçlarına sosyal katoliklik ve sosyal demokrasi unsurlarını başarıyla
eklemlemektedir. Bu sürecin sosyal hizmetin profesyonel sahası için anlamı bir yandan
profesyonellikten uzaklaşmak (de-professionalization), diğer yandan geleneksel – kimi zaman
dinsel – unsurların başat yer tuttuğu yeni bir sosyal hizmet uygulaması biçiminde olacaktır.
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Çoğu sosyal hizmet akademisyeni sosyal hizmetin Hıristiyan köklerini neredeyse
tümüyle dışarıda bırakıp, sosyal hizmeti seküler bir zeminde inşa etmeye çalışmaktadır.
Doğrusu, geride bıraktığımız yüzyıl için sosyal hizmetin seküler zeminde yeniden tanımlanması
bir hakikattir. Avrupa’da Reform öncesinde diyakozların birer sosyal hizmet uzmanı gibi işlev
görerek temellerini attıkları sosyal hizmet mesleği bütün bir yirminci yüzyıl boyunca yeniden
şekillendirilmiş ve modern bir meslek olarak ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlığın insan anlayışının
yerini Kantçı ahlak almıştır. Ancak 1990’larla birlikte oluşan yeni kapitalizmin bize sordurduğu
önemli bir soru var artık: Acaba sosyal hizmet hala tümüyle seküler bir meslek midir?
Bu sorunun yanıtını öncelikle mesleğin doğasına dair ek sorularla birlikte vermek
olasıdır. Diğer yandan bu sorunun yanıtının en doğru verileceği bağlam sosyal hizmet sunumuna
ilişkin değişimlerdir.
Gerçekte, 1990’larda sosyal hizmet uygulamasında hissedilen dini etkinliğin kuramsal
temelleri 1980’lerde atılmaya başlamıştır. Dinin geri dönüşünü simgeleyen bu çabalar sosyal
hizmetin dini köklerini sevgiyle hatırlıyordu. Diğer yandan, Cree (1996) sosyal hizmetteki
Hıristiyan söylemin her ne kadar söylem sekülerleşse de her zaman varolduğunu ileri sürmüştür.
Diğer yandan, son yirmi yılda sosyal hizmet literatüründe yerli (indigenous) bakış
açısıyla tinselliğin önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Özellikle Canda’nın (1999; 2001) başını
çektiği bu yeni akım, sosyal hizmetin seküler bağlamına ağır eleştiriler getirmektedir.
Gerçekte sosyal hizmetin sekülerleşmesi Batı toplumlarının rasyonelleşmesinden ayrı
değildir. Bir hayırsever hizmet alanı olarak doğan sosyal hizmetin seküler bir alan olarak
yeniden tanımlanması aslında teolojinin liberalleşmesi ve rasyonelleşmesine koşuttur (ElliottBinns, 1956), çünkü ancak bu yolla hayırseverlik geleneği modern bir forma bürünebilecektir.
Hayırseverlik geleneğinin seküler sosyal hizmet uygulamasına içkin olup olmadığı,
tartışılması gereken önemli bir konudur. Ancak özellikle 2000’li yıllarla birlikte su götürmez bir
hakikat olarak ortaya çıkan bir şey var ki, sosyal hizmet sunum sistemi büyük oranda
gelenekselleşmektedir. Geride bıraktığımız yüzyılda sosyal hizmetin seküler yeniden inşası
çabası aydınlanmaya yaslanıyordu; günümüzde ise sosyal hizmetin yeniden
gelenekselleştirilmesi çabası büyük oranda sivil toplum, dayanışma ve gönüllülük gibi
kavramlara yaslanıyor.
Sosyal hizmetin bir ideolojik araç olarak vazgeçilmez işlevi günümüzde sosyal
hizmetlerin giderek daha yaygın bir biçimde araçsallaşması biçiminde devam ediyor. Ülkemizde
henüz büyük oranda ayni ve nakdi yardımlar biçiminde görünürlük kazanan bu araçsallık,
Avrupa’da daha yaygın ve profesyonel sosyal hizmetlerin de geniş halk kitlelerinin gönüllü
katılımıyla gerçekleştirilmesi biçiminde genişliyor. Bu sürecin modern ulus devletin yurttaşlık
söylemine vereceği büyük zararlar vardır. İmparatorluk dönemlerinin hak eden ve hak etmeyen
yoksullar (deserving vs. non-deserving poors) ayrımı günümüzde başka görünümlerde de olsa
diriliyor gibidir.
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3.3. Toplum Kalkınması
Genelci sosyal hizmet yaklaşımına göre, makro uygulama toplumun birtakım yönlerini
geliştirmek veya değiştirmek üzere tasarlanan sosyal hizmet uygulaması olarak
tanımlanmaktadır (Ashman ve Hull, 1999). Makro uygulamanın varoluşunun nedeni olan
toplum kalkınması, Tomanbay’a göre (Tomanbay, 1999), geri kalmış toplumların hızla
gelişmişlik düzeyine ulaşabilmeleri amacıyla, insani, doğal ve maddi kaynaklarının devletin
katkısı ve desteğiyle bir araya getirilerek örgütlendirilmesi ve işletilmesi yoludur. Bu çerçevede,
toplum kalkınması alanında çalışanlar, 1920’lerden itibaren, özellikle bilinç kazandırmak,
toplum sakinlerinin daha büyük katılımını sağlamak ve yerel liderlik oluşturmak amaçlarıyla
üçüncü dünyada faal olmuşlardır (Barker, 1999).
Toplum kalkınması; sosyal hizmet uzmanlarının, insanlara siyasal, ekonomik ve sosyal
projeleri planlama, tasarlama ve hayata geçirmede yardımcı olmalarını sağlayan bir yöntemdir
(Brueggeman, 2013). Antonia Pantoja ve Wilhelmina Perry’ye göre (1998, akt. Brueggeman,
2013), toplum kalkınması şu hususlarla ilgilidir:


İnsanları yoksulluk ve bağımlılık halinde tutan güçleri ve süreçleri anlamak,



İnsanların güçlü yanlarını harekete geçirmek ve bilgi, beceri ve mali kaynaklara
dayanan bir eylem planı geliştirmek,



Bireyleri ve grup kültürünü kendi bağımlılıkları ve güçsüzlüklerinin sorumlusu
olma yanılgısından kurtarmak,



Toplum üyelerinin iyilik halini geliştirecek yeni hizmetler ve sosyal programlar
geliştirmek.

Bu durumda toplum kalkınmasının amacı;


İnsanların sorunlarla başetmelerine yardım edebilecek bir toplum inşa etmek,



Fiziksel, psikolojik, sosyal ve tinsel olarak sağlıklı insanların oluşmasına destek
olmak,



Sosyal hizmetlere en az ihtiyacı duyan insanların oluşmasına destek olmak,



Sosyal dışlanmayla mücadele ederek, toplumun tüm kesimlerinin aktif birer
katılımcı olduğu, demokratik bir toplum inşa etmektir.

Toplum kalkınmasında ihtiyaç duyduğumuz kavramlardan bir kısmı şöyledir
(Brueggeman, 2013): Eylem araştırması, yurttaş katılımı, koalisyon, işbirliği, toplumun
kapasitesinin geliştirilmesi, toplum örgütlenmesi, kapsamlı inisiyatifler, kültürel stratejiler,
güçlendirme alanları, inanç-merkezli gruplar, sağlıklı kentler, bütüncül yaklaşım, örgütler-arası
ağlar, katılımcı planlama, mahalle meseleleri, sürdürülebilir kalkınma, sosyal girişimcilik.
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Yukarıdaki kavramların da ima ettiği üzere, toplum kalkınması aslında topluma yardım
eli uzatma veya salt toplumun ihtiyaçlarını karşılama anlamına gelmemektedir. Bunun yerine,
toplum kalkınması aslında bir tür toplum inşası veya toplumun güçlendirilmesi olarak
görülmelidir. Önemli olan, toplumun kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Sosyal hizmet asla
bir tür bağımlı toplum yaratmanın aracı değil, toplumun kendi sorunlarıyla başedebilecek
kapasiteye erişiminin destekleyicisidir. Böylesi bir bakış açısının ise toplumla çalışmaya dair şu
kabulleri bulunmaktadır:


Toplum değerlerle, cevherlerle, kaynaklarla ve güçlü yönlerle doludur ve
toplumla çalışma bunlara yaslanmalıdır.



Toplumla çalışmanın olmazsa olmazı toplum katılımıdır. Toplumu vücuda
getiren bireyler ve grupların katılımı olmaksızın toplumla çalışma yapılamaz.



Toplumun değişime rızası ve katılımı olmaksızın toplumla çalışma yapılamaz,
zira bu bir tür toplum mühendisliği olacaktır. Sosyal hizmet ise toplum
mühendisliği değildir.

Toplum kalkınması, Birleşmiş Milletler tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Toplum
kalkınması terimi beynelmilel kullanılışta, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarını
iyileştirmek, ulusal bütünlüğü gerçekleştirmek ve küçük toplumların ulusal gelişmeye tam
katılmasını sağlamak için, halkın 'kendi çabalarını, hükümetin çabaları ile birleştirdiği süreci
belirleyen bir kavram olarak çıkmıştır. Bu karmaşık süreç iki öğeden meydana gelir (Kongar,
1981):


Halkın, kendi yaşam koşullarını iyileştirmek için, en yüksek ölçüde kendi
girişkenliklerine dayanarak bu çabalara girişmesi;



Teknik hizmetlerin ve öteki programların, girişkenliği, kendi kendine yardımı,
karşılıklı yardımı teşvik edecek ve daha etkili bir şekilde gerçekleşmelerini
sağlayacak şekilde yapılması.

Görüldüğü gibi yukarıdaki tanımda çeşitli öğeler vardır (Kongar, 1981). Birinci grup
öğeler amacı belirler. Bunlar sırasıyla:


Toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarını iyileştirmek,



Ulusal bütünleşmeyi sağlamak,



Ulusal kalkınmaya küçük toplumların katılmalarını sağlamaktır.

Bu amaçlara varmak için yapılacak işler:


Halkın girişkenliğini teşvik,



Devlet hizmetlerinin bu girişkenliği destekleyecek şekilde düzenlenmesi,
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Halkın girişkenliği ile devlet hizmetlerinin eşgüdümünün sağlanmasıdır.

Bu son üç öğe, toplum kalkınması sürecini meydana getirir.
Toplum kalkınması konusunda en geniş araştırmayı yapan Dunham, on sekiz ilke
saptamış ve bunları toplum kalkınmasının ilkeleri olarak önermiştir (Kongar, 1981):


Toplumun ihtiyaçlarına ve sosyo-ekonomik hayatına dayalı olmalıdır;



Toplumun kültürel niteliklerine dayalı olmalıdır;



Programla “duyulan ihtiyaçlar”a uygun olmalıdır;



Nesnel verilere dayanmalıdır;



Teknik yardım, insanların kendi sorunlarını kendilerinin çözmeleri için
yapılmalıdır;



Halkın işbirliği gönüllü olmalıdır;



Toplumun kendine güven, girişkenlik, işbirliği vb. geliştirmesi, uzun vadede
somut amaçların yerine getirilmesi kadar önemlidir;



Bir eğitim süreci olmalıdır;



Toplum, kendi kaderini tayin hakkına sahip olmalıdır;



Toplumdaki bütün grupların katılımını sağlamalıdır;



Demokratik olmalıdır;



Etkili liderliği kullanmalıdır;



Ülkenin genel ekonomik ve sosyal kalkınma programının bir parçası olmalıdır;



Yerel hükümet (mahalli idareler) örgütlenmesini teşvik etmelidir;



Gönüllü örgütlere önem vermelidir;



Özel surette eğitilmiş eleman kullanılmalıdır;



Yerel liderler yetiştirilmelidir;



Amaç, yerel toplumdaki insanların, sorunlarını kendilerinin çözmelerini
sağlamaktır.

Toplum kalkınmasının çeşitli ele alınış biçimleri bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı
şöyledir (Kongar, 1981):
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Toplum kalkınmasını köy kalkınması ile aynı gören yaklaşım



Toplum kalkınmasını, yerel toplumlarda yaşayan halkın girişkenliğini artırma
usulleri olarak gören yaklaşım



Toplum kalkınmasını, değişme yaratma ve değişmeye uyum sağlama yöntemi
olarak ele alan yaklaşım



Toplum kalkınmasını yerel toplumlara özel amaçlarla hizmet götürülmesi
şeklinde ele alan yaklaşım



Toplum kalkınmasını sosyal çalışmanın bir yöntemi olarak ele alan görüş

Tüm bu farklı ele alış biçimleri aslında birbirini yoksayan değil, içeren yaklaşımlardır.
Biri diğerinden bağımsız bir biçimde ele alınamaz ve toplumla sosyal hizmet tüm bu farklı ele
alışları içermek zorundadır.
Sosyal hizmet ile toplum kalkınması arasında gerek amaç, gerekse uygulama
bakımından büyük benzerlikler vardır. Uygulama süreci bakımından şu benzerlikler
saptanmıştır (Kongar, 1981):


Yerel toplumun tanınması



Yerel toplum hakkında bilgi toplanması



Yerel toplumdaki liderlerin belirlenmesi



Topluma sorunları hakkında bilinç kazandırılması



İnsanların, sorunlarını tartışmaları için teşvik edilmeleri



İnsanlara en önemli sorunlarını belirlemeleri için yardım edilmesi



Kendine güven duygusunun geliştirilmesi



Bir hareket programı üzerinde karar verilmesi



Güçlü ve zayıf noktaların belirlenmesi



İnsanlara, sorunlarını çözme konusundaki çalışmalarını devam ettirebilmeleri
için yardım etme



İnsanların kendi sorunlarını çözme yeteneklerinin artırılmasına yardım etme.
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Uygulamalar
- Dünya üzerindeki diğer toplumlar ve Türkiye toplumu üzerinde düşününüz.
- Ülkemizde uygulanan bir toplum kalkınması örneği bulunuz.
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Uygulama Soruları
- Türkiye toplumunu Durkheim ve Toennies’in kavramlarıyla nasıl değerlendirirsiniz?
- Seçtiğiniz toplum kalkınması örneğini toplum kalkınmasının amaçları bakımından nasıl ele
alırsınız?

63

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Endüstri Devriminin dönüştürdüğü toplumsal yapıyı anlamak üzere sosyal bilimcilerin
en yaygın kategorizasyonlarından biri topluluk ve toplum ayrımıdır. Endüstrileşmeyle beraber
geleneksel toplumsal yapı çözülmüş ve kentleşmenin temel referansı oluşturduğu toplumsal
ilişkiler ortaya çıkmıştır. Endüstrileşme öncesi kırsal alanlarda ilişkiler daha birincildir,
mesafeler yakındır ve dayanışmanın formu cemaattir.
Durkheim topluluk (cemaat; communauté) ve toplum (cemiyet; société) arasındaki
ayrımını mekanik ve organik dayanışma kavramlarıyla açıklar. Durkheim’ın yaptığına benzer
bir ayrımı da Toennies yapmıştır (1887). Gesellschaft (cemiyet) ve Gemeinschaft (cemaat)
kavramlarıyla Toennies, Avrupa’nın modernleşmesinin bir rasyonalizasyon süreci olarak
cemaatten cemiyete geçiş olduğunu ileri sürer. Buna göre, toplumu vücuda getiren şey
modernleşme olgusundan başkası değildir. Modernleşme ile birlikte, geleneksel, birincil ve
sıcak ilişkilerin yerini resmî, mesafeli ve bireyci ilişkiler almaktadır. Geleneksel ilişkilerde
belirleyici olan; kan bağı, hısımlık, komşuluk ve ortak çıkarlardır. Modern ilişkilerde ise
belirleyici olan, bireysel çıkarlardır.
Dayanışma, kendisini bir doktrin olarak inşa eden ilk çalışmalardan bu yana, işbirliği,
özgeci hizmet ve feragat kavramlarına yaslanmıştır. Dayanışmacı doktrinin olmazsa olmaz
kavramları işbirliği, birlik ve cemaattir.
Tümüyle dinsel köklere yaslanan dayanışmacılığın (solidarizm) ilk biçiminin ideolojik
referansı Roman-Katolik sosyo-ekonomi anlayışını ifade eden sosyal katolikliktir, ancak
Fransız Devrimi ve 1848 Devrimi’nin yarattığı iklimde sosyal katolikliğin ana unsuru olan
hayırseverliği ikame eden yeni bir kavram olarak kardeşlik (fratérnité) öne çıkmıştır. Bununla
birlikte, tümüyle seküler bir zeminde tanımlanan ve gereksinimi en iyi karşılayan kavram
dayanışmadır.
Gerçekte sosyal hizmetin sekülerleşmesi Batı toplumlarının rasyonelleşmesinden ayrı
değildir. Bir hayırsever hizmet alanı olarak doğan sosyal hizmetin seküler bir alan olarak
yeniden tanımlanması aslında teolojinin liberalleşmesi ve rasyonelleşmesine koşuttur (ElliottBinns, 1956), çünkü ancak bu yolla hayırseverlik geleneği modern bir forma bürünebilecektir.
Hayırseverlik geleneğinin seküler sosyal hizmet uygulamasına içkin olup olmadığı,
tartışılması gereken önemli bir konudur. Ancak özellikle 2000’li yıllarla birlikte su götürmez
bir hakikat olarak ortaya çıkan bir şey var ki, sosyal hizmet sunum sistemi büyük oranda
gelenekselleşmektedir. Geride bıraktığımız yüzyılda sosyal hizmetin seküler yeniden inşası
çabası aydınlanmaya yaslanıyordu; günümüzde ise sosyal hizmetin yeniden
gelenekselleştirilmesi çabası büyük oranda sivil toplum, dayanışma ve gönüllülük gibi
kavramlara yaslanıyor.
Toplum kalkınması; sosyal hizmet uzmanlarının, insanlara siyasal, ekonomik ve sosyal
projeleri planlama, tasarlama ve hayata geçirmede yardımcı olmalarını sağlayan bir yöntemdir.
toplum kalkınmasının amacı;
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İnsanların sorunlarla başetmelerine yardım edebilecek bir toplum inşa etmek,



Fiziksel, psikolojik, sosyal ve tinsel olarak sağlıklı insanların oluşmasına destek
olmak,



Sosyal hizmetlere en az ihtiyacı duyan insanların oluşmasına destek olmak,



Sosyal dışlanmayla mücadele ederek, toplumun tüm kesimlerinin aktif birer
katılımcı olduğu, demokratik bir toplum inşa etmektir.

Sosyal hizmet ile toplum kalkınması arasında gerek amaç, gerekse uygulama
bakımından büyük benzerlikler vardır. Uygulama süreci bakımından şu benzerlikler
saptanmıştır:


Yerel toplumun tanınması



Yerel toplum hakkında bilgi toplanması



Yerel toplumdaki liderlerin belirlenmesi



Topluma sorunları hakkında bilinç kazandırılması



İnsanların, sorunlarını tartışmaları için teşvik edilmeleri



İnsanlara en önemli sorunlarını belirlemeleri için yardım edilmesi



Kendine güven duygusunun geliştirilmesi



Bir hareket programı üzerinde karar verilmesi



Güçlü ve zayıf noktaların belirlenmesi



İnsanlara, sorunlarını çözme konusundaki çalışmalarını devam ettirebilmeleri
için yardım etme



İnsanların kendi sorunlarını çözme yeteneklerinin artırılmasına yardım etme.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Durkheim topluluk (cemaat; communauté) ve toplum (cemiyet; société) arasındaki
ayrımını ………………. ve ………………. dayanışma kavramlarıyla açıklar.
2. Weber hangi ahlak anlayışıyla kapitalizm arasında bir bağ kurar?
a. Katolik
b. Ortodoks
c. Protestan
d. Evangelik
e. Sünni
3. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
…………… ve …………….. kavramlarıyla Toennies, Avrupa’nın modernleşmesinin
bir rasyonalizasyon süreci olarak cemaatten cemiyete geçiş olduğunu ileri sürer.
4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
…………………. sosyal hizmet uzmanlarının, insanlara siyasal, ekonomik ve sosyal
projeleri planlama, tasarlama ve hayata geçirmede yardımcı olmalarını sağlayan bir
yöntemdir.
5. Aşağıdakilerden hangisi toplum kalkınmasının amaçlarından değildir?
a. İnsanların gettolar oluşturmasını sağlamak
b. İnsanların sorunlarla başetmelerine yardım edebilecek bir toplum inşa etmek
c. Fiziksel, psikolojik, sosyal ve tinsel olarak sağlıklı insanların oluşmasına destek
olmak
d. Sosyal hizmetlere en az ihtiyacı duyan insanların oluşmasına destek olmak
e. Sosyal dışlanmayla mücadele ederek, toplumun tüm kesimlerinin aktif birer
katılımcı olduğu, demokratik bir toplum inşa etmek
6. Toplum kalkınması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
a. İnsanları yoksulluk ve bağımlılık halinde tutan güçleri ve süreçleri anlamak
b. İnsanları geriye göçe zorlamak
c. İnsanların güçlü yanlarını harekete geçirmek ve bilgi, beceri ve mali kaynaklara
dayanan bir eylem planı geliştirmek
d. Bireyleri ve grup kültürünü kendi bağımlılıkları ve güçsüzlüklerinin sorumlusu
olma yanılgısından kurtarmak
e. Toplum üyelerinin iyilik halini geliştirecek yeni hizmetler ve sosyal programlar
geliştirmek
7. Aşağıdakilerden hangisi toplum kalkınmasında ihtiyaç duyduğumuz kavramlardan biri
değildir?
a. Eylem araştırması
b. Toplumun kapasitesinin geliştirilmesi
c. Yurttaş katılımı
d. İşbirliği
e. Bağımlılık
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8. Toplum kalkınması, Birleşmiş Milletler tarafından nasıl tanımlanmıştır?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet ile toplum kalkınması arasındaki benzerliklerden
biri değildir?
a. Topluma sorunları hakkında bilinç kazandırılması
b. İnsanların, sorunlarını tartışmaları için teşvik edilmeleri
c. İnsanlara en önemli sorunlarını belirlemeleri için yardım edilmesi
d. Toplumda tepeden inme bir değişimin arzu edilmesi
e. Kendine güven duygusunun geliştirilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi toplum kalkınmasının ilkelerinden biri değildir?
a. Gönüllü örgütlerle keisnlike birlikte çalışmamalıdır
b. Toplum, kendi kaderini tayin hakkına sahip olmalıdır
c. Toplumdaki bütün grupların katılımını sağlamalıdır
d. Demokratik olmalıdır
e. Etkili liderliği kullanmalıdır
Cevaplar
1) Mekanik, organik, 2)c, 3) Gesellschaft (cemiyet), Gemeinschaft (cemaat), 4) Toplum
kalkınması, 5) a, 6) b, 7) e,
8) Toplum kalkınması terimi beynelmilel kullanılışta, toplumların ekonomik, sosyal ve
kültürel koşullarını iyileştirmek, ulusal bütünlüğü gerçekleştirmek ve küçük toplumların
ulusal gelişmeye tam katılmasını sağlamak için, halkın 'kendi çabalarını, hükümetin
çabaları ile birleştirdiği süreci belirleyen bir kavramdır.
9) d, 10) a
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4. TOPLUM ÖRGÜTLENMESİ VE SOSYAL PLANLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Bir Toplumla Sosyal Hizmet Yöntemi Olarak Toplum Örgütlenmesi



Bir Toplumla Sosyal Hizmet Yöntemi Olarak Sosyal Planlama

69

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir toplumla sosyal hizmet yöntemi olarak toplum örgütlenmesi nasıl bir çerçeve ortaya
koyar?
2. Bir toplumla sosyal hizmet yöntemi olarak sosyal planlama nasıl bir çerçeve ortaya
koyar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bir Toplumla Sosyal Hizmet Toplum
örgütlenmesinin Okuyarak,
eleştirel
bir
Yöntemi Olarak Toplum tanımı
ve
amaçlarını biçimde
düşünerek
ve
Örgütlenmesi
öğrenmek
tartışmalara katılarak
Konu

Kazanım

Bir Toplumla Sosyal Hizmet Sosyal planlamanın tanımı ve Okuyarak,
eleştirel
Yöntemi Olarak Sosyal amaçlarını öğrenmek
biçimde
düşünerek
Planlama
tartışmalara katılarak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Toplum örgütlenmesi: Bir toplumla sosyal hizmet yöntemi.



Sosyal planlama: Bir toplumla sosyal hizmet yöntemi.
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Giriş
Bu bölümde toplumla sosyal hizmetin üç temel yönteminden ikisi, toplum örgütlenmesi
ve sosyal planlama kavramları tanımlanacak ve bu iki yöntemin amaçları ele alınacaktır.
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4.1. Toplum Örgütlenmesi
Sosyal hizmet mesleğinin bütün süreçleri gibi toplum örgütlenmesi de Amerika Birleşik
Devletleri'nde gelişmiş bir yöntemdir. Bu yöntemin ilk tohumları 1843’te New York şehrinde
kurulmuş olan “Yoksulların Şartlarını Islah Etme Teşkilatı” ile atılmıştır (Kongar, 1981).
Toplum örgütlenmesi önceleri sosyal hizmetten bağımsız bir gelişme göstermiş, ancak
1939'da Birinci Lane Raporu toplum örgütlenmesi ile sosyal hizmetin birleştirilmesi çabalarını
ortaya koymuştur. Bu rapora göre (Koşar, 1986);


Toplum örgütlenmesi terimi hem bir süreç hem bir alan belirtir,



Bir toplumu veya onun küçük parçalarını örgütleme süreci, genel sosyal
hizmet alanının hem içinde hem dışında olabilir,



Sosyal hizmet alanı içinde toplum örgütlenmesi süreci bazı örgütler
tarafından birincil, bazı örgütler tarafından ikincil bir fonksiyon olarak
yerine getirilebilir,



Süreç, yerel düzeyde, eyalet düzeyinde veya ulusal düzeyde olabileceği
gibi, bu düzeyler arasında da olabilir,



Birincil fonksiyonu toplum örgütlenmesi olan örgütler bir kural olarak
doğrudan doğruya hizmet veya para yardımı yapmayabilirler.

Ross'a göre toplum örgütlenmesi bu amacını yerine getirirken bir sosyal hizmet süreci
niteliğine sahip olabilmek için şu koşullara uymak zorundadır (Koşar, 1986):


Toplumun sorun olarak kabul ettiği konuları ele almalıdır,



Toplumun, kendi kaderini tayin etmesi ve kendi kendini idare etmesi ilkesine
sadık kalınmalıdır,



Sorunlarının çözümüne, toplumun da aktif olarak katılması sağlanmalıdır,



Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplum için izlenebilir bir hızla yapılmalı, bir
diğer deyişle, toplumsal bilinçlenme düzeyi etkinlikler sırasında dikkate
alınmalıdır,



Büyüme, sorun çözümü yoluyla teşvik edilmelidir,



Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplumun kendi kendini anlamasını ve
toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmelidir.

Toplum örgütlenmesi etkinliklerinin planlanması ve uygulanması sırasında şu
niteliklerin özellikle sosyal hizmet uzmanları tarafından akıldan çıkarılmaması gerekir (Kongar,
1981):
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Toplum örgütlenmesi sosyal hizmet mesleğinin tekelinde değildir,



Toplum örgütlenmesi uygulamada insan ihtiyaçlarının soyutlanmış bir
bölümüyle sınırlanamaz,



Toplum örgütlenmesi keyfi, siyasi ve coğrafi sınırlarla kısıtlanamaz,



Toplum örgütlenmesi yalnızca bir konuda uzmanlaşmış olan kişilere dayanamaz.

Bu niteliklerde şu temel yargılar dikkati çekmektedir (Kongar, 1981):


İnsan ihtiyaçları bütün olarak ele alınmalıdır,



Toplum örgütlenmesi sorun çözmeye yönelik olduğundan kapsam ancak sorun
kapsamı ile sınırlanabilir; bunun dışındaki sınırlamalar toplum örgütlenmesini
kısıtlayıcı olur ve kabul edilemez,



İnsan ihtiyaçları ile ve bunların doğurduğu sorunlarla uğraşmak, sadece sosyal
hizmet mesleğine özgü olmadığı gibi başka herhangi bir mesleğin de tekelinde
olamaz.

Toplum örgütlenmesi her ne kadar her toplumun kendi koşullarına özgü bir şekilde
uygulanırsa da, uygulamada dikkat edilecek evrensel ilkeler, sistematik olarak şöyle sıralanabilir
(Koşar, 1986):


Toplum örgütlenmesi bir amaç değil, bir araçtır. Amaç belli toplumsal ihtiyaçları
karşılamak ve toplumun sorun çözme yeteneğini artırarak, onu kendi kendini
bilinçli bir şekilde değiştirebilir duruma getirmektir,



Toplumlar da aynen bireyler ve gruplar gibi birbirlerinden farklıdırlar. Bu
nedenle her toplumun kendine özgü niteliklerinin bulunduğu ve bu niteliklerin
toplum örgütlenmesinde dikkate alınması gereği unutulmamalıdır,



Toplumların da bireyler gibi kendi kaderlerini tayin etme hakları vardır. Bu
nedenle topluma yol gösterme, liderlik vb. gibi toplumsal değişme inşa etmede
kullanılacak tekniklerde toplumun kendi kendisini yönetme hakkı olduğu
unutulmamalıdır,



Toplum örgütlenmesi yeni örgütler kurularak yapılacaksa, bir örgütün kurulması
için toplumsal bir ihtiyacın varlığının gerektiği unutulmamalıdır,



Toplum örgütlenmesi programında, örgütün ihtiyaçları, toplumsal refah
ihtiyaçlarının hiçbir zaman önüne geçmemelidir,



Toplum örgütlenmesinin yapısı mümkün olduğu ölçüde basit tutulmalıdır,
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Hizmetler eşit bir dağıtım esasına göre ayarlanmalıdır,



Program yaklaşımında farklılıklara müsaade edilmelidir,



Projede örgütler arası yapılar geniş bir şekilde temsil edilmelidir,



Merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik arasında bir denge olmalıdır,



Haberleşme engelleri ortadan kaldırılmalıdır,



Toplumların sosyal hizmet uzmanlarının mesleki yardımlarına muhtaç oldukları
akıldan çıkarılmamalıdır.

Toplum örgütlenmesinin yukarda açıklanan ilkeleri genellikle bir örgüt aracılığı ile
uygulanır. Bu nedenle bir toplum örgütlenmesi projesinin başarısı, büyük ölçüde, kullanılacak
örgütün kuruluş ve işleyiş başarısına bağlı gözükmektedir. Bir örgütün kuruluş ve işleyiş
başarısının sağlanması için şu ilkeler gözden kaçırılmamalıdır (Kongar, 1981):


Bir toplumda, bir örgütün ortaya çıkmasına yol açan neden, mevcut duruma karşı
duyulan memnuniyetsizlik olmalıdır,



Toplumdaki memnuniyetsizlik, belli sorunlar açısından, bir örgüt içinde
planlama ve eyleme geçme yönünde kanalize edilmelidir,



Toplum örgütlenmesine ve bir örgütün kurulmasına yol açan memnuniyetsizlik,
toplumda geniş ölçüde paylaşılan bir nitelikte olmalıdır,



Kurulacak olan örgüt toplumdaki ana alt gruplarca benimsenen ve kabul edilen
resmi ve gayriresmi liderleri kapsamına almalıdır,



Örgütün amaçlarının ve işleme yöntemlerinin toplumca kabul edilebilirliği
yüksek olmalıdır,



Örgütün programı duygusal içeriğe sahip bazı etkinlikleri de kapsamalıdır,



Örgüt toplumdaki açık ve gizli bütün iyi niyet potansiyelini kullanabilmelidir,



Örgüt yatay ve dikey bütün haberleşme kanallarını kullanmalı, gerekiyorsa bu
kanalları oluşturmalıdır,



Örgüt, ortak çalışma için bir araya getirdiği grupları desteklemeli ve
kuvvetlendirmelidir,



Örgüt, normal bir karar alma mekanizmasını bozmadan, örgütsel işlemlerde
esnek olmalıdır,



Örgüt toplumdaki mevcut duruma uygun olan bir iş temposu geliştirmelidir,
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Örgüt etkili liderleri kullanmalı veya bunları ortaya çıkarabilmelidir,



Örgüt, toplum içerisinde, güç, istikrar ve prestij kazanacak şekilde
geliştirilmelidir.

Toplum örgütlenmesi yaklaşımı şu genel ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir (Koşar,
1986):


Her toplumun kendine özgü koşulları vardır. Bu koşullar yeterince dikkate
alınmadan başarılı bir sorun çözme yaklaşımı uygulanamaz,



Toplum örgütlenmesi de sosyal hizmetin öteki yöntemleri gibi inceleme, teşhis,
eylem planı, uygulama ve değerlendirme aşamalarından geçer,



Sağlam bir uygulamanın temelinde sağlam bir inceleme ve teşhis yatar,



Amaç, sosyal hizmetin bütün yöntemlerinde olduğu gibi sorunu bizzat çözmek
değil, sorun çözümüne yardımcı olmaktır,



Sorun çözme, tanım gereği belli değişimlere yol açmak, ya da belli değişimleri
gerçekleştirmek demektir,



Toplum örgütlenmesi etkinlikleri uzun bir süreç içinde, ardı ardına, belli bir
sistematiğe göre sıralanmış olan mantıki işlemlerin meydana getirdiği bir bütün
olarak, her şeyden önce bir süreç niteliği taşır,



Geliştirilen yaklaşım, tek bir çizgi üzerinde değişmez bir uygulama değil, farklı
durumların dikkate alınmasını sağlayacak olan, çeşitli seçeneklerin belirlenmesi
şeklindedir. Bu nedenle, uygulayıcıya ancak ışık tutar ve seçenekleri tercihinde
yardımcı olur; yoksa tek bir doğrultuda yol göstermez,



Uygulayıcının başarısı, yardım etmeye çalıştığı toplumda yapacağı işbirliğine
bağlıdır,



Son amaç, toplumun sorun çözme kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır.
Bu nedenle, sorunu, bizatihi toplumun kendisinin çözmesi esastır.

4.2. Sosyal Planlama ve Toplum Katılımı
Sosyal planlama, politika yapıcıların kimi toplum sorunlarını çözmek veya toplumdaki
koşulları iyileştirmek üzere politika uygulama süreçlerine verilen addır. Sosyal planlamanın aslî
unsuru toplum katılımıdır. Toplum katılımı olmaksızın ne iyi bir planlama ne de politika
değişimi mümkün olacaktır. Ancak toplumun katılımıyla etkili ve verimli politikalar üretilebilir,
zira toplum katılımı insanların meseleleri/sorunları sahiplenmelerini ve planlama ve uygulama
sürecine destek olmalarını sağlayacaktır.
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Sosyal planlamaya dair en büyük yanılgı, bunun tepeden inme bir yöntem olması
gerektiğine dairdir. Toplumu ve toplum katılımını yoksayan tepeden inmeci bir yaklaşım sosyal
hizmet mesleğinin temel ilkeleriyle çelişir. Tepeden inme yaklaşım şu hususlardan kaynaklanır
(Community Tool Box, 2016):


Toplumu yeterince tanımamak,



Bir toplumda uygun ve başarılı olanın başka toplumlarda da işe yarayacağı
düşüncesi,



Planın hedeflediği insanları yeterince tanımamak,



Planın hedeflediği insanlara dair önyargılara sahip olmak,



Planın beklenmeyen önceden öngörülemeyen sonuçlarının olması,



Politika yapıcıların saha tecrübesinin yetersizliği.

Toplum katılımı, politika yapıcıların değişime muhtaç olan koşulları daha doğru bir
biçimde tespit etmelerine yardımcı olacaktır.
Toplum katılımının dolaylı sonuçları da vardır:


Bir konuda birlikte çalışmaya başlayan toplum kesimleri öylece yeni ilişkiler
tesis etmiş olacak ve bu da daha sonra çeşitli toplum kesimleri arasında
ortaklıklar kurulmasını sağlayabilecektir. Böylece, demokratik katılımın olmazsa
olmazlarından biri olarak, toplum içindeki farklılıklar bir arada barış içinde
yaşamak için harekete geçmiş olacaktır.



Toplum kalkınmasının itici gücü olarak toplum katılımı, iyi toplum idealine
hizmet edecektir.



Toplum katılımı, belirli bir konuda birlikte çalışma kültürü oluşturmakla
kalmayacak, bu kültürü daha ileri düzeylere taşıyarak, olumlu anlamda değişime
hizmet etmeye devam edecektir.



Toplum katılımı politika yapıcıları toplumun gerçek sorunları hakkında
aydınlatacak ve böylece tepeden inme politikalarla değişim yaratma gibi bir
yanılsamadan uzaklaşılmış olacaktır.



Toplum katılımı ayrıca toplum üyelerinin hak ettikleri saygıyı görmelerini
sağlayacaktır.



Toplum katılımı toplum üyelerinin kendi kaderlerinin kontrolünü ellerine
almalarına yardımcı olacaktır.
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Katılım, uzak vadede geniş çaplı bir toplumsal değişim yaratacaktır.

Sosyal planlama ne zaman söz konusu edilmelidir? (Community Tool Box, 2016):


Toplum değişimi talep ettiğinde,



Bir sorun kriz sınırlarına vardığında ve herkesin artık bir şeyler yapılması
gerektiği hususunda hemfikir olduğunda,



Uzun zamandır süregelen büyük bir mesele olduğunda ve bu mesele politika
yapıcıların dikkatini çektiğinde,



Meseleyi gündeme alacak kaynaklar mevcut bulunduğunda,



Güçlü bir karakter veya lider belli bir meseleyi işaret ettiğinde.

4.2.1. Sosyal Planlamanın Basamakları
1. Toplumu dâhil et
2. Toplumu iyi bilen kurumlar, örgütler ve bireylerle irtibat kur ve onların bilgi ve
güvenilirliğinin yolunu kolaylaştırmasını sağla
3. Ufak toplantılar düzenle
4. Amacını açıklamak üzere bir büyük toplantı ayarla ve değerlendirme ve planlama
aşamalarına katılacak toplum üyelerini seç
5. Bir sonraki toplantıyı programla ve planlama sürecini başlat
6. Gerekli olan eğitim ve desteği temin et
7. En başından, politika yapıcılarla tanış ve irtibatı koparma
8. Toplumun politika ihtiyaçlarını öngörmeye çalış ve politika yapıcılara onlar
harekete geçmeden yaklaş
9. Kendini mümkün olduğu kadar çok bilgiyle donat
10. Toplumu harekete geçir.
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Uygulamalar
- Seçtiğiniz toplum örgütlenmesi örneğini toplum örgütlenmesinin amaçları bakımından nasıl
ele alırsınız?
- Seçtiğiniz sosyal planlama örneğini sosyal planlamanın amaçları bakımından nasıl ele
alırsınız?
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Uygulama Soruları
- Ülkemizde uygulanan bir toplum örgütlenmesi örneği bulunuz.
- Ülkemizde uygulanan bir sosyal planlama örneği bulunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum örgütlenmesi bir sosyal hizmet süreci niteliğine sahip olabilmek için şu
koşullara uymak zorundadır:


Toplumun sorun olarak kabul ettiği konuları ele almalıdır,



Toplumun, kendi kaderini tayin etmesi ve kendi kendini idare etmesi ilkesine
sadık kalınmalıdır,



Sorunlarının çözümüne, toplumun da aktif olarak katılması sağlanmalıdır,



Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplum için izlenebilir bir hızla yapılmalı, bir
diğer deyişle, toplumsal bilinçlenme düzeyi etkinlikler sırasında dikkate
alınmalıdır,



Büyüme, sorun çözümü yoluyla teşvik edilmelidir,



Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplumun kendi kendini anlamasını ve
toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmelidir.

Toplum örgütlenmesinin yukarda açıklanan ilkeleri genellikle bir örgüt aracılığı ile
uygulanır. Bu nedenle bir toplum örgütlenmesi projesinin başarısı, büyük ölçüde, kullanılacak
örgütün kuruluş ve işleyiş başarısına bağlı gözükmektedir.
Toplum örgütlenmesi yaklaşımı şu genel ilkelere uygun olarak geliştirilmiştir:


Her toplumun kendine özgü koşulları vardır. Bu koşullar yeterince dikkate
alınmadan başarılı bir sorun çözme yaklaşımı uygulanamaz,



Toplum örgütlenmesi de sosyal hizmetin öteki yöntemleri gibi inceleme, teşhis,
eylem planı, uygulama ve değerlendirme aşamalarından geçer,



Sağlam bir uygulamanın temelinde sağlam bir inceleme ve teşhis yatar,



Amaç, sosyal hizmetin bütün yöntemlerinde olduğu gibi sorunu bizzat çözmek
değil, sorun çözümüne yardımcı olmaktır,



Sorun çözme, tanım gereği belli değişimlere yol açmak, ya da belli değişimleri
gerçekleştirmek demektir,



Toplum örgütlenmesi etkinlikleri uzun bir süreç içinde, ardı ardına, belli bir
sistematiğe göre sıralanmış olan mantıki işlemlerin meydana getirdiği bir bütün
olarak, her şeyden önce bir süreç niteliği taşır,



Geliştirilen yaklaşım, tek bir çizgi üzerinde değişmez bir uygulama değil, farklı
durumların dikkate alınmasını sağlayacak olan, çeşitli seçeneklerin belirlenmesi
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şeklindedir. Bu nedenle, uygulayıcıya ancak ışık tutar ve seçenekleri tercihinde
yardımcı olur; yoksa tek bir doğrultuda yol göstermez,


Uygulayıcının başarısı, yardım etmeye çalıştığı toplumda yapacağı işbirliğine
bağlıdır,



Son amaç, toplumun sorun çözme kapasitesinin artırılmasına yardımcı olmaktır.
Bu nedenle, sorunu, bizatihi toplumun kendisinin çözmesi esastır.

Sosyal planlama, politika yapıcıların kimi toplum sorunlarını çözmek veya toplumdaki
koşulları iyileştirmek üzere politika uygulama süreçlerine verilen addır. Sosyal planlamanın
aslî unsuru toplum katılımıdır. Toplum katılımı olmaksızın ne iyi bir planlama ne de politika
değişimi mümkün olacaktır. Ancak toplumun katılımıyla etkili ve verimli politikalar
üretilebilir, zira toplum katılımı insanların meseleleri/sorunları sahiplenmelerini ve planlama
ve uygulama sürecine destek olmalarını sağlayacaktır.
Sosyal Planlamanın Basamakları
1. Toplumu dâhil et
2. Toplumu iyi bilen kurumlar, örgütler ve bireylerle irtibat kur ve onların bilgi ve
güvenilirliğinin yolunu kolaylaştırmasını sağla
3. Ufak toplantılar düzenle
4. Amacını açıklamak üzere bir büyük toplantı ayarla ve değerlendirme ve
planlama aşamalarına katılacak toplum üyelerini seç
5. Bir sonraki toplantıyı programla ve planlama sürecini başlat
6. Gerekli olan eğitim ve desteği temin et
7. En başından, politika yapıcılarla tanış ve irtibatı koparma
8. Toplumun politika ihtiyaçlarını öngörmeye çalış ve politika yapıcılara onlar
harekete geçmeden yaklaş
9. Kendini mümkün olduğu kadar çok bilgiyle donat
10. Toplumu harekete geçir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Toplum örgütlenmesi yönteminin ilk tohumları 1843’te New York şehrinde kurulmuş
olan “………………………………….” ile atılmıştır.
2. Birinci Lane Raporu toplum örgütlenmesi ile sosyal hizmetin birleştirilmesi çabalarını
ortaya koymuştur. Bu rapora göre hangisi yanlıştır?
a. Toplum örgütlenmesi terimi hem bir süreç hem bir alan belirtir
b. Bir toplumu veya onun küçük parçalarını örgütleme süreci, genel sosyal hizmet
alanının hem içinde hem dışında olabilir
c. Sosyal hizmet alanı içinde toplum örgütlenmesi süreci bazı örgütler tarafından
birincil, bazı örgütler tarafından ikincil bir fonksiyon olarak yerine getirilebilir
d. Süreç, sadece yerel düzeyde ve ulusal düzeyde olabilir
e. Birincil fonksiyonu toplum örgütlenmesi olan örgütler bir kural olarak doğrudan
doğruya hizmet veya para yardımı yapmayabilirler
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
……………………, politika yapıcıların kimi toplum sorunlarını çözmek veya
toplumdaki koşulları iyileştirmek üzere politika uygulama süreçlerine verilen addır.
4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
…………………… insanların meseleleri/sorunları sahiplenmelerini ve planlama ve
uygulama sürecine destek olmalarını sağlayacaktır.
5. Bir sosyal hizmet süreci niteliğine sahip olabilmek için, toplum örgütlenmesi hangi
koşula uymak zorunda değildir?
a. Toplumun, kendi kaderini asla belirleyemeyeceği ilkesine sadık kalınmalıdır
b. Sorunlarının çözümüne, toplumun da aktif olarak katılması sağlanmalıdır
c. Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplum için izlenebilir bir hızla yapılmalı, bir
diğer deyişle, toplumsal bilinçlenme düzeyi etkinlikler sırasında dikkate
alınmalıdır
d. Büyüme, sorun çözümü yoluyla teşvik edilmelidir
e. Toplum örgütlenmesi etkinlikleri toplumun kendi kendini anlamasını ve
toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmelidir
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6. Toplum örgütlenmesi etkinliklerinin planlanması ve uygulanması sırasında sosyal
hizmet uzmanlarının aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alması gerekir?
a. Toplum örgütlenmesi sosyal hizmet mesleğinin tekelinde değildir
b. Toplum örgütlenmesi uygulamada insan ihtiyaçlarının soyutlanmış bir bölümüyle
sınırlanamaz
c. Toplum örgütlenmesi keyfi, siyasi ve coğrafi sınırlarla kısıtlanamaz
d. Toplum örgütlenmesi yalnızca bir konuda uzmanlaşmış olan kişilere dayanamaz
e. Hepsi
7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal planlamada tepeden inmeci bir
nedenlerinden biri değildir?

yaklaşımın

a. Toplumu yeterince tanımamak
b. Bir toplumda uygun ve başarılı olanın başka toplumlarda da işe yarayacağı
düşüncesi
c. Planın hedeflediği insanları yeterince tanımamak
d. Planın hedeflediği insanlara dair önyargılara sahip olmak
e. Planın beklenen ve önceden öngörülen sonuçlarının olması
8. Bir örgütün kuruluş ve işleyiş başarısının sağlanması için hangi ilke dikkate
alınmamalıdır?
a. Örgütün amaçlarının ve işleme yöntemlerinin toplumca kabul edilebilirliği düşük
olmalıdır
b. Örgütün programı duygusal içeriğe sahip bazı etkinlikleri de kapsamalıdır
c. Örgüt toplumdaki açık ve gizli bütün iyi niyet potansiyelini kullanabilmelidir
d. Örgüt yatay ve dikey bütün haberleşme kanallarını kullanmalı, gerekiyorsa bu
kanalları oluşturmalıdır
e. Örgüt, ortak çalışma için bir araya getirdiği grupları desteklemeli ve
kuvvetlendirmelidir
9. Aşağıdakilerden hangisi toplum örgütlenmesinde evrensel ilkelerden biri değildir?
a. Toplum örgütlenmesi yeni örgütler kurularak yapılacaksa, bir örgütün kurulması
için toplumsal bir ihtiyacın varlığının gerektiği unutulmamalıdır
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b. Toplum örgütlenmesi programında, örgütün ihtiyaçları, toplumsal refah
ihtiyaçlarının her zaman önünde gelmelidir
c. Toplum örgütlenmesinin yapısı mümkün olduğu ölçüde basit tutulmalıdır
d. Hizmetler eşit bir dağıtım esasına göre ayarlanmalıdır
e. Program yaklaşımında farklılıklara müsaade edilmelidir
10. Aşağıdakilerden hangisi toplum katılımının dolaylı sonuçlarından biri değildir?
a. Toplum kalkınmasının itici gücü olarak toplum katılımı, iyi toplum idealine
hizmet edecektir
b. Toplum katılımı, belirli bir konuda birlikte çalışma kültürü oluşturmakla
kalmayacak, bu kültürü daha ileri düzeylere taşıyarak, olumlu anlamda değişime
hizmet etmeye devam edecektir
c. Toplum katılımı politika yapıcıları toplumun gerçek sorunları hakkında
aydınlatacak ve böylece tepeden inme politikalarla değişim yaratma gibi bir
yanılsamadan uzaklaşılmış olacaktır
d. Toplum katılımı ayrıca toplum üyelerinin hak ettikleri saygıyı görmelerini
sağlayacaktır.
e. Toplum katılımı toplum üyelerinin kendi kaderlerinin kontrolünü sosyal hizmet
uzmanlarına bırakmalarına yardımcı olacaktır
Cevaplar
1) Yoksulların Şartlarını Islah Etme Teşkilatı, 2) d, 3) Sosyal planlama, 4) Toplum
katılımı, 5) a, 6) e, 7) e, 8) a, 9) b, 10) e
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5. TOPLUMLA ÇALIŞMADA DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Toplumu Anlamak ve Analiz Etmek



Toplumsal Yapının Unsurları



Toplumsal İhtiyaçların Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Toplumun yapısı nasıl anlaşılır ve analiz edilir?
2. Toplumun ihtiyaçları nasıl değerlendirilir?

89

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Toplumsal Yapının Analizi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Toplumsal yapıyı oluşturan Okuyarak,
eleştirel
bir
unsurları tanımak ve toplumu biçimde
düşünerek
ve
analiz etmeyi öğrenmek
tartışmalara katılarak

Toplumun
İhtiyaçlarının Toplumun
ihtiyaçlarını Okuyarak,
eleştirel
Değerlendirmesi
doğru
bir
biçimde biçimde
düşünerek
değerlendirmeyi öğrenmek
tartışmalara katılarak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Toplumsal yapı: Toplumu vücuda getiren farklı unsurların bir araya gelerek
oluşturduğu bütün.



İhtiyaç değerlendirmesi: Toplumun ihtiyaçlarını saptamak üzere farklı yöntemlerden
yararlanmak suretiyle ortaya konan değerlendirme.
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Giriş
Bu bölümde evvela toplumsal yapının nasıl anlaşılacağı ve analiz edileceği ele
tartışılacak, daha sonra toplumun ihtiyaçlarının tespiti ve değerlendirmesinde hangi tekniklerden
ve nasıl yararlanılacağı ayrıntılı bir bicinde ele alınacaktır.
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5.1. Toplumla Çalışmada Değerlendirme
Toplumla çalışmada tıpkı mikro ve mezzo düzey sosyal hizmet müdahalesinde olduğu
gibi müracaatçı sistemlerinin doğru bir biçimde anlaşılması ve ihtiyacın müracaatçının
bulunduğu yerde doğru bir biçimde tespit edilmesi hayati önem taşımaktadır.
Toplumla çalışmada ihtiyacın doğru bir biçimde tespit edilebilmesi için yapılması
gereken şey, her şeyden evvel toplumsal yapının doğru bir biçimde anlaşılması ve analiz
edilmesidir. Sosyal hizmet öğrencilerinin bu bakımdan özellikle Türkiye’nin toplumsal yapısına
dair eserler okuyarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
Toplumu tanıma ve analiz etmeye dair Netting ve arkadaşları şöyle bir çerçeve
hazırlamıştır (akt. Duyan, 2012):


Hedef toplumu saptama: Burada hedef toplum üyelerinin özellikleri
anlaşılmalıdır.



Toplumun özelliklerini ortaya koyma: Burada toplumun sınırları saptanmalı,
sosyal sorunlar belirlenmeli ve baskın değerler anlaşılmalıdır.



Farklılıkları tanıma: Burada baskının resmi ve gizil mekanizmaları belirlenmeli
ve ayrımcılığa dair kanıtlar ortaya konmalıdır.



Yapıyı belirleme: Burada güç unsurlarının yerleri tanınmalı, kaynakların
erişilebilirliği tespit edilmeli ve kaynak denetim ve hizmet sunum biçimleri
belirlenmelidir.

