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Özet 

Yoksulluk kavramının çözümlemesinde karşılaşılan çok boyutluluk, yoksulluğun ne-
denlerine ilişkin analizlerde de karşımıza çıkmaktadır. Ancak, yoksulluğun nedenle-
rine ilişkin çözümlemelerde, çok boyutlu yaklaşım yerine yoksulluğun mikro düzey-
de, yoksulluğun bizzat yoksulların kişisel özelliklerinden kaynaklandığı düşüncesine 
dayandırılarak yapılan açıklanmalar, yoksulluğu belirleyen yapısal faktörlerin üze-
rini örtmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, İstanbul ve Gaziantep illerinde bir 
alan araştırması yapılmış ve 200 haneyi kapsayan, çalışan kent yoksulları üzerine, 
anket formu, görüşmeler ve odak grup teknikleri kullanılarak, yoksulların çalışma 
koşullarından toplumsal değerlerine kadar geniş bir açıdan bulgular elde edilmiştir. 
Çalışma özellikle, Oscar Lewis’in ileri sürdüğü yoksulluk kültürü kavramı üzerinden 
giderek, yoksulluğun nedenlerine ilişkin çözümlemelerin yoksulluk kültürü kavra-
mıyla değil, fakat toplumsal eşitlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sosyal devlet, top-
lumsal izolasyon gibi kavramlarla yapılabileceği üzerinde durmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kent Yoksulluğu, Kentsel İşgücü Piyasası, Toplumsal Eşitlik, 
Toplumsal İzolasyon. 

Conceptualization of Culture of Poverty: 

Concealing the Distribution Relations
Abstract

The multi-dimensional characteristics existed in analyzing the concept of po-
verty could also be faced with the analysis of the reasons of poverty. However, 
the explanation of poverty based on personal characteristics rather than the multi-
dimensional analysis about the reasons of poverty conceals the structural factors 
that determine it. 

In order to emphasize such concealed structural factors, the study is carried out 
by case study, questionnaire, interviews and focus groups based on working urban 
poor in 200 households in İstanbul and Gaziantep, two big cities in Turkey. The 
study finds some results about poverty from their working conditions to social valu-
es. The study especially focuses on the disregard points of Oscar Lewis’ thesis of 
“culture of poverty