Kongar (1981) Lippitt ve arkadaşlarına dayandırarak aşağıdaki gibi bir toplumsal
değişim çerçevesi oluşturmuştur:
KISIM 1. İNCELEME
1. Bilgi Toplama
A. Birinci elden bilgi toplama

B. İkinci elden bilgi toplama

C. Bilgi toplamada araştırma uzmanlarından da yararlanarak geniş bir araştırma
projesine gitme
D. Elde edilen bilgilerin sistematize edilmesi
2. Sorun
A. Görüntüleri

B. Temeli

C. Tarihsel gelişimi

D. Ne şekilde ele alındığı ve görüldüğü

E. Ne şekilde ele alınması gerektiği
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3. Yardım Edilen Toplum
A. Tanımı ve sınırları

B. Nitelikleri

C. Tarihsel gelişimi

D. Alt üniteleri

E. Soruna karşı tutumu

F. Çevresi

G. Sorun çözmek için yapılacak etkinliklerde topluma giriş noktası
4. Değiştirme Görevlisinin Kişiliği ve Yardım Edilen Toplum Bakımından Bu Kişiliğin
Önemi
A. Örgütsel bağlantısı

B. Gücü ve kontrol ettiği kaynaklar

C. Kişiliği ve nitelikleri
D. Toplum ve sorun ile değiştirme görevlisinin etkileşimi
KISIM II. TEŞHİS
1. Nedenler
A. Nedenlerin fonksiyonel tanımları

B. Nedenler arasındaki ilişki

C. Sorunun etkili bir şekilde ele alınmasını önleyici nedenler
2. Güçler
A. Değişme güçleri

B. Direnme güçleri

C. Birbirine bağlı güçler

D. Müdahaleci güçler

E. Güçlerin birbirleriyle ilişkileri
F. Yardım edilen toplum içindeki güçlerin daha büyük toplum içindeki yerleri
3. Ana Kaynaklar
A. İç kaynaklar

B. Dış kaynaklar

C. Kaynakların kullanılma sorunu
4. Teşhisin Formüle Edilmesinde Değiştirme Görevlisinin Çeşitli Rolleri
A. Görevli tarafından bağımsız değerlendirme
B. Görevli ve toplum tarafından ortak değerlendirme
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C. Görevlinin yardımı ile toplumun kendi kendini değerlendirmesi
D. Değerlendirme şeklinin saptanmasında dikkate alınacak ölçütler
KISIM III. HAREKET PLANI
1. Yardım Edilen Topluma Nüfuz Etme ve Tutamak Bulma Yolları
A. Değişme eğilimlerinin saptanması
B. Alt ünitelerin durumu
C. İşbirliği yapılacak kişi, grup ve örgütlerin saptanması
D. Tutamak noktalarının değerlendirilmesi
E. Değerlendirmede dikkat edilecek ölçütler
2. Belli Bir Değiştirme Amacının ve Müdahale Stratejisinin Ortaya Konması.
A. Değişiklik yolunun tanımı
B. Değiştirme arzularının uyandırılması ve desteklenmesi
C. Hareket yeteneğini geliştirme
KISIM IV. UYGULAMA
1. Değiştirme İlişkisinin Kurulması
A. Değiştirme ilişkisinin kurulmasında kullanılacak tekniklerin saptanması
B. Değiştirme sürecinin kimin tarafından başlatılacağının saptanması
2. Değiştirme Etkinliklerinin Başlatılması
A. Saptanan tutamak noktası üzerinde yoğunlaşma
B. Alt üniteler ile işbirliğini geliştirme
C. Toplumdaki güçlere göre, bu güçleri destekleme ya da etkilerini ortadan kaldırma
yolunda etkinliklerde bulunma
D. Kaynakların seferber edilmesi
E. Grup dinamiklerinin ve komitelerin kullanılmaları
3. Değişmenin Genelleştirilmesi ve Yerleştirilmesi
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A. Değişmenin kurumlaştırılarak dondurulması
B. Toplumun statü düzeninin değişmeyi pekiştirecek şekilde desteklenmesi
C. Değişmenin çevreye yayılmasının teşviki
D. Toplumsal yapı ile değişme arasındaki ahengin sağlanması
KISIM V. DEĞERLENDİRME VE SON VERME
1. Sonuçların Değerlendirilme Teknikleri
A. Değiştirme görevlisi tarafından değerlendirme
B. Toplum tarafından değerlendirme
C. Dış bir örgüt tarafından değerlendirme
D. Ortak değerlendirme
2. Son Verme Etkinlikleri
A. Eğitim
B. Örgütleşme
C. Periyodik değerlendirme tekniklerinin toplum içinde kurumlaştırılması.
Görüleceği gibi Kongar’ın hazırladığı bu çerçevede ihtiyacın doğru bir biçimde tespit
edilmesi ve çalışılacak toplumun doğru bir biçimde anlaşılması ve analiz edilmesi özellikle
önemlidir. Buna benzer biçimde, Johnson da toplumu değerlendirmeye dönük şöyle bir çerçeve
ortaya koymuştur (akt. Duyan, 2012):
I. YAPI, TARİH VE NÜFUS
A. Fiziksel yapı

B. Tarihsel gelişim

C. Demografi

D. Kültürel yapı

II. EKONOMİK SİSTEM
A. İstihdam

B. Diğer ekonomik faktörler

III. SİYASAL SİSTEM
A. Kamu kurum ve kuruluşları

B. Hukuk sistemi

C. Siyasal partiler

D. Sosyal hizmet sistemi üzerindeki etkileri
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E. Sağlanan hizmetler
IV. EĞİTİM SİSTEMİ
A. Yapı ve yönetimi

B. Finansmanı

C. Öğrenci dağılımı

D. Öğretime ilişkin faktörler

E. Müfredat

F. Toplum ilişkileri

V. SOSYAL-KÜLTÜREL SİSTEM
A. Rekreasyon ve kültür etkinlikleri

B. Dini kurumlar

C. STK’lar ve organizasyonlar

D. Medya

E. Etnisite ve ırk temelinde farklılaşan gruplar
F. Toplum liderleri
VI. İNSANİ HİZMET SİSTEMİ
A. Tıbbi bakım hizmetleri ve kurumları
B. Resmi sosyal refah sistemi
C. Enformel sosyal yardım sistemi
D. Planlayıcı yapılar
VII. GENEL KONULAR
A. Toplumu ilgilendiren genel konular
B. Sosyal sorunların çözümünde geleneksel yollar
C. Toplumun karar verme süreci
D. Toplumun güçlü yönleri
E. Toplumun zayıf yönleri
Görüldüğü gibi, toplumla çalışma etraflı bir değerlendirmeyi zaruri kılmaktadır. Söz
konusu tüm bu farklı hususları gözardı eden bir toplumla çalışma maalesef topluma yabancı
olan bir bakış açısı veya modeli tepeden inme bir biçimde dayatmaya sonuç verecektir.
Böyle bir hataya düşmemek için ihtiyaç değerlendirmesi özellikle önem taşımaktadır.
İhtiyacı saptamanın aşamaları şöylece sıralanabilir (Community Tool Box, 2016):
1. Yerel ihtiyaçların ve kaynakların değerlendirilmesi için bir plan hazırlamak
2. Toplumu anlamak ve betimlemek
3. Kamu forumları düzenlemek ve oturumları dinlemek
4. Sorun hakkında bilgi toplamak
5. Toplum sorunlarını analiz etmek
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6. Odak gruplar oluşturmak
7. İhtiyaç değerlendirme araştırmaları yapmak
8. Toplumun cevherlerini ve kaynaklarını saptamak
9. Eylem için dayanak ve referans ölçütleri geliştirmek
10. Öne çıkan ilgi ve kaygıları anlamaya dönük araştırmalar yapmak
11. Hizmet kullanım biçimini belirlemek
12. Mülakatlar yapmak
13. Kamuoyu tarama araştırmaları yapmak
14. SWOT analizi yapmak: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler
15. Toplumu ilgilendiren meseleleri anlamak üzere niteliksel yöntemlerden yararlanmak
16. Coğrafi bilişim sistemleri geliştirmek: Haritalama araçları
17. Sağlıklı bir toplum inşa etmek için toplumsal diyaloğa önderlik etmek
18. Kamu kayıtlarını ve arşiv verilerini kullanmak
Toplumla çalışmada ihtiyaç değerlendirmesi yapabilmek için sosyal hizmet uzmanının
araştırma yöntemlerine dair bilgi ve becerisi önem taşımaktadır. Görüldüğü gibi, ihtiyaç
değerlendirmesi için sadece hâlihazırdaki verileri kullanmak yeterli olmamakta, ayrıca hem
niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini kullanarak yeni araştırmalar yapmak
gerekmektedir. Diğer taraftan, sosyal hizmet uzmanının örgütleme ve iletişim becerileri de özel
bir önem taşımaktadır, zira sosyal hizmet uzmanı farklı kamusal ve sivil paydaşlarla görüşmeler,
oturumlar ve çalıştaylar düzenleyerek ihtiyacı tüm tarafların katılımıyla tespit etmek zorundadır.
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Uygulamalar
Günümüzde uygulanan bir toplumla sosyal hizmet uygulaması örneği seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz toplumla sosyal hizmet uygulamasını bu bölümde işlediğimiz çerçevede nasıl
değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumla çalışmada ihtiyacın doğru bir biçimde tespit edilebilmesi için yapılması
gereken şey, her şeyden evvel toplumsal yapının doğru bir biçimde anlaşılması ve analiz
edilmesidir.
Toplumu tanıma ve analiz etmeye dair Netting ve arkadaşları şöyle bir çerçeve
hazırlamıştır:


Hedef toplumu saptama: Burada hedef toplum üyelerinin özellikleri
anlaşılmalıdır.



Toplumun özelliklerini ortaya koyma: Burada toplumun sınırları saptanmalı,
sosyal sorunlar belirlenmeli ve baskın değerler anlaşılmalıdır.



Farklılıkları tanıma: Burada baskının resmi ve gizil mekanizmaları belirlenmeli
ve ayrımcılığa dair kanıtlar ortaya konmalıdır.



Yapıyı belirleme: Burada güç unsurlarının yerleri tanınmalı, kaynakların
erişilebilirliği tespit edilmeli ve kaynak denetim ve hizmet sunum biçimleri
belirlenmelidir.

Toplumla çalışmada ihtiyaç değerlendirmesi yapabilmek için sosyal hizmet uzmanının
araştırma yöntemlerine dair bilgi ve becerisi önem taşımaktadır. Görüldüğü gibi, ihtiyaç
değerlendirmesi için sadece hâlihazırdaki verileri kullanmak yeterli olmamakta, ayrıca hem
niceliksel hem de niteliksel araştırma yöntemlerini kullanarak yeni araştırmalar yapmak
gerekmektedir. Diğer taraftan, sosyal hizmet uzmanının örgütleme ve iletişim becerileri de özel
bir önem taşımaktadır, zira sosyal hizmet uzmanı farklı kamusal ve sivil paydaşlarla
görüşmeler, oturumlar ve çalıştaylar düzenleyerek ihtiyacı tüm tarafların katılımıyla tespit
etmek zorundadır.
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Bölüm Soruları
1. Toplumla çalışmada ihtiyacın doğru bir biçimde tespit edilebilmesi için yapılması
gereken şey nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Toplumu tanıma ve analiz etmeye dair Netting ve arkadaşlarının hazırladığı çerçeveye
aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
a. Hedef toplumu saptama
b. Toplumun özelliklerini ortaya koyma
c. Farklılıkları tanıma
d. Yapıyı belirleme
e. Farklılıkları marjinalize etme
3. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
İhtiyaç değerlendirmesi için sadece hâlihazırdaki verileri kullanmak yeterli olmamakta,
ayrıca hem …………… hem de …………….. araştırma yöntemlerini kullanarak yeni
araştırmalar yapmak gerekmektedir.
4. Toplumsal değişim çerçevesinin bilgi toplama aşaması için hangisi gerekli değildir?
a. Soruna dair literatür taramasıyla yetinme
b. Birinci elden bilgi toplama
c. İkinci elden bilgi toplama
d. Bilgi toplamada araştırma uzmanlarından da yararlanarak geniş bir araştırma
projesine gitme
e. Elde edilen bilgilerin sistematize edilmesi
5. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç tespitinde yapılması gerekenlerden biri değildir?
a. Kamu forumları düzenlemek ve oturumları dinlemek
b. Sorun hakkında bilgi toplamak
c. İhtiyaçları önceden varsaymak
d. Odak gruplar oluşturmak
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e. İhtiyaç değerlendirme araştırmaları yapmak
6. Toplumsal değişim çerçevesinin teşhis aşamasındaki güçlerden biri değildir?
a. Değişme güçleri
b. Direnme güçleri
c. İllegal güçler
d. Birbirine bağlı güçler
e. Müdahaleci güçler
7. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı
çerçevenin yapı, tarih ve nüfus başlığında yer almaz?
a. Fiziksel yapı
b. Siyasal yapı
c. Tarihsel yapı
d. Kültürel yapı
e. Demografik yapı
8. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı
çerçevenin siyasal sistem başlığında yer almaz?
a. Kamu kurum ve kuruluşları
b. Hukuk sistemi
c. Siyasal partiler
d. Sendikalar
e. Sosyal hizmet sistemi üzerindeki etkileri
9. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı
çerçevenin eğitim sistemi başlığında yer almaz?
a. Velilerin sosyo-demografik özellikleri
b. Yapı ve yönetimi
c. Öğrenci dağılımı
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d. Öğretime ilişkin faktörler
e. Müfredat
10. Aşağıdakilerden hangisi Johnson’ın toplumu değerlendirmeye dönük hazırladığı
çerçevenin insani hizmet sistemi başlığında yer alır?
a. Tıbbi bakım hizmetleri ve kurumları
b. Resmi sosyal refah sistemi
c. Enformel sosyal yardım sistemi
d. Planlayıcı yapılar
e. Hepsi
Cevaplar
1) Her şeyden evvel toplumsal yapının doğru bir biçimde anlaşılması ve analiz
edilmesidir, 2) e, 3) Niceliksel, niteliksel, 4) a, 5) c, 6) c, 7) b, 8) d, 9) a, 10) e
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6. SOSYAL AKSİYON ve SİVİL TOPLUM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplumun Yeri



Sosyal Aksiyonun Tanımı ve Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yoksullukla mücadele sivil toplumun nasıl bir işlevi olabilir?
2. Sosyal aksiyon, yoksullukla mücadele etkili bir araç olabilir mi?

107

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yoksullukla
Sivil Toplum

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Mücadelede Yoksullukla
mücadelede Okuyarak,
eleştirel
bir
sivil toplum örgütlerinin rol biçimde
düşünerek
ve
ve işlevlerini anlamak
tartışmalara katılarak

Yoksullukla
Mücadelede Sosyal aksiyonun tanımı ve Okuyarak,
eleştirel
Sosyal Aksiyon
amaçlarını
öğrenmek; biçimde
düşünerek
yoksullukla
mücadelede tartışmalara katılarak
sosyal aksiyonun yerini
anlamak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Sivil toplum: Birey özgürlüklerinin ve temel haklarının korunduğu, gönüllülük
temelinde örgütlenmenin asıl olduğu, toplumun devletin önüne geçerek devlet
politikalarını denetleyip yönlendirebildiği yurttaşlık bilincine dayanan bir gelişmişlik
düzeyi.



Sosyal aksiyon/eylem: Dezavantajlı bir grubun kaynak ve hizmetlere daha kolay
ulaşabilmesi için iktidar ve karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmak üzere yapılan
çalışmalar.
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Giriş
Bu bölümde yoksullukla mücadele sivil toplumun rol ve işlevleri ele alınacak, daha sonra
ise yine yoksullukla mücadelede bir yöntem olarak sosyal aksiyonun tanımı ve amaçları eleştirel
bir biçimde tartışılacaktır.
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6.1. Yoksullukla Mücadele ve Refah Devletinin Krizi
Bugün dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri günde 1 dolardan az bir parayla yaşamaya
çalışıyor. Yarısıysa parasını nereye harcayacağını bilemez durumda değil; sadece günde 2
dolardan daha az bir parayla hayatta kalmak zorunda. Yoksulluk neredeyse insanlık tarihiyle
yaşıt bir olgu olmakla beraber yoksullukla mücadelede devletin aktif rolüne ilişkin kaygı
modern zamanlara ait sayılabilir. Modern ulus devlete meşruiyet imkânı veren yurttaşlık fikri
sadece ödev ve sorumluluklar değil, aynı zamanda haklar bağlamında inşa edilmiştir. Fransız
devrimiyle zirveye çıkan bireysel ve medeni haklar, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesiyle (La
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) taçlandırılmıştır. Bildirge, insanların eşit
doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini dillendiriyordu. Öyleyse “liberté, egalité, fraternité”
(özgürlük, eşitlik, kardeşlik) çağrısına kulak verilmeliydi. Sanayi Devrimini müteakiben ortaya
çıkan yeni toplumsal yapının yarattığı sosyal sorunlarla ve form değiştirerek kentlileşen
yoksullukla mücadele etmede rehberlik işlevi gören bu ilkenin en hayati sonuçlarından biri
sosyal politika alanının doğmasıdır. Kadim dönemde kilisenin veya hayırseverlerin insafına
bırakılan yoksullar artık hak sahibi yurttaşlar olarak tedrici de olsa doğrudan devletin
sorumluluk alanına girmişlerdir.
Devletin yoksullukla ilgili olarak üstlendiği aktif rolü Elizabeth dönemi İngiltere’sine,
17. yüzyılın başına götürmek mümkündür. 1601 yoksullar yasası devletin doğrudan rolüne dair
bir program öngörüyordu. Fakat bu program bir yurttaşlık tasavvuru üzerine bina olmuyordu;
yoksulluğu sadece dilencilik bağlamında görüyor ve “hak eden” ve “hak etmeyen” yoksullar
ayrımı yapıyordu (Cavallo, 1995). Evvela Bismarck Almanya’sında, daha sonraysa Avrupa’nın
genelinde sosyal refah devletine giden sürecin köşe taşları (örn. Beveridge Raporu) oluşmaya
başladı ve kapsayıcı sosyal güvenlik sistemleri ortaya çıktı.
Burada iki kavram oldukça netamelidir: Sosyal politika alanı olarak yoksulluk ve
yoksullukla mücadele sivil toplum. Yoksulluğu netameli kılan onun çok katmanlı doğasıdır, zira
yoksulluk salt bir maddi yoksunluk değil, aksine pek çok başka sosyal sorunun nedeni,
tetikleyicisi ve sonucudur. Öyleyse konuya sadece sosyal yardım perspektifinden bakmak
yanıltıcı olacaktır. Yoksulluk daha kuşatıcı sosyal hizmetlerden bağımsız bir biçimde ele
alınabilecek bir sorun değildir. Üstelik yoksulluğu gelir dağılımındaki eşitsizlikler ve sınıfsal
çelişkilerden bağımsız bir biçimde ele almak da ya yoksulluğu yeniden üretmeye hizmet etmekte
ya da yoksulluğu ortaya çıkaran yapısal faktörleri silikleştirmektedir. Diğer yandan, sivil
toplumun yoksullukla mücadelesi ya kadim dönemin hayırseverlik anlayışını ihya etmekten
öteye geçememekte ya da devletin mütemmim cüzü olmakla sınırlı kalmaktadır. Bunun ötesine
geçmeyi başaran uygulamalar ise sınırlı bir hak savunuculuğundan ibaret kalmaktadır.
Sivil toplumun yoksullukla mücadelesi hayırseverliğin bir tür ihyası olmaktan öteye
geçmiyorsa, modernitenin bir ürünü olan kavramı kadim dönemlerle mukayese etme ve hatta
bir devamlılık halinde açıklama hakkımız doğacaktır. Şu halde, sivil toplumun yoksullukla
mücadelesi moderniteye ait bir tartışma değil, kadim dönemlerden beri yoksullukla mücadelenin
en önemli unsurudur. Öyle ki, modern anlamda sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarının
dahi öncüsü gönüllü girişimlerdir. 19. yüzyılın ikinci yarısında pek çok hayırsever örgüt peyda
olmuştu ve işsizlere, yoksullara, hastalara, engellilere ve yetimlere yardım ediyordu (Zastrow,
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2013). İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Hayırsever Örgütlenme Cemiyetleri dört bir
yanda açılmıştı.
Diğer yandan, sosyal hizmetin toplumla çalışma yönteminin ve bilhassa sosyal eylem
tekniğinin öncü çalışmalarından olan “yerleşim evleri” (settlement houses) de aynı tarihlerde
açılmaya başladı. Burjuvazinin “yüce gönüllü” kız çocukları yoksul semtlerde yerleşim evleri
açıyor ve buralarda yaşayarak yoksulları eğitmeyi amaç ediniyorlardı. İlki Toynbee Hall adıyla
Londra’da açılan bu evlerde yoksullara “tasarruf” ve “tutumluluk” gibi konularda bilinç
aşılanıyordu (Zastrow, 2013). Sosyal hizmet mesleğinin öncüsü niteliğindeki bu ilk çalışmalar
Jane Addams’a 1931 senesinde Nobel Barış ödülünü getirecekti.
Kadim dönem yardımlaşma ve dayanışma kültürü öylesine güçlüdür ki, modern ulus
devlet dahi sosyal alanı belli oranda bu derin kültürün devamı niteliğindeki sivil bir alan olarak
inşa etmiştir. Nitekim Türkiye’de sosyal hizmetlerin sunumu bakımından en köklü kurum olan
–mülga- SHÇEK’in öncülü bir sivil örgüt olan Çocuk Esirgeme Kurumudur. Öte yandan, 1932
senesinde kurulan halkevleri de “yerleşim evleri”ni andıran bir örgütlenme olarak ve sivil
dayanışmayı öne çıkaran bir işlev görmüştür. Diğer yandan, modernleşmenin sosyal alanı
dönüştürücü etkisi cumhuriyet öncesinde hissedilmeye başlamış ve Dar’ül Hayr-ı Âli, Dar’ül
Aceze ve Dar’ül Eytam gibi kurumlar Osmanlı modernleşmesinin bugüne değin modernleşme
bağlamında bihakkın tartışılmamış önemli kurumları olarak ortaya çıkmıştı.
Modernleşme ve sosyal hizmetlerin kurumsallaşması arasında doğrudan bir ilişki vardır
ve bu ilişkinin zirvesi altın çağ diye anılan 1945-75 arası dönemdir. Tam istihdamın
hedeflendiği, ücretlerin tatmin edici düzeylerde olduğu ve sağlık ve sosyal koruma gibi tüm
refah alanlarında kapsamlı sosyal politika uygulamalarının bulunduğu bu dönem boyunca sosyal
alanda devlet tek hâkimdir. 1973-74 petrol kriziyle baş gösteren ekonomik sıkıntılar altın çağın
sonunu getirecek ve küreselleşme adı verilen yeni bir çağ başlayacaktı. Bu yeni çağda Thatcher
ve Reagan politikalarıyla temayüz eden yeni anlayış devletin sosyal harcamalara olabildiğince
az pay ayırması ve sosyal alanda kamusallaşma-özelleşme ikili karşıtlığının oluşmasıdır.
Refah devletinin ölüm fermanı anlamına gelen Thatcher ve Reagan politikaları tüm
dünyada neo-liberalizm biçiminde tecessüm ediyordu. Refah devleti aynı zamanda formel
dayanışma anlamına geliyordu. 1980’lerle beraber bu dayanışma hızlı bir biçimde çözülmeye
başladı. Bu modern ulus devletin meşruiyetini oluşturan kıstasların hızla ortadan kalktığı,
yurttaşlık fikrinin büyük zarar gördüğü ve ulusötesi alanların, ilişkilerin ve sermayenin ulus
devlet fikrini dönüştürmeye başladığı ve formel dayanışmanın ardından ortaya çıkan boşluğun
enformel dayanışma ağlarıyla doldurulduğu bir bakıma modernite sonrası bir dönemdir.
Durkheim’vari anlamda organik dayanışmanın ve Tönnies’vari anlamda gemeinschaft
toplumsal yapısının sosyal alandaki boşluğu doldurmada can simidi olduğu bu dönemde
yoksulluk büyük bir hızla artmaya başlamış ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan geniş nüfus
grupları çaresiz kalmıştır.
Bir başka deyişle, refah devletinin yaşadığı krize verilen farklı bağlamlardaki farklı
tepkilerin ortak noktası “sosyal demokrasi sonrası” denilebilecek (Gray, 1996) ve Rawls’un
adalet kuramına (2005) güçlü bir referansı olan ve hayali bir “iyi toplum” yaratmanın peşine
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düşen “dayanışmacı” tepkiler olmalarıdır. Bu seçenek, İngiltere’deki Üçüncü Yol veya
Almanya’daki Yeni Merkez arayışlarının bir adım sonrasını işaret etmektedir. Söz konusu bu
dayanışmacı tepkilerin sosyal alandaki yansıması daha fazla sivilin daha fazla sosyal hizmet
projesine katılımı biçiminde gerçekleşmektedir (Akbaş, 2012).
Öyle görünüyor ki, “yeni hayırseverlikler” denilebilecek yeni etkinlikler, neoliberalizmin büyük başarısı olarak, devletin, yurttaşlarına karşı sorumluluklarını üstünden
atması için önemli bir yardım sağlıyor. Bu yeni sosyal hizmet sunumunda devletin rolü yalnızca
malların ve hizmetlerin sunumunu denetlemekten ibarettir. Refah devletinden neo-liberal
ekonomi-politiğe doğru dönüşüm, yurttaşlık idealini salt ekonomik bir metaya indirgiyor. Bu
sürecin toplumsal hayattaki yansımasının, hızla artan marjinalleşme ve incinebilirlik olacağı
şüphesi tüm sosyal bilimcilerin zihnini meşgul etmelidir (Akbaş, 2012).

6.2. Dönüşen Sivil Toplum
1980 sonrası dönemde ve bilhassa “sosyal demokrasi sonrası” konjonktürde enformel
dayanışmayı ikame eden bir işlev görerek bir tür “geleneğin icadı”/ihyası bağlamında yeniden
inşa edilen sivil toplum sosyal alanın önemli bir aktörü haline gelmiş ve sosyal hizmetlerin
sunumunda devletin mütemmim cüzü kabilinden iş görmeye başlamıştır. Hâlbuki literatür
(Gellner, 1996; Lipset, 1995; Kukathas, 1998; Mert, 1998) sivil toplumu, gelenekselden modern
topluma geçmenin bir göstergesi olarak ele almakta ve cemaat yapıları ve sivil toplum
kuruluşları birbirine karşıt iki toplumsal organizasyon örneği olarak tartışılmaktadır.
Sivil toplum; birey özgürlüklerinin ve temel haklarının korunduğu, gönüllülük temelinde
örgütlenmenin asıl olduğu, toplumun devletin önüne geçerek devlet politikalarını denetleyip
yönlendirebildiği yurttaşlık bilincine dayanan bir gelişmişlik düzeyi (Arslan, 2001:9) olarak
tanımlanmaktadır (Atasü-Topcuoğlu ve Akbaş, 2008).
Tosun (2001:179-180) sivil toplumun özeliklerini şöyle sıralamıştır:


Devlet iktidarını kontrol eder



Katılım düzeyini yükseltir



Demokratik tutumları geliştirir



Kutuplaşmaları yumuşatır



Yeni siyasal liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol
oynar



Siyasal partilerin demokratikleştirilmesini sağlar



Bilgiyi toplumun geniş kesimlerine yayar



Yeni fikirlerin geliştirilerek yayılmasını sağlar
113



Siyasal sistemin halka karşı sorumluluğunu arttır



Siyasal katılmayı seçimlerin ötesine taşır.

Sivil topluma dair söz konusu tanımlar modernizmin tarih sayfalarında yerini almakta
ve sivil toplumun doğası dönüşmektedir. Sivil toplum artık demokratik katılım veya politika
yapıcılar üzerinde baskı kurma gibi işlevlerini geride bırakıp, devletin formel dayanışma
alanlarından çekilmesini müteakip oluşan boşluğu doldurmaya ve nihayet geleneksel dayanışma
ağlarını tahkim etmeye gönüllü olmaktadır.
Bu anlamda hayırseverlik geleneğinin seküler sosyal hizmet uygulamasına içkin olup
olmadığı, tartışılması gereken önemli bir konudur. Ancak özellikle 2000’li yıllarla birlikte su
götürmez bir hakikat olarak ortaya çıkan bir şey var ki, sosyal hizmet sunum sistemi büyük
oranda gelenekselleşmektedir. Geride bıraktığımız yüzyılda sosyal hizmetin seküler yeniden
inşası çabası aydınlanmaya yaslanıyordu; günümüzde ise sosyal hizmetin yeniden
gelenekselleştirilmesi çabası büyük oranda sivil toplum, dayanışma ve gönüllülük gibi
kavramlara yaslanıyor (Akbaş, 2010).
Sosyal hizmetin bir ideolojik araç olarak vazgeçilmez işlevi günümüzde sosyal
hizmetlerin giderek daha yaygın bir biçimde araçsallaşması biçiminde tezahür ediyor.
Ülkemizde henüz büyük oranda ayni ve nakdi yardımlar biçiminde görünürlük kazanan bu
araçsallık, Avrupa’da daha yaygın ve profesyonel sosyal hizmetlerin de geniş halk kitlelerinin
gönüllü katılımıyla gerçekleştirilmesi biçiminde genişliyor (Akbaş, 2010).

6.3. Yoksullukla Mücadelede Sivil Toplum
Dünyada yoksullukla mücadele eden sivil toplum örgütleri son 30 yılda ya hizmet
vermeye yönelik örgütler ya da savunuculuk odaklı çalışan örgütler biçiminde ayrışmıştır.
Hizmet vermeye yönelik sivil toplum örgütleri de kendini hizmet temelli, hayırsever veya
yardım örgütü olarak tanımlamaktadır (Yurttagüler, 2010). Sivil toplum örgütleri bilhassa
Avrupa’da yoksullara sosyal yardım dağıtmanın ötesine geçmeyi başarmış ve kapsamlı sosyal
hizmet sunumunda rol almaya başlamıştır. Merkezi hükümet veya eyalet hükümetlerince
desteklenen sivil toplum örgütlerinin bir kısmı belli sorun alanlarında uzmanlaşmayı, bir kısmı
ise büyük ölçekli ve kapsamlı sosyal hizmetler sunmayı tercih etmiştir. Örneğin, CARITAS ve
AWO gibi kuruluşlar kapsamlı sosyal hizmetler sunmakta ve dünyanın farklı yerlerinde
örgütlenmektedir.
Ülkemizde hizmet temelli sivil toplum örgütleri son derece sınırlıdır. Yoksullukla
mücadele alanında büyük oranda yardım temelli sivil toplum örgütleri bulunmaktadır. Deniz
Feneri, Cansuyu, ve IHH (İnsani Yardım Örgütü) gibi sivil toplum örgütleri hem ulusal hem de
uluslararası alanda yardım faaliyetleri düzenlemektedir. Yüzbinlerce yoksula ayni ve nakdi
yardımlar götüren bu örgütlerin çalışmaları kıymetlidir ve geleneksel dayanışma anlayışının bir
şahikasıdır, ancak bu örgütler bilhassa bir yurttaşlık hakkı olarak yardımlara/hizmetlere erişim
düşüncesine zarar vermekte ve ister istemez seçici bir yardım anlayışıyla hareket etmektedir.
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Hak temelli anlayışın yerine hayırseverliği koymaktan başka, bu örgütlerin yardım
faaliyetleri sürdürülebilir değildir. Genellikle bağışlara dayalı yürüyen bu tür yardımların her an
sonlanma riski bulunmaktadır ve hal böyle iken müracaatçıları güçlendirmesi
beklenmemektedir. Öte yandan, ihtiyaç duyan tüm yurttaşlara ulaşması veyahut bu yurttaşları
tespit etmesi söz konusu değildir. Bu yönüyle, yardım faaliyetleri adalet ve eşitlik ilkesine zarar
veren bir seçicilikle işlemektedir. İhtiyaç tespitine dayalı (means tested) yardım faaliyetlerinde
kullanılan sosyal inceleme raporları son derece detaylı hazırlanmakta ve geliştirilmiş olan veri
tabanlarında saklanmaktadır.

6.4. Sivil Toplumun Potansiyeli
Sivil toplum örgütlerinin yoksullukla mücadelede sınırlı ama etkili işlevlerinden biri
savunuculuktur ama dünyada iyi örnekleri olmakla beraber ülkemizde bu tür sivil toplum
örgütleri bir hayli azdır. Hâlbuki yardım temelli çalışan sivil toplum örgütleri ihtiyaç sahibi
insanlarla temas kurmakta ve onların sorunlarını etraflı bir biçimde analiz etme imkânına
sahiptir. Sosyal hizmet sunumunda en asli unsur ihtiyacın dosdoğru ve müracaatçının bulunduğu
yerden doğru saptanabilmesidir. Merkezi hükümetin sağladığı sosyal hizmetler ve sosyal
yardımlarda her zaman böylesi bir temasın sınırlılığından ötürü tepeden inmeci bir yaklaşım
olmaktadır. Şu halde, çevresi içinde birey yaklaşımını esas almak suretiyle bu örgütler gerçekçi
ihtiyaç analizleri yapabilmelidir.
Diğer yandan, nüfusun önemli bir bölümünü tarayıp veri tabanlarında kayıtlarını
oluşturmayı başarmış bir örgütsel yapının sadece sosyal yardımlarla yetinmemesi gereği aşikâr
olmuştur. Söz konusu örgütler daha sürdürülebilir çözümlere odaklanmalı ve ellerindeki veri
setleriyle politika yapıcılara politika önerileri getirebilmelidir. Bangladeş’teki Grameen Bank
uygulamasında olduğu gibi mikro kredi destekleri sınırlı da olsa değişim yaratabilmektedir. Hiç
değilse, ülkemizdeki yardım temelli sivil toplum örgütleri bu tür destekleri denemeye
başlamalıdır.
Bu süreçte elbette sivil toplum-devlet işbirliği önemlidir ve görünen o ki ülkemizde de
Avrupa’daki uygulamalara benzer finansman destekleri gelişmeye başlayacak ve bu destekler
sivil toplum örgütlerini kapsamlı sosyal hizmetler sunmaya yönlendirecektir. Bununla birlikte,
müracaatçıların güçlendirilmesine dönük faaliyetler hâlihazırdaki yapı çerçevesinde son derece
sınırlı kalmakta, aksine müracaatçıların güçlü yönlerini keşfetmelerinin önünde bir engel bile
teşkil edebilmektedir. Güçlendirici bir uygulama için sivil toplum örgütlerinin sosyal eylem
merkezli bir biçimde yeniden yapılanmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

6.5. Sosyal Aksiyon/Eylem
Kimi sivil toplum örgütlerinin hak savunuculuğu yaptıklarını belirtmiştik. Ancak bu
örgütlerin yaptığı genellikle belirli müracaatçı gruplarının haklarına dair raporlar yayımlamak
olmaktadır. Hâlbuki “kişisel olan politiktir” ilkesi gereği, sosyal eylem teknikleriyle yapılacak
çalışmalar sivil toplumu bir tür mütemmim cüz olmaktan çıkaracak, sosyal sorunların
siyasallaşmasında rol almasına vesile olacak ve daha etkili ve gerçekçi uygulamalar ortaya
koymasına yardımcı olacaktır.
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Sosyal eylem dezavantajlı bir grubun kaynak ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için
iktidar ve karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmak üzere yapılan çalışmaları ifade etmektedir.
Bu bağlamda, sorunu etraflı bir biçimde analiz etmek ve sorunla ilgili olarak toplumu
bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmek önemlidir (Zastrow, 1999).
Sosyal eylemin mümkün olabilmesi demokratikleşmeyle ilişkilidir. Sivil toplumun
sosyal eylem çalışmaları bir yandan demokratikleşmeyle mümkün kılınırken, diğer yandan daha
fazla demokratikleşmeye hizmet edecektir. Günümüzde pek çok dezavantajlı grubun ihtiyaçları,
sorunları ve itirazları parlamentoda ifade edilebilmekte ve karar alıcılar bu gruplara dair pek çok
veri setine sahip olup kararlarını bu setlere atfen alabilmektedirler. İlk bakışta
demokratikleşmenin gereği gibi görünen bu uygulama aslında dezavantajlı grupların doğrudan
demokratik katılımını sağlamamakta, hatta belki sınırlayabilmektedir. Gerçek anlamda
demokratikleşmeyle beraber söz konusu gruplar sosyal eylem yoluyla ifade ettikleri ihtiyaç,
sorun ve itirazlarını bir toplumsal harekete devşirebilme imkânına kavuşacak ve böylece
demokratik karar alma süreçlerine doğrudan katılabileceklerdir. Ülkemizde maalesef örneğin
henüz bir engelliler hareketi söz konusu olamamıştır. Engelliler, çocuklar, yaşlılar hakkında
konuşan ve iş gören çoktur ama bu grupların aktif rol almakla kalmayıp öncülük ettikleri
toplumsal hareketler henüz mümkün olamamıştır. Kadın hareketinin siyasal katılımı dahi
günümüzde hâlâ erkek siyasal parti genel başkanlarının dudaklarından çıkacak sözcüklere
tâbidir.
Sivil toplum sosyal hizmetten rol çalmaya başlamışken, mesleğin köklü toplumla
çalışma yöntemlerinden istifade etmesinde yarar vardır. Esasen mesleğin bu yöntemleri
geliştirmesinde gönüllü/sivil çabaların büyük rolü vardır. Weil ve Gamble (2002, akt. Duyan,
2012) toplumla sosyal hizmet modellerini aşağıdaki gibi sıralamaktadır:


Mahalle ve toplum örgütlenmesi



İşlevsel toplumların örgütlenmesi



Sosyal ve ekonomik kalkınma



Sosyal planlama



Program geliştirme ve toplum liyezonu



Politik ve sosyal eylem



Koalisyon



Toplumsal hareketler

Bütün bu modellerin uygulanmasında hayati önem taşıyan şey müracaatçılarla birlikte
ve mümkün olduğunca müracaatçıların öncülüğünde –hem müracaatçı hem de değişim
eyleyicisi/ajanı olarak müracaatçı katılımıyla- bu çalışmaları gerçekleştirmektir. Katılımı
gerçekleştirmek için şu hususlara dikkat edilebilir (Golle, 2007):
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Katılımcıların onuru ve eşitliğine saygı gösteren bir tarzda irtibat kurmak



Her kişinin haklarına saygı gösteren bir toplum inşa etme konusunda ortak bir
iradeden yola çıkmak



Yoksullara gerçek ortaklar olarak muamele etmek



Meslek elamanlarının katılımını sağlamak



Her bir katılımcının kendi yolunu izlemesine izin vermek ve aralarındaki
farklılıkları kabul etmek



Tüm katılımcıların sonuçlardan sorumlu olmasını ve izleme eylemleri konusunda
hesap vermesini sağlamak

Sivil toplum örgütlerini avantajlı kılan pek çok faktör bulunmaktadır. Örneğin,
esneklikleri, tabana/müracaatçıya olan yakınlıkları ve tabandan/uygulamadan gelen
bilgeliklerinin desteklediği yeni fikirleri büyük fırsatlardır. Diğer yandan, son yıllarda fazlasıyla
tartışılan aktif yurttaşlık tasavvurunun ete kemiğe bürünme imkânını sağlamaktadırlar. Bu
tabandan gelen toplumsal hareketler için uygun bir iklim yaratmaktadır. Aktif yurttaşlık
bilincinin yaygınlaşması için de sivil toplum örgütleri sosyal eylemlerinde şu hususlara bilhassa
dikkat etmelidir:


Güçlendirme



Katılım



Tabandan köklenen/desteğini alan bakış açısı



İhtiyaç/durum analizi



Yerel aktörlerin öncülüğü veya koalisyonu



Nesnel mesleki bir dil veya müdahale anlayışı yerine yerli, kültürel ve öznel bir
bilgi temeli ve bakış açısı

Sıralanan hususlar bakımından sivil toplum örgütleri; müracaatçının bulunduğu yerden
başlamak, müracaatçının kendiyle ilgili kararları kendinin vermesi, çevresi içinde birey,
güçlendirme, müracaatçının biricikliği, öznel(l)iği ve bağlamına saygı gibi önemli sosyal hizmet
ilkelerinin hayata geçirilmesinde aktif ve somut bir eylem imkânına sahiptir. Nesnel bir
uzmanlığa dayanmayan bilgi, beceri ve değerleriyle ve böylece bir uzmanlıktan kaynaklı
hiyerarşik güç ilişkilerinden bağımsız, insan merkezli, katılımcı ve yatay ilişkileri kurabilme
kapasiteleriyle sivil toplum örgütleri hem hizmet sağlama hem de savunuculuk bağlamında daha
demokratik bir ortamın oluşmasına hizmet edebilir.
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Sivil toplumun söz konusu insan merkezli yaklaşımı ve uygulamadan gelen tecrübesi
insanların yoksulluğu nasıl gördüğü ve nasıl tecrübe ettiklerine dair zengin bir bilgi birikimi
sağlamaktadır. Bu bilgi birikimi bize yoksulluğun sadece gelir yoksulluğu olmadığını; barınma,
işsizlik ve sağlık, eğitim ve adalete erişimdeki güçlükler gibi pek çok değişkenin karşılıklı
etkileşiminin neticesinde ortaya çıktığını göstermiştir. Diğer yandan, sivil toplum örgütlerinin
çalışmaları yoksulluğun bir insan hakları ihlali olarak konumlandırılmasını sağlayabilmiştir
(Golle, 2007).
Sivil toplumun yoksullukla mücadele artan rolü genel olarak geniş sosyal politika
alanlarındaki varlığının bir yansımasıdır. Refah devletinin altın çağının takip eden küreselleşme
çağı büyük nüfus grupları için hüsran ve gelir dağılımında korkunç adaletsizlikleri beraberinde
getirecekti. Sosyal hizmet sunumu bakımından ise yeni dönem kurumsal sosyal hizmetlerden
vazgeçmeyi ve doğrudan kamunun sorumluluğundaki sosyal hizmetlerin geleneksel dayanışma
aktörlerine teslim edilmesini işaret ediyordu. Sivil toplum bu bağlamda özellikle 1990’larla
beraber sosyal alandaki boşluğu dolduracak tılsımlı bir araç olarak keşfedildi. Bu dönemde
sosyal hizmetler;


toplumu kendine yaklaştırmanın (Rosanvallon, 2000),



iyi toplum idealinin (good society) (Bellah ve diğ., 1991),



dayanışma ve cemaat ruhunun (Kleinman, 2006)

en önemli araçlarından biri haline gelmiştir ve bu süreçte sivil toplum örgütleri hayati
bir rol oynamıştır.
Şu halde, sivil toplumun sosyal alandaki varlığını bir vakıa olarak kabul etmek ve
yoksulların sorunlarının çözümünde sivil toplumun daha etkili müdahaleler geliştirebilmesi için
çaba harcamak gerekmektedir. Sivil toplum örgütlerinin yoksullukla mücadele etmede rol
alması bu alanın tamamen bir gönüllülük alanı haline bürünmesi anlamına gelmez. Aksine, sivil
toplum örgütlerinin daha fazla meslek elemanı istihdam etmesi yoksullukla mücadelenin alanını
genişletebilir. Diğer yandan, meslek elemanlarının daha görünür olduğu bir sivil toplum yapısı
yoksullukla mücadelenin sadece sosyal yardımlardan ibaret olmadığı ve daha kapsamlı sosyal
hizmetlere ihtiyacın bulunduğu algısını yayınlaştırabilir.
Sivil toplumun sosyal alandaki varlığını ve yoksullukla mücadelesini bir tür yeni
hayırseverlik alanı olarak inşa etmek yerine sosyal eylem ve savunuculuk bağlamında yeniden
tanımlamaya ihtiyaç vardır. Sivil toplumun sosyal alandaki varlığının neo-liberal bağlamına dair
eleştiriler bir yana, sivil toplumun nev’i şahsına münhasır nitelikleri ve avantajlarını
müracaatçıların yararına kullanmak pekâlâ mümkündür. Sivil toplumun aktif katılımı, insan
merkezli yaklaşımı ve uygulamadan gelen bilgeliği ve tecrübesini yoksulluğu bir insan hakkı
ihlali ve sosyal adaletsizlik bağlamında ele almada işlevsel kılmak gerekmektedir. Diğer
yandan, söz konusu bu tecrübe bizim ötekini tanıma, anlama, ona temas etme ve nihayet saygı
gösterme ve onunla birlikte varolma kültürümüzün gelişmesine son derece önemli katkılar
sağlayacaktır.
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Uygulamalar
Ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları yapan bir sivil toplum örgütü seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz sivil toplum örgütünün sosyal hizmet uygulamalarını sosyal aksiyon bakımından
nasıl ele alırsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1980 sonrası dönemde ve bilhassa “sosyal demokrasi sonrası” konjonktürde enformel
dayanışmayı ikame eden bir işlev görerek bir tür “geleneğin icadı”/ihyası bağlamında yeniden
inşa edilen sivil toplum sosyal alanın önemli bir aktörü haline gelmiş ve sosyal hizmetlerin
sunumunda devletin mütemmim cüzü kabilinden iş görmeye başlamıştır.
Sivil toplum; birey özgürlüklerinin ve temel haklarının korunduğu, gönüllülük
temelinde örgütlenmenin asıl olduğu, toplumun devletin önüne geçerek devlet politikalarını
denetleyip yönlendirebildiği yurttaşlık bilincine dayanan bir gelişmişlik düzeyi olarak
tanımlanmaktadır.
Dünyada yoksullukla mücadele eden sivil toplum örgütleri son 30 yılda ya hizmet
vermeye yönelik örgütler ya da savunuculuk odaklı çalışan örgütler biçiminde ayrışmıştır.
Hizmet vermeye yönelik sivil toplum örgütleri de kendini hizmet temelli, hayırsever veya
yardım örgütü olarak tanımlamaktadır.
Sivil toplum örgütlerinin yoksullukla mücadelede sınırlı ama etkili işlevlerinden biri
savunuculuktur ama dünyada iyi örnekleri olmakla beraber ülkemizde bu tür sivil toplum
örgütleri bir hayli azdır. Hâlbuki yardım temelli çalışan sivil toplum örgütleri ihtiyaç sahibi
insanlarla temas kurmakta ve onların sorunlarını etraflı bir biçimde analiz etme imkânına
sahiptir. Sosyal hizmet sunumunda en asli unsur ihtiyacın dosdoğru ve müracaatçının
bulunduğu yerden doğru saptanabilmesidir. Merkezi hükümetin sağladığı sosyal hizmetler ve
sosyal yardımlarda her zaman böylesi bir temasın sınırlılığından ötürü tepeden inmeci bir
yaklaşım olmaktadır. Şu halde, çevresi içinde birey yaklaşımını esas almak suretiyle bu örgütler
gerçekçi ihtiyaç analizleri yapabilmelidir.
Sosyal eylem dezavantajlı bir grubun kaynak ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için
iktidar ve karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmak üzere yapılan çalışmaları ifade etmektedir.
Bu bağlamda, sorunu etraflı bir biçimde analiz etmek ve sorunla ilgili olarak toplumu
bilinçlendirici çalışmalar gerçekleştirmek önemlidir.
Aktif yurttaşlık bilincinin yaygınlaşması için de sivil toplum örgütleri sosyal
eylemlerinde şu hususlara bilhassa dikkat etmelidir:


Güçlendirme



Katılım



Tabandan köklenen/desteğini alan bakış açısı



İhtiyaç/durum analizi



Yerel aktörlerin öncülüğü veya koalisyonu
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Nesnel mesleki bir dil veya müdahale anlayışı yerine yerli, kültürel ve öznel bir
bilgi temeli ve bakış açısı
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?
……………………. devletin doğrudan rolüne dair bir program öngörüyordu. Fakat bu
program bir yurttaşlık tasavvuru üzerine bina olmuyordu; yoksulluğu sadece dilencilik
bağlamında görüyor ve “hak eden” ve “hak etmeyen” yoksullar ayrımı yapıyordu.
2. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?
Sosyal hizmetin toplumla çalışma yönteminin ve bilhassa sosyal eylem tekniğinin öncü
çalışmalarından olan “………………” 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmaya başladı.
3. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
İlk yerleşim evlerinde yoksullara “…………” ve “…………..” gibi konularda bilinç
aşılanıyordu.
4. İlk yerleşim evi hangi adla açılmıştır?
a. Toynbee Hall
b. Albert Long Hall
c. Jane Hall
d. Adams Hall
e. Ritchmond Hall
5. Nobel Barış Ödülünü alan ilk kadın (aynı zamanda bir sosyal hizmet uzmanı) kimdir?
a. Mary Ritchmond
b. Ursula Le Guin
c. Jane Adams
d. Adam Smith
e. Virginia Woolf
6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde “yerleşim evleri”ni andıran bir örgütlenme olarak
sivil dayanışmayı öne çıkaran bir işlev görmüştür?
a. Türk Tarih Kurumu
b. Halkevleri
123

c. Türk Dil Kurumu
d. Etibank
e. Türk Kuşu
7. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumun özelliklerinden biri değildir?
a. Katılım düzeyini yükseltir
b. Demokratik tutumları geliştirir
c. Kutuplaşmaları perçinler
d. Yeni siyasal liderlerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir rol
oynar
e. Siyasal partilerin demokratikleştirilmesini sağlar
8. Sosyal eylemi tanımlayınız.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal aksiyonda katılımı gerçekleştirmek için dikkat edilmesi
gereken hususlardan biri değildir?
a. Yoksullara kurbanlar olarak muamele etmek
b. Katılımcıların onuru ve eşitliğine saygı gösteren bir tarzda irtibat kurmak
c. Her kişinin haklarına saygı gösteren bir toplum inşa etme konusunda ortak bir
iradeden yola çıkmak
d. Meslek elamanlarının katılımını sağlamak
e. Her bir katılımcının kendi yolunu izlemesine izin vermek ve aralarındaki
farklılıkları kabul etmek
10. Aktif yurttaşlık bilincinin yaygınlaşması için sivil toplum örgütleri sosyal eylemlerinde
şu hususlara bilhassa dikkat etmelidir?
a. Güçlendirme
b. Katılım
c. Tabandan köklenen/desteğini alan bakış açısı
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d. İhtiyaç/durum analizi
e. Hepsi

Cevaplar
1) 1601 yoksullar yasası, 2) Yerleşim evleri, 3) Tasarruf, tutumluluk, 4) a, 5) c, 6) b, 7)
c, 8) Sosyal eylem dezavantajlı bir grubun kaynak ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi
için iktidar ve karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmak üzere yapılan çalışmaları ifade
etmektedir, 9) a, 10) e
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7. BASKI KARŞITI UYGULAMA I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Baskı Karşıtı Uygulamanın Doğuşu ve Gelişimi



Baskının Doğası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Baskı nedir?
2. Baskının doğası nasıldır?
3. Baskı karşıtı bir uygulama nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Baskı Karşıtı Uygulamanın Eleştirel bir yaklaşım olarak Okuyarak,
eleştirel
bir
Doğuşu ve Gelişimi
baskı karşıtı uygulamayı biçimde
düşünerek
ve
ortaya çıkaran gelişmeleri tartışmalara katılarak
öğrenmek
Baskının Doğası

Bir olumsuz iktidar tezahürü
olarak baskıyı ortaya çıkaran
nedenler
ve
süreçleri
anlamak

Okuyarak, fikir yürüterek,
eleştirel
bir
biçimde
düşünerek ve tartışmalara
katılarak
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Anahtar Kavramlar


Baskı karşıtı uygulama: Sosyal statülerine bakılmaksızın, insanların ihtiyaçlarına
cevap veren daha makul ve duyarlı hizmetleri sunan; yapısal eşitsizliklerin insanların
yaşamlarındaki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışan; eşitlikçi bir değerler sistemine
dayanan; hem sürece hem de sonuca odaklanan ve insanlar arasındaki sosyal
hiyerarşilerin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen bir yaklaşım.



Baskı: Yapısal eşitsizliklerin ezme-ezilme ilişkilerine evrildiği yerde ezilen nüfus
gruplarının hissettikleri olumsuz iktidar.
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Giriş
Bu bölümde sosyal hizmet alanlarında müracaatçıların yaşadığı sorunlar ezme-ezilme
ilişkileri bağlamında ele tartışılacak, baskıyı ortaya çıkaran süreçler eleştirel bir biçimde
değerlendirilecek ve baskı karşıtı uygulamanın doğuşu ve gelişimi ele alınacaktır.
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7.1. Baskı Karşıtı Uygulama
Post-moderniteyle beraber sarsılıp yıkılan büyük anlatıların tozu-dumanı arasında
adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin çözümlenmesinde sınıfsal çelişkilere veya yapısal faktörlere
atıfta bulunmanın da imkânı kalmamıştır. En azından böylesi bir analizin bugünlerde geçer akçe
olmadığını ifade etmeliyiz. Hal böyle olunca, sosyal çalışmada Marksist, radikal veya yapısalcı
eleştirilerin miadı dolmuştur. Sınıfsal veya yapısal eleştirinin yerini kimlik ve öznellik gibi daha
çok özneyi ve onun bağlamını öne çıkaran yaklaşımlar almıştır. Dikkatler yapısal faktörlerin
dayattığı adaletsizlikler yerine, iletişim alanlarında gücün tezahürlerine çekilmiştir. Gündelik
hayatın içindeki güç ilişkileri eleştirel uygulamanın odak noktası haline gelmiştir.
Baskı karşıtı uygulama ezme-ezilme ilişkilerine odaklanırken bizatihi ezme-ezilme
süreçlerinin doğasından ziyade ezilen grupları öne çıkarmayı tercih etmiştir. Bu bağlamda baskı
karşıtı uygulamanın öne çıkardığı kategorilerden birkaçı şöylece sıralanabilir: Irkçılığa maruz
kalanlar, LGBT bireyler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz bırakılanlar, yaş ayrımcılığına
maruz bırakılanlar, engelliler, vb.
Dominelli’ye göre (2002), baskı karşıtı uygulamanın amacı, sosyal statülerine
bakılmaksızın, insanların ihtiyaçlarına cevap veren daha makul ve duyarlı hizmetleri sunmaktır.
Baskı karşıtı uygulama, yapısal eşitsizliklerin insanların yaşamlarındaki olumsuz etkilerini
azaltmaya çalışır, eşitlikçi bir değerler sistemine dayanır ve birey merkezli bir öğreti ortaya
koyar. Baskı karşıtı uygulama, hem sürece hem de sonuca odaklanır ve insanlar arasındaki
sosyal hiyerarşilerin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler.
Baskı karşıtı uygulama ülkemizde “anti-oppressive practice” kavramının karşılığı olarak
kullanılmaktadır. Baskı karşıtı yerine tahakküm karşıtı kavramının tercih edilmesi veya başka
bazı karşılıkların bulunması söz konusu olabilir. Ümidimiz o ki, günün birinde ülkemiz sosyal
hizmet çevreleri kavramla ve teoriyle güçlü bir ünsiyet kuracak ve bu gibi tartışmalar sıradışı
veya lüzumsuz addedilmekten kurtulacaktır.
Oppressive sözcüğü ezici ve zulmedici/zalimane anlamlarına gelmektedir. Antioppressive kavramı ise zalimane uygulamalara ve ezme-ezilme ilişkilerine karşı duruşu
nitelemektedir. Sadece ezme-ezilme ilişkilerine veya zalimane uygulamalara karşı bir duruşun
ifadesi olsa radikal sosyal çalışmadan pek farkı olmayabilirdi; ancak baskı karşıtı uygulama
gündelik hayatın içindeki iktidar ilişkilerinin yanısıra, bizatihi sosyal çalışma mesleğini de
iktidar penceresinden analiz etmekte ve sosyal çalışma(cı) ve hizmet alan arasındaki hiyerarşik
ilişkiyi tersyüz etmeyi seçmektedir. Bunu yaparken sosyal çalışmacıyı da ezme-ezilme
ilişkilerinin her iki tarafında göstermeyi amaçlamaktadır, zira sosyal çalışmacı “mesleki
uzmanlık” üzerinden bir iktidar kurabilirken, diğer yandan türlü biçimlerde ezilenlerin sınıfında
bulunabilmektedir. İşte tam da bu yüzden sosyal çalışmacı aynı zamanda ezilenlerin safında yer
almalıdır.
Sosyal çalışmacılar sadece mesleki uzmanlıklarından doğru kurdukları iktidardan dolayı
hizmet alanlarla hiyerarşik bir ilişkilenme içinde değillerdir, ayrıca bürokratik yapı içindeki
çekişme ve mücadelelere ayırmak zorunda kaldıkları mesaiden dolayı da kimi zaman türlü
ezme-ezilme ilişkilerine karşı kayıtsız ve hatta kör kalabilmektedirler. Dünyanın farklı
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ülkelerinde baskı karşıtı uygulamacılar ülkelerindeki ırkçı, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara
karşı sosyal eylemler düzenlemekte ve ezilen gruplarla birlikte mücadele etmektedir. Bizde ise
maalesef böylesi bir gelenek oluşmuş sayılmaz. Sosyal çalışmacıların “özlük hakları” ve
“mesleki tanınırlık” mücadeleleri sosyal çalışmanın ana gündemini oluşturmaya devam
etmektedir. Hâlbuki ülkemiz baskı karşıtı uygulama bakımından tam bir laboratuvar gibidir. Son
zamanlarda Suriye’den gelen göçmenlere dönük artan ayrımcı tutumlar konusunda bırakın
sosyal eylemi, mesleki bir tartışma bile başlamış değildir. Diğer yandan, etnisite, din, toplumsal
cinsiyet gibi konularda azınlık oluşturan gruplarla birlikte mücadele bakımından sosyal
çalışmanın karnesi kırıklarla doludur.
Bu kırıklarla dolu karnenin en önemli nedenlerinden biri de sosyal çalışmanın
Türkiye’de sivil bir karakter taşımamasıdır. Batı’da sosyal çalışmayı ortaya çıkaran süreç daha
en başından sivil bir karaktere sahiptir. Bürokratik yapılanma refah devletinin oluşumuna koşut
bir süreçtir ve sosyal çalışmanın kamusal rolüne işaret eder. Bizde ise sivil köklerle kamusal rol
arasında bir köprü kurulmak bir yana, bu ikisi arasında maalesef ideolojik bir kopukluk söz
konusudur. Modernleşme Türkiye’de nasıl geçmişle/gelenekle bağların tümden koparılmasına
karşılık geliyorsa, aynı tavır sosyal çalışma tarihi için de geçerlidir. Aslında Türkiye’de bir
“sosyal çalışma tarihi”nden dahi söz etmek güçtür. Böylesi bir tarih muhafazakârlar
zaviyesinden vakıflarla ve ahilik söylemleriyle dolu bir tür “asr-ı saadet” hülyasına,
modernistler zaviyesinden ise karanlık ortaçağ zihniyetine karşılık gelir. Genel olarak sosyal
politika tarihi çalışmaları ancak son yıllarda gerçek anlamda akademik bir ilgiye mazhar
olabilmiştir.
Sosyal çalışmanın köksüzlüğü mesleği bürokrasi cangılına mahkûm eden en önemli
nedenlerden biridir. Bürokrasi bir organizasyondan öte bir iktidarı temsil etmektedir. Yani
sosyal çalışma sadece mesleki uzmanlıktan doğru kurulan bir iktidara değil, ayrıca bürokratik
otoriteye yaslanmakta ve bu ikisi birden sosyal çalışmacı ile hizmet alan arasındaki hiyerarşik
ilişkiyi sürekli tahkim ve takviye etmektedir.

7.2. Baskı Karşıtı Sosyal Çalışmayı Doğuran Süreç
Baskı karşıtı uygulama her ne kadar post-modern iklimin içinden çıkmış bir eleştirel
yaklaşım olsa da, uzun bir eleştirel geleneğe dayanmaktadır. Doğrusu, baskı karşıtı uygulama;
ırkçılık karşıtı uygulama, ayrımcılık karşıtı uygulama, feminizm, post-modernizm ve
engellilerin bakımında sosyal model vb. gibi eleştirel yaklaşımlardan biridir ve pek çok
bakımdan radikal sosyal çalışma yaklaşımının mirasını sürdürme iddiasındadır.
Radikal sosyal çalışma kabaca Marksizm ve yapısalcı teoriden neşet etmiş bir
yaklaşımdır. 1970’ler refah devletinin altın çağının sonlarıdır ve homurdanmalar başlamıştır.
Şimdilerde Türkiyeli sosyal çalışmacıların ana gündemlerinden birini oluşturan “hak kayıpları”,
“işletmecilik yaklaşımı” vb. gibi konular 1970’lerde Batılı sosyal çalışmacıların gündemindedir
ve radikal itirazlar yükselir. Medeniyetler arası farkı hazin bir biçimde gösterir gibi, Batılı
itirazların bizimkinden farklı olarak teorik bir bağlamı ve/veya adresi vardır. Bizde ise
muhalefet, itiraz veya eleştiri sadece veryansından öteye geçmez. Ümidimiz odur ki, günün
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birinde ülkemizdeki sosyal çalışmacıları sosyal çalışmanın asıl felaketinin teoriyle kurduğu cılız
ilişki olduğunu fark edecektir.
1970’lerde başlayan homurdanmalar radikal sosyal çalışmayı doğuracaktır. Roy Bailey
ve Mike Brake’in editörlüğünde çıkan Radical Social Work kitabı devrimsel bir etki yapacak ve
radikal sosyal çalışma hem sosyal çalışma uygulamasının hem de eğitiminin temellerini
sarsacaktır.
Peki radikal sosyal çalışma hangi temellere dayanıyordu? Evvela radikal sosyal çalışma
Marksizm ve yapısalcılığın tesiriyle, sosyal sorunların ardındaki sınıfsal ve yapısal faktörlere
odaklanıyordu. Sosyal sorunları bireyselleştiren ve bireyi mağduru olduğu sorunun fâili
konumuna getirerek onu suçlayan geleneksel/medikal/psikodinamik yaklaşımların tersine,
radikal sosyal çalışma yapıları odağa taşıyordu. Buna göre, birey değil
sosyal/kültürel/siyasal/iktisadi yapılar suçlanmalıdır. Sosyal sorunları bireysel düzlemde
anlama ve açıklama gayreti son tahlilde bu sorunları yeniden üretmekten başka bir şeye
yaramıyordu. Bu nedenle sosyal çalışmaya dönük radikal eleştiriler sosyal çalışmanın
kapitalizmin açtığı yaralara pansuman yapmaktan başkaca bir işlevi olmadığını vurguluyordu.
Bugün dahi ülkemizde sosyal çalışmaya dair bu eleştiri artık klişeleşmiş bir durumdadır.
Radikal sosyal çalışma bilhassa işçi sınıfı pozisyonunu öne çıkarıyordu. Sosyal sorunlar
neredeyse tümüyle işçi sınıfı pozisyonuyla ilişkilendirilmeliydi. Radikal sosyal çalışmanın
amacı sosyal sorunlara dair sınıfsal bir bakış açısı kazandırmaktı. Böylesi sınıfsal bir bilincin
yokluğunda sorunlar genellikle bireye veya bir gruba hasredilecektir. Doktora araştırmam
sırasında bunun iyi bir örneğini tecrübe etme imkânım oldu. Almanya’daki göçmen çocukları
genellikle düşük nitelikli okullara gidiyor ve bu okulları bitirdikten sonra ne üniversitede ne de
iş piyasasında iyi imkânlar bulabiliyorlardı. Almanların ve göçmenlerin önemli bir kısmı bu
sorunu bizatihi göçmenlik olgusuyla ilişkilendirme temayülü içindelerdi. Sorunun kaynağı
olarak kendini gören göçmenler çaresizlik içinde bu sorunla baş etme kabiliyeti
geliştiremiyorlardı. Hâlbuki her şey gibi bu sorun da politiktir ve ancak politik bir bilinçle bu
sorunla baş etmek mümkündür. Politik bir zaviyeden bakılınca başka bazı nedenleri görebilmek
mümkündür. Nitekim sadece göçmen çocukları değil ayrıca Alman işçi sınıfına mensup
çocuklar da düşük nitelikli okullara kabul edilmekte ve üniversite ile iş piyasasında iyi
imkânların uzağında kalmaktadırlar. Sorunu böylece kültürel bir bağlamdan politik bir bağlama
taşımak gerekecektir. Radikal sosyal çalışmanın ana referansını bu bakış açısı oluşturmaktadır.
Radikal sosyal çalışmanın bu politik bakış açısını hayata geçirebilmek için seçtiği
yöntem sosyal eylemdir ve sosyal eylemin amacı sosyal değişimdir. Bu yönüyle radikal sosyal
çalışma en az Marksizm kadar modernist bir yaklaşımdır. Bir gurubu veya topluluğu belli bir
durumdan daha ileride olduğu varsayılan bir duruma taşıma arayışı radikal sosyal çalışmanın
ilerlemeci ve modernist referansını oluşturur. Daha ilerde olduğu varsayılan durumsa nereden
baksanız Avrupa merkezci bir biçimde tanımlanmıştır.
Radikal sosyal çalışma arzu edilen değişimi yaratmak üzere sosyal eyleme başvurur,
ancak birey ve terapi düzeyinde de çalışmalar gerçekleştirir. Bireyin yanlış olduğunu varsaydığı
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inançlarını ve düşüncelerini değiştirmeyi amaçlar. Değişime ikna olan tekil bireyler birlikte
sosyal eylem potansiyelini oluşturacaktır.
Kısaca tekrar ifade edelim. Radikal sosyal çalışma sınıf analizini uygulamanın
merkezine koyar. Gelir dağılımı adaletsizliği, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele eder. Bireysel
dönüşümü önemsemekle birlikte asıl vurgusunu yapısal dönüşüme yapar. Radikal sosyal
çalışmayı ilk kavramsallaştıranlardan Leonard’a göre (1975) radikal uygulamanın bağlamı şu
dört unsurdan oluşur:


Çelişki



İnsanlar ve sistemlerin diyalektiği



Baskıcı ve destekleyici sistemler



Bireysel bilinç

Sosyal çalışmacılar derin bir çelişki içindedirler. Bir yandan yardım eden bir mesleğin
erbâbı olarak sosyal adalet ve insan hakları referanslarına yaslanırlar, ama diğer yandan
kapitalist üretim ilişkilerini öyle ya da böyle meşrulaştıran bir sosyal refah sisteminin kalbinde
konumlanmışlardır. Şu halde, radikal sosyal çalışmacılar bu çelişkiyi bir imkâna dönüştürmeli
ve insanların mustarip oldukları iktisadi ve politik yapılar üzerinde kontrol devşirmeleri için
mücadele etmelidir.
İkincisi, insanlar yaşadıkları dünya ile -etraflarındaki çeşitli sistemlerle- diyalektik bir
ilişki içindedirler. Sosyal çevreleriyle kurdukları ilişki karşılıklı bir ilişkidir. Bir yandan sosyal
çevrelerinin bir ürünü olarak dönüşürken, diğer yandan sosyal çevrelerini dönüştürürler. Bu
bilfiil olmasa bile en azından bilkuvve böyledir. Öyleyse, radikal sosyal çalışmacılar insanların
sosyal çevreleriyle girdikleri ilişkinin gerçek doğasına dair bir bilinç inşa etmek suretiyle söz
konusu bu potansiyeli harekete geçirmek için mücadele etmelidir.
Üçüncüsü, insanların diyalektik bir ilişki halinde oldukları türlü sistemler baskıcı veya
destekleyici olabilir. Okul, aile, askeriye, bürokrasi, cemaat yapıları, mahalle ve daha pek çok
sistem bu iki taraftan birini temsil ediyor olabilir. Aile kimileri için sağlıklı bir gelişim imkânı
sağlarken kimileri içinse bir tür zindana dönüşebilir. Okul bir kışladan farksız olabilirken, bir
öğretmenin tesiriyle hayati bir dönüşümün ilk basamağı haline gelebilir. Şu halde, radikal sosyal
çalışmacılar bizi çepeçevre kuşatan türlü sistemleri en zalimane uygulamaların temsilcisi olsalar
dahi böylesi bir gözle dönüştürücü bir mücadele içinde olmalıdır.
Dördüncüsü, yukarıda bahsi edilen türden bir dönüşümün önkoşulu bireyde vücuda
getirilecek bilinçtir. Etrafındaki sistemlerle kurduğu diyalektik ilişkiyi ve dahi bu sistemlerdeki
baskıcı veyahut destekleyici tutumları fark eden bir birey daha makul ve sağlıklı kararlar
verebilecektir. Diğer yandan, söz konusu bu bilinç sadece sistemlere hasredilerek bir bakıma
muhayyel bir bağlama taşınan türden değildir. Madem diyalektik bir ilişkiden söz ediliyor, şu
halde, bireylerin kendi zalimane/baskıcı veya adilane tutumlarının veyahut bizatihi kendi
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ezilmişliklerinin farkında olması gerekir. Bireyin böylesi bir farkındalığı geliştirmesi
diğerleriyle girdiği ilişkiye daha fazla itina göstermesi sonucunu doğurabilir. Öyleyse, radikal
sosyal çalışmacılar bireylerle çalışmanın bu tarafının da farkında olmalıdır.
Tüm bunlara rağmen gerçekte radikal sosyal çalışmanın bilhassa bireylerle çalışma
imkânları ve buna dair varsayımları sınırlıdır. Küreselleşme adı verilen devasa dönüşüm ve bu
dönüşüme koşut olarak ortaya çıkan post-modern dönem yeni araçlar devşiremeyen radikal
sosyal çalışmanın baharını kışa çevirmiştir.
1980’ler Batı dünyasında refah devletinin krizine dair tartışmalara yoğun bir biçimde
tanıklık etmiştir. Refah devletinin yaşadığı krize ilişkin tartışmalar sosyal çalışmayı da yeniden
tartışmaya açmıştır. 1990’lara değin sosyal çalışmada aşağı yukarı Anglosakson ve Kıta
Avrupası modelleri diye ayırabileceğimiz kaba bir sınıflama söz konusuydu. 1990’lardan sonra
küreselleşmenin her bir tekil alandaki varlığının güçlü bir biçimde hissedilmesiyle birlikte, bir
yandan alışageldik siyasetler iç içe geçmeye başlamış, diğer yandan sosyal çalışmadaki
Anglosakson ve Kıta Avrupası ayrımı ortadan kalkmaya yüz tutmuştur.
Neo-liberal uzlaşının –içerdiği yeni sosyal demokrat unsurlarla birlikte- çepeçevre
sardığı yeni siyasal anlayış, yönetim zihniyetini de (governmentality) tümden değiştirmiştir.
Sosyal kontrolün önemli bir ideolojik aracı olarak işlev gören sosyal hizmetler artık çok daha
geniş çaplı bir toplumsal mühendisliğin aracı haline gelmeye başlamıştır.
Yeni dönemde sosyal hizmetler;


toplumu kendine yaklaştırmanın,



iyi toplum idealinin (good society),



dayanışma ve cemaat ruhunun

en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Kimilerine göre refah devletinin krizinden
söz etmek bile doğru olmaz. Doğrusu, öyle ya da böyle refah devletinin krizini veya
dönüşümünü izleyen süreçte oluşan yeni sosyolojik bağlamı ve bu bağlamın oluşumu için
araçsal bir işlev gören sosyal hizmetleri anlamak hayati önem taşır.
Toplumu kendine yaklaştırma, iyi toplum ve cemaat ruhu gibi bir “hayali cemaat”
yaratmaya dönük çabalar, devlete olan talebi azaltmaya ve kısılan sosyal harcamaları
meşrulaştırmaya hizmet etmektedir, ancak bir yandan da toplumun dokusunu geri dönülmez bir
biçimde dönüştürmektedir. Bu süreç sosyal çalışmanın da teorik, ideolojik ve pratik
bakımlardan bambaşka bir görünüme bürüneceği yeni bir dönemin kapısını aralamıştır.
Buğra ve Keyder (2006) sosyal politikanın kapitalizmle ilişkisinin her zaman “ikiyüzlü”
olduğunu; bir yandan kapitalizmi insancıl ve toplumsal açıdan sürdürülebilir kılmayı
amaçladığını, diğer yandan ticarileşme ve metalaşma eğilimlerini sınırlayarak kapitalizmi
yapılandırdığını ileri sürer. Ancak özellikle 2000’lerle birlikte sosyal politika ve sosyal çalışma
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herhangi bir yetkenin doğrudan ideolojik aracı olmaktan çıkmış ve topluma ve kültüre içkin,
akışkan bir forma ulaşmıştır.
Bu süreçte, sosyal çalışma;


çokkültürcülük söyleminin baskınlaştığı,



sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinde yapısökümcü analizlerin gündeme
geldiği,



sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinin yetkeci değil, eşitlikçi olması
gerektiğine ilişkin vurgunun arttığı ve



hizmet alanın bir özne olarak konumunun yeniden belirlendiği

bir zeminde bambaşka bir ontolojik yapıya bürünmüştür. İlk bakışta sosyal çalışmayı daha da- insancıllaştırıyormuş gibi görünen bu entelektüel iklimin silikleştirdiği çok önemli
tartışmaları göz ardı edemeyiz. İnsancıllaşan sosyal çalışma;


hizmet alanların sorunlarına karşı kapitalizm, ataerkillik, sınıf, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ve ırkçılık gibi yapısal sosyal süreçlere öncelik vermekten vazgeçmiş,



eleştirel ve öz-düşünümsel bir tutumdan uzaklaşmış,



ilerlemeci sosyal değişim için ezilen nüfus gruplarıyla birlikte çalışma idealini
yok saymış ve



kolektif eylem düşüncesinden gittikçe uzaklaşmıştır (Healy, 2000).

Sınıf bakış açısını açık bir biçimde yoksayan yönetsellik, diğer taraftan hem liberaller
hem de sosyal demokratlar için kullanışlı kavramlar önermektedir. Bu kavramlardan en yaygın
olarak kullanılanları şunlardır (Salskov-Iversen, 1999):


birey/hizmet alan merkezlilik,



hizmet merkezlilik,



hesap verebilirlik,



verimlilik,



sonuç merkezlilik.

Diğer yandan, yeni yönetim anlayışı veya teknolojileri bu kavramların iyi uygulama
alanı örneği olarak, sivil toplum örgütlerini de temelden etkilemektedir. Sivil toplumun özerkliği
artık tartışma konusudur. Bu süreçte sivil toplum örgütleri, götürdükleri hizmetlerle toplumsal
sorunlara çözüm bulmak yerine, toplumu daha yönetilebilir kılma işlevi görmektedir.
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Söz konusu bu yeni dönemde hemen her şey yapısökümüne tabidir ve sosyal çalışma da
bundan ârî değildir. Zamanın ruhunu iyi okuyamayan radikal sosyal çalışma bu süreçte kendi
çelişkileriyle meşgul olmuştur. Bu çelişkilerin başında devlet otoritesiyle kurduğu ilişki
gelmektedir. Başlarda bu otoriteye yaslanıyor oluşunu eleştiren sosyal çalışma zamanla gücünü
bu otoriteden aldığı için bir bakıma bu durumu meşrulaştırıcı bir tepki vermiş ve sivil
toplumdaki dönüşüme mesafeli bakmıştır. Zamanın ruhunu okuyabilen yeni eleştirel
pozisyonlarla birlikte radikal sosyal çalışma bir hayli gerilemiştir. Post-modernite biçiminde
tecessüm eden zamanın ruhu; ayrımcılık karşıtlığı, ırkçılık karşıtlığı ve baskı karşıtı uygulama
gibi yeni eleştirel pozisyonlar yaratmıştır.
Bu yeni eleştirel pozisyonlar sadece sınıfsal ve yapısal faktörlere odaklanıp, sadece
sosyal eylem gibi toplu eylem biçimlerine yaslanmakla kalmayıp post-moderniteden doğan
bağlamsal ve öznel yeni okumalar icra edebildiler. Sosyal çalışmacının hizmet alanla ve türlü
sistemlerle girdiği diyalojik ilişkinin farkında olan bu yeni pozisyonlar sosyal çalışmanın
yeniden inşa edilme sürecine önemli katkılar verdiler.

7.3. Baskının Doğası
Bugün Avrupa’nın neresine giderseniz gidin, sosyal çalışma çevrelerini mesleğin
geleceğine dair hararetli tartışmalar içinde bulursunuz. “Yönetsellik” kavramının dönüştürdüğü
sosyal çalışma alanlarına dair teorik bir anlama ve uyum mücadelesinin sürmekte olduğunu
görürsünüz. Bu netameli bir süreçtir, zira sosyal çalışma eski zenginliğini yitirip yoksullaştığı
halde kuyruğu dik tutmaya çalışan eskinin asilzadeleri gibi hayata direnmekte ve yenilgiyi
kabullenmektedir. Hâlbuki hayat değişmiştir. Eskiye muhayyel bir ulviyet atfetmek yerine yeni
dönemi anlamaya çalışmak gerekir.
Baskı karşıtı uygulamayı sadece baskı uygulama/baskı altında kalma veya ezme/ezilme
kategorileri üzerinden düşünmek bizi bir tür yanılsamaya götürecektir. Ülkemizdeki eleştirel
sosyal çalışma mahfilleri ve özel olarak baskı karşıtı uygulamaya merak duyanlar genellikle
böylesi bir yanılsama içine düşmektedirler. Hâlbuki baskı karşıtı uygulamanın işi tam da böylesi
bir sınıflandırmayladır. Kategorik düşünmek kat’i bir biçimde birbirinden ayrışmış kategoriler
oluşturur ve bir tür konfor sağlar. Sözde anlama ve açıklama kolaycılığı… Hepimizin hayatı bu
tür kategorilerle örülüdür. Ezenler-ezilenler, sağcılar-solcular, başörtülüler-açıklar, laiklerİslamcılar vb.
Hâlbuki her şey bu kadar net ve kat’i bir biçimde ayrışmış değildir hayatın içinde. Baskı
karşıtı uygulama işte bu iç içe geçmişliğe dair bir bilinç uyandırmayı hedefler. İktidar ayrışmış
bir kategori değil; aksine hepimizin anbean deneyimlediği bir şeydir. Baskı bizden ârî değildir
yani. Şu halde, önemli olan ezme-ezilme kategorilerinden ziyade, ezme-ezilme süreçleri ve
dinamikleridir. Baskının doğasını anlamayan bir zihin kendi ezilmişliğinden, başka türlü bir
baskı ve zulüm devşirebilir. Bu noktada en başta sosyal çalışmacıların böylesi bir idrak içinde
olmaları beklenir. Baskının doğasını ve dinamiklerini iyi anlayamayan bir sosyal çalışmacı bir
yandan baskıyı yeniden üreten bir tutum içinde olabilirken, diğer yandan, bizatihi sosyal çalışma
uygulamasını bir baskı aracına dönüştürebilir.
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Sosyal çalışma da hiyerarşik bir ilişki kurmanın aracı haline gelebilir ama dahası sadece
hiyerarşik bir ilişki kurmakla yetinmeyip sadece bir tür sosyal kontrol aracı gibi işlev görebilir.
Bazen paradoksal bir biçimde baskı kategorilerini apaçık ortaya koymak bile baskının doğasını
ve dinamiklerini silikleştirmeye hizmet edebilir. Dominelli’ye göre (2002), baskıyı sadece
zalimane bir uygulama olarak kavramsallaştırmak ve sadece kişilerarası ilişkiler düzeyinde
konumlandırmak kurumsal ve kültürel alanlarda konumlanmış olan yapısal güç unsurlarını göz
ardı edebilir. Hâlbuki bu yapısal unsurlar hayati önem taşır, zira eşitlikçi olmayan ilişkileri
tahkim ederek baskıyı gündelik hayatın rutinlerine yerleştirirler. Baskı sosyal alanda insanlar
arasındaki etkileşimler yoluyla gerçekleşir. Sonuç olarak, baskı insanların eylemleri ve
başkalarına karşı davranışları yoluyla sosyal olarak inşa edilir. Gündelik hayatın içinde sürekli
olarak yeniden üretilir. Şu halde, baskıya direnç daima mümkündür.
Peki baskının doğasını ve dinamiklerini anlamak için ne yapmalı? Evvela baskının ve
ezme-ezilme süreçlerinin bir sosyal inşa olduğunu fark etmek gerekir. Post-modern eleştiri
başlığında ele aldığımız bağlamsallık nasıl bir sosyal inşadan söz ettiğimizi anlamaya yardımcı
olacaktır. Ezen ve ezilen gruplar ezme-ezilme süreçlerini sosyal, kültürel ve etkileşimsel
kodlarla birlikte deneyimler. İnsan bağlamının bir ürünüdür. Saf insanlık durumu sadece
ontolojinin bir meselesi olabilir. Bizler içine doğduğumuz veya içinde yoğrulduğumuz
bağlamların kodlarıyla şekilleniriz, yani inşa olunuruz. Dominelli çok katmanlı bağlamın şu
alanlardan oluştuğunu söyler: Kişisel düzey; aile ilişkileri; okul, refah devleti, sosyal politikalar
ve mevzuatı içeren kurumsal alan; dini veya inançsal bağlar; tinsel alan; kültürel alan; yerel
toplum; ulusal alan; ekonomi ve fiziksel çevre. Söz konusu bu bağlamlarda öznelliğimiz türlü
etkileşimlerle şekillenir. Baskı da işte bu bağlamlarda bizleri etkileyen ve şekillendiren
araçlardan biridir. Etkileşim ve öğrenme yoluyla baskı her tekil bireye içkin bir hal alır. Öyleyse,
baskıyla mücadele etmenin yolu evvela bize içkin olan yönüyle baskıyla yüzleşmektir.
Bu yüzleşmenin mümkün olabilmesi için ilişkilerde baskı karşıtı bir bilinç yaratmak
gerekir. Gelin görün ki, günümüzde baskı ve zulüm hayatın içinde gayet sıradan ve
normalleşmiş bir haldedir. Herkesin yekdiğerini faşizmle suçluyor olması çok ironiktir, zira
faşizm damarlarımızda akan kana sızmış, hepimizi çepeçevre kuşatmış ve zehirlemiştir.
Gündelik dilde hiç sorgulamaksızın kullandığımız dil acımasız biçimde ayrımcı, ırkçı ve
baskıcıdır. Feminizmin tesiriyle gündelik dildeki ataerkil sözcük, deyiş ve tamlamalara dair az
da olsa bir bilinç gelişmiştir, ancak genel olarak ayrımcılığa dair bir bilinç bir yana, kimi zaman
ayrımcılığın ve baskının yüceltilmesine/kutsanmasına tanıklık ediyoruz. Dahası, gücün ve
iktidarın kutsandığı bir çağda yaşıyoruz ve buna dair zihinlerde en ufak bir şüphe veya itiraz
ihtiyacı bulunmuyor. İşte bu nedenle eşitlikçi ve demokratik bir kültür inşa etmek kolay bir iş
gibi görünmüyor. Eşitlikçi ve demokratik bir kültürün inşa edilebilmesi için evvela gücün ve
iktidarın yapısökümüne ihtiyaç vardır. Böylesi bir yapısökümü olmaksızın güç, iktidar ve baskı
her türlü sınıf veya toplumsal kesimde tezahür etmeye devam edecektir.
Baskıyı kategorik bir biçimde tasavvur etmenin yaratacağı yanılsama ise baskıyı yeniden
üretmekten başka işe yaramayacaktır. Baskıyı belli bir sınıf veya tipoloji ile anlamak belli bir
süre için anlamlı ve yararlı olabilir, ama işler karmaşıklaşınca ezenler ve ezilenler değişir, baskı
bâkî kalır.
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Baskı karşıtı uygulama insanlar arası ilişkilerin ve etkileşimin doğasını eşitlikçi bir
biçimde dönüştürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Bunu yaparken hazırkalıp yargılarımızdan
arınmayı amaçlar. Evvela, baskıya dair hazırkalıp yargılarımız vardır. Etkileşimsel boyutunu
göremememizden kaynaklanan bir yargıdır bu. Diğer yandan, baskının doğasını
okuyamamaktan kaynaklanan hazırkalıp yargılarımız vardır. Baskının çok boyutluluğunu ve iç
içe geçmişliğini göremeyiz. Örneğin, 28 Şubat sürecinde başörtülü olduğu için üniversiteye
devam edemeyen bir genç kadın, şimdilerde başörtülü olmayanların hakkını savunmayı gereksiz
görebilir. Kürt olduğu için etnik bir ayrımcılığa uğradığını ve aynı zamanda kadın olduğu için
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden mustarip olduğunu söyleyen bir kadın üniversitelerde
başörtülü kadınları görmekten hoşlanmadığını ifade edebilir ve iki türlü bir ayrımcılığı temsil
edebilir böylece. Uzun yıllar asgari ücretle çalışan bir adam işler yolunda gidip, kendi işini
kurduğunda işçilere karşı zalim bir tutum içinde olabilir. Veyahut orta sınıf mensubu bir Kürt
yine işçi sınıfı mensubu bir Kürt’e karşı ayrımcı bir tutum içine girebilir. Orta sınıf mensubu bir
Türk kadın, ev işlerini gören gündelikçi bir Kürt kadına karşı zalimane davranabilir. Aslında her
ikisi de kadın olmaları hasebiyle aynı ezilmişliğin bir parçası oldukları halde, toplumsal cinsiyet
eşitsizliğini bir kenara bırakıp, orta sınıf mensubu Türk kadın sınıfsal veya ırksal temelde bir
baskı uygulayabilir gündelikçi Kürt kadına.
Görüldüğü gibi, geleneksel sosyal çalışmanın varsaydığının aksine, hayat kaotik ve
karmaşıktır. Geleneksel sosyal çalışma maalesef kategoriler üzerinden inşa olunur ve bu
karmaşık yapıyı anlamaktan acizdir. Pozitivist bakışıyla, sosyal sorunları ve bu sorunların
çözümlerini tanımlar ve uygular. Sosyal çalışmacı bu noktada sorunlar âleminin dışında, bir tür
uzmanlık gezegeninde var olur ve sorunları çözmek üzere buraya gelir ve “müdahale” eder.
Tümüyle muhayyel bu ilişkinin uygulanma imkânı olmadığından, bizatihi sosyal çalışma
mesleği muhayyelleşir ve gerçekliğini yitirir.
Hâlbuki sosyal çalışma belki de en politik alanlardan biridir. Geleneksel sosyal
çalışmanın yarattığı yanılsama ve yabancılaşmayı aşmanın yolu mesleğin politik doğasını kabul
etmekten geçer. Politik doğayı kabul etmek ve politik bir uygulama ortaya koyabilmek için de
birey ve bağlam ilişkisine odaklanmak gerekir. Geleneksel sosyal çalışmanın prototip birey
tasavvurunu bir yana koyarak onu kendi bağlamı içinde anlamaya çalışmak gerekir. Böylesi bir
ihtiyacı duymayan geleneksel sosyal çalışma eğitimi trajikomik bir içeriğe sahiptir. Pozitivizmin
zaman ve mekân üstü ve nesnel bilim tanımına yaslanan geleneksel sosyal çalışma eğitimi
baştan ayağa Anglosakson merkezlidir ve yerli sosyal sorunlara Anglosakson dünyasının
çözümlerini uyarlayabileceğini sanmaktadır. Öyle ki, ülkemizde sosyal çalışma eğitimi veren
üniversite bölümlerinde vak’a örnekleri bile Anglosakson dünyasından seçilir ve öğrenciler
Mary veya John vak’aları yardımıyla sosyal çalışmacı olmaya hazırlanırlar. Hem kendi
bağlamına hem de mesleğe yabancılaşan bîçare genç sosyal çalışmacılar mezun olduklarında bir
cangılın orta yerinde Mary ve John’ların izini sürerler. Şaka bir yana, genç sosyal çalışmacılar
yüksek ideallerle ve heyecanla sahaya inerler, ama bu ideallerin referansı Anglosakson
dünyasıdır. Mary ve John için hazırlanan “planlı değişim süreci”nin Meryem ve Can’a da
uyacağının bir yanılsama olduğunun farkında olmadan…
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Dominelli’ye göre, devletin modernite projesinin bir parçası olarak meslek elemanları,
çeşitli insan gruplarını türdeş bir bütün halinde birleştirmeyi amaçlamıştır. Aynılık varsayımı,
yönetici elitlere çeşitli insan gruplarını belli bir ulus-devletin hudutları içerisinde ulusalcı bir
proje dâhilinde birleştirecek meşrulaştırıcı aracı oluşturur. Hegemonik yurttaşlık görüşü
normalleştiricidir. Çarpıcı bir biçimde, “tipik yurttaş”, beyaz ve orta sınıf bir erkek olarak inşa
edilmiştir. Sosyal çalışma değişimin hedefi ve referansı olarak bu orta sınıf beyaz erkek
ideolojisine yaslandığı oranda yeni ezilenler üretilecek ve bizatihi sosyal çalışma uygulaması
ayrıştırıcı bir işlev görmüş olacaktır.
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Uygulamalar
Baskı altındaki bir grup seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz grubun maruz kaldığı baskının doğası nasıldır?

143

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Baskı karşıtı uygulama ezme-ezilme ilişkilerine odaklanırken bizatihi ezme-ezilme
süreçlerinin doğasından ziyade ezilen grupları öne çıkarmayı tercih etmiştir. Bu bağlamda baskı
karşıtı uygulamanın öne çıkardığı kategorilerden birkaçı şöylece sıralanabilir: Irkçılığa maruz
kalanlar, LGBT bireyler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz bırakılanlar, yaş ayrımcılığına
maruz bırakılanlar, engelliler, vb.
Baskı karşıtı uygulamanın amacı, sosyal statülerine bakılmaksızın, insanların
ihtiyaçlarına cevap veren daha makul ve duyarlı hizmetleri sunmaktır. Baskı karşıtı uygulama,
yapısal eşitsizliklerin insanların yaşamlarındaki olumsuz etkilerini azaltmaya çalışır, eşitlikçi
bir değerler sistemine dayanır ve birey merkezli bir öğreti ortaya koyar. Baskı karşıtı uygulama,
hem sürece hem de sonuca odaklanır ve insanlar arasındaki sosyal hiyerarşilerin olumsuz
etkilerini azaltmayı hedefler.
Baskı karşıtı uygulama her ne kadar post-modern iklimin içinden çıkmış bir eleştirel
yaklaşım olsa da, uzun bir eleştirel geleneğe dayanmaktadır. Doğrusu, baskı karşıtı uygulama;
ırkçılık karşıtı uygulama, ayrımcılık karşıtı uygulama, feminizm, post-modernizm ve
engellilerin bakımında sosyal model vb. gibi eleştirel yaklaşımlardan biridir ve pek çok
bakımdan radikal sosyal çalışma yaklaşımının mirasını sürdürme iddiasındadır.
Sosyal çalışma da hiyerarşik bir ilişki kurmanın aracı haline gelebilir ama dahası sadece
hiyerarşik bir ilişki kurmakla yetinmeyip sadece bir tür sosyal kontrol aracı gibi işlev görebilir.
Bazen paradoksal bir biçimde baskı kategorilerini apaçık ortaya koymak bile baskının doğasını
ve dinamiklerini silikleştirmeye hizmet edebilir. Baskıyı sadece zalimane bir uygulama olarak
kavramsallaştırmak ve sadece kişilerarası ilişkiler düzeyinde konumlandırmak kurumsal ve
kültürel alanlarda konumlanmış olan yapısal güç unsurlarını göz ardı edebilir. Hâlbuki bu
yapısal unsurlar hayati önem taşır, zira eşitlikçi olmayan ilişkileri tahkim ederek baskıyı
gündelik hayatın rutinlerine yerleştirirler. Baskı sosyal alanda insanlar arasındaki etkileşimler
yoluyla gerçekleşir. Sonuç olarak, baskı insanların eylemleri ve başkalarına karşı davranışları
yoluyla sosyal olarak inşa edilir. Gündelik hayatın içinde sürekli olarak yeniden üretilir. Şu
halde, baskıya direnç daima mümkündür.
Baskı karşıtı uygulama insanlar arası ilişkilerin ve etkileşimin doğasını eşitlikçi bir
biçimde dönüştürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Bunu yaparken hazırkalıp yargılarımızdan
arınmayı amaçlar. Evvela, baskıya dair hazırkalıp yargılarımız vardır. Etkileşimsel boyutunu
göremememizden kaynaklanan bir yargıdır bu. Diğer yandan, baskının doğasını
okuyamamaktan kaynaklanan hazırkalıp yargılarımız vardır. Baskının çok boyutluluğunu ve iç
içe geçmişliğini göremeyiz.
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Bölüm Soruları
1. Baskı karşıtı uygulamayı tanımlayınız.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz?
Radikal sosyal çalışma kabaca ……………… ve ………….den neşet etmiş bir
yaklaşımdır.
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Sosyal sorunları bireyselleştiren ve bireyi mağduru olduğu sorunun fâili konumuna
getirerek onu suçlayan …………………………… yaklaşımların tersine, radikal sosyal
çalışma yapıları odağa taşıyordu.
4. Aşağıdakilerin hangisi baskı karşıtı uygulama ile benzer bir geleneğe sahip değildir?
a. Genelci uygulama
b. Irkçılık karşıtı uygulama
c. Ayrımcılık karşıtı uygulama
d. Feminizm
e. Engellilerin bakımında sosyal model
5. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Radikal sosyal çalışmanın politik bakış açısını hayata geçirebilmek için seçtiği yöntem
…………………dir.
6. Leonard’a göre radikal uygulamanın bağlamı dört unsurdan oluşur. Aşağıdakilerin
hangisi bunlardan biri değildir?
a. Uyum
b. Çelişki
c. İnsanlar ve sistemlerin diyalektiği
d. Baskıcı ve destekleyici sistemler
e. Bireysel bilinç
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7. Özellikle 2000’lerle birlikte sosyal politika ve sosyal çalışma herhangi bir yetkenin
doğrudan ideolojik aracı olmaktan çıkmış ve topluma ve kültüre içkin, akışkan bir forma
ulaşmıştır. Bu süreçte, sosyal çalışma aşağıdaki hususların oluşturduğu bir zeminde
bambaşka bir ontolojik yapıya bürünmüştür. Hangisi bu hususlardan biri değildir?
a. Çokkültürcülük söyleminin baskınlaştığı
b. Sosyal çalışmada medikal modelin baskın hale geldiği
c. Sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinde yapısökümcü analizlerin gündeme
geldiği
d. Sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinin yetkeci değil, eşitlikçi olması
gerektiğine ilişkin vurgunun arttığı
e. Hizmet alanın bir özne olarak konumunun yeniden belirlendiği
8. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Baskı karşıtı uygulama insanlar arası ilişkilerin ve etkileşimin doğasını ………… bir
biçimde dönüştürmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır.
9. Sınıf bakış açısını açık bir biçimde yoksayan yönetsellik, diğer taraftan hem liberaller
hem de sosyal demokratlar için kullanışlı kavramlar önermektedir. Aşağıdakilerden
hangisi bu kavramlardan biri değildir?
a. Birey/hizmet alan merkezlilik
b. Hizmet merkezlilik
c. Hesap verebilirlik
d. Verimlilik
e. Neden merkezlilik
10. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Eşitlikçi ve demokratik bir kültürün inşa edilebilmesi için evvela …… yapısökümüne
ihtiyaç vardır.

Cevaplar
1) Baskı karşıtı uygulama, yapısal eşitsizliklerin insanların yaşamlarındaki olumsuz
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etkilerini azaltmaya çalışır, eşitlikçi bir değerler sistemine dayanır ve birey merkezli bir
öğreti ortaya koyar. Baskı karşıtı uygulama, hem sürece hem de sonuca odaklanır ve
insanlar arasındaki sosyal hiyerarşilerin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler. Amacı,
sosyal statülerine bakılmaksızın, insanların ihtiyaçlarına cevap veren daha makul ve
duyarlı hizmetleri sunmaktır.
2) Marksizm, yapısalcı teori, 3) Geleneksel/medikal/psikodinamik, 4) a, 5) Sosyal
eylem, 6) a, 7) b, 8) Eşitlikçi, 9) e, 10) Gücün ve iktidarın
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8. BASKI KARŞITI UYGULAMA II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet Yaklaşımının Tanımı ve Amaçları



Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet Yaklaşımının Anatemaları



Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet Yaklaşımının Anaakım Sosyal Hizmet Yaklaşımından
Farkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyal hizmette baskı karşıtı bir yaklaşımın imkânı var mıdır?
2. Baskı karşıtı sosyal hizmetin anaakım/genelci sosyal hizmet yaklaşımından farkları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Baskı
Karşıtı
Sosyal Baskı karşıtı sosyal hizmetin Okuyarak,
eleştirel
bir
Hizmetin
Tanımı
ve bağlamını,
tanımını
ve biçimde
düşünerek
ve
Amaçları
amaçlarını öğrenmek
tartışmalara katılarak
Konu

Kazanım

Baskı
Karşıtı
Sosyal Baskı karşıtı sosyal hizmetin Okuyarak,
eleştirel
Hizmetin Anatemaları
ayırt
edici
özelliklerini biçimde
düşünerek
anlamak
tartışmalara katılarak

bir
ve

151

Anahtar Kavramlar


Baskı karşıtı sosyal hizmet: Güçlendirme yöntemine dayanan, müracaatçı odaklı ve
sosyal adaletsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlayan; öz-düşünümsel ve eleştirel bir
sosyal hizmet yaklaşımı.
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Giriş
Bu bölümde sosyal hizmetin eleştirel bir yaklaşımı olarak baskı karşıtı sosyal hizmetin
tanımı, amaçları ve ayırt edici özellikleri ele alınacak, daha sonra baskı karşıtı sosyal hizmetin
anaakım/genelci sosyal hizmet yaklaşımından farkları eleştirel bir biçimde tartışılacaktır.
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8.1. Baskı Karşıtı Bir Sosyal Çalışma
Baskı karşıtı sosyal çalışma her şeyden evvel güçlendirme ve hizmet alan merkezlilik
ilkelerine yaslanmalıdır. Burada hizmet alanın özneleşmesinden söz ediyoruz. Bunun önkoşulu
sosyal çalışmacının bilgi, beceri ve değerler kümesine kutsiyet atfetmekten vazgeçmesidir.
Profesyonel alana atfedilen modernist ihtimam ve profesyonel alanın insanlarla kurduğu ilişkide
muktedir bir pozisyon almasına neden olmaktadır. Hâlbuki profesyonel alanı temsil eden sosyal
çalışmacı da benzer ezme-ezilme süreçlerini deneyimlemektedir. Hizmet alan merkezli bir
uygulama sosyal çalışmacının hayata ve insanlara temas etmesini, ilk elden açıklama sevdasını
bir yana koyup, anlamaya gayret etmesini zorunlu kılacaktır. Açıklamak hiyerarşik bir niyete
karşılık gelir ve dönüştürücüdür; anlamak ise yatay bir ilişkiyi gerektirir ve birlikte dönüşümü
hedefler. Güçlendirmeyi de böyle anlamak gerekir. Gücü bir yerden diğerine nakledilebilen bir
meta gibi görmek yerine, onu her insanda bilkuvve bulunan bir imkân olarak tahayyül etmek
gerekir.
Baskı karşıtı sosyal çalışma adalet merkezli olmalıdır. Baskı, güç, imtiyaz ve adaletin
doğasını ve bunların sosyal çalışmaya olan tesirlerini anlamak önemlidir. Burada sadece sosyal
çalışmanın, sosyal demokrasinin tesiriyle, ana hedeflerinden birini oluşturan “sosyal adalet”
kavramından söz etmiyoruz. Aksine, insanlar arası ilişkilerde adaletin ontolojik bir yer
edinmesini kastediyoruz. Zalimane uygulamalara ve ilişkilere karşı adilane uygulamaları ve
ilişkileri savunmayan bir sosyal çalışma görünürde zulme karşı duruyor olsa da, son tahlilde onu
yeniden üretecektir. Adilane tutumlar ötekine saygı ve hatta ötekine karşı sorumluluk
duygularını teşvik edecek ve demokratikleşmeye hizmet edecektir. Sosyal çalışma da ya
demokratik bir iklimden neşet edebilir veyahut demokratikleşmeyi hedefler. Bunun dışında bir
seçeneği yoktur sosyal çalışmanın.
Baines’e göre (2011) baskı karşıtı uygulamanın ana temaları şunlardır:


Makro ve mikro sosyal ilişkiler baskıyı vücuda getirir.



Gündelik hayat çoğul baskılarla şekillenir.



Sosyal çalışma bir hayli politik bir uygulamadır.



Sosyal çalışma nötr bir bakım veren meslek değil, aktif politik bir süreçtir.



Sosyal adalet merkezli sosyal çalışma bireylere yardım ederken, aynı zamanda
toplumu dönüştürmeye çalışır.



Sosyal çalışma müttefikler inşa etmeli ve sosyal hareketlerle birlikte çalışmalıdır.



Sosyal çalışmanın teorik ve pratik gelişimi ezilenlerin mücadeleleri ve
ihtiyaçlarına dayanmalıdır.



Uygulamacılar ve hizmet alanlar arasında katılımcı yaklaşımlara ihtiyaç vardır.

154



Öz-düşünümsel uygulama ve devamlı sosyal analiz, baskı karşıtı uygulamanın
asli unsurlarıdır.



Heterodoks bir sosyal adalet perspektifi (Belli bir sosyal adalet tasavvuru yerine
eleştirel tüm bakışların harmanlanması), politik ve dönüştürücü bir sosyal
çalışma uygulaması için en iyi imkânı sunacaktır.

Öz-düşünümsel, eleştirel ve politik bir uygulama için sosyal çalışmanın ihtiyaç duyduğu
şey baskıyı analiz edebilme kabiliyeti için sosyal bilimlerle daha yakın bir ilişki kurmak, hatta
ontolojik olarak sosyal bilimler içinde konumlanmaktır. Sosyal teoriyle yakın bağları olmayan
sosyal çalışma sosyal sorunların ve baskının doğasını anlamada zorluk çekmekte ve bir süredir
sıkı bir biçimde eleştirdiği medikal modelin kalıplarından ve düşünme biçimlerinden
sıyrılamamaktadır. Ülkemizde sosyal çalışma eğitimi veren bölümlerin bir bölümünün sağlık
bilimleri fakültelerinde kurulmuş olması bu bakımdan tesadüfi değildir. Sosyal sorunları bir
sağlık sorunu olarak tasavvur eden sosyal çalışmanın baskının doğasını anlamasını beklemek
beyhudedir. Sağlık bakış açısı son tahlilde sorunu bizatihi bireyle ilişkilendirir ve bireyden
kaynaklı soruna sözde bireyin güçlü yanlarını açığa çıkarmak suretiyle müdahale eder. Hâlbuki
birey sorunların kaynağı değildir, aksine sorunlara maruz bırakılmıştır. Şu halde, sosyal
çalışmacı sosyal sorunlar ve birey ilişkisini doğru okuyabilmek için sosyal teoriyle kuvvetli bir
ilişki kurmak zorundadır. Ayrıca baskı karşıtı uygulamacının feminist, ırkçılık karşıtı,
ayrımcılık karşıtı, Marksist ve diğer eleştirel yaklaşımlara vakıf olması beklenir.
Baskı karşıtı uygulamanın işi sadece ezilen gruplarla değildir. Daha evvel ele aldığımız
kategorik düşünme alışkanlığını bir kenara bırakan baskı karşıtı sosyal çalışmacı soyutlama
düzeyini yükseltip, bizatihi baskıyla uğraşmalıdır. Bu durumda ezen ve ezilen grupların, yani
tüm toplumun sosyal çalışmanın hedefi olması beklenir. Hâkim grup, normları belirler ve bu
normlara göre tasarlanan toplumsal hayatın içinde ezilen gruplar türlü suçlamalarla karşı
karşıyadır. Örneğin, kadın ev içi sorumluluklarını “yerine getirmediği için” kocasının
uyguladığı şiddeti “hak ediyor” görülebilir. “Açık seçik” giyindiği için uğradığı tacizin
müsebbibi sayılabilir. Sokak çocukları basitçe “tinerci”dir. Evsizler “şarapçı”… Göçmenler
tehdit…
Bugünlerde Suriyeli göçmenlere karşı ayrımcılık söz konusu olabiliyor ve her bir olayda
veya gazete haberinde Suriyelilerin tahrik edici bir eylemini görmek mümkün. Hırsızlık, taciz
veya geceleri yaptıkları gürültülü sohbetler… Baskı karşıtı bir zaviyeden bakıldığında
meselenin sadece bir grupla ilişkili olmadığı, aksine bu grubun daha derin bir ayrımcı ve ırkçı
tutumu açığa çıkardığı görülecektir. Şu halde, baskı karşıtı yaklaşım toplumun
demokratikleşmesi ve barışçıllaşması için spotları söz konusu gruplardan hâkim normlara
çevirmek zorundadır.
Baskı karşıtı uygulamanın güçlendirme merkezli olduğunu ifade ettik. Baskıya ve
baskıcı ilişkilere karşı nasıl bir güçlendirme tercih edilmeli? Evvela bireylerin kendilerine dair
hâkim normların belirlediği tanımlamalardan özgürleşmesi gerekir. Yani baskı karşıtı sosyal
çalışmacı bambaşka bir pencere sunmalıdır topluma. Ezilenler kendilerini herkesten çok
suçluyor olabilirler. Bu noktada geleneksel sosyal çalışmanın hizmet alanlarla yaptığı çalışma
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sadece beyhude kürek çekmekten ibaret değildir. Aslında hizmet alanların sorunun gerçek
doğasını anlama/görme potansiyeli tedricen silikleşmektedir. Yani geleneksel sosyal çalışma
son derece politik ve ideolojik bir iş görmektedir. Bir sosyal kontrol aracı olarak hizmet alanların
baskıya karşı kör kalmalarına yardımcı olmaktadır. Baskı karşıtı uygulamanın amacı sadece
baskı ilişkilerini görünür kılmak değil, ayrıca hizmet alanların bu süreçleri tersyüz etmek üzere
güçlendirilmesidir.
Genç sosyal çalışmacı adaylarının toplumun çeşitliliğini bilen ve bunu bir imkân olarak
gören bir sosyal çalışma eğitimine ihtiyaçları vardır. Kültür tek tip değil, aksine çoğuldur.
Sadece kültürel çeşitliliğin farkında olmak yetmez, ayrıca kültürel yetkinlik geliştirmek gerekir.
Bu noktada sosyal çalışmacıların ülkemizde İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Sufizm, Alevilik,
Süryanilik, Ermenilik, Kürtlük ve benzeri konularda yetkin bir bilgi birikimine sahip olması
zaruridir. Sosyal çalışma için vazgeçilmez şeylerden biri antropolojik bir perspektife sahip
olmaktır. Böyle bir perspektiften yoksun olan sosyal çalışmacılar farklı gruplara zihinlerindeki
stereotipilerle yaklaşacak ve daha kötüsü farklı gruplar için Anglosakson merkezli “reçeteler”
uygulayacaklardır. Elbette böyle bir yaklaşımın mümkün olabilmesi için sosyal çalışmanın
türdeş bir toplum yaratma iddiası taşıyan ulus-devlet ideolojisi yerine, tüm farklılıklarıyla insana
yaslanması gerekir.
Neo-liberalizmin çepeçevre kuşattığı dünyamızda, “post-sosyal demokratik” unsurlarla
birlikte yönetsel bir dönüşüm yaşayan sosyal çalışma; vak’a yönetimi, görev odaklı yaklaşım ve
sistem teorisi gibi araçlarla yönetsel/işletmeci anlayışı ziyadesiyle benimsemiş görünüyor. Bu
açmazdan kurtulabilmenin yolu sosyal çalışmayı politize ve radikalize etmekten geçiyor.
İnsanlarla birlikte çalışacak, ittifaklar kuracak, sorunları bireyselleştirmek yerine insanlarla
birlikte mücadele edecek, sosyal çalışmacılığı bir statü olmaktan çıkararak hizmet alanlarla aynı
safta ve sınıfta yer alacak sosyal çalışmacılar ancak böylelikle ortaya çıkabilir.
Baskı karşıtı sosyal çalışma bireyin özne(l) pozisyonuna saygı duyar ve onun hikâyesini
“müdahale”nin merkezine koyar. Hizmet alanın hikâyesini dinlerken zihnindeki stereotipileri
ve psikodinamik analizleri bir kenara bırakmalı, norm-al olana dair tüm tanımlamalardan
vazgeçmelidir. Sosyal çalışma norma hizmet eden veya normalleştiren bir alan olmaktan
kurtulmalıdır, zira normu ve normali egemen sınıflar belirler. Hizmet alanlar bizlerin mesleki
uygulamasının veyahut iktidar gösterisinin bir nesnesi değildir. Hizmet alanlar kendilerini bir iç
hastalıkları uzmanının kollarına bırakmış ülser hastaları değildir; sosyal çalışma diyalojik bir
ilişkiyi gerektirir.
Dominelli’ye göre (2002), ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf, engellilik, yaş ve cinsel yönelim
gibi kimlik temelli sosyal ayrımları içeren tepeden inme güç ilişkileri repertuarında hizmet
alanın özneliği genellikle bağımlılık perdesi ardına gizlenmiştir. Yani uzman müracaatçı
etkileşimlerine dair geleneksel mesleki çerçeveler hizmet alanların edilgen ve bağımlı olduğunu
varsayma eğilimindedir. Bilgi beceri ve iyi niyetini kullanan bir meslek elemanı tarafından
yardım edilmesi gereken bir kişi… Bu tür nitelemeler belli gruplar için özellikle geçerlidir.
Örneğin, kendilerinden güçlü insanlara bağımlı olan engelliler, erkeklere bağımlı olan kadınlar,
yetişkinlere bağımlı olan çocuklar ve daha genç akrabalarına bağlı olan yaşlılar gibi. Tüm bu
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vak’alarda bağımlılığa dair beklentiler kişilerarası ilişkileri belirler. Buna göre bağımlı kişi
kendi kararlarını alamamakta ve korumacı (paternalist) bir kontrole ihtiyaç duymaktadır.
Bağımlılığa dair bu kavramsallaştırma bireysel güçlendirmeyi kolaylaştırmak yerine tahakküm
ilişkilerini pekiştirir. Bundan başka, toplum söz konusu bu grupları tam üyeler ve aktif yurttaşlar
olarak kabul etmek yerine basitçe hoş görmektedir.
Geleneksel sosyal çalışmanın bir prototip olarak kavramsallaştırdığı hizmet alan anlayışı
yerine, diyalojik bir bağlamda sosyal çalışmacıyla karşılıklı ilişki halinde hizmet alan anlayışını
inşa etmek gerekmektedir. Hizmet alanların özneleşmesi sosyal çalışmayı da özneleştirecek ve
özgürleştirecektir.

İktidar

Yeni bilme biçimleri

Söylem, dil, anlatı

Kimlik, fark

Hâkim söylemleri tersyüz et
 Yapısökümüne uğrat
 Diren
 Meydan oku
 Yeniden inşa et
Sorunun kavramsallaştırılması ve
değerlendirilmesi
 Hizmet alanların perspektifi ve
öyküsü
 Diğer oyuncuların perspektifleri
 Uygulama bağlamında
yorumlama ve hayata geçirme
Anlatı stratejileri
 Anlatıyı açığa çıkar
 Sorun anlatısını dışarda tut
 Güçlendirici anlatılara kay
 Bir dinleyici kitlesi yarat
Bağlamsal uygulama
 Konumsallık, hâkim kültürel
bağlamlara diren
 Rol ve kimlikleri yeniden inşa et
 İkiliklere ve ikilemlere meydan
oku
 Eleştirel vak’a yönetimi
 Savunuculuk

Payne’in Fook’tan uyarladığı eleştirel uygulama çerçevesi
Baskı karşıtı sosyal çalışmanın, radikal sosyal çalışmanın aksine post-modern iklimin
içinden çıktığını ifade etmiştik. Bundan dolayı, çoğul epistemolojiler, söylem, dil, anlatı, kimlik,
farklılık gibi konular baskı karşıtı uygulamada merkezi bir yer tutar. Radikal sosyal çalışma
geleneğinden gelen direnme, kolektif eylem, bilinç yükseltme gibi gayretlerden ayrı olarak
bireyin ve toplumun çeşitliliğini görmeye ve her ikisinin öznel pozisyonlarını anlamaya yarayan
araçlar da geliştirmiştir. Bu yönüyle baskı karşıtı uygulama hem geleneksel hem de radikal
sosyal çalışma yaklaşımlarına ontolojik olarak itiraz etmekte ve yeni bir eleştirel alan
açmaktadır. Payne’e göre (1997), eleştirel uygulama dönüştürücü bir siyaset felsefesine dayanır
ve muhafazakâr, liberal, neo-liberal veya sosyal demokrat siyaset felsefelerinin belirlediği
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sosyal politika anlayışını benimseyen sosyal çalışma uygulamasını reddeder. Eleştirel
uygulama; praxis, diyalojik uygulama ve bilinç artırma ana fikirlerini içerir.
Sonuç olarak, baskı karşıtı sosyal çalışma;


Bireylerin maruz kaldığı sorunları bireysel bir düzlemde ele almak yerine, bu
sorunları ortaya çıkaran yapıları keşfeder,



Sorunları sorun çözme yaklaşımı ile ele almak yerine sorunlarla baskı
mekanizmaları arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkarır,



Hizmet alanların güçlendirilmesi meselesini onların baskıyı ne derece
içselleştirdiği ve/veya kabullendiği üzerinden bir yüzleşme ile ele alır,



Geleneksel sosyal çalışmanın elitlerin elinde bir sosyal kontrol aracı olarak işlev
görmesine getirdiği güçlü itirazla, sosyal çalışmayı hizmet alanlarla ittifak
halinde bir alan olarak radikal temellerde yeniden inşa etmeyi önerir,



Buna koşut olarak, geleneksel sosyal çalışmanın “uyum” ideolojisine itiraz
ederek, sosyal çevreye uyum yerine dönüşümü ve direnmeyi uygulamanın
merkezine koyar,



Sosyal çalışmanın mesleki iktidarını ve hiyerarşik konumunu tersyüz ederek,
sosyal çalışmacıyı hizmet alanla müttefik kılar,



Hizmet alanın özne(l) pozisyonuna saygı duymakla kalmaz, sosyal çalışma
uygulamasını hizmet alanın öznel anlatısı üzerine bina eder,



Buna koşut olarak, hizmet alanlara dair sınıflamaları ve prototipleri bir yana
bırakarak, onların farklılıklarını ve kimliklerini (kimlik inşa süreçlerini) odak
noktası haline getirir,



Geleneksel sosyal çalışmanın tüm kabullerini ve müdahale anlayışını –teorik bir
temelde- eleştirir ve böylece sosyal çalışmayı sadece radikalize etmekle kalmaz,
ayrıca teorize etmeyi de başarır, ve



Teorik bakış açısı ile eleştirel uygulama deneyimini birleştirmek suretiyle sadece
sosyal çalışma için değil, ayrıca genel olarak sosyal bilimler için yeni kapılar
açma potansiyeli taşır.
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Uygulamalar
Bir baskı karşıtı uygulama örneği seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz baskı karşıtı uygulama örneğini baskı karşıtı sosyal hizmet yaklaşımı açısından
nasıl ele alırsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Baskı karşıtı sosyal çalışma her şeyden evvel güçlendirme ve hizmet alan merkezlilik
ilkelerine yaslanmalıdır. Burada hizmet alanın özneleşmesinden söz ediyoruz. Bunun önkoşulu
sosyal çalışmacının bilgi, beceri ve değerler kümesine kutsiyet atfetmekten vazgeçmesidir.
Profesyonel alana atfedilen modernist ihtimam ve profesyonel alanın insanlarla kurduğu
ilişkide muktedir bir pozisyon almasına neden olmaktadır. Hâlbuki profesyonel alanı temsil
eden sosyal çalışmacı da benzer ezme-ezilme süreçlerini deneyimlemektedir. Hizmet alan
merkezli bir uygulama sosyal çalışmacının hayata ve insanlara temas etmesini, ilk elden
açıklama sevdasını bir yana koyup, anlamaya gayret etmesini zorunlu kılacaktır. Açıklamak
hiyerarşik bir niyete karşılık gelir ve dönüştürücüdür; anlamak ise yatay bir ilişkiyi gerektirir
ve birlikte dönüşümü hedefler. Güçlendirmeyi de böyle anlamak gerekir. Gücü bir yerden
diğerine nakledilebilen bir meta gibi görmek yerine, onu her insanda bilkuvve bulunan bir
imkân olarak tahayyül etmek gerekir.
Baskı karşıtı sosyal çalışma adalet merkezli olmalıdır. Baskı, güç, imtiyaz ve adaletin
doğasını ve bunların sosyal çalışmaya olan tesirlerini anlamak önemlidir.
Baskı karşıtı uygulamanın ana temaları şunlardır:


Makro ve mikro sosyal ilişkiler baskıyı vücuda getirir.



Gündelik hayat çoğul baskılarla şekillenir.



Sosyal çalışma bir hayli politik bir uygulamadır.



Sosyal çalışma nötr bir bakım veren meslek değil, aktif politik bir süreçtir.



Sosyal adalet merkezli sosyal çalışma bireylere yardım ederken, aynı zamanda
toplumu dönüştürmeye çalışır.



Sosyal çalışma müttefikler inşa etmeli ve sosyal hareketlerle birlikte
çalışmalıdır.



Sosyal çalışmanın teorik ve pratik gelişimi ezilenlerin mücadeleleri ve
ihtiyaçlarına dayanmalıdır.



Uygulamacılar ve hizmet alanlar arasında katılımcı yaklaşımlara ihtiyaç vardır.



Öz-düşünümsel uygulama ve devamlı sosyal analiz, baskı karşıtı uygulamanın
asli unsurlarıdır.



Heterodoks bir sosyal adalet perspektifi (Belli bir sosyal adalet tasavvuru yerine
eleştirel tüm bakışların harmanlanması), politik ve dönüştürücü bir sosyal
çalışma uygulaması için en iyi imkânı sunacaktır.
161

Baskı karşıtı sosyal çalışma bireyin özne(l) pozisyonuna saygı duyar ve onun hikâyesini
“müdahale”nin merkezine koyar. Hizmet alanın hikâyesini dinlerken zihnindeki stereotipileri
ve psikodinamik analizleri bir kenara bırakmalı, norm-al olana dair tüm tanımlamalardan
vazgeçmelidir. Sosyal çalışma norma hizmet eden veya normalleştiren bir alan olmaktan
kurtulmalıdır, zira normu ve normali egemen sınıflar belirler. Hizmet alanlar bizlerin mesleki
uygulamasının veyahut iktidar gösterisinin bir nesnesi değildir. Hizmet alanlar kendilerini bir
iç hastalıkları uzmanının kollarına bırakmış ülser hastaları değildir; sosyal çalışma diyalojik bir
ilişkiyi gerektirir.
Sonuç olarak, baskı karşıtı sosyal çalışma;


Bireylerin maruz kaldığı sorunları bireysel bir düzlemde ele almak yerine, bu
sorunları ortaya çıkaran yapıları keşfeder,



Sorunları sorun çözme yaklaşımı ile ele almak yerine sorunlarla baskı
mekanizmaları arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkarır,



Hizmet alanların güçlendirilmesi meselesini onların baskıyı ne derece
içselleştirdiği ve/veya kabullendiği üzerinden bir yüzleşme ile ele alır,



Geleneksel sosyal çalışmanın elitlerin elinde bir sosyal kontrol aracı olarak işlev
görmesine getirdiği güçlü itirazla, sosyal çalışmayı hizmet alanlarla ittifak
halinde bir alan olarak radikal temellerde yeniden inşa etmeyi önerir,



Buna koşut olarak, geleneksel sosyal çalışmanın “uyum” ideolojisine itiraz
ederek, sosyal çevreye uyum yerine dönüşümü ve direnmeyi uygulamanın
merkezine koyar,



Sosyal çalışmanın mesleki iktidarını ve hiyerarşik konumunu tersyüz ederek,
sosyal çalışmacıyı hizmet alanla müttefik kılar,



Hizmet alanın özne(l) pozisyonuna saygı duymakla kalmaz, sosyal çalışma
uygulamasını hizmet alanın öznel anlatısı üzerine bina eder,



Buna koşut olarak, hizmet alanlara dair sınıflamaları ve prototipleri bir yana
bırakarak, onların farklılıklarını ve kimliklerini (kimlik inşa süreçlerini) odak
noktası haline getirir,



Geleneksel sosyal çalışmanın tüm kabullerini ve müdahale anlayışını –teorik bir
temelde- eleştirir ve böylece sosyal çalışmayı sadece radikalize etmekle kalmaz,
ayrıca teorize etmeyi de başarır, ve



Teorik bakış açısı ile eleştirel uygulama deneyimini birleştirmek suretiyle sadece
sosyal çalışma için değil, ayrıca genel olarak sosyal bilimler için yeni kapılar
açma potansiyeli taşır.
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Bölüm Soruları
1. ………………. bir uygulama için sosyal çalışmanın ihtiyaç duyduğu şey baskıyı analiz
edebilme kabiliyeti için sosyal bilimlerle daha yakın bir ilişki kurmak, hatta ontolojik
olarak sosyal bilimler içinde konumlanmaktır.
Yukarıdaki ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelebilir?
a. Öz-düşünümsel
b. Eleştirel
c. Politik
d. Baskı karşıtı
e. Hepsi
2. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
…………….. bir sosyal adalet perspektifi (Belli bir sosyal adalet tasavvuru yerine
eleştirel tüm bakışların harmanlanması), politik ve dönüştürücü bir sosyal çalışma
uygulaması için en iyi imkânı sunacaktır.
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Baskı karşıtı sosyal çalışma bireyin ………… pozisyonuna saygı duyar ve onun
hikâyesini “müdahale”nin merkezine koyar.
4. Aşağıdakilerin hangisi baskı karşıtı sosyal hizmetin anatemalarından biri değildir?
a. Makro ve mikro sosyal ilişkiler baskıyı vücuda getirir
b. Gündelik hayat çoğul baskılarla şekillenir
c. Sosyal çalışma uyumlaştırıcı bir uygulamadır
d. Sosyal çalışma nötr bir bakım veren meslek değil, aktif politik bir süreçtir
e. Sosyal adalet merkezli sosyal çalışma bireylere yardım ederken, aynı zamanda
toplumu dönüştürmeye çalışır
5. Aşağıdakilerin hangisi baskı karşıtı sosyal hizmetin anatemalarından biri değildir?
a. Sosyal çalışma müttefikler inşa etmeli ve sosyal hareketlerle birlikte çalışmalıdır
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b. Sosyal çalışmanın teorik ve pratik gelişimi ezilenlerin mücadeleleri ve
ihtiyaçlarına dayanmalıdır
c. Uygulamacılar ve hizmet alanlar arasında katılımcı yaklaşımlara ihtiyaç vardır
d. Öz-düşünümsel uygulama ve devamlı sosyal analiz, baskı karşıtı uygulamanın
asli unsurlarıdır
e. Ortodoks bir sosyal adalet perspektifi, politik ve dönüştürücü bir sosyal çalışma
uygulaması için en iyi imkânı sunacaktır.
6. Aşağıdakilerden hangisi baskı karşıtı sosyal çalışma ile ilgili olarak yanlıştır?
a. Bireylerin maruz kaldığı sorunları bireysel bir düzlemde ele almak yerine, bu
sorunları ortaya çıkaran yapıları keşfeder
b. Sorunları sorun çözme yaklaşımı ile ele almak yerine sorunlarla baskı
mekanizmaları arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkarır
c. Hizmet alanların güçlendirilmesi meselesini onların baskıyı ne derece
içselleştirdiği ve/veya kabullendiği üzerinden bir yüzleşme ile ele alır
d. Geleneksel sosyal çalışmanın elitlerin elinde bir sosyal kontrol aracı olarak işlev
görmesine getirdiği güçlü itirazla, sosyal çalışmayı hizmet alanlarla ittifak halinde
bir alan olarak radikal temellerde yeniden inşa etmeyi önerir
e. Geleneksel sosyal çalışmayla uyumlu bir biçimde, sosyal çevreye uyumu
uygulamanın merkezine koyar
7. Aşağıdakilerden hangisi baskı karşıtı sosyal çalışma ile ilgili olarak yanlıştır?
a. Sosyal çalışmanın mesleki iktidarını ve hiyerarşik konumunu tersyüz ederek,
sosyal çalışmacıyı hizmet alanla müttefik kılar
b. Hizmet alanın özne(l) pozisyonuna saygı duymakla kalmaz, sosyal çalışma
uygulamasını hizmet alanın öznel anlatısı üzerine bina eder
c. Hizmet alanların farklılıklarını ve kimliklerini (kimlik inşa süreçlerini) sosyal
hizmet uygulamasının dışında bırakır
d. Geleneksel sosyal çalışmanın tüm kabullerini ve müdahale anlayışını –teorik bir
temelde- eleştirir ve böylece sosyal çalışmayı sadece radikalize etmekle kalmaz,
ayrıca teorize etmeyi de başarır
e. Teorik bakış açısı ile eleştirel uygulama deneyimini birleştirmek suretiyle sadece
sosyal çalışma için değil, ayrıca genel olarak sosyal bilimler için yeni kapılar
açma potansiyeli taşır
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8. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Geleneksel sosyal çalışmanın bir prototip olarak kavramsallaştırdığı hizmet alan
anlayışı yerine, ……………. bir bağlamda sosyal çalışmacıyla karşılıklı ilişki halinde
hizmet alan anlayışını inşa etmek gerekmektedir.
9. Baskı karşıtı sosyal çalışma için hangisi doğrudur?
a. Hiyerarşi merkezlidir
b. Baskı merkezlidir
c. Uyum merkezlidir
d. Güçlendirme merkezlidir
e. Otorite merkezlidir
10. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Dominelli’ye göre, ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf, engellilik, yaş ve cinsel yönelim gibi
kimlik temelli sosyal ayrımları içeren tepeden inme güç ilişkileri repertuarında hizmet
alanın özneliği genellikle ………… perdesi ardına gizlenmiştir.

Cevaplar
1) e, 2) Heterodoks, 3) Özne(l), 4) c, 5) e, 6) e, 7) c, 8) Diyalojik, 9) d, 10) Bağımlılık
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9. POST-MODERNİZM VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Modernizmin Tanımı



Modernizm ve Sosyal Hizmet İlişkisi



Post-Modernizmin Tanımı



Post-Modernizm ve Sosyal Hizmet İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyal hizmetin modernizmle ilişkisinin toplum için anlamı nedir?
2. Post-modernizm sosyal hizmette ne tür değişimlere yol açmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Aydınlanma ve Avrupa- Okuyarak,
eleştirel
bir
merkezcilik
konularını biçimde
düşünerek
ve
eleştirel bir biçimde anlamak tartışmalara katılarak

Konu
Modernizmin Tanımı

Modernizm
ve
Hizmet İlişkisi

Sosyal Sosyal hizmetin modernist Okuyarak,
eleştirel
köklerini eleştirel bir biçimde biçimde
düşünerek
anlamak
tartışmalara katılarak

Post-Modernizmin Tanımı

Post-Modernizmin
Hizmete Katkısı

bir
ve

Modernizme karşı itirazları; Okuyarak,
eleştirel
bilgi, dil, bağlam ve iktidar biçimde
düşünerek
konularına
referansla tartışmalara katılarak
anlamak

bir
ve

Sosyal Sosyal hizmette post-modern Okuyarak,
eleştirel
fikirlerin
yol
açtığı biçimde
düşünerek
dönüşümü
eleştirel
bir tartışmalara katılarak
biçimde anlamak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Modernizm: Aydınlanmayla birlikte ortaya çıkan, hümanizm ve demokrasi temeli
üzerine yükselen bir düşünce sistemi.



Post-modernizm: Modernizmin devamı olarak kabul edilebilen, yeni bir dönemi, yeni
bir değişim sürecinin başlangıcını belirten; modernizmin özellikle hakikat, estetik ve
adalet konularındaki mutlakçı anlayışına karşı göreliliği gündeme getiren ifade.
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Giriş
Bu bölümde evvela sosyal hizmetin modernist temelleri eleştirel bir biçimde analiz
edilecek, daha sonra post-modernizm bağlamında dönüşen sosyal hizmet; bilgi, dil, bağlam,
iktidar gibi konulara referansla anlaşılmaya çalışılacaktır.
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9.1. Modernizm
Sosyal çalışma, sosyal bilimlerde yaşanan yorumsamacı başkaldırının etkilerinden uzak
modernist çizgisini kararlılıkla sürdüren bir alandır. Değişim fâili/aktörü (change agent) olarak
sosyal çalışmacılar pozitivizmin yol göstericiliğinde “ilericiliğin” öncü kuvvetleri olmaktan hiç
geri durmamıştır. Avrupa-merkezci bu ilerlemeci anlayış sosyal çalışmanın toplumla ilişkisini
zorunlu olarak hiyerarşik bir düzleme taşımıştır.
Bu noktada modernizme giriş mahiyetinde kısa bir tartışmaya ihtiyaç vardır. Modernizm
kavramını anlamak için başka birtakım kavramları ve tarihsel süreçleri iyi okumak zorundayız.
Sözcük anlamı “yeni” olan modernus sözcüğü sanıldığının aksine yeni bir kavram değildir.
Hıristiyanlığın ortaya çıktığı dönemde bu sürecin “yeni”liğini vurgulamak üzere Hıristiyanlık
modernus sözcüğü ile anılmıştır.
Modernizmi anlamak için ihtiyacımız olan kavramsal araçların başında “Aydınlanma”
gelmektedir. İlerleme, akıl ve pozitivizm gibi başat unsurlarıyla tanımlanan aydınlanmadan
başka bu süreci ortaya çıkaran “Rönesans”, “Reform”, “sekülarizm” gibi süreçleri anlamak ve
modernizme koşut ve/veya ona muhalif süreçleri de (oryantalizm; post-modernizm) iyi anlamak
gerekmektedir.
Modernizmi ortaya çıkaran süreci Antik Yunan düşüncesine değin götürmekte yarar
vardır. Özgür soruşturma iklimiyle müsemma Antik Yunan’ın kozmolojik tasavvuru modern
aklî süreçlerin öncülü gibi bir işlev görmüştür. “Uhrevi” olana referansı olmayan bir “ilk neden”
soruşturması akılcı bir düşünme biçiminin ilk kaynaklarını oluşturmuştur.
Modernizmin ilk felsefi referanslarını oluşturan Antik Yunan düşüncesine ket vuran
uzun yüzyıllar boyu süren Hıristiyan ortaçağı ise bir yandan akılcı referansları ortadan
kaldırmayı ve yerine dogmatik tahayyülü ikame etmiştir, ancak diğer yandan modernizmi ortaya
çıkaracak süreçleri de tetiklemiştir.
Bu noktada zikredilmesi gereken bir başka kaynak Endülüs Emevileri’dir.
Hıristiyanlıkla birlikte ortaya çıkan kilise tasallutunun akim bıraktığı özgür soruşturmayla
birlikte Antik Yunan’ın tüm felsefi metinleri yok olma tehdidiyle karşı karşıyaydı. Batı dünyası
kilise tasallutunda dogmalara boyun eğmiş bir düşünme biçimine razı iken Batı’nın kalbinde bir
ötekinden kuvvetli sesler yükseliyordu. Antik Yunan’ın felsefe dünyasına Endülüs Emevileri
kulak veriyordu. Özgür soruşturma yine hayat buluyor ve Antik Yunan’ın tüm felsefi metinleri
yoğun bir tercüme faaliyetiyle geri kazanılıyordu. Aydınlanma devrimi Endülüs’e pek çok şey
borçludur. Bu dönemin en büyük ismi kuşkusuz İbn Rüşd’dür. İbn Rüşd aklın üstünlüğünü ve
kudretini savunmada ortodoksinin büyük ismi Gazali ile zihni açıcı ve kışkırtıcı polemiklere
girmiştir. İbn Sina, Farabi ve İbn Tufeyl gibi diğer düşünürler de farklı alanlardaki
uzmanlıklarıyla güçlü bir tahayyülün kapılarını açmıştır. Bu isimler daha sonra isimlerine
Latince karşılıklar bulunmak suretiyle Batı muhayyilesinin bir parçası haline getirilmiştir.
Örneğin İbn Sina, Avicenna ismiyle Latinleştirilmiş ve öylece tanınmıştır. Öyle ki, Batılı büyük
Aydınlanma düşünürlerinin eserlerinde bu isimlerin izine rastlamak mümkündür.
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Batı’da aklın önündeki engelleri kaldıran süreç coğrafi keşiflerle başladı. Yeni dünyaları
keşfeden Batılı insan, kozmoloji tasavvurunu gözden geçirmek zorundaydı artık. Yanı başında
rasatlarla kozmolojik devrimler yapan Endülüs’e ve keşfettiği yeni coğrafyalara ve bu
coğrafyaların düşünme biçimlerine kayıtsız kalamayan Batı’dan muhalif sesler yükselmeye
başladı. Evvela kilisenin “ay merkezli” dünya görüşüne karşı “güneş merkezli” itirazlar geldi ve
Galileo ve Copernicus gibi isimler ağır bedeller ödedi. Ancak bu sürecin varacağı yer olan
Reform ve Rönesans gibi süreçler dikkate alındığında, bu bedel birileri tarafından ödenmeliydi.
On beşinci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan Rönesans sanatta yeniliği imliyordu.
Kilisenin egemenliğinde sanat daima vardı ve teşvik ediliyordu, ancak yalnızca dini içerikli
sanat için geçerliydi bu. Rönesans ile insanlar artık hazzı temel referans yapan bir yeni sanat
anlayışı ortaya koymaya başladı. Elbette, Bakire Meryem temalı çizimler pekâlâ temel
unsurlardan biri olmayı sürdürdü, ancak artık bu temalar dahi haz ve insani duygular ile
şekilleniyordu. Coğrafi keşiflerle gelen zenginleşmenin yarattığı burjuva kültürünün sağladığı
yeni bir sanat anlayışından söz edilmektedir artık.
On altıncı yüzyıl dogmatik düşünceye en büyük darbenin vuruluşuna tanıklık edecekti.
Martin Luther King kutsal olanı akılla yorumlayan yeni bir dini tahayyülü dillendiriyordu.
Bu sürecin toplumsal hayattaki karşılığı sekülarizmdi. Birey ve Tanrı arasındaki
“mahrem” ilişki olarak yeniden kurulan dini hayat, toplumsal olanla bağından ve ona müdahale
kabiliyetinden uzaklaşıyordu. Ortaçağ boyunca ahlakı tanımlayan çerçeve metafizikti. Doğa bir
inanç meselesiydi. Tanrısal bir sürecin ardından oluşan doğa tanrısal ve şeytani arasındaki bir
kavga alanıydı.
Tüm bu sürecin varacağı yer Aydınlanma devrimiydi. İlerleme (progress) fikriyle
şekillenen Aydınlanma düşüncesi teolojik tasavvuru tersyüz ederek yepyeni doktrinler ve
perspektifleri getirmiştir. Ahlak artık metafizik bağlarından koparılarak “doğal” bir çerçevede
yeniden tanımlanmaya başlandı. Aydınlanmanın Tanrısı ancién regime (Fransız Devrimi öncesi
düzeni niteleyen bu Fransızca kavram “kadim düzen” diye çevrilebilir) boyunca insan aklına
kasteden teolojinin tamamen dışındaydı. Yeni tasavvura göre, Tanrı doğayı ve onun yasalarını
yaratmış ve köşesine çekilmiştir. İnsana düşen, bu yasaları keşfetmektir.
Yukarıda oldukça kısa bir biçimde ifade ettiğim sürecin ardından modernizmi iki farklı
biçimde okumak mümkün olacaktır. Bunlardan ilki, söz konusu sürecin ardından ortaya çıkan
“yeni” dünyayı ifade etmek için kullanılan moderniteyi imlerken, diğeri bu sürecin siyasal
ifadesi ve bir “proje” olarak moderniteyi imlemektedir.
Modernizmin en temel argümanı hakikat, estetik ve adalet konularında mutlak doğruyu
öngörüyor olmasıdır. Mutlak doğru açıktır ki Avrupa merkezli bir kaynağa tekabül etmektedir.
Avrupa-merkezci düşünce büyük oranda insan toplulukları arasında hiyerarşik bir sınıflamaya
dayanmaktadır.
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9.2. Modernizm ve Sosyal Çalışma
Peki tüm bu sürecin sosyal çalışma için anlamı nedir? Modernitenin hakikat, estetik ve
adalete dair evrensel standartlar arayışının reddi, son zamanlarda sosyal çalışmanın teorik ve
pratik temellerini derinden sarsmıştır. Sosyal çalışma disiplininin orijinal söylemini oluşturan,
kültürleri aşkın ve dönüştürücü “ilerleme” ve “düzen” fikirleri esaslı bir meydan okumayla karşı
karşıyadır artık (Akbaş, 2008).
Evrenselleş(tiril)en Avrupa-merkezci değerlere yaslanan sosyal çalışma ilerlemeye
koşulsuz iman etmiş ve ilerlemeci tahayyülün kendisine biçtiği değişim fâili rolünü bir tür
uzmanlığa dönüştürmüştür. Sosyal çalışma değişimi temsil eder ve değişim bir uzmanlık işidir.
Değişim tılsımlı bir sözcüktür ve modernleşmenin olmazsa olmazıdır. Tüm toplumlar değişmek
zorundadır. Herakleitos bir nehre iki kez girilemeyeceğini söylüyordu. Hermann Hesse “nehir
akar” diyordu Siddhartha’sında. Sosyal çalışmacı ise bizatihi değişimin temsilcisi rolüne
soyunmaktadır.
Peki değişimin referansları nedir? Değişim fâili olarak sosyal çalışmacının değişim
rolünün evrensel meşruiyet kaynakları vardır. Bunlar mesleğin en temel ilkeleridir: Sosyal
adalet ve insan hakları. Bu ilkeler doğrultusunda değişim, hikmetinden sual olunmayan, her
zaman ve her yerde meşru sayılan bir hedef olmaktadır.
Hâlbuki belirsizlikler çağında bu ilkeler uygulayıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya kâfi
gelmemektedir. Şüphe, belirsizlik, görelilik, değişim ve “gerçekliğin” sürekli yeniden
tanımlanması sosyal çalışmanın ana değerlerini de gözden geçirmeyi zorunlu kılacak gibidir
(Ife, 1999).
Parton’a göre, öyle görünüyor ki, sosyal bilimcilerin post-modern adını verdikleri yeni
bir döneme hızla gireli epey zaman geçti bile (Akbaş, 2008). Şu halde, çağdaş sosyal çalışmayı
ve geçirdiği değişimi anlamak için, post-modern olanın doğasını incelemek hayati önem
kazanmaktadır. Sosyal çalışma yaşadığımız çağı iyi okuyamadığı oranda onu dönüştürme
gayretini elden bırakmayacaktır. Söylemindeki çoğulcu öğelere rağmen, tektipleştirici,
birleştirici tavrını pekiştirecek; multi-epistemolojiler fikrine karşı duracaktır.
Post-modernizmin sosyal çalışma üzerindeki etkileri henüz kapsayıcı bir niteliğe
kavuşmamıştır. Son zamanlarda aşağıdaki kavramlara yapılan vurgu bu etkileri görünür
kılmaktadır:


Hizmet alanların biricikliği,



Çevresiyle birlikte birey,



Self-determinasyon/öz-belirlenim/”kendi kaderini tayin”,



Çok-kültürlülük,



Niteliksel araştırma
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Modernizm bilhassa hakikat, adalet ve estetik konularında mutlaklığı öngörür. Bunun en
belirgin biçimde temsil edildiği alan sanattır. Modernizmin sanat tasavvuru katı çerçeveleri,
kuralları ve normları gerektirir. Sanat elbette öznel bir uğraştır ama formlar ve normlar öznel bir
biçimde değiştirilemez; öznellik sanatçının duygularına ait bir alandır. Modernist sanatta
deneysel çalışmalara yer yoktur. Diğer her şey gibi sanat da Avrupa-merkezci bir yapının
ürünüdür ve kuralları böylece belirlenmiştir.
Avrupa-merkezci bir biçimde tanımlanmayan her alan ikincilleştirilir, değersizleştirilir
ve indirgenir. Örneğin, modern tıp dışındaki tüm diğer tıp tasavvurları alternatif veya
tamamlayıcı diye tasnif edilir ve böylece anaakım ile hiyerarşik bir ilişki içinde ele alınır.
Hâlbuki Tolstoy da Batılı cerrahları sadece kesip biçmekle suçluyor ve kendi medeniyetini ise
bitkilerden şifa devşirebildiği için övüyordu.
Modernizmin sosyal bilimlerdeki karşılığı da insan davranışı ve topluma normlar ve
yasalar atfetmek biçiminde tecelli etmiştir. Freud’un psikanalitik teorisi insan davranışını sadece
Avrupa-merkezci birey tasavvuruna dayanarak açıklamıyordu, ayrıca seçtiği birey orta sınıfa
mensup bir bireydi. Böylece, norm-al olan, sınıfsal bir biçimde de tanımlanmış oluyordu. Öyle
ki, kapitalizme karşı ilk sistemli ve bilimsel itirazın temsilcisi olan Karl Marx dahi bu itirazı
Avrupa-merkezci bir biçimde temellendiriyor ve incele(ye)mediği Batı dışında kalan coğrafyayı
“Asya tipi üretim” kavramsal çatısı altında ele almayı tercih ediyordu.
Sosyal çalışma için en azından “Asya tipi hizmet alanlar” gibi bir ayrıma bile gerek
görülmemiştir, zira Avrupa-merkezci bir biçimde inşa olan teoriler ve akademik metinler olduğu
gibi Batı dışı dünyaya transfer edilmiş ve buralarda mesleki uygulamalara kılavuzluk etmiştir.
Ülkemizde de 1960’lardan günümüze bilhassa Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir anlayış
sosyal çalışma eğitimini şekillendirmektedir. Ülkedeki sosyal sorunları anlamaya dönük özgün
bir çaba yerine söz konusu anlayışa yaslanan bir tür mühendislik çalışması yaygınlaşmıştır. Bu
programlı ve bilinçli bir çaba olmayıp, Avrupa-merkezci anlayışın içselleştirilmesinin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin başarılı yaşlanmayı ele aldığı, “Yaşama Derinden Bir
Kucak” başlıklı çok kıymetli eserinde Danış (2005) kitabın kapak fotoğrafı olarak tebessüm
eden Amerikalı yaşlı bir çifti seçmiştir. Burada “başarılı yaşlanma”nın referansı olarak orta sınıf
mensubu, beyaz, Batılı, mütebessim bir çift seçilmiştir. Peki, Tibet’in yüksek bir tepesinde
inzivaya çekilmiş “kara-kuru” ama 100 yaşını aşmış bir bilge Budist rahip “başarılı” yaşlanmış
sayılmayacak mıdır?
Modernist teori gelişme ve ilerlemenin ancak bunu daha evvel başarmış olanları –yani
Batı’yı- takip etmekle mümkün olacağı varsayımı üzerine bina olmuştur. İlerlemenin yolu
bellidir ve bu yolda ayak bağı olacak yerli özelliklerden/geleneklerden arınmak gerekir. Bu
bakış açısı gelişenler ve az gelişmiş olanlar arasındaki bağımlılık ilişkilerini yok saymaktadır.
Sosyal çalışma müdahalesi de modernleşme sürecine koşut olarak hem ortaya çıkacak sosyal
sorunların hem de bu sorunlara karşı üretilen çözümlerin zaten bu yolu yürümüş olanlarca
üretilmiş olduğu ve basitçe kopya edilmesi gerektiği düşüncesiyle şekillenmektedir. Bu
gerekçeyle uyarlanan Avrupa-merkezci teorik içerik yadırganmamakta, belki bilimsel
gelişmenin bir gereği olarak savunulmaktadır.
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Söz konusu bu mühendislik çalışması; bir özne olarak hizmet alanı, hizmet alanın
öznelliğini/bağlamını, sosyal çalışmacı-hizmet alan ilişkisinin bağlamını, sosyal sorunların ve
bu sorunlara karşı üretilen çözümlerin sosyal inşasını vb. göz ardı etmektedir. İşte post-modern
eleştirinin odağı da burasıdır.
Batı’da sosyal çalışmanın da altın çağını yaşadığı refah devletinin altın çağı sayılan
1945-75 arası dönem bir tür sosyal demokrat konsensüs dönemidir de. Bu konsensüsün en temel
referansları sosyal adalet ve insan haklarıdır. Bugün hala sosyal çalışmanın ontolojisini
oluşturan bu ilkeler refah devletini modern devlet formunun şahikası kılacaktır. Sürekli bir
ilerleme tahayyülünün şahikası olan refah devleti söz konusu bu “evrensel” ilkelere
dayanıyordu.
1970’lerin sonunda refah devletinin krize girdiği iddiası ve sonrasında liberalizmin
ihyası suretiyle dönüşen ekonomi-politiğe koşut yeni bir çağ açılıyordu: Post-modernite. Bu
yeni belirsizlikler çağında evrensel ilkelere yer yoktu, zira her şey handiyse nihilizm
derekesinde göreceleşiyor, hiçleşiyordu. Artık sosyal adalet, insan hakları, meslek etiği gibi
kavramların hikmetinden sual olunuyordu. Ife’ye göre, öyle bir dünyaya adım attık ki, burada
evrensel bir insanlık görüşü söz konusu değildir, bu dünya artan bir biçimde parçalı hale
gelmektedir ve buranın egemen paradigması göreliliktir (Ife, 1999).

9.3. Bilginin ve Bilmenin Göreliliği
Modernist düşünme geleneği sadece hakikatin değil, hakikatin bilgisinin ve bu bilgiyi
edinme yolunun da mutlaklığını savunuyordu. Zira hakikat orada öylece, nesnel bir biçimde
duruyordu ve biz nesnel bir yöntemle onu açıklayabilirdik. Söz konusu bu nesnel yöntem
bilimden başkası değildi. Bilimin vardığı sonuçlar zamandan ve mekândan âzâdedir ve
genelleştirilebilir. Bu öylesine nesnel/tarafsız bir çabadır ki, akademik dile dahi yansımıştır.
Bilim dili edilgen kabul edilir ve bilim insanının birinci tekil şahıs kullanımı zinhar mümkün
değildir. Öznel olandan kaçınma ihtiyacı dili edilgen ve maalesef özensiz kılmıştır. Dil
edebîleştiği oranda bilimdışı sayılmıştır. Hâlbuki sosyal bilimler ortaya çıkmadan evvel sosyal
bilimlerin içeriğini oluşturan konular başlıca üç kategori altında ele alınıyordu: Teoloji, felsefe
ve edebiyat. Edebiyat “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” gibi klişelere mahkûm değildi henüz. Şu
halde, akademik dilin edebîleşmesine karşı tutumun çok daha köklü ideolojik nedenleri olmalı.
Bilimin gücüne iman ve bilmenin nesnel ve mutlak yolu anlayışı post-modernizmin en
ateşli biçimde karşı çıktığı konulardan biri olmuştur. Zira söz konusu “mutlak” yolun kaynağı
Batı’dır ve Batı dışında kalan bilgi ve bilme kaynakları tümüyle yok sayılmaktadır. Fook’a göre
(2002), post-modernizm en basit anlamıyla totalleştirici teorilere ve bu teorileri sürdüren
yapılar, sınırlar ve hiyerarşilere dair bir eleştiriyi içermektedir. Dahası, sadece teorik anlamda
eleştirmekle kalmamakta, ayrıca pratik olarak da bu teorileri parçalamaktadır. Şu halde,
geleneksel (modernist) çerçeveler değerini yitirmiştir ve bizim çeşitli ve çoklu çerçeveler ve
söylemlerin varlığını takdir etmemiz gerekir. Yani artık evrensel bir hakikat yoktur; bilâkis,
hakikat çeşitli ve parçalı öykülerin arasından inşa edilmektedir.
Diğer taraftan, neyi bildiğimiz kadar bunu nasıl bildiğimiz de önemli sayılmalıdır. Nasıl
sorusu bizi zorunlu olarak farklı düşünme biçimlerine, bilgi kaynaklarına, farklı kültürlere,
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tahayyüllere ve nihayet multi-epistemolojiler düşüncesine götürecektir. Nasıl sorusu ayrıca
bilme eyleminde bilenin rolünü gündeme getirecek, onu bilme eyleminin fâili olarak
konumlandıracaktır.
Burada tartışmanın merkezinde yatan şey bilginin geçerliliği ve kabul edilebilirliği
meselesidir. Değerlerden ârî sayılan bilgi illüzyondan başka bir şey değildir, zira bilimsel bilgi
baştan ayağa değerlerle yüklü ve hatta diğer bilme biçimleriyle kurduğu ilişki bakımından
hiyerarşiktir. Örneğin, bilim dünyası büyüyü zinhar dikkate almayacak; geleneksel ve bayağı
bulacaktır. Hâlbuki büyü modern bilimin yaptığı keşiflerden evvel evreni tanıma ve açıklamaya
dair bilimsel merakın bir formundan başka bir şey değildir. Kozmolojik tasavvur sadece vahye
dayanmıyor, insanlar ezoterik ya da dünyevi başka araçlar da geliştiriyordu ve büyü bütün
bunların arasında en güçlü olanlarından biriydi. Modern bilimin hiyerarşik tavrı Avrupamerkezci olduğu oranda oryantalisttir de. Buna göre, büyü olsa olsa ilkel insanın veyahut Doğu
insanının egzotik bir ritüelinden başka bir şey olamaz. Söz konusu bu anlayış Batı dışı tüm bilgi
sahaları için geçerlidir. Batı dışı tüm bilme etkinlikleri ezoterik, egzotik, mistik, alternatif, yerli,
yerel, ilkel, tinsel, vb. biçimlerde tasnif edilmekte ve anaakıma olan uzaklıkları oranında
gayriciddi sayılmaktadır.
Avrupa-merkezci hiyerarşik insan tasavvuruna karşı itirazlar post-modernizmin öncüsü
diyebileceğimiz bir birikim oluşturmuştur. Bu birikimin temel referansı bilginin toplumsal
inşasıdır. Post-modernizmin bilginin göreliliğine dair araladığı kapı, Frankfurt Okulu
düşünürlerinin başlattığı Aydınlanma eleştirisi geleneğinin bir devamıdır. Aydınlanma
öncesinde doğa karşısındaki konumu secde olan insan, Aydınlanmayla beraber aklını keşfetmiş
ve secdeden kalkarak, doğaya tahakküm etmeye başlamıştır. İnsan aklının ışığıyla aydınlanan
dünyanın sonu ise maalesef iki dünya savaşı, büyük yıkımlar ve Yahudi soykırımı olmuştu.
Frankfurt Okulunun, Nazi zulmüne maruz kalan Yahudi üyeleri, Aydınlanmanın vardığı
karanlığı sorgulamaya başladılar.
Bu eleştirinin hedefi zamanla çeşitlenecekti. Aydınlanma; evrimci ilerleme, modern
kapitalizm, bilimcilik, Batı’nın teknolojik üstünlüğü, Hıristiyanlığın yegâne hâkim din olduğu
öğretisi gibi (Hollinger, 2005) pek çok boyutuyla eleştirilecekti.
Peki sosyal çalışmanın bilgisinin ideolojik dayanakları nedir? Her şeyden önce, sosyal
çalışma Aydınlanmanın ve modernitenin bir çocuğudur. Modernitenin evrimci ilerleme
tahayyülünün bir aracı olarak değişim fâili rolüne soyunmuştur. Değişimi sağlamak üzere
eklektik bilgi temeline, kendine has becerilerine ve değerlerine yaslanacaktır.
Hâlbuki post-modern eleştirilerin tesiriyle sosyal çalışmanın bilgi, beceri ve değerleri
ciddi bir meydan okumayla karşı karşıyadır. Değişimi yaratacak uzmanlığın açıklayıcı bilgisinin
yerini, değişimi sorgulayan anlamacı bakış almıştır. Sosyal sorunları ve hizmet alanları
betimleyen, tasnif eden ve son tahlilde prototipleştiren sosyal çalışma bilgisinin yerini bir
özne/fâil olarak hizmet alan almıştır.
Aydınlanmanın yarattığı bilimsel ufkun hayata teması teknikle mümkün olmuş ve bir
teknoloji çağı başlamıştır. Doğa karşısında secdeden kalkan Aydınlanma insanı artık doğaya
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tahakküm etmek üzere teknolojiyi yaratmıştır. Aydınlanma sadece teknik biçiminde
somutlaşmayacak ayrıca insana da temas etmenin ve dahi onu şekillendirmenin yollarını
bulacaktır. Sosyal çalışma işte bu temasın tecessüm ettiği bilimsel sahalardan biridir. Psikoloji,
psikiyatri, psikanaliz, psikoterapi ve psikiyatrik sosyal çalışma gibi psiko ile uğraşan alanları
Foucault “psy complex” kavramıyla tartışır. Bu disiplinler insan davranışının bilgisine sahiptir
ve insan davranışının “norm”larını yaratırlar. Bu normların dışında ya da marjinlerinde kalanlar
marjinal sayılır ve düzeltilmeleri, rehabilite edilmeleri, disipline edilmeleri ve hatta
kapatılmaları gerekebilir.
Sosyal alanı düzenlemek üzere modern devletin bir aracı olarak işlev gören bu
disiplinlerin bilgisi bir tür uzmanlıktır ve göreli veya tarihsel/bağlamsal değildir. Postmodernitenin yeni bilme biçimlerine dair araladığı kapı bu uzmanlığın sarsılması anlamına
gelmiştir. Böylece, sosyal çalışmanın sadece uzmanlığını oluşturan bilgisi değil, ayrıca şimdiye
değin sorgusuz kabul edilen evrensel referansları bile göreliliğin acımasız yargılamasına maruz
kalmıştır. Ülkemizde ise sosyal çalışmanın hala en büyük iddiası değişimdir, bu değişimi
meşrulaştıran referanslar sosyal adalet ve insan haklarıdır ve bu değişimin ideolojik dayanağı
sosyal demokrasidir.

9.4. “Dil Varlığın Evidir”
Sosyal çalışmanın otoriter bilgisine meydan okuyan yeni bilme biçimleri sosyal çalışma
uygulamasını belirleyecekse, burada her şeyden daha önemli olan, hizmet alanların bu sürece
katılımıdır. Sosyal çalışma müdahalesi planlı bir değişim sürecine değil, değişimin
özne(l)leşmesine karşılık gelmektedir. Bir özne olarak hizmet alan değişime karar verecektir.
Hizmet alanın katılımında asıl belirleyici olan dildir, zira gerçekliği inşa eden şey dildir.
Belirli bir eylemin ardındaki anlamı keşfetmek için bu eylemin bağlamı ve mahiyetine bakmak
gerekir. Buna göre sadece kodlama (encoding) ve kod çözme (decoding) süreçleri söz konusu
değildir. Jacobson’u eleştirirken Bakhtin, sözcelemin (utterance) öylece anlaşılmasının
mümkün olmadığını ifade eder. Aktif anlama süreci, konuşan tarafından başlatılır ve her
noktasında konuşanın payı bulunmaktadır. Bu diyalojik bir ilişkidir. Diğer taraftan, dünün insanı
kaçınılmaz olarak bize baskın çıkar, zira bizi vücuda getiren ve neticesi olduğumuz uzun
geçmişe kıyasla, şimdi çok az anlam ifade eder. Dünün insanı bizlerin bilinçdışını oluşturur. Şu
halde, Bourdieu’vari anlamda, sosyal çalışmacı hizmet alanın “habitus”ünün farkında olmalıdır.
Sosyal çalışma müdahalesinde doğal olarak söylemsel pratikler rol oynayacaktır. Yani söylemin
kendi kontrolünü uygulayacağı içsel kurallar olmalıdır; tasnif, düzenleme ve dağıtım ilkeleriyle
ilgili kurallar.
Bu durumda, önemli olan görüşmede sadece “neyin söylendiği” değil, ayrıca “neyin
eksik bırakıldığı”dır da. Hizmet alanın geçmiş deneyimlerinin birikimi neticesinde ortaya çıkan
geçmişte ve şimdi yaşadığı önemli olaylar ve kararların farkında olmalıyız; kimi zaman
hayattaki her bir ayrıntıya dikkat kesilen bir psikanalist olarak, kimi zaman bir öyküye kulak
veren sıradan biri olarak ve kimi zaman da bir göstergebilim (semiology) öğrencisi gibi.
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Geleneksel sosyal çalışma uygulamasının kalbinde vak’a ve vak’a yönetimi bulunur.
Vak’a yönetimi sosyal çalışmanın eklektik bilgi temelinden beslenen bir uzmanlığa dayanır ve
evrensel ve hazırkalıp şablonlar öngörür. Buna göre, hizmet alanlar yaşadıkları sorunlara göre
tasnif edilmişlerdir ve verili paketlere göre birer vak’a olarak çözüm beklerler. Hâlbuki her bir
“vak’a” biricik bir öyküye karşılık gelir ve bu öykünün anlaşılması sui generis bir yolu, hizmet
alanın öznelliğinden doğru şekillenen bir süreci gerektirir. Bu diyalojik bir süreçtir ve sadece
hizmet alan ve sosyal çalışmacı arasındaki etkileşimi değil, ayrıca hem hizmet alanın hem de bu
ikili ilişkinin bağlamını müdahalenin merkezine yerleştirir.
Müdahaleyi belirleyen şey hizmet alanın öyküsüdür. Burada öyküden kasıt bir tür
anamnez değildir, zira önemli olan gerçekte ne olduğu değil, bu gerçekliğin nasıl inşa
edildiğidir. Her birey yaşadığını öznel bir biçimde öyküleme, bir tür anlatıya (narrative)
dönüştürme ihtiyacı duyar. Nasıl ki toplumlar kendi tarihlerini sevinç, coşku, şan, hüsran, acı ve
benzeri bir söylemle yeniden inşa eder, bireyler de aynısını kendi kişisel tarihleri için yapar.
Sosyal çalışmada post-yapısalcılığın etkisiyle son dönemde anlatı kavramı öne çıkmıştır.
Anlatı odaklı yaklaşım sadece hizmet alanın bulunduğu yerden başlamak anlamına gelmez,
hizmet alanın bulunduğu yeri nasıl anlamlandırdığı ile ilgilenir. Şu halde, sosyal çalışma
uygulamasında hizmet alanın oto-biyografisidir müdahalenin kalbinde yatan. Oto-biyografi;
hizmet alanın ihtiyacını anlamlandırma sürecini, bu anlamlandırmanın dönüştüğü anlatıyı ve bu
anlatının bağlamını, hizmet alanın öznel pozisyonunu ve kimliğini sosyal çalışmanın odağına
yerleştirir. Dil gerçekliği inşa ediyorsa, hizmet alanın ihtiyacını da inşa edecektir. Sosyal
çalışmacıya düşen bir tür etnograf gibi davranmak ve bu anlatıya kulak vermektir.
Sosyal çalışmacı hizmet alanın anlatısına kulak verirken bir ses kayıt cihazı gibi
davranamaz, zira bu ilişki diyalojik bir ilişki olduğu oranda sosyal çalışmanın aktif katılımını
gerektirir. Söz konusu aktif katılım sosyal çalışmacının uzmanlığından doğru geliştirdiği bir
katılım olmaktan ziyade sosyal çalışmacı – hizmet alan ilişkisinin bağlamından doğru oluşan bir
katılımdır. Hizmet alanın bir anlatısı varsa bu ilişkinin de bir anlatısı vardır ve bu anlatıyı
belirleyen şey ilişkinin bağlamıdır. Öyleyse mesleki müdahalenin bağlamına bilhassa dikkat
etmek gerekir. Bağlamdan kasıt mesleki ilişkinin yeri, içeriği ve iki tarafın birbirine göre
konumudur. İçerik nesnel bir bilgiye karşılık gelmez, aksine bağlamda şekillenir.
Madem dil gerçekliği inşa eder, şu halde sosyal çalışmacının ve hizmet alanın
deneyimlerini ifade etme ve öyküleme biçimleri hayati önem taşımaktadır. Bizim şeyleri anlama
ve yorumlama biçimimiz onlara dair gerçekliğimizi oluşturur. Öyleyse açıklama, yol gösterme,
değiştirme ve güçlendirme gibi sosyal çalışmacıdan doğru akan iletişimi ters yüzmek ve görme,
anlama ve yorumlama kabiliyetimiz üzerine düşünmek gerekir. Bu noktada sosyal çalışmacıya
düşen verili sorunları açıklama ve çözümleri sunma alışkanlıklarından vazgeçmek ve hizmet
alanın sorun ve ihtiyaçları ifade etme biçimine odaklanmaktadır. Çözüm tümüyle hizmet alanın
yorumsama biçiminde gizlidir.
Dili müdahalenin merkezine koyan en etkili yaklaşımların başında birey merkezli
yaklaşım gelmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen sosyal çalışmacılar kendini ifade
edemeyenlerin de toplum için çok kıymetli fikirleri olduğuna inanır. Belki de sosyal çalışma
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cinsiyet, ırk, engellilik ve önyargılar gibi konularda ayrımcılığa dair hâkim yapıları
değiştirebilecek en önemli araçtır elimizdeki. Witkin’e göre (1999) sosyal çalışma bu türden
fikirlerin özgürce ifade edildiği bir alan olmalıdır. Bunun için sosyal çalışmacılar hizmet alanları
kendi deneyimlerini ve kendi öykülerini kendi dillerinde ifade etmeye teşvik etmelidir. Birey
merkezli yaklaşım temel bir değer olarak sosyal çalışmaya mündemiç sayılmalıdır. Bu
yaklaşımda bilgi bir iktidar kaynağıyla değil doğrudan hizmet alanın talepleriyle uyumlu
olmalıdır, zira tüm iktidar grupları bilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda üretir. Şu halde, sosyal
çalışma muhtemelen görünmez olan, hizmet alanın lehine olan bilgiyi desteklemelidir. Bunu
yapabilmek için hizmet alanlara kendi anlatılarını kendi dillerinde oluşturma imkânı
sağlanmalıdır. Hizmet alanların hayatını ve sorunlarını ve hayatlarında sosyal hizmet
kurumlarının yerini anlamanın en iyi yolu budur. Sonuç olarak, sosyal çalışmacı bilgili ve
hizmet alanların sorunlarının çözümünde anahtar kişi olma konumunu bir kenara bırakır ve
hizmet alanla ilişkisinde eşit taraf haline gelir. Dil ancak bu koşulda dönüş(tür)ür.
Post-modern sosyal çalışmada dilin merkezi rolü aynı zamanda modernist güçlendirme
tasavvurunu da dönüştürücü bir amaca hizmet etmektedir. Gücü bir meta gibi gören
güçlendiren-güçlendirilen karşıtlığı normalleştirici bir sosyal çalışma müdahalesini işaret
etmektedir. Baistow güçlendirmenin özgürleştirici olduğu kadar düzenleyici bir potansiyeli
olduğunu da söylüyor (Parker ve ark., 1999). Peki etiketlemeksizin bir gruba nasıl hizmet
verilecektir? Parker ve arkadaşları bunu “fark ikilemi” kavramıyla tartışmaktadır. Fark ikilemi
normalleştirici sosyal çalışma müdahalesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu ikilemi aşmak için Minow
bir çıkış yolu önermektedir. Farklılığa odaklanmak veya onu yok saymak yerine farkı ilişkiler
içinde konumlandırmak gerekir, bir kişi veya grup içinde değil. Doğrusu, bizler farktan ziyade
farklı olana odaklanıyor ve çoğu zaman farkında olmaksızın bireyleri veya grupları
kategorize/stigmatize ediyoruz. Hâlbuki sosyal çalışma müdahalesi bizatihi farka
odaklanmalıdır. Hem böylece sosyal çalışmanın ve sosyal çalışmacıların soyutlama düzeyini
artırmayı başarabiliriz.
Post-modern güçlendirme uygulamasında güç, güçsüzlük gibi veriler ve kategorilerle
uğraşmak yerine dil ve iletişimi öne çıkarmak öncelenir. Böylece sosyal çalışmacı bu kategoriler
üzerinden sosyal sorunları tanımlamak yerine her bir soruna dair çoklu yorumlar ve anlamlara
odaklanabilir. Güçlendirmenin imkânı tam da bu yorumlama, anlamlandırma, ifade etme
süreçlerindeki iletişimde gizlidir.

9.5. İktidar, Kimlik, Öznellik
Sadece geleneksel sosyal çalışma değil, ayrıca sosyal çalışmadaki eleştirel yaklaşımlar
da benzer biçimde ikili karşıtlıklar ve kategoriler üzerine bina olmuştur. Sosyal çalışmacı –
hizmet alan, kadın – erkek, zengin – yoksul gibi ikili karşıtlıklar ve çocuk refahı, yaşlılık,
engellilik gibi kategoriler sosyal çalışmacıya bir nevi zihinsel konfor sağlar. Bu zihinsel
konforun gerçekleşebilme imkânı olsa olsa gerçekliği muhayyel bir zeminde yeniden inşa
etmektir. Öyledir, zira gerçeklik sandığımızın aksine karmaşık, kaotik, girift, çeşitli ve renklidir.
Geleneksel sosyal çalışma varsaydığı sosyal sorunlar ve sosyal çalışma müdahaleleri
bakımından bu türlü ayrımlara başvururken, eleştirel yaklaşımlar ise ezme-ezilme ilişkilerini
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kurulu kimlikler ve sınıflar üzerinden tanımlamakta ve çatışmacı bir analiz önermektedir. Her
iki yaklaşım da farklılığı ve çeşitliliği yok sayma eğilimindedir. Healy’ye göre (2000) bu
yaklaşımlar özcüdür. Hâlbuki hayat böylesi kat’i ayrımlarla bölünmüş değildir ve müstakil
birimlerden oluşmaz. Bilâkis her tekil şey yekdiğeriyle bağlantılıdır. Başka bir ifadeyle, hayat
aslında tam da söz konusu kat’i ayrımların arasında, siyahla beyazın ortasında bir yerlerde
yaşanır ve büyük bir hızla değişir.
Şeyleri veya insanları kategorize etme ve sonra etiketlemenin sağladığı konfor ve
kolaycılık sosyal çalışma müdahalesini de sözde sistemli ve planlı bir yapıya büründürmektedir.
Sosyal çalışma müdahalesini bir tür terzilik veya mühendislik çalışması yapan şeylerden biri de
budur. Pozitivist alışkanlıklarla masabaşında tasarlanan çözümler… Hâlbuki hayatı tüm
karmaşasıyla birlikte kabul etmek gerek. Herkese ve her şeye dair genellikle ikili karşıtlıklar
üzerinden tanımlanmış kat’i yargılarımız var, ancak bazen bu karşıtlıklar özbeöz kardeş olur da
biz bunu fark etmeyebiliriz. Bu farkındalığı yaratmak ötekine karşı daha fazla saygı ve
sorumluluk duygusuyla mümkün olacaktır. Bir adam düşünelim. Dindar ama kuşkucu;
ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor ama bazen de içki içtiği oluyor. Dervişane bir hayat
sürüyor, ama aynı zamanda sosyalist. En büyük kavgası da, onulmaz yarası da, iflah olmaz
sevdası da hep Tanrı’ya dair. Dışardan bakıldığında, bu adamı kategorize etmek çok güç.
Kolaylıkla etiketlemek mümkün değil. Zihinsel konforun esareti altında olanlar gerçekliği
anlamak için evvela kategorize etme ihtiyacı duyarlar. Hâlbuki böylece olsa olsa gerçekliğe dair
kendi algılarını ve pozisyonlarını dayatmış olurlar. Bu adam varoluşsal çelişkileriyle veya
arayışıyla son derece mahrem bir süreci yaşamaktadır ve yalnızca saygı duyulmalıdır.
Bu adamın mahremine destursuz girme ve zihinsel konfor arayışıyla hayatın zengin
çeşitliliğini ve bir aradalığını kendi kavram ve tasniflerimizle tarumar etme sevdamız iş sosyal
çalışma gibi insana temas eden bir mesleğe geldi mi çok daha tehlikeli sonuçlar verebilmektedir.
Geleneksel sosyal çalışma yaklaşımları sosyal sorunları ve bu sorunlara dair çözümleri tümüyle
Avrupa-merkezci bir bakışla anlamaya ve maalesef çoğu zaman tasarlamaya çalışmaktadır.
Buna göre, kentleşmeye koşut kimi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar gelişmiş Batılı
ülkelerde de çıkmıştır ve orada üretilen çözümler bizim için de geçerlidir.
Peki ya ihtiyaç nedir? İhtiyaç bizim uzman iktidarımızdan doğru bildiğimiz veya
varsaydığımız bir şey midir yoksa hizmet alanın bağlamından doğru öğrendiğimiz bir şey midir?
Yıllar evvel yazdığım bir makalede bir çocuk ve gençlik merkezi müdürünün tavrını
eleştirmiştim. Müdür sokak çocuklarına çatal kaşık kullanmayı, sabahları günaydın demeyi
öğrettiklerini, görevini bihakkın yapmış birinin haklı gururuyla anlatıyordu. Farkında mıydı
bilmiyorum ama sosyal çalışma bilgisinin iktidarını insan ve toplum davranışını şekillendirmek
için bir araç olarak kullanıyordu. Hizmet alanların “olumlu” birtakım davranışlar geliştirmesi
önemlidir, ama “olumlu” çok tartışmalı bir kavramdır. Önemli olan hizmet alanların gerçekte
neye ihtiyaç duyduğunu doğru bir biçimde değerlendirebilmek ve değişim için birlikte
çalışmaktır.
Söz konusu bu iktidar sosyal çalışmanın nomotetik tarafıyla ilişkilidir. Hâlbuki
idiyografik bir çaba sosyal çalışmayı insan ihtiyaçlarına daha duyarlı kılabilirdi. Sosyal çalışma
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norm koymayı, normali tanımlamayı ve bir adım daha ileri giderek normal ve anormal arasında
bir ayrım yaparak normun dışına sapanları normalleştirmeyi ve ehlileştirmeyi tercih etmiştir. Bu
nereden bakılırsa bakılsın politik ve jakoben bir çabadır. İdiyografik bir anlayış bizi anlamaya,
yorumlamaya ve daha sonra saygı duymaya götürebilir.
Aşağıdaki şekilde modern ulus devleti ve sınırları içinde mutlu mesut yaşayan
yurttaşlarını göreceksiniz. Ulus devletin kurucu ideallerine uygun bir biçimde türdeş/ideal ve
mütebessim yurttaşlar…

Aşağıdaki şekilde ise bu mutlu aile tablosunu bozup yaramazlık yapan bir yurttaşı
görüyoruz. Açık denizleri merak eden küçük kara balık gibi kabına sığmayan, sığ sularda
dinginlik değil tekdüzelik bulan küçük kara balığımız kabın yani normun/normalin/hudutların
dışına çıkma cüretini göstermiştir.

Şu halde bu yaramaz küçük kara balığın hudutların içine geri sokulması gerekir. Bu işlem
için sosyal çalışma ve kolluk güçlerinin işbirliği ve eşgüdümü gerekebilir, zira kimi zaman kara
balığımız yasaları çiğnemek pahasına yaramazlık yapmış olabilir. Kusursuz bir ekip çalışması
bu tür yaramazlıkları daha en başında kestirebilme yetisini haiz koruyucu/önleyici hizmetler
biçiminde tezahür edebilir.

Nihayet aşağıdaki şekilde kâbusun sona erdiğini ve kara balığımızın yuvasına geri
döndüğünü görüyoruz. Ama bir farkla! O bir mahkûmdur artık. Kapatılmıştır. Kimi zaman
sembolik kimi zaman gerçek ama nihayet kapatılmıştır. Koruyucu/önleyici tedbirlerin kifayetsiz
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kaldığı bu noktada sosyal çalışmaya büyük iş düşmektedir. Yaramaz küçük kara balıkları
normalleştirici, ehlileştirici ve disipline edici bir mesleki çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Yuvasına döndürülen küçük balığımızın kapatıldığı çerçeve bir hastane, yetiştirme yurdu, ıslah
evi, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, kışla ve hatta okul olabilir. Ne kadar ironiktir ki,
Foucault’nun ilhamıyla söyleyelim, tüm bu yapılar birbirine çok benzemektedir!

İşte sosyal çalışmacının iktidarı burada tahkim ve takviye edilmektedir. Planlı değişim
süreci ilk şekildeki türdeş/ideal yapıyı referans almak suretiyle marjinlerdeki, dışarlıkları, asileri
ve uyumsuzları ehlileştirmeyi hedefleyecektir. Bu noktada akıllara evvela kimi hizmet alan
grupları gelecektir (örn. ihmal ve/veya istismara uğrayanlar). Burada söz konusu edilen şey bu
gruplara dair yapılan çalışmalar değil, bu gruplar ve bütün sosyal çalışma alanlarına dair
çalışmaları belirleyen ideolojik referanslardır.
Buraya kadarki karikatürize edilmiş tartışmayı bir kenara bıraksak dahi sosyal
çalışmanın kategorileri ve ayrımları tümden Avrupa-merkezcidir ve Avrupa-merkezci yaklaşım
kimlikleri kurulu ve durağan varsayarak farklılığı göz ardı eder. Gerçekte norm koymak,
farklılığı yok saymayı zaruri kılmaktadır.
Healy’ye göre (2000) çoğu post-yapısalcı, kimlik yerine “öznellik” kavramını
kullanmaktadır. Kadın veya proleter gibi kurulu kimlikleri reddetmekte ve bunun yerine
öznelliği koymaktadır. Buna göre, kişinin aynı anda pek çok öznelliği mümkün olabilmektedir.
Kişi aynı zamanda hem anne hem işçi hem kadın hem de mağdur olabilir ve bu öznellikler belirli
bağlamlarda farklı biçimlerde ifade edilebilir. Hatta bir bağlamda dezavantaj teşkil edebilirken
diğerinde imtiyaz sağlayabilir. Şu halde, iktidar, kimlik ve değişim süreçleri bağlamsal olarak
spesifik, karmaşık ve istikrarsız bir biçimde temsil edilebilir.
Kurulu kimlikler sadece hizmet alanlar için değil, sosyal çalışmacılar için de geçerlidir.
Sosyal çalışmacı orta sınıf değerlere yaslanır, uzmanlığını borçlu olduğu bilgi, beceri ve
değerleri vardır (teknik bilgi) ve gücü temsil eder (diğer türlü güçlendirici bir uygulama yapması
mümkün olamazdı).
Diğer yandan, Healy bizi eleştirel yaklaşımların düştüğü bir yanılgıya karşı uyarır. Nasıl
ki geleneksel sosyal çalışma ikili karşıtlıklar üzerinden entelektüel bir mesai harcar ve
uygulamasını buna göre inşa ederse, eleştirel yaklaşımlar da ezme-ezilme ilişkilerini
vurgulayayım derken farklı kategoriler içindeki öznellikleri göz ardı etme tuzağına
düşebilmektedir. Bilhassa güçlendirici grup çalışmalarında bir tür grup kimliği oluşmakta ve
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grup içi farklılaşmalar pek dikkat çekemeyebilmektedir. Bir tür hayali cemaate dönüşen gruplar
türdeş bir yapı ve söylemi üretmeye koyulmaktadır. Hâlbuki grubun içinde birbirinden çok farklı
deneyimler söz konusu olabilmekte ve bu farklı deneyimler hâkim grup söylemi karşısında
dillendirilme imkânı bulamamaktadır. Diğer yandan, güçlendirilen ve güçlendiren taraflar
olarak hizmet alan ve sosyal çalışmacı ayrımı bu iki kategori arasındaki benzerlikleri ve ortak
deneyimleri görmemize engel teşkil edebilmektedir. Sosyal çalışmacı da aynı adaletsizliklerden,
acı veren deneyimlerden ve güçsüzlükten ıstırap duyuyor olabilir, yani son tahlilde hizmet
alanlar aynı nedenlerden dolayı güçsüzleşmiş olabilir. Öyleyse bu ikili karşıtlığı bertaraf etmeli
ve birlikte mücadele etmenin yollarını bulmalı.
Kimse tümüyle ne güçlü ne de güçsüzdür. İnsanların hayatlarında bir yanda güç
kullanmaları mümkünken diğer yanda çaresiz olmaları söz konusu olabilmektedir. Kaldı ki güç
bir meta değildir; bir yerden alınıp başka bir yere taşındığını varsaymak yanıltıcı olacaktır. Bu
yanılgıyı aşmanın yolu her türlü ikili karşıtlığı bir tarafa koymaktır.
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Uygulamalar
Post-modernizmin etkilerinin görünür olduğu bir sosyal hizmet alanı seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz sosyal hizmet alanını bu bölümde yapılan tartışmalara referansla nasıl
değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modernizmi anlamak için ihtiyacımız olan kavramsal araçların başında “Aydınlanma”
gelmektedir. İlerleme, akıl ve pozitivizm gibi başat unsurlarıyla tanımlanan aydınlanmadan
başka bu süreci ortaya çıkaran “Rönesans”, “Reform”, “sekülarizm” gibi süreçleri anlamak ve
modernizme koşut ve/veya ona muhalif süreçleri de (oryantalizm; post-modernizm) iyi
anlamak gerekmektedir.
Modernizmi iki farklı biçimde okumak mümkün olacaktır. Bunlardan ilki, söz konusu
sürecin ardından ortaya çıkan “yeni” dünyayı ifade etmek için kullanılan moderniteyi imlerken,
diğeri bu sürecin siyasal ifadesi ve bir “proje” olarak moderniteyi imlemektedir.
Modernizmin en temel argümanı hakikat, estetik ve adalet konularında mutlak doğruyu
öngörüyor olmasıdır. Mutlak doğru açıktır ki Avrupa merkezli bir kaynağa tekabül etmektedir.
Avrupa-merkezci düşünce büyük oranda insan toplulukları arasında hiyerarşik bir sınıflamaya
dayanmaktadır.
Modernitenin hakikat, estetik ve adalete dair evrensel standartlar arayışının reddi, son
zamanlarda sosyal çalışmanın teorik ve pratik temellerini derinden sarsmıştır. Sosyal çalışma
disiplininin orijinal söylemini oluşturan, kültürleri aşkın ve dönüştürücü “ilerleme” ve “düzen”
fikirleri esaslı bir meydan okumayla karşı karşıyadır artık.
Post-modernizmin sosyal çalışma üzerindeki etkileri henüz kapsayıcı bir niteliğe
kavuşmamıştır. Son zamanlarda aşağıdaki kavramlara yapılan vurgu bu etkileri görünür
kılmaktadır:


Hizmet alanların biricikliği,



Çevresiyle birlikte birey,



Self-determinasyon/öz-belirlenim/”kendi kaderini tayin”,



Çok-kültürlülük,



Niteliksel araştırma

Avrupa-merkezci hiyerarşik insan tasavvuruna karşı itirazlar post-modernizmin öncüsü
diyebileceğimiz bir birikim oluşturmuştur. Bu birikimin temel referansı bilginin toplumsal
inşasıdır. Post-modernizmin bilginin göreliliğine dair araladığı kapı, Frankfurt Okulu
düşünürlerinin başlattığı Aydınlanma eleştirisi geleneğinin bir devamıdır.
Hizmet alanın katılımında asıl belirleyici olan dildir, zira gerçekliği inşa eden şey dildir.
Belirli bir eylemin ardındaki anlamı keşfetmek için bu eylemin bağlamı ve mahiyetine bakmak
gerekir.
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Sosyal çalışmada post-yapısalcılığın etkisiyle son dönemde anlatı kavramı öne
çıkmıştır. Anlatı odaklı yaklaşım sadece hizmet alanın bulunduğu yerden başlamak anlamına
gelmez, hizmet alanın bulunduğu yeri nasıl anlamlandırdığı ile ilgilenir. Şu halde, sosyal
çalışma uygulamasında hizmet alanın oto-biyografisidir müdahalenin kalbinde yatan.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi post-modernizmin sosyal çalışma üzerindeki etkilerinden biri
olarak ortaya çıkmamıştır?
a. Hizmet alanların biricikliği
b. Çevresiyle birlikte birey
c. Self-determinasyon/öz-belirlenim/”kendi kaderini tayin”
d. Çok-kültürlülük
e. Niceliksel araştırma
2. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Modernizm bilhassa……………, adalet ve estetik konularında mutlaklığı öngörür.
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Bilimin gücüne iman ve bilmenin nesnel ve mutlak yolu anlayışı …………………..in
en ateşli biçimde karşı çıktığı konulardan biri olmuştur.
4. Post-modernizmin bilginin göreliliğine dair araladığı kapı, ………….. Okulu
düşünürlerinin başlattığı Aydınlanma eleştirisi geleneğinin bir devamıdır.
Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki boşluğu en iyi doldurur?
a. Chicago
b. İstanbul
c. Frankfurt
d. Paris
e. Londra
5. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
………… odaklı yaklaşım sadece hizmet alanın bulunduğu yerden başlamak anlamına
gelmez, hizmet alanın bulunduğu yeri nasıl anlamlandırdığı ile ilgilenir.
6. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Baistow güçlendirmenin özgürleştirici olduğu kadar …………. bir potansiyeli
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olduğunu da söyler.
7. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Healy’ye göre,
kullanmaktadır.

çoğu

post-yapısalcı,

kimlik

yerine

“…………”

kavramını

8. Modernus sözcüğü ne anlama gelir?
…………………………………………………………………………………………...
9. Sosyal çalışma, sosyal bilimlerde yaşanan …………. başkaldırının etkilerinden uzak
modernist çizgisini kararlılıkla sürdüren bir alandır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?
a. Pozitivist
b. Yorumsamacı
c. Hermenötik
d. Anlamacı
e. Eleştirel
10. On altıncı yüzyıl dogmatik düşünceye en büyük darbenin vuruluşuna tanıklık edecekti.
………………….. kutsal olanı akılla yorumlayan yeni bir dini tahayyülü
dillendiriyordu.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en iyi doldurur?
a. Galileo Galilei
b. Martin Luther King
c. Konfüçyüs
d. Kopernik
e. İbn Sina

Cevaplar
1) e, 2) Hakikat, 3) Post-modernizm, 4) c, 5) Anlatı, 6) Düzenleyici, 7) Öznellik, 8)
Yeni, 9) a, 10) b
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10.YERELLEŞME VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Merkeziyetçilik



Yerelleşme



Sosyal Hizmetlerin Yerelleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyal hizmet sunumunda merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik tartışmalarının
anlamı nedir?
2. Sosyal hizmetlerin yerelleşmesinde nasıl bir yol haritası izlenmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Merkeziyetçilik ve Adem-i Kamu
Merkeziyetçilik Tartışmaları merkeziyetçi
merkeziyetçi
anlamak
Sosyal
Yerelleşmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yönetiminde Okuyarak,
eleştirel
bir
ve adem-i biçimde
düşünerek
ve
tutumları tartışmalara katılarak

Hizmetlerin Sosyal
hizmetlerin Okuyarak,
eleştirel
yerelleşmesine dair bir yol biçimde
düşünerek
haritası
düşüncesi tartışmalara katılarak
geliştirmek

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Merkeziyetçilik: Bir topluluğun örgütlenmesinde merkez organın tüm kamu hizmet ve
etkinlik yetkilerini bünyesinde topladığı sistem.



Yerelleşme: Hem bir hiyerarşik örgüt içinde üst kademeden alt kademeye yetki devri,
hem merkezi yönetimden taşra yönetimine yetki genişliği, hem de merkezi yönetimden
yerel yönetimlere yetki göçerimi olmak üzere üç türlü olarak görülen eğilim.
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Giriş
Bu bölümde evvela yerelleşme konusu, merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik
tartışmaları etrafında değerlendirilmekte ve daha sonra sosyal hizmet sunumunun
yerelleşmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmaktadır.
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10.1. Yerelleşme
Batı'da 1800'lü yıllar sosyal refah kurumları ve hizmetlerinin ortaya çıkışına tanıklık
etmiştir. Bununla birlikte, bu kurum ve hizmetler modernite öncesi dönemdeki "sadaka
reformlar"ının gölgesinde kalmıştı. Buna göre, yoksullar; devletleri ve geri kalan vatandaşları
tehdit eden unsurlar gibi görülüyor ve yoksulluğun önlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi
için yoksulların dilencilik yapmak yerine "çalışma evleri" bünyesinde hem üretime katılımı hem
de disiplin altına alınması fikri hükümferma oluyordu. Bu fikirden hareketle kabul edilen 1834
Yoksullar Yasası ile muhtaç insanlar "hak eden" ve hak etmeyen" diye ikiye ayrılmış ve hak
etmeyen muhtaçların çalıştırılması gündeme gelmişti. Ancak bu dönemin bir başka özelliği de
ulus-devletlerin, modern vergi sistemlerinin, daha büyük fabrikaların ve en çok da süreklileşen
savaşlarda vatanları için canını feda etmekten çekinmeyecek vatandaşların oluşturduğu
orduların vücuda getirildiği dönem olmasıdır. Dolayısıyla milli değerleri benimsemiş ve
çalıştırılacağı alanlarda teknik bilgiye sahip olması gereken vatandaşlar için devlet eliyle eğitim
ve işçilerin verimliliklerinin artırılması için sağlık hizmetleri bu dönemde yaygınlaşmaya
başlamıştır. Dahası özellikle kent yoksulları için faaliyet gösteren devlet dışı sosyal refah
hizmetleri veren özel kurumların da bu dönemde yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Genel
itibariyle dini güdülerle kurulan bu kurumlardan 1820'de John Griscom'un yoksulluk koşullarını
araştırmak ve onların bu durumlarından kurtulmaları için planlar yapmak amacıyla doğrudan
yoksullarla iletişim halinde faaliyet gösteren Yoksulluğu Önleme Topluluğu tarihsel olarak
sosyal hizmet sunumunun ilk mesleki pratiklerini oluşturacak kurum niteliğindedir. 1877'de
New York'ta kurulan Hayırseverlik İşlerini Düzenleme Derneği (Charity Organization Society)
ve 1884'te Londra'da kurulan TonybeeHall isimli Yardım/Yerleşim Evi (settlement house) gibi
kurumlar toplumda ihtiyacı olan kesimlere daha sistematik ve felsefi temelleri olan yardım
faaliyetlerine girişmişlerdir. İngiltere'den sonra Amerika'da da orta ve üst sınıfa mensup
kadınların gönüllülük esasına göre çalışmalar yürüttüğü bu yardım evlerinde sosyal çalışma
teknikleri ile insanlara yardım edilmeye çalışılmıştır. Bu kurumlar ilerleyen zamanlarda
önemlerini daha geniş kitlelere hizmet vermek suretiyle artırmışlardır. 1931 yılında Nobel Barış
Ödülüne layık görülen Chicago Hull House yöneticisi Jane Adams'ın çalışmaları yeni politika
ve yasaların gündeme gelmesi konusunda etkili olmuştur (Artan, 2012).
Yerleşim evleri aracılığıyla kitleselleşen yardım mesleğinin yine bu kurumların
sistematik çalışmaya başlamaları ve kendi standartlarını oluşturmaya başlamalarıyla
profesyonelleştiği söylenebilir. 1904 yılına gelindiğinde, oluşan bilgi birikimin New York'ta
açılan Hayırseverlik Okulu'nda uygulanmaya başlanan bir yıllık bir eğitim programına
dönüşmesi ve 1919 yılına kadar on yedi farklı okulun daha kurulup bu eğitimi vermesi ve
nihayetinde Amerikan Sosyal Çalışma Okulları Birliği'nin (American Association of Schools of
Social Work) kurulması mümkün olmuştur. Önce pratikte yürüyen yardım mesleği bu şekilde
okullaşmış ve 1917 yılında Mary Richmond'un yazdığı "Sosyal Teşhis" isimli sosyal çalışmanın
ilk kuramsal ve pratik uygulaması için bir ilk olan eseri yazmasıyla kendi teorik çizgilerini
çizmeye başlamıştır (Sarıkaya, 2011).
20. yüzyılın başlarına kadar süregiden gelişmelerden anlaşılabileceği gibi sosyal
politikanın temellerini gerek Sanayi Devrimi sonrasında devletlerin kendi bekaları için
çıkardıkları yasalar ve yine sosyal politikanın önemli bir ayağı olan sosyal hizmet nosyonu
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Batı'da daha çok sivil hareketler oluşturmuştur. Birinci Dünya Savaşından kazanan taraf olup
olunmadığına bakılmaksızın ağır hasarlar alan Batı Bloğunun Avrupa'yı ve dünyayı yeniden
yapılandırma amacına hizmet edecek, sonradan ulus-üstü kuruluşlara dönüşecek uluslararası
yapılar inşa etmeleri ve bu yapıların da sosyal politika konusunda önemli aktörler haline
gelmeleri 20. yüzyılın özeti olarak sunulabilir. Gerek değişen üretim yapıları ve ekonomik
sistem gerekse de insan hayatını temel alan insan hakları, hümanizm gibi felsefelerin daha etkin
hale gelmesi; yeni toplumsal manzarada var olan sorunları çözmek için çok çeşitli aktörler
ortaya çıkarmıştır. Aslında birbirleriyle içten içe çatışma halinde olan bu iki tarihsel gerçekliğin
yarattığı aktörler; devlet, kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri, hizmet sağlama işini liberal
ekonomik sistem zemininde sağlayan kâr amacı güden kurumlar ve ulus-üstü /uluslararası
yapılardır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı toplumlarında refah devletlerinin
ortaya çıkması yukarıda bahsi geçen ekonomik yapıyı değil de insan haklarını temel alan sosyal
politikanın ürünüdür denilebilir (Karakış, 2009).
Yerelleşme eğilimleri küreselleşme ile artarak devam etmektedir. Ulusal ölçekte
örgütlenen ekonomik, sosyal ve siyasal sistemler daha küçük bir ölçekte örgütlenme eğilimine
girmektedir. Küreselleşme sürecinde devletlerin uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri artarken,
bunun yanında yerel birimler de önemli bir yönetim birimi olarak belirmektedir. Bu değişimin
sosyal politika alanında da önemli değişimler getirdiği görülmektedir. Bu değişim makro ölçekte
sosyal politikaların uygulanmasını olumsuz etkilemektedir. Üretim süreçlerindeki değişimler
sonucunda işgücünün esnekleştirilmesi ile yerelleşme eğilimleri işgücünün dağınıklığına neden
olmuştur. Bu dağınıklığın önemli bir etkisi de işçilerin ortak yararlarını kavrama ve bu yararları
savunma bilincindeki zayıflama olmuştur. Bu süreçte işgücünün sendikal örgütlenme düzeyi bu
süreçte gerilemiştir. İşgücünün yerel ölçekte sıkıştığı buna karşın ekonomi ve ekonomi
politikalarının küresel ölçekte oluştuğu görülmektedir. İşgücünün esnek ve parçalı yapısı geniş
örgütlenmelere dayalı muhalefet olanağını ortadan kaldırmaktadır. Bu ölçek kayması ekonomik
ve sosyal nedenlerin ve sonuçların sosyal olarak oluşturulduğu gerçeği dışında yerel ve
birbirlerinden bağımsız olarak algılanması ve açıklanmaya çalışılması sonucunu doğurmaktadır
(Robinson, 2009).
Yerinden yönetim ve merkezi yönetim tartışmaları bir yönüyle de yönetimin yönetilmesi
tartışmaları içerisinde de değerlendirilmektedir. Adem-i merkeziyetçilik olarak da ifade edilen
yerelleşme ve merkeziyetçilik tartışmaları ağırlıklı olarak kaynakların etkin ve verimli
kullanılması kavramları etrafında toplanmaktadır. Kaynak etkinliğinin sağlanması ve
demokratikleşmenin yerel düzeyde gerçekleştirilmesi tartışmaları küreselleşme olgusu ışığında
birlikte değerlendirilmesi gereken, bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç duyan tartışmalardır. Kamu
yönetiminin kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması yanında yönetim
birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu diğer bir ifadeyle, yönetimin yönetimini ve
etkinliğini de sağlaması söz konusudur (Keleş, 2000).
Çok boyutlu bir değişim sürecini kapsayan küreselleşme olgusu yerelleşme
tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Küreselleşme kamu yönetimi anlayışını yeniden
şekillendirmekte, merkez karşısında yerel yönetimleri güçlendirmektedir. Küreselleşme
sürecinde yerel yönetimler, yönetimde etkinlik ve ekonomik verimlilik sağlama yanında
198

demokratikleşmenin de önemli yapıtaşları olarak görülmektedir. Yeni yönetim anlayışı ile yerel
yönetimlerin sosyal politikalarının da içerik değiştirdiği görülmektedir. Bu değişim süreci
ülkemiz kamu yönetimi politikalarını dolayısıyla yerel yönetimleri ve yerel yönetimlerin sosyal
politikalarını etkilemektedir (Özer, 2008).

10.2. Merkeziyetçilik ve Adem-i Merkeziyetçilik Tartışmaları
Bağlamında Sosyal Hizmetler
Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletlerin sosyal hizmetlere bakış açısı
dikkat çekici bir gelişime işaret etmektedir. II. Dünya savaşı sonrası Batı'da refah devletlerinin
ortaya çıkması sosyal refah hizmetlerinin de kamusal olarak yerine getirilmesi sonucunu
doğurmuştur. Sosyal hizmetlerin kamusal olarak hangi düzeyde sunulması gerektiği sorusunun
cevabı ise ülkelerin merkeziyetçi ya da yerindenlik düzeyindeki kamusal örgütlenme modelleri
ile yakından ilişkilidir. Sosyal hizmetler üniter devlet yapısına sahip olan ülkelerde genel olarak
merkezi yönetimler, federal yapıya sahip olan ülkelerde ise daha çok yerel yönetimler tarafından
sunulmaktadır (Çevikbaş, 2010).
Küresel anlamda, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanda yetkin
olmasına rağmen, Türkiye’de genel olarak sosyal hizmetler merkezi yönetim kapsamında
sağlanmaktadır. Özallı yıllar olarak bilinen 1980’lerde küreselleşmenin yardımıyla, 1990’lı
yıllarda ise demokratikleşme hareketleriyle yerel yönetimler sosyal hizmet sunumunda devreye
girmişlerdir. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı (2003) ve Sosyal Hizmetler Kanunu
Tasarısı (2006) girişimlerinde sosyal hizmet kuruluşlarının yerel yönetimlerin idaresine
bırakılması ifade edilmiş olmasına rağmen, bu durum 2011 yılında 633 sayılı Kanın Hükmünde
Kararname (KHK) ile kısmen gerçekleştirilmiştir. Buna göre, sosyal hizmet kuruluşlarının il
özel idarelerine devredilmesine karar verilmiştir, ancak 662 sayılı KHK ile bu karar 3 yıl
sonrasına ertelenmiştir. Halen daha tartışılan sosyal hizmet sunumunun idaresinde kimin olacağı
konusunun, yerel yönetimlere bırakılıp bırakılmayacağı noktasında uzlaşma sağlanmayarak
devam ettiği görülmektedir (Dal, 2010).
2000’li yıllarda merkezi otoritenin zayıflama sürecine girmesinden dolayı, sosyal
hizmetleri de kapsayan sosyal politikaların merkezi yönetim tarafından uygulanması önemli
ölçüde tartışılmaya başlanmıştır. Yerel yönetimlerin sosyal politikaların geliştirilmesi ve
uygulanması alanında rolünün artması, birçok yetki ve sorumluluğun yerel düzeyde tartışılması
gerekliliği ifade edilmektedir. Sosyal devlet anlayışının güç kaybetmesiyle merkezi yönetimden
uzaklaşan sosyal politikalar, yerel sistemi kurtarıcı olarak görmektedirler. Ülkemizde uygulanan
sosyal politikalarda genel ve yerel dengesinin bir türlü kurulamadığını görmekteyiz. Bunun en
temel nedeni, özellikle 1944’ten sonra yükselen “her şeyi devlet yapar” yaklaşımının
bürokraside ve uygulamada yer etmiş olmasıdır (Fişek, 2004). Bu yaklaşım, paylaşımcılığın ve
sosyal dayanışmanın önüne engel olarak dikilmiştir.
Devletin gücünü yitirmesiyle yükselen kapitalizmin uygulamalarda sebep olduğu
olumsuz durumlar, sosyal politika anlayışının değişmesine kaynaklık etmektedir. Sosyal
politikanın dönüşümü, sosyal politika uygulama alanlarından olan sosyal hizmetlerin de
dönüşmesini beraberinde getirmiştir. Dönüşüm kapsamında, hayırseverlik-filantropi, refah
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devleti uygulamalarıyla insan haklarını temel alan sosyal hizmet sunumunu, ardından tekrar
hayırseverlik anlayışının güçlendiği bir dönem yaşanmaktadır. Ancak, anlayış değişikliğiyle
beraber sosyal hizmetlerin sunumunu üstlenecek aktörler de değişmektedir. Birey, aile ve
toplumun toplumsal sorunların çözümünde üstelenmesi gereken sorumlulukla ilgili giderek
artan vurgu sivil toplum örgütlerinin bu alanda daha çok yer alması gerekliliği düşüncesiyle de
birleşince, yoksulluk gibi birçok sosyal sorunun çözümünde devletin sorumluluk ve yetkisi
azalmaktadır. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin sunumu, refah karması olarak adlandırılan
anlayış çerçevesinde piyasaya ve sivil toplum örgütlerine devredilerek, devletin rolü
azaltılmaktadır (Şahin, 2012).
Asırlardır dini kurumlar, aile dayanışmaları ve diğer sivil kuruluşlar tarafından yerine
getirilen yardımlar, sosyal refah devleti uygulamalarının yaygınlık kazanması ile devletin
görevleri içerisinde yerini almıştır. Dezavantajlı kesimlerin sayılarının fazla olması, maddi
kaynakların yetersizliği ve merkezi yönetimin yerel ihtiyaçlardan uzak kalması vb. nedenlerden
dolayı sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, sadece merkezi yönetimin değil, yerel
yönetimlerin de görevleri arasında üst sıralarda yer almaya başlamıştır (Bilgili ve Altan, 2003).
Bu bağlamda, yerel yönetimler sosyal hizmet sunumunda öne çıkarak önemli bir alternatif
oluşturmaktadır. Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki
topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla
kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Yasalarla
belirlenmiş görevlere ve yetkilere, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan
ilişkilerinde özerk olarak hareket edebilen, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı, insan haklarını,
çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçiren, yetkilerini yerel topluluğa en yakın
yönetim birimince kullanıldığı kamu tüzel kişiler olarak tanımlanan yerel yönetimler, sorunları
yerinde çözmesi ve anında soruna müdahil olabilmesi açısından avantajlı konuma
yükselmektedir (Parlak, 2003).
Küreselleşme kıskacında yer alan ve güç kaybeden merkezi otoritelerden, gerekli sosyal
politikaları etkili bir şekilde uygulamaları beklentisi her geçen gün azalmaktadır. Bir yandan
sosyal politikalara ihtiyaç artarken, diğer yandan bu konuda etkili olması gereken merkezi
otoriteler güç kaybetmektedir. Gelinen noktada, sosyal politikaların uygulanmasında, sivil
insiyatifleri de harekete geçirerek, en azından yerel yönetimlerin, sosyal devlet düşüncesinin
uygulanması konusunda önemli işlevler yerine getirebilecekleri belirtilebilir. Giderek güç
kazanan yerel yönetimlerin, kaçınılmaz olarak, sosyal devlet düşüncesinin yürütülmesinde yeni
roller üstlenmeleri gerekli görünmekte ve belki gelecekte, yerel yönetimlerin bu konuda
üstlendikleri rollerin, temel işlevleri arasında yer alması söz konusu olabilecektir (Yüksel,
2013).
Küreselleşmeyle beraber sıklıkla dile getirilen merkezi yönetimin küçülmesi, yerel
yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının yetki ve sorumluluklarının artırılması yaklaşımı,
devletin yapısıyla beraber yerel yönetimlerin işleyişini ve fonksiyonunu değiştirmiştir. Bununla
beraber sosyal devlet anlayışında yeni uygulama alanlarının ve yeni önerilerin oluşmasına
imkân sağlamıştır. Sosyal devletin ülke halkının her alandaki yaşam koşullarını iyileştirmek için
gerekli maddi ve maddi olmayan önlemlerin alınması ya da vatandaşların refahını artırmak için
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asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı görev bilen devlet (Talas, 1998: 9) şeklinde tanımlandığı
hatırlanırsa, birçok konu sosyal devletin kapsamı içinde değerlendirilebilir. Sosyal devletin
sorumluluğu olarak kabul edilen yeni istihdam alanları oluşturmak, sosyal güvenlik, halkın
refahına yönelik yeni gelir kaynakları bulmak, kültür hizmetleri, rehberlik gibi birçok konudaki
sosyal politikaların oluşturulmasının ve uygulanmasının yerel yönetimler tarafından
gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Sosyal güvenlik, istihdam alanı oluşturma, yatırımları artırma
gibi konular merkezi yönetim tarafından, kültürel faaliyetler, halka rehberlik etmek, engellilerin
sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, kültürel faaliyetler, kentleşme sürecinde kentsel
adet ve davranış kalıplarına uyum sağlayabilme gibi hizmetlerin, yerel yönetimler tarafından
yerine getirilmesi daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir. Böylece, ilgili alanlarda sorunların
daha doğru tespiti mümkün olurken, aynı zamanda kaynakların daha verimli kullanılması
mümkün olabilecektir (Yüksel, 2013).
Ayrıca, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlenerek, sosyal hizmetlerin dağıtılması
konusunda da yerel yönetimlerin daha etkin olabileceği söylenebilir. Nitekim yerel yönetimler,
ihtiyaç sahipleriyle aynı beldede yaşamaktadır ve dolayısıyla onlara ulaşmaları ve sorunlarını
tespit etmeleri, yerel otoriteler açısından çok daha kolaydır. Benzer şekilde, sosyal devlet
uygulamalarında hedef gruplardan olan engelli bireylerin, tespit edilmesi, ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve gerekli hizmetlerin üretilmesinde yerel yönetimler daha başarılı hizmetler
sunabilecektir. Engellilerin sosyal hayatla aralarındaki en büyük engellerden olan kaldırım
düzenlemesi ve şehir içi ulaşımla ilgili uygulamalar da yerel yönetimlerin yetki alanındadır
(Yüksel, 2013).
Diğer yandan, toplum içinde dengesizliklerin giderilmesinde yerel yönetimlerin etkin
olamayacağı yönünde bazı düşünceler etkili olmakla beraber, geniş bir katılım olmadan
toplumsal kalkınma ve dengenin sağlanması pek mümkün görünmemektedir. Bu yönüyle, yerel
yönetimler, önemli bir rol üstlenmektedir (Powell, 2001: 186). Yerel yönetimler, sosyal
politikaların yerine getirilmesinde temel işlevleri yönüyle de önemli bir avantaja sahiptir. Bu
nedenle de son yıllarda Avrupa ülkelerinde sosyal politikalar, merkezi yönetimlerden yerel
yönetimlere doğru kaymaktadır (Wagner, 2001).
Yerel yönetimlerin temel işlevlerinden birisi, halka yakınlığı nedeniyle, halkın desteğini
alarak onların gücünden yararlanabilmesidir. Bu işlevin, yaşadığımız dönemde egemen olan
politikaların, özellikle kentlerde ortaya çıkardığı çelişkilerin giderilmesinde ya da en azından
etkilerinin azaltılmasında da katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Özellikle Türkiye için bu konu
arı bir önem taşımaktadır. Çünkü tarihsel geçmişine bakıldığında sosyal sorunların çözümünde,
sivil insiyatifler ya da toplumsal duyarlılık, Batılı toplumlarda pek görülmeyen görevler yerini
getirdiği görülmektedir. Bu nedenle, sosyal devlet düşüncesinin uygulanmasında, toplumsal
duyarlılığı geliştirecek ve sivil insiyatifleri harekete geçirecek politikaların takip edilmesi
açısından yerel yönetimler önemli bir alternatif olarak görülebilir. Yerel yönetimlerin, komşuluk
ve hemşerilik anlayışı içinde, aynı beldede yaşayan insanların toplumsal duyarlılıklarını
geliştirmelerine öncülük etmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yaklaşım, yerel yönetimleri
merkezi yönetim birimlerinden ayırmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin kuruluş amacını da
ortaya koymaktadır (Yüksel, 2013).
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10.3. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yetki ve Sorumlulukları
Ülkemizde son on yılda yerel yönetimlerin yetkileri ile ilgili düzenlemeleri
incelediğimizde yerelleşme yönünde olumlu reformlar gerçekleştirildiğini görmekteyiz. 2003
yılında ilk olarak 58. Hükümet Acil Eylem Plan’ında gündeme gelen ve ardından 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile hız kazanan kamu yönetimi reformu süreci
kapsamında yerel yönetimleri düzenleyen kanunlar 2004 ve 2005 yıllarında yenilenmiştir.
Yenilenen kanunlarla birlikte yerel yönetimler çeşitli alanlarda güçlendirilmiştir.
Yeni yetkiler kapsamında, belediyelerin görev ve sorumlulukları turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi gibi yeni alanlara genişledi; işyeri ruhsatları, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi
sistemlerinin kurulması, büyükşehirlerde trafik yönetimi, kadınlar ve çocuklar için koruma
evleri açılması gibi yeni yetkiler tanımlandı (Koyuncu ve Sertesen, 2012). Bu tanımla beraber
sosyal belediyecilik olgusu da yerel hizmetler lügatinde kendine yer bulmuş oldu.
Sosyal belediyecilik, “mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi
yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması
alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca yönlendiren; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması,
sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve çalışmaların
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için bilinçli politikalar
üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve
adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal
kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir” (Arıboğan, 1996) şeklinde tanımlanmaktadır.
Sosyal refah devleti uygulamalarından önce dini kurumlar ve aile dayanışmaları ile
yapılan sosyal yardımlar; refah devletinin ortaya çıkışıyla birlikte devletin görevleri içerisinde
yerini almıştır. Maddi kaynakların yetersizliği, dezavantajlı kesimlerin sayısının hızla artması
gibi nedenlerden dolayı sosyal hizmet ve yardım uygulamaları sadece merkezi yönetimin değil
yerel yönetimlerin de görevleri arasına girmiştir. (Bilgili ve Altan 2003: 416)
Belediyelerce sunulan başlıca sosyal hizmetler, yararlanan gruplara göre şöyle
özetlenebilir (Ateş, 2009):
• Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye yönelik
katkı sağlanması, sokak çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapılması, kreş hizmetleri,
koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,
• Gençlere yönelik olarak; kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi, meslek
edindirme yardımı, eğitim yardımı, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması,
eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,
• Yaşlılara yönelik olarak; kurum bakımı, sağlık yardımı, teknik malzeme sağlanması ve
ihtiyaca yönelik mekânsal düzenlemeler, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden
yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler
gerçekleştirilmesi,
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• Özürlülere yönelik olarak; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve bakım
hizmetleri, günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik mekânsal düzenlemeler, teknik malzeme
yardımı, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi
yardımlar, meslek ve iş edindirme kursları, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler,
• Yetişkinlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak; ayni ve nakdi yardımlar, fakir ve çok
çocuklu aileleri desteklemeye yönelik yardımlar, aile eğitim merkezleri yapımı gibi hizmetler.

10.4. Yerelleşme İçin Yol Haritası
Sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların yerelleşmesi süreci kapsamlı bir çalışmayı
gerektirmektedir. Bunun için bazı ön-koşullar vardır. Bunlar;
-

Kapsamlı bir ihtiyaç ve durum analizi
Kapsamlı bir sosyal etki değerlendirmesi
İlgili tüm tarafları içeren, niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinin kullanıldığı
bilimsel araştırma
İlgili tüm tarafların katıldığı çalıştaylar ve çalıştay analizi
İlgili mevzuatın değişimine dönük çalışmalar
Personel ve mekâna dair envanterin çıkarılmasına dönük çalışmalar
Evde bakım hizmetleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve özel huzurevleri gibi
uygulara dönük değerlendirme
Mevcut meslek elemanı sayısının belirlenmesine ve yakın gelecekte mezun olacak
meslek elemanlarına dönük projeksiyon yapılmasına dönük çalışmalar
Hâlihazırda büyükşehir belediyesi ve belediye düzeyinde iyi uygulama örneklerinin
analizine dönük çalışmalardır.

Yerelleşme gibi köklü bir değişime hacet olmaksızın hâlihazırdaki sosyal hizmet
sunumunu çağdaş normlara uygun bir hale getirmek sosyal devlet olmanın gereğidir. Bunun için
hizmet sunumunun standartlarının belirlenmesi ilk elden gerekli olan iştir. Yerelde sil baştan bir
sosyal hizmet sunumunun tehlikeleri göz önünde bulundurulduğunda standartların
oluşturulması sosyal hizmet sunumunun yeni aktörlerine rehberlik edecektir. Bu noktada
gelişmiş ülke örnekleri ve meslek örgütlerinin çalışmalarından istifade edilebilir. Standartların
oluşturulmasıyla birlikte bir tür sertifikalandırma sistemi de mutlaka kurulmalıdır.
Standartları müteakiben yapılması gereken bir diğer önemli iş tüm Türkiye’deki
vak’aları takip etmeyi sağlayacak olan yönetim-bilişim sisteminin kurulmasıdır. Bu sistem
aşağıdaki sonuçları doğuracaktır:
-

İzleme ve değerlendirme
Çağdaş vak’a yönetimi
Gerçekçi ihtiyaç analizi
Hesap verebilirlik
Şeffaflık
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-

Etkililik ve verimlilik
Sorun alanlarına dair sağlıklı ve gerçekçi göstergelerin tespiti
Planlı müdahale imkânı
Denetim

Kurulacak bu sistem sayesinde yereldeki uygulamaların takibi ve denetimi mümkün
olacak ayrıca, yurttaşların mobilitesi söz konusu olduğunda sunulan hizmetlerin akamete
uğraması engellenecektir.
Bundan başka, sosyal hizmet sunumunun kalbinde yatan en önemli boyutlardan biri
denetimdir. Denetim maalesef sadece mali boyutuyla anlaşılmaktadır. Hâlbuki denetim
yurttaşların hakkı olan nitelikli sosyal hizmetlerin teminatıdır. Diğer yandan, yerelde sosyal
hizmet sunumuna dair en önemli kaygıların başında politik ve ideolojik tutumlar gelmektedir.
Hizmetin niteliğini önemseyen ve önceleyen bir denetleme anlayışı bu türden kaygıları da izale
edecektir. Denetimin ilerde bağımsız kuruluşlara devredilmesi planlanmak koşuluyla geçiş
aşamasında taşradaki unsurlarıyla beraber merkezi bir denetleme sisteminin kurulmasında yarar
vardır.
Sosyal hizmetlerin yerelleşmesi kaçınılmaz olarak ülkemizin gündemine gelmiştir ve
dünyadaki trendler de aksini göstermemektedir. Ancak yerelleşme mutlaka tedrici bir süreci
izlemelidir. Ülkemizdeki geleneksel merkeziyetçi kamu yönetim anlayışının dönüşmesi için
zamana ihtiyaç vardır. Söz konusu insan ve bilhassa incinebilir durumdaki insan olduğunda
böylesi bir dönüşümün sonuçları iyi hesaplanmak durumundadır.
Bu tedrici sürecin birinci basamağını pilot çalışmalar oluşturmalıdır. Ülkemizdeki pilot
uygulamalar genellikle bilimsel süreçlere ve analizlere tâbi tutulmadığı için bu uygulamaların
ne derece etkili olduğunu kestirmek güç olabilmektedir. Bunun için sosyal hizmet sunumu
bakımından mutlaka ülke yapısını temsil kabiliyeti olan örneklemler üzerinde çalışmak ve
sosyal, kültürel, siyasal, iktisadi parametrelere göre belirlenmiş farklı bölgelerde birden çok
pilot uygulaması yapmak gerekmektedir.
Böyle bir çalışmanın etkililiğini değerlendirmek üzere evvela standartların belirlenmiş
olması vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bundan başka, hâlihazırdaki yapı bir tür kontrol
grubu işlevi görecek ve mukayese yapmamıza izin verecektir.
Bir diğer husus yereldeki aktörlerin (belediyeler, sivil toplum örgütleri, vb.)
kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu sadece mali açıdan desteklenmeleri anlamına
gelmemektedir. Uygun hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli altyapının hazırlanması gerekir.
Mekânsal kapasiteden daha önemli olan şey insan sermayesidir. Mevcut personelin liderliğinde
ve rehberliğinde yeni meslek elemanlarının istihdamı öncelikli bir meseledir. Diğer yandan,
mevzuat değişikliğinin odaklanması gereken hususlardan biri belediyelerin sosyal hizmet,
sosyal yardım gibi konulardaki bütçe kalemlerinin artırılmasıdır.
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Kapasite oluşumunun bir boyutu da bilhassa belediyelerin yetki, sorumluluk ve mali
kaynaklar konusunda güçlendirilmeleridir. Ayrıca kaynak üretme yetkisi de söz konusu edilmeli
ve tüm bunların altyapısı olarak, söz konusu tüm hizmetlerin belediyelerin bütçesine ne kadar
yük getireceği önceden hesaplanmalıdır.
Ülkemizde yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve yardım alanına dair sundukları
hizmetleri genel olarak şunlardır (Yılmaz ve Emil, 2010):
-

Ramazan ayında iftar
Gıda ve kömür yardımı
Acil ihtiyaca dönük nakit yardımı
Öğrenciler için üniforma ve kırtasiye yardımı ve burs
Yoksul er ve erbaş ailelerine yardım
Toplu sünnet ve düğün törenleri
Yoksullara dağıtılmak üzere siyasal partilerden gelen yardımlar
İkinci el giysiler için sosyal pazarlar
Meslek eğitimi
Mikro-krediler
Barınma
Kadın konukevleri
Toplum merkezleri

Bu hizmetler sistemli ve düzenli olarak sunulamamakta, ancak yerel yönetimlerin
tecrübesini ve kapasitesini oluşturmaktadır. Bu tecrübe yerel yönetimlerin kapasitesinin
geliştirilmesinde önemli bir birikim oluşturacaktır.
Yereldeki aktörlerin sosyal hizmet sunumuna gönüllü olmayacakları konusundaki
kaygıların gerçekçi gerekçeleri yoktur. Belediyelerin öteden beri “sosyal belediyecilik” veya
“toplumcu belediyecilik” gibi kavramlara referansla sosyal hizmet ve sosyal yardım alanına
girdiklerini gözlemliyoruz. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar her zaman otorite için bir
meşruiyet imkânıdır. Hal böyle iken, başta belediyeler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere
yereldeki aktörlerin hem finansal açıdan teşvik edilmesi gerekir hem de bu aktörlerin hizmet
sunumunda rehberlik imkânlarından istifade etmesi sağlanmalıdır.
Sosyal hizmetlerin yerelleşmesinin en önemli olumlu sonuçlarından biri de bakanlık
merkez teşkilatında yaratacağı dönüşümdür. Bakanlık bugüne değil kürek çekme
pozisyonundaydı, ancak dümeni tutmak zorundadır. Bunun için bakanlığın mutlaka “sosyal
politika üretimi” konusunda yetkinleşme çalışmaları yapması gerekmektedir. Bununla birlikte,
sosyal politika üretebilmek için ihtiyaç analizini dosdoğru yapmaya imkân veren, sahadan
gelecek verileri bilimsel olarak kullanılabilir kılan ve sınıflandıran bir sistemin kurulması bir
gerekşarttır.
Yetkinleşmenin gereği sosyal politika uygulamasında analizi öncelemektir. Bilhassa
ihtiyaç analizi ve etki değerlendirmesi konusunda çalışmalarla, bakanlık Türkiye’deki sosyal
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sorunların etraflı bir biçimde analiz edilmesine ve gerçekçi çözümlerin üretilmesine dönük
çalışmalar ortaya koyabilmelidir. Bunun için bakanlığın sosyal politika alanında yetişmiş
uzmanlarla takviye edilmesine ihtiyaç vardır.
Bakanlığın sosyal politika üretmek dışında, standartları belirleme ve geliştirme, sosyal
hizmet sunumunu denetleme ve izleme ve değerlendirme faaliyetlerini mutlaka bilimsel
yöntemlerden istifade etmek suretiyle tesis etmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar
Ülkemizde yerel yönetimlerin uyguladığı başarılı bir toplumla sosyal hizmet uygulaması
seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz uygulamayı merkeziyetçilik ve adem-i merkeziyetçilik tartışmaları bağlamında
nasıl ele alırsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerelleşme eğilimleri küreselleşme ile artarak devam etmektedir. Ulusal ölçekte
örgütlenen ekonomik, sosyal ve siyasal sistemler daha küçük bir ölçekte örgütlenme eğilimine
girmektedir. Küreselleşme sürecinde devletlerin uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri
artarken, bunun yanında yerel birimler de önemli bir yönetim birimi olarak belirmektedir. Bu
değişimin sosyal politika alanında da önemli değişimler getirdiği görülmektedir.
Yerinden yönetim ve merkezi yönetim tartışmaları bir yönüyle de yönetimin
yönetilmesi tartışmaları içerisinde de değerlendirilmektedir. Adem-i merkeziyetçilik olarak da
ifade edilen yerelleşme ve merkeziyetçilik tartışmaları ağırlıklı olarak kaynakların etkin ve
verimli kullanılması kavramları etrafında toplanmaktadır. Kaynak etkinliğinin sağlanması ve
demokratikleşmenin yerel düzeyde gerçekleştirilmesi tartışmaları küreselleşme olgusu ışığında
birlikte değerlendirilmesi gereken, bütüncül bir bakış açısına ihtiyaç duyan tartışmalardır.
Sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların yerelleşmesi süreci kapsamlı bir çalışmayı
gerektirmektedir. Bunun için bazı ön-koşullar vardır. Bunlar;
-

Kapsamlı bir ihtiyaç ve durum analizi

-

Kapsamlı bir sosyal etki değerlendirmesi

-

İlgili tüm tarafları içeren, niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinin kullanıldığı
bilimsel araştırma

-

İlgili tüm tarafların katıldığı çalıştaylar ve çalıştay analizi

-

İlgili mevzuatın değişimine dönük çalışmalar

-

Personel ve mekâna dair envanterin çıkarılmasına dönük çalışmalar

-

Evde bakım hizmetleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve özel huzurevleri gibi
uygulara dönük değerlendirme

-

Mevcut meslek elemanı sayısının belirlenmesine ve yakın gelecekte mezun olacak
meslek elemanlarına dönük projeksiyon yapılmasına dönük çalışmalar

-

Hâlihazırda büyükşehir belediyesi ve belediye düzeyinde iyi uygulama örneklerinin
analizine dönük çalışmalardır.
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Bölüm Soruları
1. Yerelleşme nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Batı'da ….'lü yıllar sosyal refah kurumları ve hizmetlerinin ortaya çıkışına tanıklık
etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde doldurur?
a. 1500
b. 1600
c. 1700
d. 1800
e. 1900
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
20. yüzyılın başlarına kadar süregiden gelişmelerden anlaşılabileceği gibi sosyal
politikanın temellerini gerek Sanayi Devrimi sonrasında devletlerin kendi bekaları için
çıkardıkları yasalar ve yine sosyal politikanın önemli bir ayağı olan sosyal hizmet
nosyonu Batı'da daha çok ……….. hareketler oluşturmuştur.
4. Aşağıdakilerin hangisi sosyal hizmetlerin yerelleşmesi sürecinin önkoşullarından
biridir?
a. Kapsamlı bir ihtiyaç ve durum analizi
b. Kapsamlı bir sosyal etki değerlendirmesi
c. İlgili tüm tarafları içeren, niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinin
kullanıldığı bilimsel araştırma
d. İlgili tüm tarafların katıldığı çalıştaylar ve çalıştay analizi
e. Hepsi
5. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Yerelleşme ve merkeziyetçilik tartışmaları ağırlıklı olarak kaynakların ………… ve
……………. kullanılması kavramları etrafında toplanmaktadır.
6. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
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Küreselleşme sürecinde ………………..., yönetimde etkinlik ve ekonomik verimlilik
sağlama yanında demokratikleşmenin de önemli yapıtaşları olarak görülmektedir.
7. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Sosyal hizmetler üniter devlet yapısına sahip olan ülkelerde genel olarak …………..
yönetimler, federal yapıya sahip olan ülkelerde ise daha çok …………. yönetimler
tarafından sunulmaktadır.
8. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Türkiye’de ….’lı yıllarda demokratikleşme hareketleriyle yerel yönetimler sosyal
hizmet sunumunda devreye girmişlerdir.
9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Asırlardır dini kurumlar, aile dayanışmaları ve diğer sivil kuruluşlar tarafından yerine
getirilen yardımlar, sosyal refah devleti uygulamalarının yaygınlık kazanması ile
……….. görevleri içerisinde yerini almıştır.
10. Sosyal belediyecilik nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Cevaplar
1) Hem bir hiyerarşik örgüt içinde üst kademeden alt kademeye yetki devri, hem
merkezi yönetimden taşra yönetimine yetki genişliği, hem de merkezi yönetimden yerel
yönetimlere yetki göçerimi olmak üzere üç türlü olarak görülen eğilim.
2) d, 3) Sivil, 4) e, 5) Etkin, verimli, 6) Yerel yönetimler, 7) Merkezi, yerel, 8) 1990, 9)
Devletin,
10) Mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen, bu
çerçevede kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını
kapsayacak şekilde sosyal amaca yönlendiren; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması,
sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyet ve
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılması için
bilinçli politikalar üretmesini öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında
zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli
idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir.
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11.KÜRESELLEŞME VE SOSYAL HAKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Küreselleşmenin Anlamı



Küreselleşmenin Sosyal Haklar Üzerindeki Etkisi



Küreselleşmenin Sosyal Hizmet Üzerindeki Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Küreselleşme sosyal hakların alanını neden daraltmıştır?
2. Küreselleşmenin sosyal hizmet üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Küreselleşmenin Doğası

Küreselleşme ve
Hizmet İlişkisi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Küreselleşmenin anlamını ve Okuyarak,
eleştirel
bir
iktisadi, siyasal, sosyal ve biçimde
düşünerek
ve
kültürel
yansımalarını tartışmalara katılarak
anlamak

Sosyal Küreselleşmenin
özellikle Okuyarak,
eleştirel
sosyal haklar üzerindeki biçimde
düşünerek
daraltıcı etkilerinin sosyal tartışmalara katılarak
hizmet açısından anlamını
öğenmek

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme: Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş-tokuşundan
doğan bir uluslararası bütünleşme süreci.



Sosyal haklar: Belirli bir özne sınırlaması yapmaksızın, ekonomik, sosyal ve kültürel
vb. yönlerden güçsüz konumda olanların korunmasını ve durumlarının iyileştirilmesini
amaçlayan haklar.



Yeni kamu yönetimi: Temel ilkelerini, devletin faaliyet alanının küçültülmesi ve
performans hedeflerine, çıktılara (sonuçlara), hizmet anlayışına ve piyasa sisteminin
önemine yapılan vurgunun oluşturduğu yönetim anlayışı.
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Giriş
Bu bölümde küreselleşmenin sosyal haklar üzerindeki daraltıcı etkileri, yeni kamu
yönetimi ve yönetsellik kavramlarına referansla ele alınacak ve bu sürecin sosyal hizmet
üzerindeki etkileri eleştirel bir biçimde tartışılacaktır.
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11.1. Küreselleşme, İdeolojik Tektipleşme ve Yeni Kamu Yönetimi
Türkiye’de sosyal hizmetlerin durumu son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisidir;
bir değişim ihtiyacı değişik taraflarca dile getirilse de, bu değişimin ideolojik, politik, hak
temelli yanları ve dahası uygulamanın olası detayları konusunda sürekli bir tartışma ortamı
yaratılamamıştır.
Küreselleşme, sermayenin dolaşımının küreselleşmesi, buna istinaden üretim
zincirlerinin ulusaşırılaşması, iletişim ve ulaşımın artan olanaklarıyla farklı kültürler arasında
homojenleşen alanların kurulması, tüketimin bu ortak alanın temel öğelerinden biri haline
gelmesi ve özellikle güney ve kuzey yarıküreler arasında refah farkının giderek artması gibi
birçok olguyu içeren bir süreçtir. Hem iktisadi, alt yapıda hem de kültürel üst yapılarda yaşanan
birbirinin katalizatörü olan değişimler konjonktüründe sosyal haklar bireyler ve kitleler
açısından yaşamı sürdürebilmek ve insanca yaşayabilmek için vazgeçilmez, üzerine
düşünülmesi ve değişen toplumsal konjonktürler içinde geliştirilmesi gereken bir alandır.
Sosyal hizmet modern tanımları dâhilinde bir sosyal haktır. Ancak ne sosyal haklar ne
de sosyal hizmet pratikleri ve ideolojileri, içinde bulundukları devletlerin ve bölgelerin politik
ikliminden ve ekonomik alt yapılarından bağımsız olarak düşünülemezler, onlar bu bağlamda
şekillenir ve uygulanırlar. 1980’lerden beri yaşanan politik dönüşüm, 1970’lerdeki kapitalizm
krizi ve bu krize üretilen ekonomik-politik ulusal ve uluslararası bazlı kapitalist çözümlerin
farklı kültürler dâhilinde mayalanarak kimi ülkelerde ağır sanayinin milliyetçi yapısını
koruyarak diğer sektörlerde sermayenin sınırlar ötesi bir çalışma alanına kavuşmasıdır.
Bu yeni düzen kimi ülkelerde (Arjantin, İran, Türkiye, vb.) baskıcı rejimlerin halkın
taleplerini silahlı güç ile susturarak, uluslararası iş görmeye başlayan sermayenin taleplerine
uygun ucuz emek ve sömürüye açık çevre ortamlarını hazırlamasını ve dahası sermayenin
kaynağı olan ülkelerdeyse, üçüncü dünyada giderek ucuzlayan emekten elde edilen karın bir
kısmının sosyal devleti sübvanse etmesini, ancak Sovyetler Birliği’nin çökmesinin ardından
almaşıksız kalan kapitalizmin ideolojik olarak daha baskın hale gelmesi ve Avrupa ve
Amerika’daki işçi gruplarının çözünmesi gibi etkilerle, bu sübvansiyon giderek azalmasını
beraberinde getirmiştir.
1990’lardaysa uluslararası politik sistemin tek kutuplu hale gelmesinin en önemli etkisi,
küreselleşmenin almaşıksız kabul edilmesi ve toplumsal hayatın giderek neo-liberalizm
doktrinine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Bu bir anlamda toplumlarla devletleri
arasında olan sosyal sözleşmenin değişimi anlamına gelmektedir. Klasik anlamda toplumsal
sözleşme (Hobbes, ya da Locke’un görüşüyle) devlet ve toplum arasındaki bir pazarlık ve denge
iken, bu yaşanan değişim, sermayenin taleplerinin bu sözleşmede yaptığı açıktan tashihlerdir.
Sosyal haklar bu çerçevede en çok değişime uğrayan alandır. Değişimin ana unsurları,
devletlerin vatandaşına sağlamakla yükümlü olduğu hizmetlerin azaltılması, bu gerekli
hizmetlerin giderek özel sektörün alanı haline getirilmesidir.
En temel sosyal haklardan biri olarak sosyal hizmetler, Avrupa’da yaklaşık yirmi yıldır
neo-liberal ekonomi-politiğin biçimlendirdiği yönetsellik (managerialism) anlayışıyla
dönüşmüştür ve daralmıştır. Yönetsellik olarak Türkçeye çevirebileceğimiz managerialism,
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kurumların konu ve işlevlerinden bağımsız olarak benzer yapılar olduğunu varsayar ve bu
varsayıma dayanarak, tüm kurumların fonksiyonlarının genel işletmecilik kurallarının
uygulanmasıyla optimize edilebileceğini ileri sürer. Esasen yönetsellik, Taylorist anlayışın,
“Yeni Kamu Yönetimi” (New Public Management) doktrini altında hizmet ve kamu sektörüne
uygulanmasıdır.
Günümüz Türkiye’sinde de sosyal hizmetlerin yeniden yapılanmasında bu anlayış etkili
olmaktadır. Yönetsellik anlayışının sosyal hakların temininde kullanılması, örneğin sosyal
hizmet sunumunda uygulanması, temel olarak 1980’li yıllardan beri birçok hükümet tarafından
yürütülen politikaların sonucudur. Bu dönüşümün kuramsal ve politik çerçevesi, dünya
ekonomisinin bugünü, bunun yarattığı ideolojik iklim, bunların sosyal hakların kapsamına ve
bir sosyal hak olarak sosyal hizmetlerin kapsamına, sunumuna ve kurumsallaşmasına
yansılamaları etraflıca analiz edilmelir.
Birçok ülkede görülmektedir ki, sosyal hizmetler insan odağından uzaklaşmaktadır ve
giderek pazar odaklı olan sosyal politikalarla birlikte, planlamadan, kaynaktan ve altyapıdan
yoksun bırakılarak, gerileyen sosyal haklar çerçevesinde, vatandaş-devlet arasındaki toplumsal
sözleşme değişime uğrarken, devletin bir yükümlülüğü olmaktan yavaş yavaş çıkmaktadır.
Son yirmi yılda gerçekleştirilen bir dizi reform ile ortaya çıkan kamu yönetimindeki
çağdaş paradigma kaymasına (Gray ve Jenkins, 1995) verilen isim olarak “Yeni Kamu
Yönetimi”nin, -ki bu doktrin neo-liberalizmin kamu yönetimi anlayışını kamu işletmeciliği
anlayışıyla ikame etmesinden başka bir şey değildir- sosyal hizmetlere ilişkin çerçevesi
yönetsellik olmuştur. Geleneksel bürokrasinin etkisizliği ve verimsizliği eleştirileri (bkz.
Farazmand, 2001), alternatif yönetim modellerinin meşru seçenekler olarak savunulmasında
kullanılmıştır.
Kamu yönetiminde oluşan değişimin ana nedeni, kapitalizmin küreselleşmesi ve buna
bağlı olarak refah devletinin girdiği kriz olmuştur. Küreselleşmeye eklemlenme sürecine koşut
olarak özelleştirmelere, deregülasyon, liberalizasyon ve piyasalaştırma süreçlerine hız
verilmiştir. Kamu yönetimi alanında gerçekleşen bu uygulamaların genel adı da “reform” olarak
sunulmaktadır (Güzelsarı, 2004). Bu süreçte yönetimin yeniden yapılandırılması (reinventing
government), kamu sektörünün küçültülmesi, kamu işletmeciliği, devletin minimize edilmesi,
sivil toplumun yeniden keşfi, yerinden yönetim ve yönetişim kavram ve uygulamaları yaygınlık
kazanmıştır (Balcı, 2008).
Bu süreç, devletin örgütlenmesi bakımından bazı değişimlere yol açmıştır, bu
değişimlerden bazıları şunlardır (Tutum, 1995: 137-139): - Ulusal kamu yönetimlerinin
büyüklüğünde, kapsamında, kullandığı kaynaklarda ve etkileme araçlarında bir daralma, - Kamu
görevlilerinin geleneksel statülerinde aşınma, dolayısıyla kamu görevlerinde çok sağlam olan
istihdam garantisi olan sistemden, sözleşmeli yapıya yönelme, - Kamu yönetiminde “işletme
yöneticiliği” anlayışının ön plana çıkması.
Söz konusu dönüşümün en önemli yansıması, hükümetlerin sosyal refah
sorumluluklarının dramatik bir biçimde zayıflaması olmuştur. Hükümetler artık yüzlerini
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yurttaşlarının ihtiyaçları veya haklarına değil, küresel piyasaya çevirmişlerdir (Field ve Peck,
2003). Türkiye’de sosyal politikaların bugünkü noktaya nasıl ulaştığına ilişkin küreselleşmenin
etkilerini Fişek (2008) açıkça ortaya koymaktadır. Devlet sermayesi ile iş çevresinin, sağlık,
eğitim ve çevre konularında ortak ulusal ve yerel projeler yoluyla refah hizmetlerini sunmalarını
ifade eden yönetsellik; yalnızca hizmet sunumunun örgütsel yapılarını radikal bir biçimde
değiştirmekle kalmamış, ayrıca sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin değerlendirmesini, bu
değerlendirmenin meşruiyetini ve kamusal olarak finanse edilen hizmetlere ihtiyacı
bulunanların deneyimlerini dönüştürmüş; bu yeni anlayış, sosyal hizmetleri kamunun vatandaşa
karşı bir yükümlülüğü olmaktan çıkararak, onu sektörleştirmiştir.
Bu ideolojik ve kurumsal dönüşüm, refah devletinin verimsiz ilan edilmesi ve giderek
elimine edilmesi politikasıyla paraleldir (bu tür çalışmalar için bkz. Craig ve Manthorpe, 1998;
Harris, 1998) . Kimi çalışmalar (Harris and McDonald, 2000; Kirkpatrick, 2009; Kirkpatrick,
Ackroyd ve Walker, 2004) sosyal hizmetleri refah devletinin verimsizliğinin ve etkisizliğinin
sembolü olarak eleştirmekte ve devletin her alanda küçülmesi gerektiği teziyle paralel
yürümektedir. Öyle ki, bu yeni anlayışta, hizmet sunanlar yalnızca kamu değildir; kamusal, özel,
gönüllü, sivil ve enformel sektörler ve ağlar hizmet sunabilir hale gelmiş, sosyal hizmet bu
“karma ekonomiler” çerçevesinde sektörleşmiştir.
Bu çerçevede sosyal hizmetler, bir işletmecilik alanı olarak “bakım işletmeciliği” (bkz.
Lewis, Bernstock, Bovell, V. ve Wookey, 1997) olarak anılmaya ve işletmecilik mantığı
dahilinde düzenlenmeye başlamıştır. Küreselleşme ve buna koşut olarak küresel piyasa
ekonomisinin ortaya çıkışı sosyal politikanın alanını ciddi biçimde daraltmıştır. Küreselleşme;
ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın uluslararası boyutta dönüşümü olarak tanımlanmaktadır
(Shin, 2000).
Bu dönüşümün en önemli yansıması, küresel yeniden yapılanmaya verilen tipik bir yanıt
olarak, hükümetlerin sosyal refah sorumluluklarının gözle görülür biçimde zayıflaması
olmuştur. Hükümetler artık yüzlerini yurttaşlarının ihtiyaçları veya haklarına değil, küresel
piyasaya çevirmişlerdir (Bowie, 1999). Çoğu Batı ülkesinde devletin sosyal refah hizmetlerini
dağıtan mekanizma olarak rolü gittikçe azaldı ve bunun yerini sosyal hizmetlerin dağıtımını
düzenleyici rolü aldı. Hükümetler, sosyal sorunlara karşı piyasa merkezli çözümlere yönelirken,
kamu hizmetleri hızla küçüldü ve özel sektör sosyal refah hizmetlerini sağlamak üzere
hükümetlerle sözleşmeler yapmaya başladı. Bu kamu-özel sektör ortaklığı, geçmiş sosyal refah
politikalarından radikal bir kopuşu temsil etmektedir.
Burada sorulması gereken soru, Bowie’ye göre (1999), bu ortaklığın, hükümetlerin
sosyal refah hizmetlerini özelleştirme niyetini gizleyip gizlemediği ve kamusal hizmet
sunumundan özel sektör eliyle hizmet sunumuna doğru değişen hükümet politikalarının bilinçli
bir belirsizleştirmeyle kotarılıp kotarılmadığıdır.
Sosyal hizmetler özü itibariyle ideolojik bir araçtır. Bu yolla, devlet sosyal haklara dair
ideolojik bir tutum geliştirir. Sosyal hizmetler, toplumsal denetimin bir aracı olmakla beraber,
devletin sosyal haklara verdiği değerin de bir göstergesidir. Devletin sosyal hakları tanımak
konusundaki isteksizliği, refahı bir bireysel sorumluluk olarak görüp özel sektörün kamu
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hizmetlerindeki rolünü artırmayı tercih eden yeni sağ siyasetin gelişimine koşut bir seyir
izlemiştir. Bu süreç, küreselleşen dünyada sosyal refahın dağıtımının yeni görünümünü
belirlemektedir. Buna göre, artık sosyal sorunlara piyasa merkezli yanıtlar aranmaktadır
(Esping-Anderson, 1990).
Burada dikkati çeken en önemli husus, yaşanan bu büyük dönüşümün, yurttaşlık
haklarına dair ideolojik bir tartışma olmaksızın yürümesidir (Bowie, 1999). Modern ulus devlet,
kendi meşruiyet temellerinin sorgulanmasına yol açacak bir biçimde, yurttaşların sosyal
hizmetlere ulaşımını rekabetçi bir ortamda alınıp satılabilir bir meta haline getirmektedir.
Bireysel ve toplumsal haklara dayalı bir meşruiyeti olan modern devlet, toplumsal denetimi
doğrudan kendi aygıtlarıyla sağlamayı tercih etmişken, 1980’lerden bu yana yaşanan süreçte
toplumsal denetimin yeni araçları ortaya çıkmıştır. Sosyal dışlanma, sosyal içerme ve sosyal
uyum gibi “yeni” kavramların böyle bir analiz çerçevesinde ele alınmaya ihtiyacı
bulunmaktadır.
Bu yeni ekonomi yaklaşımının meşruiyet aracı, özel sektörden doğru sunulan
hizmetlerin daha az maliyetli olduğu iddiasıdır, ancak, buna ilişkin, araştırmaların gösterdiği
yeterli kanıtlar mevcut değildir (Bowie, 1999; Bowie, 1999). Buna karşın, bu sürece muhalif
olanların özelleştirmeye dair bazı önemli argümanları bulunmaktadır. Gizlilik ve mahremiyet,
gizli maliyetler, hizmet sunumunda azalmalar, hesap verebilirlik, müdahale sonrası izlemede
oluşan sorunlar gibi başlıklar altında bu süreç eleştirilmiştir (Bowie, 1999; Van Slyke, 2003;
Poole ve Mooney, 2006; Field ve Peck, 2003; Beresford, 2006; Beresford, 2005). Özel sektör
hizmetlerinin daha az maliyetli oluşunun hizmetler pahasına olup olmadığına ilişkin
araştırmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Öyle görünüyor ki, yeni sosyal hizmet sunumu, neo-liberalizmin büyük başarısı olarak,
devletin, yurttaşlarına karşı sorumluluklarını üstünden atması için önemli bir yardım sağlıyor.
Bu yeni sosyal hizmet sunumunda devletin rolü yalnızca malların ve hizmetlerin sunumunu
denetlemekten ibarettir. Refah devletinden neo-liberal ekonomi-politiğe doğru dönüşüm,
yurttaşlık idealini salt ekonomik bir metaya indirgiyor. Bu sürecin toplumsal hayattaki
yansımasının, hızla artan marjinalleşme ve incinebilirlik olacağı şüphesi, tüm sosyal bilimcilerin
zihnini meşgul etmelidir.
Yönetselliğin dört temel ilkesi; tasarruf, piyasa güçleri, adem-i merkeziyetçilik ve hesap
verilebilirlik olarak tanımlanmıştır (Langan, 2000: 160). Özellikle sonuncu ilkenin gerçekte ne
kadar etkili olacağına dair yapılan çalışmalar, yönetselliğin en zayıf karnı olarak hesap
verilebilirliği göstermiştir. Tsui ve Cheung (2004), yönetselliğin temel kabullerini ve kavramsal
dönüşümü şöyle sıralamıştır:


Müracaatçı - Müşteri (hizmet müşterisi değil)



Yönetici - Anahtar Kişi (çalışan bir personel değil)



Personel - Çalışan (profesyonel değil)
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Sağduyu veya Profesyonel Bilgi - Yönetim Bilgisi



Çevre - Piyasa (toplum değil)



Etkililik - Verimlilik



Bakım ve İlgi - Nakit ve İhaleler



Kalite - Standartlaşma ve Dokümantasyon

Küresel politik dönüşümde, kimi toplumlar sosyal haklarını yaşar, kimileri zaten pek
gelişmemiş olan sosyal haklarını giderek yitirirken, bugünün tüm toplumları sosyal haklarının
daralmasıyla karşı karşıyadır. Peki bu çerçeve Türkiye’de sosyal hizmetlerde yaşanan dönüşüme
nasıl yansımaktadır?

11.2. Küresel Kapitalizmin
Dönüşümüne Yansımaları

Türkiye’de

Sosyal

Hizmetlerin

Temel bir yurttaşlık hakkı olarak sosyal hizmet ile serbest piyasanın uzlaşmasının
anaakım çerçevesi olarak yönetselliğin Türkiye’deki etkileri giderek daha belirginleşmeye
başlamıştır. Bu etkileşim dört ana koldan yürümektedir. Birincisi, yerel yeni yönetimler
yasasıyla, belediyelerin hem özerkliklerinin hem de sosyal hizmet alanında servis sağlayıcı
olarak etkilerinin artması; ikincisi, vergi yasalarıyla büyük sermayenin sosyal projelere teşvik
edilmesi, böylelikle büyük sermayenin giderek sosyal alanda bir taraf haline gelmesi; üçüncüsü,
özellikle Avrupa Birliği programlarıyla sivil toplumun servis sağlayıcı rolünün pekiştirilmesi
ancak politika üretme rolünün aynı oranda desteklenmemesi; dördüncüsü ise, dini kurum ve
kuruluşların aktif olarak sosyal projeler üretmesinin teşvik edilmesidir.
Bu dört ana unsuru Türkiye’nin tarihi kültürel toplumsal özgünlüğü içinde
değerlendirmek ve birbirleriyle olan etkileşimini de hesaba katarak sosyal hizmetlerin yapısal
dönüşümünü getiren ideolojik ve politik ortamın bir değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yerel
yönetimler, bunların sosyal hizmet sunumuna destek vermeleri bölgedeki sorunların yerel bazda
tespiti ve kısa sürede kendine özgü doğal çözümlerin yerel kaynaklar içinde üretilmesi açısından
önemlidir. Ayrıca hizmet alan bölge insanını yerel yönetimle diyalogu merkezi yönetime kıyasla
daha kolay olacağı için aksayan hizmetler daha çabuk düzeltilebilir, ihtiyaç ve geri bildirimler
daha etkin ve etkili yöntemlerle toplanabilir.
Bu anlamda yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanına girişlerini yasal olarak teşvik
etmek demokratik bir anlayış içinde gerekli bir unsurdur. Ancak günümüz realitesi içinde yerel
yönetimlerin hizmet sunumuna katılımlarını teşvik sadece yasayla yeterli değildir. Yerel
yönetimlere bu yetkinliğe ulaşacak bilimselliği ve sosyal devlet anlayışını bir alt yapı olarak
sunmak gerekmektedir. Aynı zamanda hizmetlerin asgari bağlamda standardizasyonu ve
kalitesinin ve anonimliğinin kontrol edilmesi çok kritik ve ne yazık ki henüz bir karşılık
bulamamış konulardır. Aynı zamanda hizmetin organizasyonunun, sunumunun,
değerlendirilmesinin her aşamasında uzman kişilerin çalışması ve çalışanların ve kalifiye
olmayan sosyal hizmet personelinin de insan hakları, vatandaşlık, toplumsal cinsiyet,
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sömürülme gibi konularda bilinç yükseltme eğitimine sahip olmaları gerekmektedir. Daha da
önemlisi hâlihazırda var olan merkezi bir biçimde kurulmuş ve işletilen sosyal hizmetlerle, alana
yeni entegre olan tarafların koordinasyonunun nasıl sağlanacağı doğru bir biçimde ele alınmış
değildir. Görünen o ki, amaç tamamen alana yeni aktörlerin nüfuz ettirilmesidir. Güçlü bir
denetim örgütlenmesinin olmadığı böylesi bir yerelden doğru sosyal hizmet sunumunun yıkıcı
etkileri çok açıktır.
Diğer yandan, sermayenin her geçen gün sosyal projeler yoluyla bu alana girmesi de
benzer tehditleri beraberinde getirmektedir. Sermayenin toplum gözünde meşru ve dahası
erdemli bir konum elde etmesine ve rıza kültürünün yerleşiklik kazanmasına hizmet eden bu
projelerin çok yararlı sonuçları olabilmekle beraber, uzun vadeli düşünüldüğünde bu
çalışmaların sosyal hizmetlerin bir yurttaşlık hakkı olduğuna ilişkin genel bir yargının
oluşmasının önünde büyük bir engel olacağı açıktır. Sosyal hizmetlerin kamudan doğru
sunulması geleneğinden vazgeçilmesi ve bu hizmetlerin özel sektörlere havale edilmesi
sürecinde sermayenin sosyal projeler yoluyla rol alması tam anlamıyla kolaylaştırıcı bir işlev
görmektedir.
Sosyal sektörde bir sosyal hizmet sunucusu olarak sivil toplum örgütlerin varlığı konusu
ise belki en tartışmalı konulardan biridir. Bir yandan böylesi bir sosyal hizmet sunumu ilk
bakışta çok daha etkili ve verimli bir hizmet sunumunu ve yurttaşların katılımını odak haline
getiriyor gibi görünmekle beraber, son çözümlemede doğası gereği bir politik baskı grubu olan
sivil toplumun bu potansiyelini yitirmesine yol açmaktadır. Her geçen gün daha fazla sosyal
projeyle iştigal eden sivil toplum örgütleri öyle ki sosyal hizmetlerin bir yurttaşlık hakkı
olduğunu savunur olmaktan bile uzaklaşacak gibi görünmektedir.
Sonuç olarak, Avrupa’nın bu alandaki anaakım ideolojisi kuşkusuz Türkiye pratiği için
bir vakum etkisi yaratmaktadır; ancak bu ideolojinin kendi çelişkilerinin yanı sıra Türkiye’nin
özgün bağlamında bambaşka etkileri de söz konusudur. 1980’lerle başlayan sosyal hizmetlerin
hızla piyasalaştırılması sürecine karşın, sosyal hizmet alanında yine de bir eleştirel meydan
okuma ortaya çıkabilmiştir. Çoğu aktiviste göre, geleneksel sosyal hizmet anlayışı güç kişisel
ve toplumsal koşullarla karşı karşıya olan müracaatçıların bu durumunu bireysel bir kusur olarak
görme eğilimindedir. Buna karşın, eleştirel sosyal hizmet uygulayıcıları, hizmetten
yararlananların karşılaştığı sorunların orijinal yapısal nedenlerini ortadan kaldırmaya doğru
yönlendirmek iddiasında olmalıdır (Healy, 2000).
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Uygulamalar
Küreselleşmenin etkilerinin görünür olduğu bir toplumla sosyal hizmet uygulaması seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz toplumla sosyal hizmet uygulamasını küreselleşmenin daralttığı sosyal haklar
bakımından nasıl ele alırsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme, sermayenin dolaşımının küreselleşmesi, buna istinaden üretim
zincirlerinin ulusaşırılaşması, iletişim ve ulaşımın artan olanaklarıyla farklı kültürler arasında
homojenleşen alanların kurulması, tüketimin bu ortak alanın temel öğelerinden biri haline
gelmesi ve özellikle güney ve kuzey yarıküreler arasında refah farkının giderek artması gibi
birçok olguyu içeren bir süreçtir. Hem iktisadi, alt yapıda hem de kültürel üst yapılarda yaşanan
birbirinin katalizatörü olan değişimler konjonktüründe sosyal haklar bireyler ve kitleler
açısından yaşamı sürdürebilmek ve insanca yaşayabilmek için vazgeçilmez, üzerine
düşünülmesi ve değişen toplumsal konjonktürler içinde geliştirilmesi gereken bir alandır.
Sosyal hizmet modern tanımları dâhilinde bir sosyal haktır. Ancak ne sosyal haklar ne
de sosyal hizmet pratikleri ve ideolojileri, içinde bulundukları devletlerin ve bölgelerin politik
ikliminden ve ekonomik alt yapılarından bağımsız olarak düşünülemezler, onlar bu bağlamda
şekillenir ve uygulanırlar. 1980’lerden beri yaşanan politik dönüşüm, 1970’lerdeki kapitalizm
krizi ve bu krize üretilen ekonomik-politik ulusal ve uluslararası bazlı kapitalist çözümlerin
farklı kültürler dâhilinde mayalanarak kimi ülkelerde ağır sanayinin milliyetçi yapısını
koruyarak diğer sektörlerde sermayenin sınırlar ötesi bir çalışma alanına kavuşmasıdır.
En temel sosyal haklardan biri olarak sosyal hizmetler, Avrupa’da yaklaşık yirmi yıldır
neo-liberal ekonomi-politiğin biçimlendirdiği yönetsellik (managerialism) anlayışıyla
dönüşmüştür ve daralmıştır. Yönetsellik olarak Türkçeye çevirebileceğimiz managerialism,
kurumların konu ve işlevlerinden bağımsız olarak benzer yapılar olduğunu varsayar ve bu
varsayıma dayanarak, tüm kurumların fonksiyonlarının genel işletmecilik kurallarının
uygulanmasıyla optimize edilebileceğini ileri sürer. Esasen yönetsellik, Taylorist anlayışın,
“Yeni Kamu Yönetimi” (New Public Management) doktrini altında hizmet ve kamu sektörüne
uygulanmasıdır.
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Bölüm Soruları
1. Küreselleşme nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Yeni kamu yönetimi nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
…………. olarak Türkçeye çevirebileceğimiz managerialism, kurumların konu ve
işlevlerinden bağımsız olarak benzer yapılar olduğunu varsayar ve bu varsayıma
dayanarak, tüm kurumların fonksiyonlarının genel işletmecilik kurallarının
uygulanmasıyla optimize edilebileceğini ileri sürer.
4. Sosyal hizmet modern tanımları dâhilinde bir ……… haktır.
Aşağıdakilerin hangisi boşluğu en iyi doldurur?
a. Turistik
b. Ticari
c. Sosyal
d. Alınıp satılan
e. Hiçbiri
5. Aşağıdakilerden hangisi yönetselliğin ilkelerinden biridir?
a. Tasarruf
b. Piyasa güçleri
c. Adem-i merkeziyetçilik
d. Hesap verilebilirlik
e. Hepsi
6. Birçok ülkede görülmektedir ki, 1980’lerle beraber sosyal hizmetler insan odağından
uzaklaşmaktadır ve giderek ……… odaklı hale gelmektedir.
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Aşağıdakilerin hangisi boşluğu en iyi doldurur?
a. Müracaatçı
b. Toplum
c. Siyaset
d. Pazar/piyasa
e. Kültür
7. Küreselleşme aşağıdakilerden hangisine hız vermemiştir?
a. Kamulaştırma
b. Deregülasyon
c. Özelleştirme
d. Liberalizasyon
e. Piyasalaştırma
8. Küreselleşme devletin örgütlenmesi bakımından bazı değişimlere yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a. Ulusal kamu yönetimlerinin büyüklüğünde, kapsamında, kullandığı kaynaklarda
ve etkileme araçlarında daralma
b. Kamu yönetiminde merkeziyetçi eğilimlerin öneminin artması
c. Kamu görevlilerinin geleneksel statülerinde aşınma
d. Kamu görevlerinde çok sağlam olan istihdam garantisi olan sistemden, sözleşmeli
yapıya yönelme
e. Kamu yönetiminde “işletme yöneticiliği” anlayışının ön plana çıkması
9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
……………………., kendi meşruiyet temellerinin sorgulanmasına yol açacak bir
biçimde, yurttaşların sosyal hizmetlere ulaşımını rekabetçi bir ortamda alınıp satılabilir
bir meta haline getirmektedir. Bireysel ve toplumsal haklara dayalı bir meşruiyeti olan
………………………, toplumsal denetimi doğrudan kendi aygıtlarıyla sağlamayı
tercih etmişken, 1980’lerden bu yana yaşanan süreçte toplumsal denetimin yeni araçları
ortaya çıkmıştır.
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10. Yönetsellikle beraber söz konusu olan aşağıdaki kavramsal dönüşümlerden hangisi
yanlıştır?
a. Müracaatçı - Müşteri
b. Çevre - Piyasa
c. Standartlaşma ve Dokümantasyon - Kalite
d. Bakım ve İlgi - Nakit ve İhaleler
e. Profesyonel Bilgi - Yönetim Bilgisi

Cevaplar
1) Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş-tokuşundan doğan bir
uluslararası bütünleşme süreci.
2) Temel ilkelerini, devletin faaliyet alanının küçültülmesi ve performans hedeflerine,
çıktılara (sonuçlara), hizmet anlayışına ve piyasa sisteminin önemine yapılan vurgunun
oluşturduğu yönetim anlayışı.
3) Yönetsellik, 4) c, 5) e, 6) d, 7) a, 8) b, 9) Modern ulus devlet, modern devlet, 10) c
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12.TİNSELLİK (MANEVİYAT)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Tinselliğin Anlamı



Tinselliğin Sosyal Hizmette Yarattığı Dönüşüm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Tinsellik nedir?
2. Tinsellik, sosyal hizmete nasıl bir katkı sağlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tinsellik (Maneviyat)

Tinsel Sosyal Hizmet

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İnsanın kendine dair arayışı Okuyarak,
eleştirel
bir
ve ruh dolu bir yaşama dair biçimde
düşünerek
ve
entelektüel
derinlik tartışmalara katılarak
kazanmak
Sosyal hizmetin pozitivist ve Okuyarak,
eleştirel
modernist köklerine karşı biçimde
düşünerek
tinsel itirazları öğrenmek
tartışmalara katılarak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Tinsellik: Ruhsallık, maneviyat. Ruh dolu bir yaşam.



Tinsel sosyal hizmet: Sosyal hizmetin biyo-psiko-sosyal boyutlarına tinselliğin de
eklenmesi gerektiğini savunan çağdaş bir sosyal hizmet yaklaşımı.

234

Giriş
Bu bölümde sosyal hizmette özellikle son yıllarda iyiden iyiye artan tinsellik/maneviyat
olgusuna olan vurgu; anlam, merhamet, kendine dönüş ve yerli bilgi gibi konulara referansla
tartışılmaktadır.
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12.1. Tinsellik (Maneviyat)
Tinsellik (spirituality; ruhsallık; maneviyat) son yıllarda özellikle Batı ülkelerindeki
sosyal çalışma literatürünün başat konularından biri haline geldi. Seküler bir toplumda dinsel
pratikler her zaman tartışma konusu olmuştur, ancak post-modern toplumun ortaya çıkışı ile
birlikte kutsal alan ve profan alan arasındaki sınırlar bir hayli silikleşmeye başladı. Buna koşut
olarak, seküler sosyal çalışma da post-modernizm ile gelen bir meydan okumaya maruz kaldı.
Bu meydan okumanın ardından sosyal çalışma, bireyi bir bütün olarak görmek
konusunda artan bir duyarlık kazanmış olmakla beraber, seküler bir alanda din ve tinselliğin bu
bütünün neresinde olduğu veya sosyal çalışmacılar tarafından ne derece kabul edildiği konuları
belirsizliğini sürdürmektedir (Furman ve ark., 2004).
Son yıllarda artan tinsel itirazlarla karşı karşıya kalan sosyal çalışma, kimi
akademisyenlerce yeni kavramlarla birlikte yeniden kurulmaya çalışılıyor. Bu itirazların öncü
isimlerinden Canda’ya göre (1999), tinsellik ruh dolu (duygulu) bir yaşamdır, ancak sosyal
çalışma büyük oranda kendi tinsel kökleriyle bağlarını koparmıştır. Tinsellik tüm insanların
birbirleriyle bağlantılı olduğuna dair bir kavrayıştır; şefkat buna ilişkin farkındalıktan doğar.
Böylece, ortak bir sorumluluk duygusu ortaya çıkar. Yardım edici bir meslek olarak sosyal
çalışma, insanı tüm karmaşası ve bütünlüğü içinde görmek üzere, insan davranışını “çevresiyle
birlikte birey” ve biyo-psiko-sosyal yaklaşımla anlamaya çalışmaktadır. Ancak, modern
sorunlarla birlikte daha etkili ve daha bütüncül olabilmek için sosyal çalışmanın bir de tinsel
boyuta ihtiyacı vardır (bio-psycho-social-spiritual) (Kvarfordt, 2005). Bu ihtiyaca yanıt olarak
sosyal çalışmanın genel çerçevesine tinsel boyutun dâhil edilmesiyle birlikte yeniden ele alınan
birey; biyolojik, ruhsal, sosyal alanlarının yanı sıra “tinsel” alanıyla da bir varlık olarak
tanımlanır.
Sosyal çalışmada tinsel boyuta yapılan artan vurguya post-modern eleştiri eşlik
etmektedir. Coates ve arkadaşlarına göre (2005), sosyal çalışma modernist ve etnosantrik
paradigmalardan yana tercihte bulunmuştur ve bu tercih kabul edilebilir bilgi ve uygulamanın
kurallarını tanımlamıştır. Bu süreç, yalnızca entelektüel sömürgeciliğe katkıda bulunmakla
kalmamış, ayrıca yerel bilginin de marjinalleşmesine ve değersizleşmesine sonuç vermiştir.
Böylece, mesleki emperyalizm ile inanılmaz çeşitlilikteki geleneksel sosyal bakım modellerinin
yerini modern kurumsal modeller almıştır.
Özellikle son yıllarda Batılı sosyal çalışma çevrelerinde, din ve tinselliğin sosyal çalışma
uygulamasındaki yeri üzerine, post-modernizmin getirdiği eleştirel aklın da eşlik ettiği geniş bir
literatür oluşmuştur. Bu literatürün Batı bağlamında meşruiyetini sağlayan kavramsal çerçeveyi
ise, bireyin bir bütün olarak ele alınması ve kendi gerçekliği içinde anlaşılması gereği
sağlamaktadır. Bu anlamda, Batı’da ortaya çıkan bu tartışmaların sosyal çalışma uygulamasını
“tamamlayan” bir yönü bulunmaktadır. Bununla birlikte, Batı’da bireyin yaşadığı hayata ilişkin
gerçek bir “anlam” arayışı çerçevesinde önemli katkılar sağlayan tinselci yaklaşımların, henüz
gerçek anlamda sekülerleşme krizini aşmayı başaramamış olan bizim toplumumuzda ne gibi bir
izdüşümü olacağı sorunu tartışmaya değerdir.
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Peki geleneksel sosyal çalışmaya en güçlü eleştirileri getiren yaklaşımlardan biri olan
tinsel sosyal çalışma gerçekte nedir?
Her şeyden evvel, tinsel sosyal çalışmanın zorunlu olarak dinsel olduğu iddiası doğru
değildir. Tinsellik elbette dinselliği içerir, ancak dinsel olmayan bir tinsellik mümkündür.
İnsanın insanlık durumu üzerine tefekkürü ve kendine dair keşfi veya keşif arzusu tinsel bir
deneyime karşılık gelir.
Sosyal çalışma insana yardım etme iddiasında olan bir meslektir. Öyleyse evvela insanı
anlaması iktiza eder. İnsanı anlamadan veya insanı anlamaya ihtiyaç duymadan ona müdahale
etmek veya onu değiştirmeye kalkmak beyhude ama aynı zamanda zalimce bir iştir.
Pozitivizmin son kalelerinden biri olan sosyal çalışmanın insan görüşü maddecidir. Modernizm
eleştirisine koşut olarak medikal modelden vazgeçen ve insanı çevresi içinde konumlandıran
sosyal çalışma, insanı “biyo-psiko-sosyal” bir varlık olarak görme eğilimindedir. İnsan
davranışını belli birtakım yasalara bağlayan ve böylece nesnel araç ve yöntemlerle
açıklayabileceğini vehmeden sosyal çalışma insanın ne kadar kaotik ve karmaşık bir varlık
olduğunu fehmeden bir bakış geliştirememiştir.
Geleneksel sosyal çalışmada insan bir prototiptir. Bu yaklaşım insanın kendini arayışını
yok sayar. İnsana dair böylesi bir tasavvur sosyal çalışmayı da, Canda’nın ifadesiyle söyleyelim,
kendi ruh köklerinden koparır.

12.2. Anlam
Ruh köklerinden kopmuş bir sosyal çalışma ne anlama gelmektedir? Kadim olana
yaslanmayan kadük kalır. Sosyal çalışma kadim bir gelenekten yoksundur. Daha kötüsü, kadim
geleneğe reddiye düzmüştür. Avrupa-merkezci epistemoloji yerli (indigeneous) bilgiyle arasına
kapanmaz bir mesafe koymuştur.
Hâlbuki anlam arayışı yerli bir arayıştır. Bilim nesnel bilginin peşindedir, ancak insan
öznel bir pencereden bakar evrene. Bu öznel pencerenin beslendiği kaynaklar çoğu zaman kadim
olandan beslenir ve tinsel bir ihtiyaca karşılık gelir. Bundan dolayıdır ki, kültürümüzde ilim
kadar irfan da ve bilgi kadar hikmet de kıymet görür. Hatta bilim nesnel bilginin izini
süredursun, hakikat arayışına irfan ve hikmet rehberlik eder.
İşte bu nedenle, tinsel bir sosyal çalışma, “sosyal hizmet” iddiasının ancak bir “sosyal
hikmet” bakışıyla mümkün olacağını ileri sürecektir. Nesnel bilgi, kadim köklerden gelen
ârifâne bilgelikle taçlanmadığı sürece insanı değiştirmek iddiasında iken onu öldürmüş
olacaktır, hem de tam da güçlendirdiği sırada.
Büyük mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi “maddeye tapanlar, deniz suyu içene benzerler;
içtikçe hararetleri biraz daha artar” diyor. Tinsellik deniz suyuyla harareti artanlara kana kana
içsinler diye duru bir su sunma girişiminden başka bir şey değildir. Gerçek anlamda güçlenme
de böyle bir şey olsa gerek.
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Cündioğlu “insan, varoluşunu, düşünemez, akledemez, sadece duyumsar (hisseder).
Varoluşu bilmek düşünme değil, duyumsama aracılığıyladır. Var veya varlık kavramlarını
düşünen/düşünebilen insan, varoluşunu düşünemez, aksine anlar ve duyumsar; ben’in varlığı
kendisini akla değil, duyulara ve duygulara teslim ettiği içindir ki düşünen insan kendisinden
gayrını dolaylı olarak bilirken, kendisini (aynını) dolayımsız olarak bilir” diyor (2012). Varoluş
bir bilgi meselesi değil, sezgi meselesidir. Varoluş üzerine tefekkür ise tinsel bir eylemdir. Şu
halde, insanın, varoluşu üzerine tefekkürüne kulak vermeli ve bu son derece öznel alanı ve
anlam arayışını tinsel bir kabulle karşılamalıdır.
Sosyal çalışma için bu tinsel kabul hem hizmet alanların öznel anlam arayışlarına hem
de tinsel başetme süreçlerine rehberlik etmek bakımından önemlidir. Tinsellik sosyal çalışma
için çoğu zaman pratik bir mesele olarak ele alınmış ve salt bir terapötik araç olarak görülmüştür.
Hâlbuki tinsellik daha aslî bir meseleye, anlam arayışına karşılık gelir. Annemin kanser
hastalığıyla mücadelesi bunun iyi bir örneğidir. Doğrusu, buna “mücadele” demek onun
varoluşsal deneyimine haksızlık etmek olur. Üniversitenin hazırlık sınıfına gidiyordum.
Ağabeyim ısrarla çaldırdı telefonu. Telefondaki ses ağlamaklı, "annem kanser olmuş, yarın
ameliyat olacak" diyordu. Eve geldiğimde, zili çalmak üzere davrandım. İçerden gülüşmeler
geliyordu. Ne kötü bir şaka bu, diye geçirdim içimden. Oysa “gerçek”le dalga geçmekten başka
bir şey değildi bu. Rabbim diyordu annem, sonsuz şükürler olsun, bana bu hastalığı nasip etti.
Kanseri bilirdim de, idrak etmezdim, diyordu. Rabbime şükürler olsun, şimdi kanserli hastaların
halinden anlayabilirim. Aradan 18 sene geçti ve annemin mütevekkil hali onun en büyük şifa
kaynağı olmaya devam etti.
İnsan her sorun veya hastalığına dair bir anlatı inşa eder. Bu anlatı kişinin hayata dair
anlam arayışı ve amaçlarından devşirdiği bir hikâyedir aslında. İnsan kendi hikâyesini yazar.
Sosyal çalışmacının bu hikâyeye kulak vermeksizin sunduğu reçeteler dışsal ve yabancı
kalacaktır. Sosyal çalışmacının giriştiği “müdahale” olsa olsa bu hikâyeyi bozucu bir etkide
bulunacaktır.
Anlatısını inşa eden insanın anlam arayışı gibi sosyal çalışmacı da müdahale veya
açıklama sevdasını bir kenara bırakıp, anlamın peşine düşmelidir. Tinsel sosyal çalışma
ülkemizde “manevi sosyal çalışma” diye de anılmaktadır ve kavramın sosyolojik çağrışımları
bir yana bırakılırsa, harikulâde bir çeviri olduğu söylenebilir, zira manevi sözcüğü
“manâya/anlama dair” anlamına gelir. Yani manevi sosyal çalışma anlamın izini süren bir
yaklaşımdır. Geleneksel sosyal çalışma ise anlamın değil, açıklamanın peşindedir. Handiyse
kutsal saydığı pozitivist metodolojiye yaslanan geleneksel sosyal çalışma nesnel bilgi ve
müdahale iddiası gereği her şeyi genelgeçer yasalarla açıklayabileceğini sanır. Bu bakış açısı,
sezgileri/duyguları değil, davranışı önceler. Ruhu/tini değil, psikoyu önceler. Yani beden ruhtan
önce gelir. Tinle işi yoktur sosyal çalışmanın, zihin ile ilgilenir.
Hâlbuki insan evvela tindir. Taoizm’in kurucusu Lao Tze “davranış kuralları ve sosyal
kontrol icat olundu, ahlâksızlık ve zulüm peyda oldu” diyor (Canda, 1999). Maalesef sosyal
çalışma ahlâksızlık ve zulüm yerine davranış kuralları ve sosyal kontrolle ilgilenmektedir.
Canda’ya göre, bizler rollerle ve kurallarla bağlı oldukça, kategorize edildikçe ve sosyal olarak
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kontrol altında tutuldukça, doğal merhamet; suni, bürokratik ve teknokratik bir müdahaleye
indirgenmektedir.

12.3. Merhamet
Sosyal çalışmanın yitirdiği ruh köklerinden bahsetmiştik. Tinsel sosyal çalışmaya göre
yitirilen ruh köklerinde merhamet yatar. Geleneksel sosyal çalışma profesyonelliğin nesnel
tutumu içinde hizmet alanlarla mekanik bir ilişki kurarken, tinsel sosyal çalışma
şefkat/merhamet eksenli bir uygulama vaz’ eder. Schopenhauer “kişi kendisini karşısındaki
kişinin yerine koyarak ona karşı merhamet duygusu besler. Bu şekilde karşısındaki kişinin
dertlerine o da iştirak eder. Bu iştirak sayesinde, karşıdaki kişinin acılarını bu kişi bizzat kendisi
de duyar. Bu nedenle, onun acı çekmesine engel olmaya çalışır. İşte burada karşılaştığımız
duygu, merhamet duygusudur. Bu duygu insanı, serbestçe hakikî adalet ve insan sevgisine
götürür. Bir davranış ancak ve ancak merhamet duygusu ile ortaya çıkmışsa ona ahlâkî bir değer
atfedilebilir. Bunun dışında başka güdü veya duygularla tetiklenen davranışların hiçbiri için
ahlâkî olma olasılığı dahi söz konusu değildir” diyor (2009).
Merhamet insanı yüceleştirir Schopenhauer’a göre. Mutlu olmak için başkalarının
dertleriyle dertlenmek gerekir. Bir paradokstur bu. Ama ancak tinsel bir bakış açısı bunu bir
paradoks olmaktan kurtarır ve hüzün ile neşeyi özbeöz kardeş kılar. Levinas’ta “ötekine karşı
sorumluluk” olarak karşımıza çıkan, çoğunun empati diye andığı, başkasının derdiyle
dertlenmek, yekdiğeriyle hemhâl olmak ne modern zamanlarda sıradan insanın dünyasında ne
de sosyal çalışma gibi modern mesleklerde kabul gören bir şeydir, zira çağımız bir hazlar
çağıdır.

12.4. İçiçelik ve Bağlılık
Sıradan insanın da insana yardım eden mesleklerin de kriteri, “başarı” ve “mutluluk”
gibi insan hazlarıyla tanımlanmış kavramlardır. Sorun durumu atlatılması/başedilmesi gereken
bir durum olarak tanımlanır. Hâlbuki sorun belki devânın ta kendisidir. Başarıya övgüler düzen
çağ, zorunlu olarak “başarısızlar”ı yaratır. Modernite ikili karşıtlıklarla kurulmuştur. Birbirini
ezen, yok sayan karşıtlıklar… Gücün belirlediği karşıtlıklar…
Hâlbuki bizim geleneğimizde “her şey zıddıyla kaimdir” anlayışıyla ortaya çıkan,
Taoizm’de “yin yang” kavramıyla tecessüm eden, Hegel’in diyalektiğinde, büyük şair William
Blake’in “karşıtlıklar yoksa ilerleme olmaz” mısraında ve daha pek çok yerde, dünyanın tüm
kadim geleneklerinde karşımıza çıkan anlayış tinsel sosyal çalışmaya rehberlik etmektedir.
Her şeyin yekdiğeriyle bağlantılı olduğu düşüncesi (interconnectedness) modernist
karşıtlıkları ortadan kaldırmakta ve karşıt gibi görünenlerin birliğe/vahdete hizmet ettiği
anlayışını önermektedir. Şu halde, modernitenin yarattığı karşıtlıkları ortadan kaldırmak ve
hayır ile şer arasındaki ontolojik bağı doğru okuyabilmek gerekir. Başarıya övgüler düzülen bir
çağda başarısızlığın erdemlerinden dem vurmak gülünç bulunacaktır, ancak insanı
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olgunlaştıran/kemâlâta eriştiren şey başarısızlıkları, acıları, dertleri, sorunları ve arayışıdır.
Acılar insanın kendini arayışına rehberlik eder.

12.5. Hayırseverlik
Böyle bir bakışın ürünü olarak, sosyal çalışmanın öncülü sayılabilecek hayırsever
çalışmalar varsıl ile yoksul arasında tinsel bir köprü inşa etmeyi hedefliyordu. Geleneğimizde
söz konusu bu köprü Batı’da olduğu gibi sadece yoksullara yardım bağlamında değil, tüm
toplumun refahını kuşatan bir bağlamda inşa olmuştur. Selçuklu ve daha sonra Osmanlı vakıf
geleneği sadece yoksullara yardımı amaçlamaz, ayrıca yüzlerce farklı alanda insanı, diğer
canlıları ve şehri inşa ve ihya amacı güder.
Modern sosyal çalışma hayırseverlikten doğmuş ve refah devletine giden süreçte sosyal
hizmetleri profesyonalize etmiş ve kurumsallaştırmıştır. Hayırseverliğe reddiye düzen modern
sosyal çalışma refah devleti ideolojisi çerçevesinde hak kavramını en temel referans olarak
kabul etmiştir. Böylece yoksulun hakkı varsılın vicdanına bırakılmıyor, bir kamu sorumluluğu
olarak tanımlanıyordu. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımları bir hak olarak tanımlamanın
sonuçlarından biriyse varsıl ile yoksul arasındaki hayırsever gelenekten gelen bağın silikleşmesi
olmuştur. Yoksul veya ihtiyaç sahibi kişinin muhatabı profesyonellerdir ve bu teknik bir işe
indirgenmiştir.
Tinsel bir sosyal çalışma, kadim geleneğe geri dönüşü değil, onunla barışmayı
savunmaktadır. Modern zamanlarda varsıl ile yoksulun karşılaşma, buluşma, birlikte varolma
alanları ve imkânları ortadan kalkmaktadır. Oturdukları semtlerden, kullandıkları yollara değin
her şeyleri ayrışmıştır. Gözden ırak olan gönülden de ırak olmaktadır. Tinsellik nasıl hayata dair
her alanda ve anda vahdeti/birliği öngörüyorsa, bu iki kategori için de aynını ileri sürmektedir.
Tinsellik hayırseverliği bir lütuf değil, hakkı teslim ve temas imkânı olarak görmektedir.
Diğer yandan, hayırseverlik sadece varsıl ile yoksulun maddi yardımlaşma bağlamında
buluşması anlamına gelmez. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü örneğinde olduğu gibi bir
dayanışma anlamına da gelebilir. Bir bakın geleneksel sosyal çalışmanın yardım normlarına.
Kapitalist üretimin bir izdüşümü kabilinden hap gibi çözümler, maddeler halinde sıralanmış
yönergeler, planlı değişim süreci basamakları… Canda’nın deyimiyle, teknokrasi… Geleneksel
sosyal çalışmanın teori tasavvuru da böyle değil mi? Bir tür uygulama kılavuzundan ötesi
değil…
Tinsel sosyal çalışma söz konusu bu teknik “yardım”a ruh üfleme çabasıdır. Ne onu bir
tür hayırseverliğe dönüştürme ne de kamusal sorumluluklardan vazgeçme, sadece yitirdiği
“öz”üyle buluşturma… Profesyonellik iddiası merhamet ve şefkat gibi kavramlara savaş açmak
suretiyle bu özden uzaklaşmıştır. Hâlbuki belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz kavramlar
merhamet ve sevgidir. Kapitalizmle beraber ruhsuzlaşan, soysuzlaşan ve zalimleşen insan sosyal
çalışmanın üfleyeceği ruha muhtaçtır. Tinsel sosyal çalışma bir toplum tasavvurudur aynı
zamanda. İyi ve erdemli bir toplum tasavvuru…
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12.6. Manevi Sosyal Çalışma Yerine Tinsel Sosyal Çalışma
Ülkemizde “spiritual social work” genellikle “manevi sosyal çalışma” diye
çevrilmektedir. Daha evvel bu çevirinin ne kadar harikulâde olduğunu ifade etmiştik, ancak
harikulâde oluşu “doğru” olduğu anlamına gelmez. Harikulâdeliği tinsel sosyal çalışmanın en
önemli boyutlarından birini doğrudan vurguluyor olmasından. Tinsel sosyal çalışma ma’nâ
peşindedir, anlamın izini sürer. Derinlerdeki anlamı yüzeye çıkarmak için tinsel bir arkeoloji
icra eder. Bu yönüyle manevi sosyal çalışma karşılığı tinsel sosyal çalışmanın ruhuna temas
etmektedir. Ama diğer yandan, kavramlar yaşayan şeylerdir ve bir bagajları vardır. Tarihsel ve
sosyolojik olarak türlü çağrışımlarla yüklüdürler. Manevi kavramı da böyledir ve bizde daha
çok dinselliği/dindarlığı çağrıştırmaktadır. Manevi sosyal çalışma da bu bakımdan daha çok
“dini sosyal çalışma” gibi algılanmaktadır. Veya bir başka boyutuyla ekleyelim, manevi sosyal
çalışma ya hizmet alanların dini ihtiyaçlarını önemseme veyahut sorunlara dinsel birtakım
çözümler sunma gibi algılanmaktadır. Aslında bu bile tek başına kıymetli bir iştir, zira hizmet
alanlar dini bazı ihtiyaçlar duyabilirler ve sosyal çalışmacının bu ihtiyaçlara yanıt arayışına
girmesi gayet doğaldır. Örneğin, terminal dönemdeki bir hasta başucunda Kuran okunmasını
talep edebilir veya huzurevindeki yaşlılar dini sohbetlere katılma ihtiyacı duyabilirler.
Hâlbuki tinsel sosyal çalışma bunu da içeren ama bundan daha fazla bir şeydir. Tinsellik
insan olanın özüne dair bir şeydir ve farklı kültürlerde farklı biçimlerde tecessüm etmekle
beraber özü itibariyle anlam arayışına ve hayata dair bir gayeye karşılık gelir. Sosyal çalışma da
tıpkı biyo-psiko-sosyal boyutlar gibi bir boyut olarak ele almalıdır tinselliği. Canda tinselliğin
din yoluyla ifade bulabileceğini, ama aynı zamanda dinsel olmayan, hatta ateist formlarla ifade
edilebileceğini ileri sürmektedir.
Diğer yandan, sosyal çalışmada biyo-psiko-sosyal boyutlar daha çok ekolojik bir
çerçevede ele alınır ve “çevresiyle birlikte birey” yaklaşımı sosyal sistemler bağlamında
anlaşılır. Hâlbuki tinsel sosyal çalışma çevresiyle birlikte birey yaklaşımını salt sosyal olmaktan
çıkarır, ona tinsel bir bağlam kazandırır. İç içelik ve her şeyin yekdiğeriyle bağlantılı olduğu
anlayışı, bireyi çevresiyle bir bütün olarak görmemizi sağlar. Bu bütün tasavvuru çevreye de
adalet penceresinden bakmamıza yardımcı olacaktır. Bireyin kendine dair keşif yolculuğunun
ardından oluşacak farkındalık çevresel bir farkındalığı da yaratacaktır. Kişinin kendine dair
farkındalığı ötekine dair bir sorumluluk ve adalet duygusunu inşa edecektir.
Gelin görün ki, ülkemizde ne manevi ne de tinsel konular sosyal çalışma eğitiminde yer
bulabilmiştir. Bırakın tinselliği, insanların çoğu yaşadıkları sorunlarda teslimiyet ve tevekkül
içinde dini/ilahi bir açıklama arayışına girmekte ve dine sığınmaktadırlar. Bu bile nesnel bir veri
olarak sosyal çalışma eğitiminin gündeminde olmalıdır. Maalesef genç sosyal çalışmacı adayları
yaşadıkları toplumdaki onlarca farklı inancı tanımaksızın sahaya çıkmaktadırlar. Psikiyatrların
ve psikologların toplumumuzda alaycı bir biçimde “deli doktoru” diye anılmasının bir sebebi de
bu olabilir mi acaba? Ruhu yok sayan meslekler ruhun en derinlerindeki yaraları sarmaya
çalışıyor. Hem de bunu çoğu zaman kimyasal ilaçlarla yapmaya çalışıyor. Toplumumuzda
kahve falına ve türlü diğer fallara bunca ilginin kaynağını anlamayan veya anlamaya çalışmayan
bir sosyal çalışmacının başarılı olma ihtimali çok düşüktür. Bir cem evinin kapısından girmemiş
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veya sûz-i dil-ârâ Mevlevi ayinine kulak vermemiş bir sosyal çalışmacının bu toplumun insanını
anlaması mümkün müdür?
Hangi inanca sahip olursa olsun, insan doğası gereği tinseldir. Sosyal çalışmanın bu
gerçekle yüzleşmesi gerekmektedir. McKernan’a göre (2005), son zamanlarda tinsellik ve
sosyal çalışmanın birbirine yakınlaşmasının üç sebebi vardır. Birincisi, bizim tinsellikle
kurduğumuz bağ değişmektedir. Tinselliğin farklı biçimlerde daha erişilebilir olması bir yana,
bizler aşkın ve mistik olana dair yeni sözcükler ve metaforlar keşfediyoruz. Tinsel perspektifler
bilimsel sahada da rağbet görüyor (kuantum fiziği, kaos teorisi, vb.) ve dini formüller dışında
sanat ve alternatif şifa gibi yeni öğrenme biçimleri bizlerin tinsel boyutu anlamamıza yardımcı
oluyor. Tinselliği artık sadece belli bir grubun sahip olduğu belirli bir inanma biçimi olarak
görmekten uzaklaşıyoruz. İkincisi, günümüzde bir tür sürekli kaygı ikliminde yaşıyoruz.
Bilimsel ilerleme ve kontrol; küresel terörizm, çevresel krizler, savaşlar, katliamlar ve küresel
yoksulluk karşısında çaresiz ve yetersiz kalıyor. Bu istikrarsız zamanlarda insanlık yeni bir
pencereye ihtiyaç duyuyor. Üçüncüsü, tinsellik ile sosyal çalışma birbirine yaklaşıyor, zira
sosyal çalışmanın köklerinde tinsellik yatıyor. Sosyal çalışmanın Hıristiyan ve Yahudi
hayırseverlik geçmişi tinsellikle bir köprü kurma potansiyeli oluşturuyor.
Bizler, Batı dışı dünyanın insanları Batı’ya dair kimi genellemelere sahibiz. Rönesans,
Reform ve Aydınlanma devrimlerini yaratmış ve tümüyle sekülerleşmiş bir Batı tasavvuruna
sahibiz. Hâlbuki örneğin Fransa’da okulların neredeyse üçte biri Katolik kilisesine aittir. Sosyal
çalışma okullarının çok önemli bir bölümü Avrupa’da Katolik, Protestan ya da Evangelik
kiliselerine aittir. Bırakın tinselliği, okulların çok önemli bir bölümü kilise tarafından
desteklenmektedir. Yani sosyal çalışma Batı’da aslında dini köklerinden kop(a)mamıştır.
Geleneksel sosyal çalışmacıların tinselliğe karşı mesafeli duruşu sadece mesleğin
pozitivist yöneliminden değil, ayrıca meslek elemanlarının korku ve kaygılarından kaynaklanır.
Tinsellikten bahis sanki zorunlu olarak belli bir dine veya inanca dâhil olmak anlamına
gelecekmiş gibi bir algı söz konusudur.
McKernan’a göre (2005), tinsellik çalışmasına dair verimli mesleki keşifler ancak şu
faktörler mevcut bulunduğunda gerçekleşir:





Farklılığa saygı ve yekdiğerimizin deneyimlerinden bir şeyler öğrenebileceğimiz kanaati
gibi ana değerler üzerine bina olmuş hoşgörü,
Tinsel inançları, iyi sosyal çalışma örneklerinden doğan ilkeler karşısında hesap verebilir
kılmaya dair ciddi bir bağlılık,
Sosyal çalışmanın mesleki etik kodlarıyla çatıştığında herhangi bir inancın eleştiriye açık
olması,
Sosyal çalışma araştırması veya kutsal bir metinle uğraşıyor olmamızdan bağımsız
olarak, inançlar, ritüeller ve yorumlar en iyi tecrübe yoluyla anlaşılır. Sosyal çalışmanın
diğer tüm yönleri gibi inançlara karşı böyle bir tutum da sosyal çalışmacıları başkalarına
ve yeni ve farklı fikirlere açık tutar,
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Mesleki verimliliğin büyük bölümü evvela kendimize karşı ve böylece hizmet alanlara
karşı sahici olma kabiliyetinde yatar. Nitelikli bir tinsellik açıklık ve sahiciliği
destekleyen disiplin ve yaşam tarzını salık verir. Doğrusu, bu etkili sosyal çalışma ve
tinsel uygulamayı sahte ve gayrı-ahlâki uygulamadan ayırmada hayati bir faktördür. Bu
zorunlu inancın sahici duruşun yerini aldığı dogmatizmde görülebilir,
Bir sosyal çalışmacının tinsel uygulamasını sormak, teori temelini sormak kadar normal
sayılmalıdır.

12.7. Kendine Dönüş
Rollo May’e göre (2000), kaygılarla kuşatılmış bir çağda yaşayan bireyler olarak tek
kazancımız hayatın bizi kendimizi daha fazla tanımaya itiyor olmasıdır. İlkelerin ve değer
yargılarının altüst olduğu bir dönemdeyiz ve toplum “kim olduğumuz ve ne olmamız gerektiği”
konusunda bize yol göstermeyince geriye kendimizi tanımak kalıyor. Ve sonra şu soruyu
soruyoruz: “Acaba iç dünyamda sırtımı dayayabileceğim bir dayanak var mı?” Horney’e göre
(1986) ise, “çağdaş kültür, ekonomik açıdan bireysel rekabet ilkesine dayanır. Soyutlanmış
birey, aynı topluluğun diğer bireyleriyle çarpışmak, onları geçmek ve çoğu zaman onları bir
yana itmek zorundadır. Birinin çıkarına olan diğeri için sakıncalıdır. Bu durumun ruhsal sonucu,
bireyler arasında yaygın, düşmanca bir gerilimdir. Herkes herkesin o anda ya da gelecekte
rakibidir. Bu durum, dürüst olma ya da birtakım nezaket kurallarının arkasına saklanma
çabalarına karşın, özellikle aynı meslek gruplarında barizdir. Bununla birlikte, rekabetin ve buna
eşlik eden olası düşmanlığın tüm insan ilişkilerini kapladığını belirtmek gerekir.”
Yaşadığımız vahşi rekabet ve tüketim çağında insanın kendinden başka sığınağı
kalmamıştır. Artık ne bir keşiş gibi manastıra çekilmek ne de bir çilehanede halvete çekilmek
mümkündür. İnsanın çilehanesi de manastırı da özüdür artık. Kalabalıkların içinde yalnız olan
insan kalbinin etrafında tavaf etme arzusu duymaktadır. Küresel kapitalizme karşı en onurlu
başkaldırı belki insanın kendi gönlünde bir mâbed inşa etmesidir. Bu ihtiyacın ve arzunun bir
ürünü olarak, son zamanlarda gündelik dilimize bile sirayet eden tinselliğin varlığına tanıklık
ediyoruz. Karma, enerji, evren sözcükleri neredeyse herkesin dilinde artık. Herkes tinsel bir izah
arıyor açmazlarına. Tinselleşen dil gönülleri de yumuşatıyor, bir merhamet ve sevgi dili
yükseliyor ince ince.
Payne’e göre (1997), sosyal çalışmacının, hizmet alanın korku ve kaygı dolu anlarında
başvuracağı yegâne etkili yol onun kederine ortak olmak ve böylece onun dünyasıyla bağlantı
kurmak ve güvenli bir ortamı yeniden tesis etmektir. Yani sosyal çalışmacı da söz konusu bu
merhamet ve sevgi dilinden nasibini almalı ve bireyin gönlünde inşa edeceği mâbedin taşlarını
birlikte döşemelidir.
Böyle bir bakışa sahip olan sosyal çalışmacı evvela; insanlara bir bütün olarak muamele
edecek, deneyimlerine dair kendi anlayış ve yorumlarına saygı duyacak ve hizmet alanları odak
olarak konumlandıracaktır. Ayrıca, sosyal çalışmacı; tinselliğe koşut olarak, sembolik etkileşim
ve fenomonoloji alanlarından yararlanmak suretiyle, sosyal çalışmanın kullandığı pek çok
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psikoloji kuramının aksine, insanları daha esnek, daha az determinist ve daha az yargılayıcı bir
biçimde anlamaya çalışacaktır.
İnsanın kendine dönüşü, ötekine dair önyargılarından da arınmasını zaruri kılacaktır, zira
kendine dönüş şimdilerde anlaşıldığı gibi bir tür kendine tapma ve narsisizm değil, egoyu ruha
dönüştürme gayretidir. Kendine dönüş, son tahlilde kendinden dönüş olacaktır. Veya bir başka
ifadeyle söyleyelim, kendindeki aşkın (transcendental) tezahürleri keşfetmek ve kendini aşkın
olanda yitirmektir. Spinoza’da, Kierkegaard’da, Uzak Asya inançlarında ve elbette tasavvufta
karşımıza çıkan bu yiterek kendini bulma hali, insanı diğer tüm canlılara karşı sevgi ve merhamet
dolu kılacak ve sorumlu hissettirecektir. Bu bakış, hayatın içindeki çeşitliliği ve kesreti vahdetin
tezahürlerinden başka bir şey olarak görmediğinden, yani çokluktaki birliği görebildiğinden
dolayı doğal olarak demokratik, barışçıl ve çoğulcudur. Tıpkı Mevlana’ya atfedilen şu sözlerde
olduğu gibi:
Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister Mecusi, ister putperest ol, yine gel,
Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...
Mevlana bir rubaisinde insanın içinde sakladığı cevheri şu sözlerle ifade ediyor:
Canının içinde bir can var, o canı ara!
Dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara!
A yürüyüp giden sûfî, gücün yeterse ara;
Ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara!
İçindeki cevheri keşfeden insan artık ayrılık-gayrılık davasından vazgeçecektir. Yine
Mevlana’ya kulak verelim:
“Birlik şarabını ver, hepimizi aynı derecede sarhoş et de hepimiz toplanalım, görünüşteki
ayrılıkları bir anda giderelim. Ben davasından geçtik mi, su kıvamını alır, her kabın rengine,
şekline uyarız. Biz bir ağacın dallarıyız, hepimiz de kapı yoldaşlarıyız.”

12.8. Yerli Bilgi
Tinsel sosyal çalışma sadece yerli bir perspektif önermez, aynı zamanda epistemolojik
olarak da Avrupa-merkezci bilgiye başkaldırır. Avrupa-merkezci epistemoloji Avrupa merkezli
olmayan bilgiye rağbet etmez, yerli bilgiyi ikincilleştirir, değersizleştirir. Örneğin, Batı tıp
anlayışı dışındaki tüm diğer tıp anlayışları ya alternatif ya da tamamlayıcıdır. Hâlbuki Tolstoy
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Batılıların sadece kesip biçmeyi düşünen cerrahlar olduklarını, kendi tıpçılarının ise doğadaki
türlü bitkilerden şifa devşirdiklerini gururla söylüyordu.
Batı dışı dünyada türlü kadim şifa gelenekleri vardır ve bu geleneklerin büyük çoğunluğu
doğayla barışık (doğaya diz çöktürmeyi amaçlamayan) ve mistik bir tasavvura dayanır.
Anadolu’daki suyla veya musikîyle tedavi biçimlerini hatırlayınız. Bunlar ve diğer
medeniyetlerin ürünü olan çeşitli tedavi/terapi biçimleri kulaklara nostaljik bir seda gibi
gelmektedir. Avrupa-merkezci epistemoloji öylesine çepeçevre kuşatmıştır ki bizleri, yegâne
referans olarak hayatlarımıza tahakküm etmektedir.
Peki sosyal çalışma böylesi bir öz-eleştiri veya tefekkür sürecini yaşamış mıdır?
Kapitalizme karşı sosyal çalışma çevrelerinden güçlü itirazlar gelmiş ve çoğu radikal geleneğe
yaslanan eleştirel perspektifler vücuda getirilmiştir, ancak tinsel itirazlar sadece son 15-20 yılda
seslerini duyurmayı başarabilmiştir. Hâlbuki endüstriyel toplum sadece ezme-ezilme ilişkileri
üzerinden analiz edilmemelidir, zira kapitalizmin ezenlerin ve ezilenlerin ruhlarında açtığı yara
çok derindir. Bu kitapta tinsel sosyal çalışmayı çağdaş eleştirel perspektiflerden biri olarak ele
alıyoruz, zira tinsellik Kartezyen düalizmin yarattığı beden ve ruh ikiliğine başkaldırması
hasebiyle ciddi bir modernizm eleştirisidir aynı zamanda. Diğer yandan, endüstriyel toplum
sadece üretimi makineleştirmekle kalmamış, ayrıca insanı da bir makineye indirgemiştir.
Tinsellik insanın yitirdiği ruhunu araması ve beden ve ruh ikiliğine son vermesi için ruh dolu
bir çağrıdır.
Yerli bilgi sosyal çalışma için ikircikli bir meseledir. Üstelik sadece geleneksel değil
eleştirel sosyal çalışma yaklaşımları için de ikirciklidir. Zira eleştirel yaklaşımlar da Avrupamerkezcilikten nasibini almıştır. Ruh-beden ikiliği, rasyonalizm, ilerleme (progress) kavramları
çoğu zaman bu yaklaşımlara rehberlik etmektedir. Yerli bilgi sosyal çalışma için bir alternatif
dahi teşkil edememektedir. En iyi ihtimalle bilhassa Batı’daki göçmen nüfustan kaynaklı olarak
çok-kültürcülük, kültürel yetkinlik, kültürler-arası yaklaşım gibi ilk bakışta ötekini içerici ama
epistemolojik olarak ikincilleştirici yaklaşımlar anaakım sosyal çalışmaya dâhil
edilebilmektedir.
Healy’ye göre (2000), rasyonellik vurgusu hem ortodoks hem de eleştirel sosyal çalışma
söylemlerinde görülebilir. Modernitenin gerçeklik iddialarına kör bir inançla sosyal çalışma,
tıpkı tıp, hukuk, hemşirelik, eğitim, terapi gibi diğer insani hizmetlerle birlikte gözetim ve
denetim pratikleri bağlamında hayati bir rol oynamıştır. Söz konusu bu rasyonalizm referansı
eleştirel yaklaşımların dahi yerli bilgi ve bağlamla kurduğu ilişkiyi ikircikli kılmaktadır.
Eleştirel yaklaşımlar dahi mutlakçı ve kategorik bir bakış ileri sürebilmektedir.
Hal böyle olunca, çok-kültürcü yaklaşımlar da farklı kültürleri “otantize” ve “egzotize”
ettiği oranda içermekte ve aslında farklı kültürlerin ötekileştirilmesine söylemsel bir meşruiyet
kazandırmaktadır. Zaman içinde tüm çok-kültürcü söyleme karşın göçmenler önemli
pozisyonlara hala erişememektedir. Çok-kültürcü uygulamayı neo-liberal uzlaşının önemli bir
parçası yapan da budur. Göçmenler “farklı”, “egzotik” ve “otantik” yapılarıyla geniş toplum
kesimlerinin birer birimi olabilmekte, ancak toplumu kuran unsurlardan biri olamamakta ve
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bunu talep etmekten de uzaklaşmaktadır. Söylemsel düzlemde “farklılıklara saygı”yı
vurgulayan çok-kültürcü yaklaşımlar pratikte farklılıkların ötekileşmesine hizmet etmektedir.
Farklılıklar farklı birimler halinde ele alındığında, bir yandan bu farklılıklara ilişkin önyargılar
yeniden üretilebilmekte, diğer yandan toplumdaki asıl eşitsizlikler görünmez kılınabilmektedir.
Çok-kültürcü uygulamalar ilk bakışta türdeş ve tek-kültürlü ulus-devletin çoğulluklar
üzerindeki baskıcı niteliğinin giderilmesini ve herkes için toplumsal eşitliğin savunulmasını
ifade etmektedir. Bununla birlikte, Reisch çok-kültürcü sosyal çalışmayı, sosyal hizmet
sunumunu “gettolaştırmakla” suçlamaktadır. Ona göre, çok-kültürcülük, sosyal adaleti
hedefleyen geniş yapısal analizler yerine dar alternatif uygulama ve araştırma modellerine
odaklanmıştır. Çok-kültürcülüğün bu açmazını aşabilmesi için eleştirel yaklaşımlara daha çok
yaslanması gerekmektedir.
Çok-kültürcülüğün yaslanacağı eleştirel yaklaşımların farklı kültürleri hâkim yapıya
eklemlenmiş veya hâkim yapıya uyuma zorlanması gereken unsurlar olarak görmek yerine, bu
kültürlerin bilgisini ve doğasını kavramaya ve buradan doğru epistemolojik bir faaliyete
girmeye çalışması gerekir. Yani sosyal çalışma için mesele sadece “kültürel olarak uygun”
uygulamalar ortaya koymak değildir. Mesele epistemolojiktir.
Peki bu epistemolojik meselenin üstesinden nasıl gelinir? Evvela sosyal çalışma mesleki
bilgi ile yaşam tecrübesini birbirinden ayrıştıran düalist ve determinist inançlarından vazgeçmeli
ve yerli perspektifleri meşru ve güvenilir saymalıdır (Coates ve ark., 2005). Yerli perspektifleri
meşru ve güvenilir kılmak eleştirel sosyal çalışma yaklaşımları için yeterli değildir. Bu yönüyle,
tinsel sosyal çalışma eleştirel yaklaşımlar için de yeni bir kapı açmaktadır. Yerli, farklı ve başka
kültürlerden olana ilgi ve onu içerici tutumla yetinmek kimi zaman bu ilginin dahi hâkim kültür
referanslarıyla mümkün olabileceği anlamına gelmektedir. Şu halde, farklı olana bizatihi bir
kıymet ve anlam atfetmek gerekir. Farklı olan ikincil değildir; aslî bir kıymeti vardır. Sadece
aslî bir kıymeti değil, ayrıca kendi bilgi, beceri ve değerler kümesi vardır.
Avrupa-merkezci bakış meşru bilginin merkezi olarak Batı’yı görür. Batı dışı dünyada
üretilen bilgi sadece oryantalist bir pencereden ele alınabilir. Batı’nın ben-merkezci tavrı
entelektüel anlamda ötekinin tanımına ilişkin duruşunu belirlerken pratik kaygılarını büyük
oranda etkilemiş ve dünya tarihinin akışında belirleyici olmuştur. Bu ben-merkezcilik,
“etnosentrizm” veya özelde Ortadoğu toplumları ve onların gelenekleri söz konusu olduğunda
“oryantalizm” terimleriyle karşılanagelmiştir. Etnosentrik veya özelde oryantalist söylem diğer
toplumların Batı’ya göre farklılıklarını bir eksiklik olarak vurgulayıp Batı’yı yücelten negatif
bir söylemdir.
Oryantalist söylemler öylesine içselleştirilmiş ve normalleştirilmiştir ki, Batı dışı
toplumlar da kendilerine bu gözlüklerle bakmayı adet haline getirmişlerdir. Sosyal çalışmaya
geri dönecek olursak, “Ülkemizde sosyal çalışmanın özgün ve yerli bilgisi üretilmiş midir?”
sorusunu sormamız gerekir. Daha evvel ülkemizde bir sosyal çalışma tarihinden dahi söz
etmenin ne kadar güç olduğundan söz etmiştik. Sosyal çalışmanın tarihine dair çalışmaların söz
edebildiği tek şey neredeyse Çocuk Esirgeme Kurumudur. Yerli bilgi kadim geleneğe dayanmak
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zorundadır. Peki sosyal çalışmanın kadim tarihsel kökleri bununla mı sınırlıdır? Uzun yüzyıllar
boyunca hem Selçuklu hem de Osmanlı’da hâkim olmuş vakıf yapısı en azından bir bilgi nesnesi
olarak da mı ilgilendirmez sosyal çalışmayı? Derhal, vakıf çalışmalarının vakıf sistemine geri
dönüşe dair ideolojik bir tutum olduğu ileri sürülecektir. Hâlbuki ne büyük kolaycılıktır bu
açıklama! Tinsel sosyal çalışma perspektifi kadim tarihsel kurumların ihyasından öte, bu
kurumların derin tarihsel ve sosyolojik bilgisiyle ilgilidir.
Vakıfları kutuplaştırıcı bir ideolojik tartışmanın konusu olmak yerine, yerli bilginin
üretilmesi bakımından bir imkân olarak görmek gerekir. Sadece Avrupa-merkezci bilginin değil,
aynı zamanda Avrupa-merkezci ahlâkın egemenliği altında bulunuyoruz. Sosyal çalışma
uygulamalarımızı Anglosakson bireyci ahlâkın yörüngesinden çıkaramıyoruz. Hâlbuki birlikte
yaşam, demokrasi, çoğulculuk, diğerkâmlık gibi değerleri bu yörüngeden çıkmak suretiyle
üretmek mümkündür. Yani sosyal çalışma için yeni/yerli bir bilgi, beceri ve değerler sistemi
tanımlamak zorundayız. Bunu yaparken, sosyal çalışmanın “sistem” ve “ekoloji” kavramlarını
yerli kültürün tüm boyutlarını içerecek biçimde yeniden ele alması gerekmektedir.
Tinsel sosyal çalışma sadece sosyal çalışmanın modernist ideolojisine bir itirazla
yetinmemekte, ayrıca sosyal çalışmayı yerli bir zeminde yeniden inşa etmeyi önermektedir.
Sonuç olarak, tinsel sosyal çalışma insanın endüstriyel kapitalizm dünyasındaki
yalnızlığı ve yabancılaşmasının sosyal çalışmadaki aksisedasıdır. İnsanın en aslî ve doğal
ihtiyaçları olan anlam ve gaye arayışına kulak veren bir yaklaşımdır tinsellik. Tinsel sosyal
çalışma sadece tinsel ve dinsel konuların sosyal çalışma tarafından içerilmesi ve kabul görmesi
değil, bundan daha ötesini, sosyal çalışmanın modernist ideolojisiyle hesaplaşmasını işaret
etmektedir. Sosyal çalışmanın rasyonalist, modernist, seküler ve bireyci ahlâkına karşı yerli
olandan beslenen yeni bir ontoloji önermektedir tinsel sosyal çalışma.
Sosyal çalışmanın en temel referanslarından bazıları insan-merkezlilik, hümanizm,
özgür irade ve self-determinasyondur. Avrupa-merkezci bireyciliğin üzerine bina olan bu
referanslar tinsel sosyal çalışmada bambaşka bir insan tasavvuru ile yer değiştirmektedir.
Başkalarına karşı duyarlı, sorumlu ve şefkatli bir insan… Kendine dair keşif yolculuğunda
ötekini keşfeden insan…
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Uygulamalar
Bir tinsel/manevi sosyal hizmet uygulaması seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz sosyal hizmet uygulamasını tinsellik/maneviyat olgusunun sosyal hizmet
alanındaki yeri ve önemi bakımından nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tinsellik (spirituality; ruhsallık; maneviyat) son yıllarda özellikle Batı ülkelerindeki
sosyal çalışma literatürünün başat konularından biri haline geldi. Seküler bir toplumda dinsel
pratikler her zaman tartışma konusu olmuştur, ancak post-modern toplumun ortaya çıkışı ile
birlikte kutsal alan ve profan alan arasındaki sınırlar bir hayli silikleşmeye başladı. Buna koşut
olarak, seküler sosyal çalışma da post-modernizm ile gelen bir meydan okumaya maruz kaldı.
Sosyal çalışmada tinsel boyuta yapılan artan vurguya post-modern eleştiri eşlik
etmektedir. Sosyal çalışma modernist ve etnosantrik paradigmalardan yana tercihte
bulunmuştur ve bu tercih kabul edilebilir bilgi ve uygulamanın kurallarını tanımlamıştır. Bu
süreç, yalnızca entelektüel sömürgeciliğe katkıda bulunmakla kalmamış, ayrıca yerel bilginin
de marjinalleşmesine ve değersizleşmesine sonuç vermiştir. Böylece, mesleki emperyalizm ile
inanılmaz çeşitlilikteki geleneksel sosyal bakım modellerinin yerini modern kurumsal modeller
almıştır.
Sosyal çalışma insana yardım etme iddiasında olan bir meslektir. Öyleyse evvela insanı
anlaması iktiza eder. İnsanı anlamadan veya insanı anlamaya ihtiyaç duymadan ona müdahale
etmek veya onu değiştirmeye kalkmak beyhude ama aynı zamanda zalimce bir iştir.
İşte bu nedenle, tinsel bir sosyal çalışma, “sosyal hizmet” iddiasının ancak bir “sosyal
hikmet” bakışıyla mümkün olacağını ileri sürecektir. Nesnel bilgi, kadim köklerden gelen
ârifâne bilgelikle taçlanmadığı sürece insanı değiştirmek iddiasında iken onu öldürmüş
olacaktır, hem de tam da güçlendirdiği sırada.
Büyük mutasavvıf Muhyiddin İbn Arabi “maddeye tapanlar, deniz suyu içene benzerler;
içtikçe hararetleri biraz daha artar” diyor. Tinsellik deniz suyuyla harareti artanlara kana kana
içsinler diye duru bir su sunma girişiminden başka bir şey değildir. Gerçek anlamda güçlenme
de böyle bir şey olsa gerek.
Sosyal çalışma için bu tinsel kabul hem hizmet alanların öznel anlam arayışlarına hem
de tinsel başetme süreçlerine rehberlik etmek bakımından önemlidir. Tinsellik sosyal çalışma
için çoğu zaman pratik bir mesele olarak ele alınmış ve salt bir terapötik araç olarak
görülmüştür. Hâlbuki tinsellik daha aslî bir meseleye, anlam arayışına karşılık gelir.
Sosyal çalışmada biyo-psiko-sosyal boyutlar daha çok ekolojik bir çerçevede ele alınır
ve “çevresiyle birlikte birey” yaklaşımı sosyal sistemler bağlamında anlaşılır. Hâlbuki tinsel
sosyal çalışma çevresiyle birlikte birey yaklaşımını salt sosyal olmaktan çıkarır, ona tinsel bir
bağlam kazandırır. İç içelik ve her şeyin yekdiğeriyle bağlantılı olduğu anlayışı, bireyi
çevresiyle bir bütün olarak görmemizi sağlar. Bu bütün tasavvuru çevreye de adalet
penceresinden bakmamıza yardımcı olacaktır. Bireyin kendine dair keşif yolculuğunun
ardından oluşacak farkındalık çevresel bir farkındalığı da yaratacaktır. Kişinin kendine dair
farkındalığı ötekine dair bir sorumluluk ve adalet duygusunu inşa edecektir.
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Tinsel sosyal çalışma sadece yerli bir perspektif önermez, aynı zamanda epistemolojik
olarak da Avrupa-merkezci bilgiye başkaldırır. Avrupa-merkezci epistemoloji Avrupa merkezli
olmayan bilgiye rağbet etmez, yerli bilgiyi ikincilleştirir, değersizleştirir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi tinselliğe en yakın kavramdır?
a. Maddecilik
b. Özcülük
c. Tözcülük
d. Maneviyat
e. Sekülarizm
2. Aşağıdakilerden hangisi tinsel sosyal hizmete en yakın perspektiftir?
a. Biyo-psiko-sosyal
b. Psiko-siyasal-sosyal-tinsel
c. Biyo-psiko-sosyal-tinsel
d. Biyo-psiko-sosyal-dinsel
e. Andropomorfik
3. Aşağıdakilerden hangisi tinsel sosyal hizmete en yakın kavramdır?
a. Değişim
b. Müdahale
c. Tedavi
d. Anlam
e. Meta
4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
İnsan her sorun veya hastalığına dair bir ……… inşa eder. Bu ………. kişinin hayata
dair anlam arayışı ve amaçlarından devşirdiği bir hikâyedir aslında.
5. “Davranış kuralları ve sosyal kontrol icat olundu, ahlâksızlık ve zulüm peyda oldu”.
Bu sözü aşağıdakilerden hangisi söylemiş olabilir?
a. Konfüçyüs
b. Lao Tze
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c. Buda
d. Ghandi
e. Platon
6. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
………….. insanı yüceleştirir Schopenhauer’a göre. Mutlu olmak için başkalarının
dertleriyle dertlenmek gerekir.
7. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Bilim …….. bilginin peşindedir, ancak insan ……… bir pencereden bakar evrene. Bu
……… pencerenin beslendiği kaynaklar çoğu zaman kadim olandan beslenir ve tinsel
bir ihtiyaca karşılık gelir.
8. Aşağıdakilerden hangisi tinsel sosyal hizmetle ilgili bir kavram değildir?
a. Anlam
b. Hikmet
c. Merhamet
d. Ruh
e. Komodifikasyon
9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Modernizm eleştirisine koşut olarak ………….. modelden vazgeçen ve insanı çevresi
içinde konumlandıran sosyal çalışma, insanı “biyo-psiko-sosyal” bir varlık olarak
görme eğilimindedir.
10. Aşağıdakilerden hangisi tinsellik için her zaman doğru değildir?
a. Ruh dolu bir yaşamdır
b. Duygulu bir yaşamdır
c. Anlam arayışıdır
d. Dinseldir
e. Hikmeti aramaktır
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Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) Anlatı, 5) b, 6) Merhamet, 7) Nesnel, öznel, öznel, 8) e, 9) Medikal,
10) d
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13. ÖRGÜTLERLE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Modern Örgütlerin Tanımı ve Yapısı



İnsani Hizmet Örgütlerinin Tanımı ve Yapısı



İnsani Hizmet Örgütlerinin Değerlendirilmesi



Modern Örgüt Kültürü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Modern örgütlerin yapısı nasıldır?
2. İnsani hizmet örgütü nedir?
3. İnsani hizmet örgütleri nasıl değerlendirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Modern Örgütlerin Tanımı

Günümüzde
anlamını
ve
öğrenmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
örgütlerin Okuyarak,
eleştirel
bir
yapısını biçimde
düşünerek
ve
tartışmalara katılarak

İnsani Hizmet Örgütlerinin Modern bir insani hizmet Okuyarak,
eleştirel
Değerlendirilmesi
örgütünün
yapısını
ve biçimde
düşünerek
işleyişini analiz edebilmek
tartışmalara katılarak

bir
ve

Modern Örgüt Kültürü

bir
ve

Modern
örgütlerdeki Okuyarak,
eleştirel
davranış biçiminin doğasını biçimde
düşünerek
amlamak
tartışmalara katılarak

258

Anahtar Kavramlar


Örgüt: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak üzere, kurumsallaşmış stratejiler
izleyerek, insanların, araçların ve kaynakların yapılandırılmış hali.



İnsani hizmet örgütü: Bir nüfus grubunun sosyal, duygusal, fiziksel ve/veya zihinsel
iyilik halini geliştirmek amacıyla kurulan formal örgütler.

259

Giriş
Bu bölümde sosyal hizmetin toplumla çalışma yöntemi bağlamında önemli bir konu
olarak örgütün evvela tanımı ve amaçları ele alınmakta, daha sonra örgütlerin değerlendirme
biçimleri işlenmektedir. Son olarak modern örgütlerde davranış ve örgüt kültürü konuları ele
alınmaktadır.
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13.1. Örgütlerle Sosyal Hizmet
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak üzere, kurumsallaşmış stratejiler
izleyerek, insanların, araçların ve kaynakların yapılandırılmış halidir (Barker, 1999). Sosyal
hizmet uygulamasında da örgütler vazgeçilmez aktörlerdir. Daha doğrusu, sosyal hizmetler,
örgütsel/kurumsal yapılar yoluyla sunulur.
Bu noktada insani hizmet örgütlerini tanımlamaya özellikle ihtiyaç vardır. İnsani hizmet
örgütleri, bir nüfus grubunun sosyal, duygusal, fiziksel ve/veya zihinsel iyilik halini geliştirmek
amacıyla kurulan formal örgütlerdir. İnsani hizmet örgütlerinin odağı, insanların yaşam
kalitelerini geliştirmektir. Bu örgütler; hizmet ettikleri insanların refahını artırmak ve korumak
için çalışır. İnsani hizmet örgütleri; kamu örgütleri, kâr amaçlı örgütler ve kâr amacı gütmeyen
örgütler olmak üzere üç şekilde sınıflandırılır (Netting ve ark., 1998, akt. Duyan, 2012).
Brody ve Nair (2000, akt. Duyan, 2012) örgütleri aşağıdaki gibi sınıflandırmaktadır:
Tek bir hizmet sunan ya da çok sayıda hizmeti eşzamanlı olarak sunan
kuruluşlar
Hükümete bağlı kuruluşlar,
Kâr amacı güden kuruluşlar,
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
Gönüllü kuruluşlar ve
Kendine yardım kuruluşları

-

13.2. Örgütlerin Değerlendirilmesi
İnsani hizmet örgütlerinin değerlendirilmesinde en önemli husus örgütlere etki eden
çevresel faktörlerin analiz edilmesidir, zira bir örgütün başarısını etkileyen faktörlerin başında
çevre gelmektedir. Netting ve arkadaşlarına göre (1998, akt. Duyan, 2012), örgüt-çevre ilişkisini
değerlendirirken aşağıdaki noktalar özellikle önem taşımaktadır:
Ayni ve nakdi destek kaynaklarını belirleme
Devlet kaynakları ile ilişkileri değerlendirme
Müracaatçı nüfusu ve havale kaynaklarını belirleme
Kurumun müracaatçılar ve havale kaynaklarıyla ilişkisini değerlendirme
Görev çevresindeki diğer önemli örgütleri belirleme
Kurumun görev çevresindeki diğer önemli örgütlerle ilişkisini değerlendirme
Örgütün sınırlarını belirleme

-

Diğer taraftan, insani hizmet örgütlerini analiz ederken aşağıdaki şu soruların sorulması
gerekir (Zastrow, 1999, akt. Duyan, 2012):
1.
2.

Kurumun amacı nedir?
Kurumun hizmet verdiği müracaatçıların ana sorunları nelerdir?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kurum ne tür hizmetler vermektedir?
Müracaatçıların ihtiyaçları nasıl belirlenmektedir?
Müracaatçıların dağılımı nasıldır?
Bir önceki verilen hizmetlerin maliyeti ne kadardır?
Her bir program için harcanan para ne kadardır?
Kurumun gelir kaynakları nelerdir?
Her bir kaynaktan alınan fonun miktarı ve yüzdesi nedir?
Ne tür müracaatçılara hizmet vermemektedir?
Toplumda aynı hizmetleri veren başka kurum var mıdır?
Kurumun örgütsel yapısı nasıldır?
Resmi bir örgütlenme var mıdır?
Önemli siyasal kararlarında doğrudan hizmet sağlayıcılar ne kadar karar
verme girdisi sağlamaktadır?
Kurumun uygulamalarını değerlendiren bir kurul var mıdır?
Her düzeydeki çalışan kendini değerli hissetmekte midir?
Çalışanlar arasında moral düzeyi nasıldır?
Kurumun karşılanamayan önemli ihtiyaçları nelerdir?
Kurumun personel politikaları ve işlemlerini anlatan bir kılavuz var
mıdır?
Kurumun toplumdaki imajı nasıldır?
Son yıllarda personel değişim oranı nedir? Personel değişiminin nedenleri
nelerdir?
Kurum hizmetlerinin çıktılarını değerlendirmek için bir sürece sahip
midir?

Bir sosyal hizmet kurumunu incelemek üzere Jonhson şöyle bir şema önermektedir
(1998, akt. Duyan, 2012):
A. Kuruluşun sınırları
B. Kuruluşun tarihçesi
C. Kuruluşun yapısı ve işlevleri
1. Kuruluşun amaçları, hedefleri ve öncelikli değerleri
2. Kuruluşun kaynakları: Mali kaynaklar; fiziksel mal varlığı;
personeli
3. Müracaatçılarla geleneksel çalışma biçimi
4. Kuruluşun türü (kamu, özel).
5. Kuruluşun örgütsel yapısı: Resmi ve gayrıresmi işleyişi. Kabul
edilen norm ve değerler. Karar alma süreçleri
6. Birey ve profesyonel olarak personel ilişkileri, rolleri ve diğer
personelle, müracaatçılarla, yönetimle ve yönetim kurullarıyla
çalışma biçimi
7. Müracaatçılar, ihtiyaçları, özellikleri, beklentileri, rol ve statüleri
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D. Kuruluşun güçlü ve sınırlı yanları
1. Müracaatçılara hizmet verme bağlamında güçlü yanları nelerdir?
2. Müracaatçılara hizmet verme bağlamında sınırlı yanları nelerdir?

13.3. Modern Örgütlenme
Issız bir adada yaşamayan her birey bir örgütün üyesidir. Modern toplumun insanı formal
ya da informal pek çok örgütün üyesidir ve zamanının büyük bir kısmını bu örgütlerde geçirir.
Örgütler bireylerin tek başlarına gerçekleştiremedikleri amaçları yerine getirebilmek için bir
araya gelmelerinden oluşmaktadır.
Bir örgütün örgüt olarak değerlendirilebilmesi için beş esasa dayanması gerekmektedir:







Bir örgütte her zaman bireyler vardır.
Bu bireylerin çeşitli konularda birbirleriyle ilişkileri olur. Yani bunlar karşılıklı
davranış halindedirler.
Bu karşılıklı davranışlar her zaman bir tür yapı içinde düzenlenebilir ve
tanımlanabilir.
Örgütte bulunan her bireyin bireysel amaçları vardır ki; bu amaçlardan bazıları
kendi davranışlarının sebeplerini oluşturur. Örgüte katılmakla birey kendi
amaçlarına ulaşmak için yardım göreceğini ümit eder.
Bu karşılıklı davranışlar belki bireylerin kendi amaçlarından farklıdır, fakat
bunlarla ilgili ve birbirine uygun bileşik amaçların sağlanmasında yardımcı
olurlar.

Örgüt üyeleri, bu bireysel amaçlara ulaşmak için bu bileşik örgütsel amaca ulaşmaya
çalışırlar. Bu nedenle, bir örgüt, bireylerin amaçlara ulaşmak için karşılıklı davranışlarda
bulunduğu yapısal bir süreçtir (Hicks, 1979:31-32).
Çağdaş örgütlerin iki amacı vardır. Birincisi bir ürün üretmek, ikincisi ise işgörenlerin
gereksinimlerini karşılamaktır. Birinci amaç ekonomiktir; ikinci amaç ise daha çok insan
ilişkilerine ilişkindir (Başaran, 1992:11).
Yönetim biliminin birer dalı olan örgütsel davranış bilimi ile yönetimde insan ilişkileri
bilimi çoğu zaman birbiriyle karıştırılsa da birbirinden ayrı disiplinlerdir. Örgütsel davranış,
işgörenin örgüt ortamında oluşan davranışlarını ve bu davranışların etkilerini, nedenlerini, nasıl
oluştuğunu inceler. Bir başka deyişle, insanın üretim gücünü; bu gücün sınırlarını, türlerini,
örgüt içinde eyleme geçtiği zaman bu güce neler olduğunu anlamaya çalışır. Yönetimde insan
ilişkileri, örgütsel davranış biliminin bulgularına dayanarak ve öteki ilgili bilimlerden de
yararlanarak, örgütsel amaçları gerçekleştirecek ve işgörenlerin gereksinimlerini karşılayacak
biçimde ilişkileri düzenlemeye çalışır. Yönetimde insan ilişkileri uygulamalı bir bilimdir;
dolayısıyla liderin nasıl davranacağını bulmaya çalışır. Oysa örgütsel davranış bilimi saf bir
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bilimdir ve lidere işgörenin davranışı hakkında bilgi verir, ama nasıl kullanacağını öğretmez.
Bunu öğreten yönetimde insan ilişkileri bilimidir (Başaran, 1992).

13.4. Örgütsel Davranışın Temel Kavramları
Örgütsel davranışın temel kavramları şöyle sıralanmaktadır (Başaran, 1992):
İnsanın değeri yücedir. Bir örgüt içinde işgörenin değeri, üretimin, hizmetin oluşmasına
katkıda bulunan insan öğesinin dışındaki araç, gereç, makine, para ve benzeri tüm diğer
değişkenlerden daha yücedir.
İnsan bir bütündür. İnsanı daha iyi tanımak için yapılan ayırımlar yapaydır. İnsan, aile,
sokak, toplumsal, örgütsel çevresiyle; geçmişteki, şimdiki yaşantılarıyla; bedensel, devinimsel,
zihinsel, duygusal, toplumsal, cinsel, törel gelişimiyle; bilgi, beceri, tutumlarıyla; geçmişte
yaptıkları, gelecekte yapacakları ile bir bütündür.
İnsanın bireysel ayrılıkları vardır. Tüm insanların genelde birleşen nitelikleri olmakla
birlikte, özele inildiğinde her insanın diğer bir insandan ayrılan özellikleri vardır. İnsanın başka
bir insana benzemeyen özellikleri örgütsel açıdan büyük değer taşır. Bir küme insanın özellikleri
birbirinden ayrıldığı oranda o kümenin insan gücü zenginleşir, etkinleşir. Kümenin üyelerinden
gelen değişik görüşler, düşünceler, beceriler, tutumlar kümenin amaçlarına ulaşma gücünü
arttırır.
İnsan güdülenebilen bir organizmadır. Bir amacı gerçekleştirmek, bir sorunu çözmek,
bir yapıt, ürün oluşturmak, gereksinimleri karşılamak için güdülenmek insana özgüdür. Diğer
organizmalara bakarak insan organizması, daha yüksek düzeydeki gereksinimler için güdülenir.
Bir hayvanın gereksinimlerini yerine getirmesi daha çok içgüdüseldir. Geliştirilmiş en yüksek
düzeydeki makinelerin ise güdülenme özellikleri bulunmamaktadır. Böylece örgütte güç olarak
kullanılan tüm diğer canlı cansız varlıklarda görülemeyen güdülenme özelliği insana
görülmektedir.
Örgüt bir toplumsal açık sistemdir. Her örgüt, tıpkı insan gibi bir bütündür. Diğer
örgütlerle genelde aynı fakat özde farklı özellikler sahiptir. Bir bütünlük içinde her örgüt, alt
parçaları ile bir sistem oluşturur. Örgüt birden çok insandan oluştuğu için toplumsal; dış çevre
ile etkileştiği için açık bir sistemdir. Bu yüzden örgütün ve sorunlarının incelenmesinde sistem
yaklaşımının kullanılması gerekmektedir.
Örgüt etkileşim ağıdır. Örgütte işgörenlerin karşılıklı ilgi ve ilişkileri hem örgütsel
verimlilik hem de davranışsal değerlerin artması yönünden kaçınılmaz olgulardır. Örgüt, bir
insanın yapacağından daha çok iş olduğu için oluşmuştur. İnsanların bir araya gelme nedeni de
karşılıklı yardımlaşmayı, paylaşmayı, elbirliği yapmayı gereksinmelerindendir. Böylece
insanlar arası etkileşimin olmadığı bir örgütü düşünmek olanaksızdır. Ancak örgütteki
etkileşimin istenen nitelikte oluşması için gereken ortam hazırlanmadığında etkileşimin yarattığı
sorunlar da artmaktadır.
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13.5. Örgütsel Davranışın Niteliği
İşgörenin örgütsel davranışı örgütsel performansa yöneliktir. Performans başarı
gösterme, amacı gerçekleştirme, iş başarma, ürün elde etme gibi yapmanın sonucunu bildiren
bir kavramdır. Davranışı oluşturan eylemlerin yapılması ve bunların performansa
dönüştürülmesi şu şekilde açıklanmaktadır (March ve Simon, 1975):
Yeterlik; bilgi ve becerilerden oluşur. Başka bir deyişle, işgörenin görevinde yeterli
olması için gerekli bilgileri becerileri kazanmış olması için önkoşuldur.
Bilgi; bireyin karşılaştığı durumları irdelemek, anlamak; kendini anlatmak, durumların
gerektirdiği eylemlerde bulunmak için kullandığı edinilmiş düşüncelerdir. Sezgisel ve sözel
olmak üzere iki tür bilgi vardır. Sezgisel bilgiyi işgören bilir, uygular; ancak sorulduğunda sözel
olarak ifade edemez. Sözel bilgi ise kendi içinde dörde ayrılır. Betimsel bilgi; bir olayı, nesneyi,
işi betimlemeye, bunların nitelini anlatmaya yarar. Yönerge bilgi; bir işin nasıl yapılacağını
aşamalar içinde göstererek amaca ulaştıran bilgidir. Kural bilgi; bir konuda ulaşılan
genellemeleri bildirir. Genellemeler yalnız bir durum için değil başka durumlar için de
kullanılabilecek olan yargılardır. Sistemli bilgi; bir bilim dalında elde edilmiş, birbirine
bağlanmış kavramlardan, birbirini destekleyen bir bütünlük gösteren kuramlardan oluşur.
Beceri; bir işin kolaylıkla, ustalıkla, nitelikli bir biçimde yapılmasıdır. Beceri hem
düşünsel çabaları gerektirecek bilişsel güce hem de bedensel çabaları gerektirecek devinimsel
güce dayanır.
Güdülenme; işgörenin yapacağı işe karşı tutumu ile o işten doyuracağı gereksinimlerin
değerinin etkileşimi sonucu oluşur. Güdülenme yeter düzeye ulaştığında işgören eyleme geçer.
Güdülenmenin en önemli etmeni işgörenin yapacağı işe karşı tutumudur. İşgörenin tutumu
istenen yönde, istenen düzeyde olmadığında, işgörenin yapacağı işin sonunda elde edeceği değer
ne kadar yüksek olursa olsun, eyleme geçmesi olanaksızdır. Böylece tutum ve işin değeri
işgörenin güdülenmesinin öğelerini oluşturur. Bu tutumlar eylem ya da davranış değil, eyleme,
davranışa geçmeye hazır oluş ve eğilimdir.
Örgütsel davranış ve performans; görevi için gereken yeterliğe ulaşmış bir işgören yeter
güçte güdülenip eyleme geçtiğinde işi ile ilgili bir ürün elde eder. İşgörenin eylemleri sonucunda
görevi ile ilgili elde ettiği ürünler onun örgütsel performansıdır. Böylece performans; iş, hizmet,
mal, başarı gibi işgörenin elde ettiklerini anlatan bir kavramdır.
Örgütsel davranış ile örgüt amaçlarının etkileşimi örgütsel performansı verir. Bireyin
örgütsel performansının değerlendirilmesi, onu geliştirmenin hem yöntemi hem de amacıdır.
Üstün performans gösteren çalışanların tespiti önemlidir. Çünkü bu bireyler kendi çabalarının
karşılığının, aynı performansa ulaşamayan diğer çalışanlara dağıtıldığı kaygısına düşmemiş
olur. Performansa ilişkin dönütler çalışanlara olumlu bir yaklaşımla ulaştırılıp, mesleki eğitimle
desteklenirse, bireyi geliştirme açısından yararlı olur (Açıkalın, 1994:65).
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13.6. Örgüt Kültürü
1980’lerden bu yana örgüt kültürü kavramı her örgütsel sorunu çözecek altın bir anahtar
olarak ele alınmaya başlamıştır. Ancak bu durum örgüt kültürünün ne olduğunu açıklamaktan
çok işi daha karmaşık hale getirmiştir. Örgüt kültürü, çoğu kez örgütsel iklim ile
karıştırılmaktadır. Örgütsel iklim, daha çok örgütte hâlihazırda neler olup bittiği ile ilgilidir ve
işletmenin günlük işlemlerini betimlemek üzere kullanılır. Örgüt kültürü ise, örgüt üyelerince
paylaşılan ortak tarih, değerler ve kurallara işaret eder ve daha çok işlerin nasıl yapıldığıyla
değil, neden bu şekilde yapıldığıyla ilgilenir. Bazı araştırmacılar örgüt içindeki tutarlılık ve
uzlaşmaya dikkat çekerken, bazıları daha çok örgütsel çatışma üzerinde durmuş, nihayet bazı
araştırmacılar da örgüt kültürünün karmaşıklığından yola çıkmışlardır (Arslan, 2001:177).
Örgütsel kültürün; örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan
bir anlamlar sistemini ifade ettiği konusunda geniş bir fikir birliği görünmektedir. Daha
yakından tahlil edildiğinde, paylaşılan anlamlar sistemi örgütün değer verdiği ana özelikler
dizisidir. Birleştirildiğinde ve eşleştirildiğinde kültürün temelini oluşturan şu yedi özellikten söz
edilebilir: Kişisel özerklik, yapı, destek, kimlik, performans-ödül, çatışma toleransı ve risk
toleransı (Robbins, 1994:299-300).
Eren’e göre (2001:135), örgütler farklı kültürel arka planlardan oluşmaktadır. Bu farklı
arka planlar görevsel ve mesleksel norm ve ölçütlerle bir araya gelmiş, bir arada bir grup
oluşturmanın doğal bir sonucu olarak diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak
inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. Oluşan bu sistem, örgüt içinde değişik inanç, değer,
tutum, düşünce şekli ve ahlak anlayışının bir arada var olmasına yardım eder ve bu da “örgüt
kültürü” olarak bilinir.
Arslan’a göre (2001:179), bir örgütün kültürü başlıca şu unsurlardan müteşekkildir:










Sosyal ve fiziki çevre
Şakalar, metaforlar, hikâyeler, mitler ve efsaneler şeklinde oluşan örgüte özgü
dil
Çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları
Davranış kuralları (adap, erkân)
Kahramanlar
Semboller ve sembolik eylemler
İnançlar, değerler, tutumlar
Temel varsayımlar
Örgüt tarihi

13.7. İnsani Hizmet Örgütlerinde Örgütsel Davranış ve Örgüt Kültürü
1980’lerle birlikte gündeme yoğun bir biçimde gelen örgütsel davranış ve örgüt kültürü
kavramları çoklukla kapitalist işletmelerin işleyişinin rasyonelini izah etmek üzere kullanılır
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olmuştur, ancak özellikle son yıllarda bu kavramların insani hizmet örgütlerinde de model
alındığına şahit olmaktayız. Toplam kalite yönetimi anlayışının sosyal hizmet sektöründe de
başat yönetim anlayışı olması ve örgütlerin en iyi şekilde yönetilmeleri zorunluluğu, her örgütün
iç dinamiklerini çok iyi okuma ve tahlil etmeyi ve sui generis davranış tarzları ve kültürünü
ortaya çıkarmayı bir zorunluluk haline getirmiştir.
Bununla birlikte, tamamiyle kapitalist bir rasyonele ve işletmelerin kârlarını azami
boyutlara taşıma idealine dayanan bu modellerin insani hizmet örgütlerine uyarlanmalarında
ciddi sorunlar yaşanabilir. Diğer yandan, en iyi hizmeti verebilmek için her örgütün kendine has
dinamiklerini en işlevsel şekilde kullanabilmesi için örgütsel davranış ve örgüt kültürü
araştırmalarından yararlanmasında da hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Sorun, sosyal olanı
anlamaktaki bazı bakış açısı yanılgılarının olumsuz ve tehdit edici tezahürleridir.
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Uygulamalar
Ülkemizde faaliyet gösteren başarılı bir sosyal hizmet kurumu veya kuruluşu seçiniz.
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Uygulama Soruları
Seçtiğiniz sosyal hizmet kurum veya kuruluşunu örgütlerle sosyal hizmetin amaçları
bakımından nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgütler önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak üzere, kurumsallaşmış stratejiler
izleyerek, insanların, araçların ve kaynakların yapılandırılmış halidir. Sosyal hizmet
uygulamasında da örgütler vazgeçilmez aktörlerdir. Daha doğrusu, sosyal hizmetler,
örgütsel/kurumsal yapılar yoluyla sunulur.
İnsani hizmet örgütlerini tanımlamaya özellikle ihtiyaç vardır. İnsani hizmet örgütleri,
bir nüfus grubunun sosyal, duygusal, fiziksel ve/veya zihinsel iyilik halini geliştirmek amacıyla
kurulan formal örgütlerdir. İnsani hizmet örgütlerinin odağı, insanların yaşam kalitelerini
geliştirmektir. Bu örgütler; hizmet ettikleri insanların refahını artırmak ve korumak için çalışır.
İnsani hizmet örgütleri; kamu örgütleri, kâr amaçlı örgütler ve kâr amacı gütmeyen örgütler
olmak üzere üç şekilde sınıflandırılır.
İnsani hizmet örgütlerinin değerlendirilmesinde en önemli husus örgütlere etki eden
çevresel faktörlerin analiz edilmesidir, zira bir örgütün başarısını etkileyen faktörlerin başında
çevre gelmektedir. Örgüt-çevre ilişkisini değerlendirirken aşağıdaki noktalar özellikle önem
taşımaktadır:
-

Ayni ve nakdi destek kaynaklarını belirleme

-

Devlet kaynakları ile ilişkileri değerlendirme

-

Müracaatçı nüfusu ve havale kaynaklarını belirleme

-

Kurumun müracaatçılar ve havale kaynaklarıyla ilişkisini değerlendirme

-

Görev çevresindeki diğer önemli örgütleri belirleme

-

Kurumun görev
değerlendirme

-

Örgütün sınırlarını belirleme

çevresindeki

diğer

önemli

örgütlerle

ilişkisini

Issız bir adada yaşamayan her birey bir örgütün üyesidir. Modern toplumun insanı
formal ya da informal pek çok örgütün üyesidir ve zamanının büyük bir kısmını bu örgütlerde
geçirir. Örgütler bireylerin tek başlarına gerçekleştiremedikleri amaçları yerine getirebilmek
için bir araya gelmelerinden oluşmaktadır.
Örgütsel davranışın temel kavramları şöyle sıralanmaktadır (Başaran, 1992):


İnsanın değeri yücedir.



İnsan bir bütündür.



İnsanın bireysel ayrılıkları vardır.
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İnsan güdülenebilen bir organizmadır.



Örgüt bir toplumsal açık sistemdir.



Örgüt etkileşim ağıdır.

Örgütler farklı kültürel arka planlardan oluşmaktadır. Bu farklı arka planlar görevsel ve
mesleksel norm ve ölçütlerle bir araya gelmiş, bir arada bir grup oluşturmanın doğal bir sonucu
olarak diğer örgütlerden farklı ama kendi içlerinde nispeten ortak inanç ve değerler sistemi
oluşturmuşlardır. Oluşan bu sistem, örgüt içinde değişik inanç, değer, tutum, düşünce şekli ve
ahlak anlayışının bir arada var olmasına yardım eder ve bu da “örgüt kültürü” olarak bilinir.

271

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt türlerinden biridir?
a. Hükümete bağlı kuruluşlar
b. Kâr amacı güden kuruluşlar
c. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
d. Gönüllü kuruluşlar
e. Hepsi
2. Netting ve arkadaşlarına göre, örgüt-çevre ilişkisini değerlendirirken bazı noktalar
özellikle önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a. Görev çevresindeki diğer önemli örgütlerin kuyusunu kazma
b. Ayni ve nakdi destek kaynaklarını belirleme
c. Devlet kaynakları ile ilişkileri değerlendirme
d. Müracaatçı nüfusu ve havale kaynaklarını belirleme
e. Kurumun müracaatçılar ve havale kaynaklarıyla ilişkisini değerlendirme
3. Aşağıdakilerden hangisi insani hizmet örgütlerini analiz ederken sorulması gereken
sorulardan biri değildir?
a. Kurumun amacı nedir?
b. Kurumun hizmet verdiği müracaatçıların ana sorunları nelerdir?
c. Kurum ne tür hizmetler vermektedir?
d. Kurumdaki evlilerin bekârlara oranı nedir?
e. Müracaatçıların dağılımı nasıldır?
4. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Çağdaş örgütlerin iki amacı vardır. Birincisi ……………………., ikincisi ise
………………………….tır. Birinci amaç ekonomiktir; ikinci amaç ise daha çok insan
ilişkilerine ilişkindir.
5. Bir örgütün örgüt olarak değerlendirilebilmesi için beş esasa dayanması gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
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a. Bir örgütte her zaman bireyler vardır.
b. Örgütteki bireylerin çeşitli konularda birbirleriyle ilişkileri olur. Yani bunlar
karşılıklı davranış halindedirler.
c. Örgütteki karşılıklı davranışlar her zaman bir tür yapı içinde düzenlenebilir ve
tanımlanabilir.
d. Örgütte bulunan her bireyin bireysel amaçları vardır ki; bu amaçlardan bazıları
kendi davranışlarının sebeplerini oluşturur. Örgüte katılmakla birey kendi
amaçlarına ulaşmak için yardım göreceğini ümit eder.
e. Örgütteki karşılıklı davranışlar bireylerin kendi amaçlarından farklıdır ve bunlarla
ilgili ve birbirine uygun bileşik amaçların sağlanmasına karşı çaba harcarlar.
6. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
………….; bir işin kolaylıkla, ustalıkla, nitelikli bir biçimde yapılmasıdır. …………
hem düşünsel çabaları gerektirecek bilişsel güce hem de bedensel çabaları gerektirecek
devinimsel güce dayanır.
7. Örgüt kültürü nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın temel kavramlarından biri değildir?
a. İnsanın değeri yücedir
b. İnsan bir bütündür
c. İnsanın bireysel ayrılıkları vardır
d. İnsan güdülenebilen bir organizmadır
e. Örgüt bir toplumsal kapalı sistemdir
9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
……………; işgörenin yapacağı işe karşı tutumu ile o işten doyuracağı gereksinimlerin
değerinin etkileşimi sonucu oluşur. …………. yeter düzeye ulaştığında işgören eyleme
geçer.
10. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü vücuda getiren unsurlardan değildir?
a. Sosyal ve fiziki çevre
b. Örgüt içindeki bireyler arası husumet
c. Çeşitli törenler ve ritüeller şeklinde ortaya çıkan davranış tarzları
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d. Davranış kuralları (adap, erkân)
e. Kahramanlar

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) d, 4) Bir ürün üretmek, işgörenlerin gereksinimlerini karşılamak, 5) e, 6)
Beceri, 7) Örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgüt üyeleri tarafından paylaşılan bir
anlamlar sistemi, 8) e, 9) Güdülenme, 10) b
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14.TOPLUMLA ÇALIŞMADA SOSYOLOJİK PERSPEKTİF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Sosyolojik Bakış Açısının Toplumla Çalışmaya Katkısı



Sosyal Teori ve Sosyal Hizmet İlişkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sosyololik bakış açısı nedir?
2. Sosyal teori ve sosyal hizmet arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sosyolojik Bakış Açısının Sosyal hizmet ve özellikle Okuyarak,
eleştirel
bir
Toplumla Çalışmaya Katkısı toplumla
çalışmaya biçimde
düşünerek
ve
sosyolojik bakış açısının tartışmalara katılarak
katkısını anlamak
Konu

Sosyal Teori
Hizmet İlişkisi

ve

Sosyal Sosyal
hizmetin
sosyal Okuyarak,
eleştirel
bilimlerle ilişkisini eleştirel biçimde
düşünerek
bir biçimde analliz etmek
tartışmalara katılarak

bir
ve
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Anahtar Kavramlar


Sosyoloji: Belli bir yerdeki/dönemdeki tarihi/toplumsal özellikleri, ilişkileri, sorunları
anlama ve açıklama çabası



Sosyal teori: Sosyal yaşamı bilimsel bir biçimde incelemenin imkânına dair kuramlar.
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Giriş
Bu bölümde sosyal hizmetin toplumla çalışma yönteminde ve genel olarak sosyal hizmet
uygulamasında sosyolojik perspektifin ve sosyal teorinin önemi tartışılmaktadır.
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14.1. Sosyolojik Düşünce
Burada, sosyolojinin sosyal hizmette toplumla çalışma yöntemi için önemini, bu ikisini
farklı iki epistemolojik alan gibi ele alarak tartışmak olsaydı disiplinler arası gerginlik hatları,
çatışmalar, kıskançlıklar, tahakküm alanları bakışımızı epeyce sınırlandırabilir ve amacımıza
ulaşmamıza engel olurdu. Hâlbuki önemli olan sosyolojinin doğasına dair bir tartışma
üzerinden, onun toplumla çalışmaya etkilerini anlamaktır. Şu halde, burada amaçlanan,
sosyolojiyi salt bir bilgi birikimi olarak değil; bir bakış açısı, perspektif ve yorum olarak ele
almak ve gündelik hayatın aktörlerini bu yorum ile görebilme yetisini gündeme getirmektir.
Bauman’a göre (2003), sosyolojiyi farklı yere koyan ve ona belirleyicilik veren şey
insani eylemleri geniş çaplı oluşumların öğeleri olarak görme alışkanlığıdır. Sosyolojik bulgu
için hammadde sağlayan bütün deneyimler, sosyolojik bilgiyi oluşturan şeyler sıradan kişinin
günlük hayatında yaşadığı şeylerdir. Gündelik hayatın içinde olup bitenlerin anlamı üzerinde
pek durup düşünmeyiz; bireysel olandaki sosyal olanı, tikel olandaki genel olanı göremeyiz;
sosyologların bizim yerimize yaptıkları tam da budur. Sosyoloji bir bilimden çok metot olarak
işlev görmektedir. Yukarıda anlatılanlarla hedeflenen, sosyolojinin kazandırdığı ilk ve en temel
vasfı ortaya koyabilmektir. O da démystification, yani hakikati yalanlarından soyabilmektir
(Meriç, 2002).
Peki sosyoloji salt bir bilgi birikimi olarak ele alınamayacaksa ve bir bakış açısı olarak
ele alınmalı ise, onun pratik hayatın gidişatına müdahale iddiası söz konusu değil midir?
Sosyoloji sıradan kişinin göremediğini gördüğü oranda, sorumluluk da yüklenmemekte midir?
Durkheim, “sosyoloji insanların acılarını dindirmeyecekse lanet olsun böyle ilme” der (Meriç,
2002).
Sosyoloji uzun zamandır kendi ürettiği bilginin sosyal işlevine dair fikir yürütmemeyi
tercih etmiş görünmektedir. Sosyolojinin çoğu kez duyarsızlık biçiminde tezahür eden bu tavrı,
sosyal hizmet disiplininin makro çalışmaları ve sosyal politika araştırmaları ile, sosyolojinin
sosyal rolünün pratik tezahürlerine ihtiyaç hissedilmeyecek kerteye ulaşılmasını sağlamıştır.
Burada sosyolojinin doğasına dair yapılan sorgulama, onu zaten sosyal rolüne dair herhangi bir
yere konumlandırmıyor; aksine, sosyolojiyi, sosyal rolüyle varoluşunu tanımlayan diğer alanlar
için bir araç olarak yeniden biçimlendiriyor. Bu alanların en önemlilerinden biri sosyal
politikadır. Sosyoloji, kazandırdığı bakış açısı ile sosyal politika alanına çok önemli katkılar
yapma potansiyeli taşımaktadır.
Sosyoloji, belli bir yerdeki/dönemdeki tarihi/toplumsal özellikleri, ilişkileri, sorunları
anlama ve açıklama çabasıdır (Tuna, 2002). Sosyoloji aynı zamanda sosyal sorunlara bir çözüm
getirme arayışıdır (Sezer, 1991). Ne var ki, pozitivist sosyoloji geleneği sosyolojinin sosyal
sorunlara çözüm getirme arayışını engellemiş, ona salt betimleyici bir karakter vermiştir.
“Sosyolojik düşünmek çevremizdeki insanları, onların hasletlerini ve düşlerini,
kaygılarını ve acılarını biraz daha iyi anlamamızı amaçlar. O zaman belki biz onlardaki insan
bireyi daha iyi görür ve kendimizin yaptığı ve yapmaktan hoşnut olduğu şeyleri yapma
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haklarına, yani tercih ettikleri hayat tarzını seçme ve uygulama, kendi hayat projelerini
belirleme, kendilerini tanımlama ve hepsinden önemlisi onurlarını kıskançlıkla koruma
haklarına daha fazla saygı gösteririz” (Bauman, 1999: 25).
Sosyolojik düşünce her şeyden evvel idiografik bir karaktere sahiptir; olgu ve olaylara
dair tavrı nomotetik değil, anlamacıdır. Yani sosyolojik düşünce olup bitenleri kendi
bağlamlarında değerlendirme ve anlama temayülüdür. Bu haliyle sosyoloji, Touraine’e göre
(2002), Aydınlanma ruhundan kuşku duyan, aklın karşısında irade ve sınırsız arzuların gücünü
keşfeden yüzyıl sonu düşüncesine aittir. Gelişimi; bireyleri, grupları ve toplulukları kapsayan,
işbirliği, iletişim ve diyaloga dayalı etkileşimin bir sonucu olan sosyolojik düşünce
(Swingewood, 1998), sosyal hayatı bütünüyle tasavvurlardan ibaret sayar (Durkheim, 1994) ve
tüm bu tasavvurları kendi bağlamlarından yola çıkarak anlamaya ve açıklamaya çalışır.
Aynı toplumdaki farlı insanlar ve grupların sahip oldukları çok çeşitli kültürel normlar,
beşeri bilimlerle uğraşanların kadim zamanlardan bu yana ilgisini çekmiştir (Maclver ve Page,
1967). Sosyolojik düşüncenin ilk elden faydası, bu farklılıkların kimseyi dışarlık kabul
etmeyecek bir biçimde her birey ya da grubun dâhil edilmesi ve aralarında işbirliği ve diyalog
tesis edilmesi fikrine hizmet etmesidir. İnsanlar arasındaki farklılıkların sosyal hayatın biçimini
belirlediği; öyle ki ekonomik faaliyetlerin sosyal adetler ve dini inançlarla yakından ilişkili
olduğu (Arensberg ve Niehoff, 1964) vakıa olduğuna göre, sosyolojik düşüncenin bu
farklılıkları nasıl pragmatizme dönüştürebileceğini tahayyül etmek zor değildir.

14.2. Sosyolojik Perspektif ve Toplumla Çalışma
Sosyal politikanın en geniş anlamda, çeşitli sosyal sorunlara dair uygulanan politika ve
önlemler bütünü olduğu söylenebilir. Sosyal politikanın hedef ve önlemlerini belirleyen, sosyal
ihtiyaçlar ve istemlerdir (Koray ve Topçuoğlu, 1995). Sosyal politika, Karataş’a göre (1999),
sosyal değişmeyi yönlendirmeyi ve sosyal sorunların çözümünü amaçlayan kamusal çabaları
ifade etmektedir.
Sosyolojik tahlilin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Neyin ihtiyaç olduğunu sosyal
politika üreticisi ve toplumla çalışma uygulayıcısı varsayamaz; ihtiyaç muhtacın saptaması
halinde tezahür ettiği oranda rasyonel bir temele oturacaktır. Bunu başarmanın yolu sosyolojik
bir bakış açısından geçmektedir. Sosyolojik düşünce, sosyal politikaların ve toplumla
çalışmanın en etkili işlev görmesi için, toplum içindeki dinamiklerin, kültürel ve sosyal
farklılaşmaların, sembollerin anlaşılmasını ve bir bütün olarak tekâmülünü sağlamanın yoludur.
Coleman’a göre (1997), farklı normlarla yönetilen ve farklı özelliklere sahip iki ayrı
dünya tasavvur etmekte fayda vardır. Bunlardan ilki sosyolojik araştırmanın, sosyal kuramların
ve sosyoloji disiplininin dünyasıdır. Diğeri ise politikaların uygulandığı ve sonuçta bazı
oluşumların ortaya çıktığı eylem dünyasıdır. Politikaya dair sosyolojik tahlil disiplin dünyasında
yapılırken, sorunlar eylem dünyasında ortaya çıkar, sosyolojik tahlilden neşet eden bilgi de
tekrar eylem dünyasına döner. Şu halde, politika araştırması, “saf” veya “disipline özgü”
araştırmaların aksine, her iki dünyayı ve bunlar arasındaki geçiş noktalarını da kapsar. Diğer
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taraftan, betimleyici sosyolojinin katkısının yeni sosyal politikaların üretilmesinde yararlı
olabilecek bilgi sağlamakla sınırlı olduğunu iddia etmek doğru olmayacaktır; bu politikaların
işlem ve başarısını ölçüp değerlendirmekte de sosyolojinin önemli katkıları olabilir (Bottomore,
1998:356).
Sosyolojinin, politika belirleyicilik rolüne uzaklığı son zamanlara özgü bir durum
değildir. Daha sosyoloji biliminin kurulduğu ilk günden bu yana bu durum böyledir. Coleman’a
göre (1997), değer yargısı yönelimlerinin hiç eksik olmadığı ilk sosyolojik çalışmalarda,
toplumda neyin doğru veya neyin yanlış olduğuna dair pek çok şey söylenmiştir; ancak
sosyolojinin sosyal rolüne dair pek az şey söylenmiştir. Görünürde, Comte, Le Play, Marx ve
diğerleri eyleme dönük faaliyetler ve söylemler içinde olsalar da sosyolojik yazında bu tavrın
yansımalarını görmek güçtür. Weber’de bilgiyi üreten sosyal bilimci ile bunu kullanan eylemci
yani politika belirleyici arasında keskin bir ayrım yapmaktadır (Coleman, 1997). Ona göre,
sosyolog sadece teknik tahliller ve durum tespiti yapabilir, ancak bunun ötesine geçemez. Sosyal
politika araştırmalarının sayısı arttıkça, sosyolojinin bu alana ilgisinin de artması beklenebilir
(Coleman, 1997:696).
Sosyolojik perspektif; politikacıların, yöneticilerin, sosyal reformcuların, sosyal politika
üreticilerinin ve toplumla çalışma yapan sosyal hizmet uzmanlarının karşı karşıya bulundukları
sorunlar hakkında eksiksiz ve güvenilir bilgiler sağlar (Bottomore, 1998:352) ve bu sorunları en
sarih bir biçimde görebilmeyi kolaylaştırır. Burada temel sorunsal, sosyolojinin nasıl uygulamalı
bir biçimde yeniden ele alınacağı değil, uygulama için nasıl kullanılabileceğidir. Bunu da
sosyolojinin epistemolojik bir zeminde ele alınması değil, bir yorum olarak toplumla çalışmada
işlerlik kazanması sağlayacaktır.
Toplumla çalışmayı şekillendiren politikaların iyi mi kötü mü, doğru mu yanlış mı
olduğu sorunu, sürecin tüm sosyal farklılıkların ve yaşam alanlarının dikkate alındığı sosyolojik
bir tahlil ile kurgulanması neticesinde anlaşılır olacaktır. Sosyolojik tahlil, toplumla çalışma
uygulaması neticesinde ortaya çıkan yeni durumun tüm olumlu ve olumsuz taraflarıyla
değerlendirilmesi için de vazgeçilmez bir katkı sağlamaktadır.
Diğer taraftan, Payne’e göre (1997), eğer sosyal hizmet karmaşıksa ve farklı kültürlere
göre değişiyorsa, onu ancak katılımcıların sosyal ve kültürel bağlamı içerisinde anlayabiliriz.
Farklı bağlamlardaki müracaatçıları “anlamak” için sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmetin
epistemolojik tabanına ilişkin olarak, çoğulcu bir bakışı benimsemek zorundadırlar (Akbaş,
2003). Sosyal hizmetin bu çoğulcu bakışı, sosyal politika belirleyicilerinin, multiepistemolojiler fikrinden hareketle, toplumun tüm katmanlarını iyi okuyabilmelerini
sağlayacaktır ve bu farklılıkların bütünün parçaları olarak daha verimli ve rasyonel işlev
görmeleri sonucunu doğuracaktır.
Sosyolojik tahlilin en azından eleştirici yönü dahi sosyal politika belirleyicileri için
önemli bir araç teşkil etmektedir. Bottomore’a göre (1998), sosyologlar her türlü eleştiri için
kaynak ve güç sağlamaktadır; sosyologlar gerek sosyolojinin ve gerekse toplumla çalışmanın
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tarihsel olarak gerçekleştirilmesinde yükümlü oldukları bir amaca hizmet etmek zorundadırlar:
“insanın özgürleşmesinde ve rasyonelleşmesinde gelişme ve ilerleme sağlanması.”

14.3. Sosyal Teori ve Sosyal Çalışma
Sanayi Devriminin ardından oluşan parçalanma ve sonra uzmanlaşma eğilimi sosyal
bilimlerin kadim düşünme geleneklerinin uzağına düşmesi sonucunu doğurmuştur. Kadim
düşünme geleneklerinin başlıca kategorileri edebiyat, felsefe ve teolojidir. Bu kategoriler total
ve bütüncül bir perspektif sunar. Felsefeyi ne matematikten ne de insan davranışından koparmak
mümkündür. Diğer taraftan, teoloji de sadece bir tür dini ceza hukuku veya ahkâm ve akaid
konularından ibaret değildir.
Tüm bu kategorilerin insana, hayata ve kozmolojiye dair derdi vardır ve modern
bilimlerin ilgilendiği tüm konularla ilgilidirler. Bu ilgiyi besleyecek çok zengin bir bilgi
repertuvarları bulunur. Sosyal bilimlerin adacıklar halinde kompartımanlara ayrılması maalesef
bilhassa felsefeden kopuşu beraberinde getirmiştir.
Felsefesiz ve diğer bilimlerin bilgi ve perspektifinden yoksun olan bu bilgi adacıkları
geniş çaplı ve karmaşık olay ve olguları anlama ve açıklama noktasında yetersiz kalmışlardır.
Bu açmazı aşmak için post-modern iklimin içinden yeni bir anlayış ortaya çıkmış ve
disiplinler ortak çalışmalar yapmaya başlamış ve çok disiplinli veya disiplinler arası çalışmalar
ortaya çıkmıştır. Total ve bütüncül bir bakış sağlayamasa bile bu tür çalışmalar sosyal bilimi
uzmanlaşmanın tuzaklarına karşı uyarma işlevi görmektedir.
Uzmanlaşan sosyal bilim hakikati sadece iştigal ettiği parçası itibariyle anlamak
durumundadır. Hâlbuki hakikat arayışı iç içe, bağlantılı ve karmaşık beşeri ve sosyal ilişkileri
ve yapıları bütüncül bir bakışla görebilmeyi gerektirir. Bu bağlamda sosyal çalışmanın insan
davranışı ve sosyal çevre arasında kurduğu ilişki, insanı biyo-psiko-sosyal-tinsel yönleriyle
anlama çabası ve sosyal çalışmacının "araştırmacı" rolüyle sahada elde ettiği verileri bilimsel
süreçlerde değerlendirme arayışı sosyal çalışmayı sosyal teori için büyük bir potansiyel ve
imkân kılmaktadır. Sosyal teorinin açmazlarını aşabilmek için bir imkân.
Bunun için sosyal teori sosyal çalışma için sadece bilgi temeline eklektik bir katkı
verecek bir unsur olmaktan çıkmalı ve sosyal çalışma uygulaması sosyal teori için bir zemin
teşkil etmelidir. Sosyal çalışmayı bir tür teknisyenlikten kurtaracak olan şey böylesi ontolojik
bir bağın kurulabilmesidir. Eklektik bilgi temelinin yarattığı pragmatizm yerine, sosyal çalışma
sosyal bilimin hayata dokunduğu yer olarak yeniden tanımlanmalıdır.
Sosyal çalışma, sosyal teorinin birey ve toplum arasında bir köprü inşa etme imkânıdır.
Şu halde, sosyal çalışmanın her şeyden evvel birey, aile, grup, topluluk, toplum ve örgüt
düzeylerinde kendi köprülerini kurması ve bu düzeylerde elde ettiği verileri bilimsel tezlere ve
sonuçlara ulaştırması gerekir. Bunun için sosyal çalışmanın "insana yardım" etme çabasını
önceleyen bir "insanı anlama" çabasını hayata geçirme gereği vardır.
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Diğer taraftan, sosyal teorinin yerli bilgiye yaslanma zarureti ancak sosyal çalışmanın
ortaya koyacağı böylesi bir çaba ile mümkün olacaktır. Bu aynı zamanda Avrupa-merkezci
teorik yaklaşımlara meydan okuma anlamına da gelecektir. İnsanların bulunduğu yerden
başlama ilkesi yerli bilgiyi üretmek için ihtiyaç duyduğumuz şeydir.
Bunun için evvela sosyal çalışmanın yerli bir perspektif inşa etmesi ve Anglosakson ve
Avrupa-merkezci bakıştan uzaklaşması gerekmektedir. Sosyal çalışma farklı hizmet alan
grupları veya refah alanlarında yardım sunan bir meslek olmanın ötesine geçerek, sosyal
adaletsizlik ve eşitsizliğin doğasını anlamaya dönük bir perspektif geliştirmelidir. Bu sosyal
teori perspektifidir.

14.4. Sosyal Çalışmanın Bilgisi
Sosyal çalışmanın bilgisi insan davranışının biyo-psiko-sosyal boyutlarını öğrenmeye
dair bir bilgidir. Bu elbette nesnel ve görgül bir bilgidir. Yani zamandan ve uzamdan/mekândan
âzâde olan bu bilgi pozitivist metodoloji ile elde edilir ve bu bilgiye yaslanan uygulama zorunlu
olarak pozitivist bir anlayışa sahiptir. Bu anlayışla gerçekleştirilen uygulamada ise kabaca şöyle
bir tasnif mümkündür:







Bireylerle sosyal çalışma,
Ailelerle sosyal çalışma,
Gruplarla sosyal çalışma,
Topluluklarla sosyal çalışma,
Toplumla sosyal çalışma,
Örgütlerle sosyal çalışma.

Sosyal çalışmanın bilgiyle kurduğu ilişki pragmatik bir ilişkidir. Farklı alanlara dair
bilgiyi eklektik bir biçimde kendi bilgi kümesine dâhil eder ve bu bilgilerle sosyal çalışma
müdahalesini hayata geçirir.
Bu yönüyle sosyal çalışma teknik bir iştir. Farklı alanlardan devşirdiği kuramsal ve
olgusal bilgileri bir değişim yaratma arzusuyla hayata geçirme işi. Teknik olan bu iş elbette
birtakım becerileri de gerektirmektedir.
Peki bu gerçekten bilgiyle kurulan sahici bir ilişki midir? Bu bölümün işi sosyal
çalışmanın bilgi temelini uzun uzadıya ele almak değil. Bizim işimiz sosyal çalışmanın
gerçekten epistemolojik bir derdi var mı yok mu onu tartışmak.
Sosyal çalışma kendi bilgisini nasıl üretir? Bunun hâlihazırdaki uygulama itibariyle en
güçlü yolu uygulamadan gelen bilgidir. Fakat bu bilginin sosyal teoriye bir katkı sunma ve bir
sosyal teoriye yaslanma iddiası yoktur; pragmatik bir bilgidir bu. Bir tür uygulama kılavuzu
oluşturan ve teorik olmayan bir bilgidir.
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Bundan başka sadece uygulamadan değil, ayrıca araştırmadan gelen bilgi söz konusudur.
Gelin görün ki, sosyal çalışmanın epistemolojik bir derdinin olmaması araştırma sahasına da
yansımıştır ve saf bir sosyal çalışma araştırması anlayışı ortaya çıkamamıştır.
Sosyal çalışma ile sosyal teori arasında bir ilişkinin söz konusu olabilmesi için her
şeyden evvel sosyal çalışmanın epistemolojik bir derdinin olması gerekir. Bu da sadece sosyal
çalışmayı bilimselleştirmek ve teorize etmek için gereklidir. Bundan başka, daha önemli bir şey
daha vardır: Sosyal çalışmanın ontolojik ve fenomenolojik bir derdinin olması.
Geleneksel sosyal çalışmanın ontoloji problemi maalesef yoktur, ama ontolojik bir
problemi olduğu çok açıktır. Sosyal çalışma aslında olması gereken yerde değil; bilâkis
olmamayı seçmiş durumda. Sosyal çalışma günümüzde ezilenlerin tarafında değil. Dünyadaki
toplumsal adaletsizlik ve eşitsizlikler karşısında saf tutmuş değil. Bilâkis, sosyal işlevsizlikleri
güya tamir etmekle meşgul. İnsanların anaakıma eklemlenmesi, uyum sağlaması ve böylelikle
“içerilmesi” ile meşgul.
Hal böyle olunca makul bir sosyal çalışma tanımı bile yapmak güçleşiyor. Sosyal
çalışmayı düzenle kurduğu ilişkiden kurtarmak için genellikle eleştirel perspektifler onu politize
ve radikalize etme gereğinden bahseder. Hâlbuki mesele sadece politik bir bakış açısı
geliştirmek değil, sosyal çalışmanın bilgiyle kurduğu ilişkiyi de dönüştürmektir. Sorgulanmayan
ve hap gibi basitçe edinilen bilgi teknik bir bilgidir ve olsa olsa mühendisliğe hizmet eder.
Sosyal çalışma ise insana dair bir alandır ve burada teknik bir bilgi yerine hikmet ve ontolojik
soru(n)lar söz konusu edilmelidir. Bunun için sorulması gereken sorular vardır.
Gerçekte sosyal çalışma nedir? Niçin vardır? Kime ve neye hizmet eder? Sosyal çalışma
bilgisi her şeyden evvel bu soruların yanıtını vermelidir. Bu soruların yanıtını vermeden evvel
insanların neden acı çektiğini ve dünyada adaletsizlik ve eşitsizliklerin neden bu denli yaygın
olduğunu anlamak gerekir. Sosyal çalışmanın işi artık sadece sanayileşmeyle beraber kentlerin
çeperlerine yığılmış yeni yoksul kitlelerle değildir. Sosyal çalışma adaletsizliğin ve eşitsizliğin
yeni formlarını da gündemine almak zorundadır. Veya başka bir ifadeyle söyleyelim, sosyal
çalışma artık adaletsizlik ve eşitsizlik üreten tüm baskı yapılarını makro bir açıdan
değerlendirebilme kabiliyeti geliştirmelidir. İşte bu kabiliyeti geliştirmenin yolu sosyal teoriyle
güçlü bir bağ inşa etmektir.

14.5. Sosyal Çalışmada Teori
Geleneksel olarak sosyal çalışmada teorinin amacı ya uygulamayı gözden geçirip
yenileştirmedir ya da farklı teorilerin bilgilerini sosyal çalışma bilgi temeline dâhil etmedir.
Hâlbuki bir üçüncü yol daha vardır: Uygulamadan elde edilen verilerle yeni teoriler inşa etme.
Buna daha sonra değineceğiz. Şimdi geleneksel sosyal çalışmada teorinin yerini ele alalım.
Sosyal çalışmada teori aslında bir tür uygulama çerçevesinden başka bir şey değildir.
Bundan dolayıdır ki, genellikle sosyal çalışma teorisi yerine sosyal çalışma yaklaşımı kavramını
tercih ederiz. Söz konusu bu uygulama çerçevesi, diğer disiplinlerin ürettiği teorileri ve sosyal
286

çalışmanın uygulamaya nasıl bakması gerektiğini belirleyen perspektifleri içerir. Örneğin,
sistem teorisi bir teori değil, perspektiftir. Ama geleneksel sosyal çalışma çevrelerinde
genellikle teori muamelesi görmeye devam etmektedir. Sistem perspektifi insan ve çevre
ilişkisine dair bir bakış açısı temin eder. Bunun gibi güçlendirme de bir teori değildir.
Güçlendirme sadece sosyal çalışmacıların hizmet alanlarla yapacağı çalışmada yaslanacakları
bir perspektiftir veya güdecekleri bir gayeden başkası değildir.
Her şeyden evvel teori, yaklaşım ve müdahale yöntemleri arasındaki bu kavram
karmaşasını ve kafa karışıklığını aşmak gerekiyor. Sosyal teoriyle ve kavramla kurulan zayıf
bağlar sosyal çalışmacıyı zorunlu olarak mikro odaklı çalışmalara mahkûm ediyor.
Thompson sosyal çalışmadaki temel teori ve yaklaşımları şöyle sıralıyor (2000):








Psikodinamik teori
Psiko-sosyal vak’a çalışması
İnsancıl psikoloji
Bilişsel davranışsal yaklaşım
Sistem yaklaşımı
Radikal sosyal çalışma
Özgürleştirici uygulama

Payne ise sosyal çalışma teorisi türlerini şöyle sıralıyor:




Sosyal çalışmanın ne olduğuna dair teoriler,
Nasıl sosyal çalışma yapılacağına dair teoriler,
Hizmet alanların dünyasına dair teoriler

Peki tüm bu teori ve yaklaşımlar sosyal çalışmada nasıl kullanılmaktadır? Sosyal
çalışmada teori neo-liberal iklimin içinden üretilen birtakım yöntemlere pragmatik bir tarzda
hizmet etmenin ötesine geçememektedir. Amaç “sorun çözme”dir ve bunun için çözüm odaklı
terapiden görev odaklı yaklaşıma kadar türlü paket programlar hazırlanmıştır. En tepede
genellikle bir grand teori bulunur. Bu teori uygulama çerçevesine uyarlanır ve son olarak
“müdahale” kısmında paket bir programa dönüştürülür. Sosyal çalışmanın neo-liberal iklimle
veya genel olarak makro ekonomi-politik yapılarla işi olmaz ve mikro odaklı paket çözümlerle
uğraşır.
Diğer yandan, söz konusu bu grand teoriler Avrupa-merkezci bir bağlamda üretilmiş ve
insana, hayata ve topluma dair prototipler ortaya koymuşlardır. Hal böyle olunca, sosyal
çalışmanın ayrıca insanı anlama ve bu süreçte anlamacı, yorumsamacı ve fenomenolojik bir
soruşturma gerçekleştirme ihtiyacı kalmamaktadır, zira prototipler üzerinden kurulan paket
çözümler her yerde aynı biçimde uygulanabilmektedir.
Sosyal çalışmayı teorik bir alan haline getirebilmek ve sosyal ve beşeri sorunların
doğasını doğru bir biçimde analiz edebilmesini sağlamak üzere bu anlayışı tersyüz etmek
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gerekmektedir. Yani en tepeye bir teoriyi koyup oradan aşağı bir paket programa inmek yerine,
en alttan yani uygulamadan başlamak gerekmektedir. Tümevarımcı bir perspektifle bu süreci
ele almalıdır. Sosyal çalışmacı uygulamaya dair ve uygulamadan ürettiği fikir ve verileri yine
uygulamada sınama ve daha sonra teorik bir çerçeveye oturtma çabası içinde olmalıdır.
Sonuç olarak, sosyal çalışma teori üretme sürecine destek vermek üzere teori ile kurduğu
ilişkiyi gözden geçirmelidir. Uygulamayı belirleyecek uygulama çerçevesi ancak uygulamadan
ve uygulama bağlamını belirleyen faktörlerin analiz edilmesi suretiyle ortaya konabilir.
Bunun için evvela uygulama deneyimi “araştırmacı” rolüyle bilimsel verilere
dönüştürülmeli, bilimsel verilere dönüşen uygulama deneyimi teorik bir sürece entegre edilmeli
ve sürekli bir sınama sürecinin ardından bir teorik uygulama çerçevesine ulaşılmalıdır.
Bu süreç zorunlu olarak öz-düşünümsel ve eleştireldir. Sosyal çalışmacı hizmet alanlarla
birliktedir –ittifak halindedir. Aynı bağlamın aktörleridir ve aynı yapısal, sosyal, kültürel,
iktisadi, politik ve ideolojik faktörlerin tesiri altındadır. Öyleyse, sosyal çalışma uygulaması ve
teorisi dışarıdan ve tepeden inme bir biçimde tahayyül edilemez.
Öz-düşünümsel ve eleştirel bakış açısı sosyal çalışmacının kendi sübjektif pozisyonunu
uygulama ile bütünleştirmesine ve uygulamada bir tür aksiyon/eylem ortaya koymasına
yardımcı olur. Böylece uygulama sosyal çalışmacının sübjektif pozisyonunu da sorgulamasına
ve gözden geçirmesine hizmet edecektir. Sosyal çalışmacı vardır, hizmet alanla birlikte vardır,
onunla etkileşim halindedir ve aynı bağlamda varolur. Bu karşılıklı ve etkileşimsel bir süreçtir.
Bu süreç sosyal çalışmacının sosyal teoriye katkı sunmasına ve onu zenginleştirmesine yardımcı
olacaktır.
Sonuç olarak, sosyal çalışma ve sosyal teori arasındaki ilişki şöylece özetlenebilir:






Sosyal teori ve sosyal çalışma arasındaki güçlü bağ, sosyal çalışmanın sosyal
sorunlara dair kategorik düşünme ve müdahale anlayışını gözden geçirmesine ve
(psiko)sosyal sorunların ardındaki toplumsal, kültürel, iktisadi, politik ve
ideolojik yapısal faktörleri doğru bir biçimde analiz edebilmesine yardımcı
olacaktır.
Sosyal teori ve sosyal çalışma arasındaki güçlü bağ, sosyal çalışmayı salt
uygulama teorisi çerçevelerinden kurtarıp teorize edecek ve birkaç yaklaşım
ve/veya modelin esaretinden kurtararak teknik bir iş olmaktan çıkararak bir
disiplin olmasına hizmet edecektir.
Sosyal çalışmacı ve hizmet alan arasındaki ilişkinin hiyerarşik ve/veya muhayyel
doğası ancak hizmet alanı doğru anlamamıza yardımcı olacak sosyal teori
perspektifiyle sahici ve yatay bir ilişkiye dönüşebilecektir. Sosyal çalışmacı ve
hizmet alan ilişkisi sadece genel sistemler perspektifi veya ekosistem
yaklaşımıyla anlaşılabilecek bir şey değildir. Çatışmacı teorilerden uzlaşmacı
teorilere, işlevselcilikten yapısalcılığa, Marksizmden sembolik etkileşimciliğe
geniş bir yelpazedeki teoriler sosyal çalışmacının hem kendi mesleki ve kişisel
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bağlamını hem de hizmet alanların bağlamını doğru analiz etmesine yardımcı
olacaktır.
Sosyal teori sosyal çalışmayı salt mikro odakta paket birtakım çözümler sunan
bir meslek olmaktan çıkararak sosyal değişim ve sosyal adalet ilkelerini daha
doğru ve sahici bir biçimde hayata geçiren bir aksiyon alanı haline getirme
potansiyeli sağlamaktadır. Sosyal teoriyle kurulacak güçlü bağ, sosyal çalışma
uygulamasını bir tür praxis imkânına dönüştürecektir.
Sosyal teori sadece bir tür teorik katkı sunma anlamına gelmeyecek, ayrıca sosyal
çalışma uygulama deneyimini sosyal teoriye katkı sunacak biçimde
bilimselleştirme/teorize etme imkânı bulacaktır. Bu noktada sosyal çalışma,
sosyal bilimlerin hayata temas ettiği yer olarak ontolojik bir anlam kazanacaktır.
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Uygulamalar
Toplumla sosyal hizmet uygulaması için önemli gördüğünüz bir sosyolojik çalışma bulunuz.

290

Uygulama Soruları
Bulduğunuz çalışmayı bu bölümde ele aldığımız konu bakımından nasıl ele alırsınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyolojiyi farklı yere koyan ve ona belirleyicilik veren şey insani eylemleri geniş çaplı
oluşumların öğeleri olarak görme alışkanlığıdır. Sosyolojik bulgu için hammadde sağlayan
bütün deneyimler, sosyolojik bilgiyi oluşturan şeyler sıradan kişinin günlük hayatında yaşadığı
şeylerdir. Gündelik hayatın içinde olup bitenlerin anlamı üzerinde pek durup düşünmeyiz;
bireysel olandaki sosyal olanı, tikel olandaki genel olanı göremeyiz; sosyologların bizim
yerimize yaptıkları tam da budur. Sosyoloji bir bilimden çok metot olarak işlev görmektedir.
Sosyolojik düşünmek çevremizdeki insanları, onların hasletlerini ve düşlerini,
kaygılarını ve acılarını biraz daha iyi anlamamızı amaçlar. O zaman belki biz onlardaki insan
bireyi daha iyi görür ve kendimizin yaptığı ve yapmaktan hoşnut olduğu şeyleri yapma
haklarına, yani tercih ettikleri hayat tarzını seçme ve uygulama, kendi hayat projelerini
belirleme, kendilerini tanımlama ve hepsinden önemlisi onurlarını kıskançlıkla koruma
haklarına daha fazla saygı gösteririz.
Sosyolojik perspektif; politikacıların, yöneticilerin, sosyal reformcuların, sosyal politika
üreticilerinin ve toplumla çalışma yapan sosyal hizmet uzmanlarının karşı karşıya bulundukları
sorunlar hakkında eksiksiz ve güvenilir bilgiler sağlar.
Sosyal teori sosyal çalışma için sadece bilgi temeline eklektik bir katkı verecek bir unsur
olmaktan çıkmalı ve sosyal çalışma uygulaması sosyal teori için bir zemin teşkil etmelidir.
Sosyal çalışmayı bir tür teknisyenlikten kurtaracak olan şey böylesi ontolojik bir bağın
kurulabilmesidir. Eklektik bilgi temelinin yarattığı pragmatizm yerine, sosyal çalışma sosyal
bilimin hayata dokunduğu yer olarak yeniden tanımlanmalıdır.
Sosyal çalışma, sosyal teorinin birey ve toplum arasında bir köprü inşa etme imkânıdır.
Şu halde, sosyal çalışmanın her şeyden evvel birey, aile, grup, topluluk, toplum ve örgüt
düzeylerinde kendi köprülerini kurması ve bu düzeylerde elde ettiği verileri bilimsel tezlere ve
sonuçlara ulaştırması gerekir. Bunun için sosyal çalışmanın "insana yardım" etme çabasını
önceleyen bir "insanı anlama" çabasını hayata geçirme gereği vardır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Bauman’a göre, sosyolojiyi farklı yere koyan ve ona belirleyicilik veren şey
…………………………………………………………………………….alışkanlığıdır.
2. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
………… sosyoloji geleneği sosyolojinin sosyal sorunlara çözüm getirme arayışını
engellemiş, ona salt betimleyici bir karakter vermiştir.
3. Sosyolojik düşünmek nedir?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Sosyolojik düşünce her şeyden evvel …………….. bir karaktere sahiptir; olgu ve
olaylara dair tavrı nomotetik değil, anlamacıdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetteki temel kuramlardan biridir?
a.
b.
c.
d.
e.

Psikodinamik teori
Psiko-sosyal vak’a çalışması
İnsancıl psikoloji
Bilişsel davranışsal yaklaşım
Hepsi

6. Aşağıdaki ifadedeki boşlukları en uygun şekilde doldurunuz.
Coleman’a göre, farklı normlarla yönetilen ve farklı özelliklere sahip iki ayrı dünya
tasavvur etmekte fayda vardır. Bunlardan ilki, ……………………………….nin
dünyasıdır. Diğeri ise politikaların uygulandığı ve sonuçta bazı oluşumların ortaya
çıktığı …………………………………………...dır.
7. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
……………………………; politikacıların, yöneticilerin, sosyal reformcuların, sosyal
politika üreticilerinin ve toplumla çalışma yapan sosyal hizmet uzmanlarının karşı
karşıya bulundukları sorunlar hakkında eksiksiz ve güvenilir bilgiler sağlar
8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet ve sosyal teori arasındaki ilişkiye ilişkin
söylenemez?
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a. Sosyal teori ve sosyal çalışma arasındaki güçlü bağ, sosyal çalışmanın sosyal
sorunlara dair kategorik düşünme ve müdahale anlayışını gözden geçirmesine ve
(psiko)sosyal sorunların ardındaki toplumsal, kültürel, iktisadi, politik ve
ideolojik yapısal faktörleri doğru bir biçimde analiz edebilmesine yardımcı
olacaktır
b. Sosyal teori ve sosyal çalışma arasındaki güçlü bağ, sosyal çalışmayı salt
uygulama teorisi çerçevelerinden kurtarıp teorize edecek ve birkaç yaklaşım
ve/veya modelin esaretinden kurtararak teknik bir iş olmaktan çıkararak bir
disiplin olmasına hizmet edecektir.
c. Sosyal çalışmacı ve hizmet alan arasındaki ilişkinin hiyerarşik ve/veya muhayyel
doğası ancak hizmet alanı doğru anlamamıza yardımcı olacak sosyal teori
perspektifiyle sahici ve yatay bir ilişkiye dönüşebilecektir.
d. Sosyal teori sosyal çalışmayı salt mikro odakta paket birtakım çözümler sunan bir
meslek olmaktan çıkararak sosyal değişim ve sosyal adalet ilkelerini daha doğru
ve sahici bir biçimde hayata geçiren bir aksiyon alanı haline getirme potansiyeli
sağlamaktadır.
e. Sosyal teori ve sosyal çalışma arasındaki güçlü bağ, sosyal çalışmayı medikal
modele daha da yaklaştıracaktır.
9. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
…………………………nin ardından oluşan parçalanma ve sonra uzmanlaşma eğilimi
sosyal bilimlerin kadim düşünme geleneklerinin uzağına düşmesi sonucunu
doğurmuştur.
10. Aşağıdaki ifadedeki boşluğu en uygun şekilde doldurunuz.
Kadim düşünme geleneklerinin başlıca kategorileri ……………………………….dir.

Cevaplar
1) İnsani eylemleri geniş çaplı oluşumların öğeleri olarak görme, 2) Pozitivist,
3) Sosyolojik düşünmek çevremizdeki insanları, onların hasletlerini ve düşlerini,
kaygılarını ve acılarını biraz daha iyi anlamamızı amaçlar. O zaman belki biz onlardaki
insan bireyi daha iyi görür ve kendimizin yaptığı ve yapmaktan hoşnut olduğu şeyleri
yapma haklarına, yani tercih ettikleri hayat tarzını seçme ve uygulama, kendi hayat
projelerini belirleme, kendilerini tanımlama ve hepsinden önemlisi onurlarını
kıskançlıkla koruma haklarına daha fazla saygı gösteririz.
4) İdiografik, 5) e, 6) Sosyal kuramların ve sosyoloji disiplini, eylem dünyası, 7)
Sosyolojik perspektif, 8) e, 9) Sanayi Devrimi, 10) Edebiyat, felsefe ve teoloji.
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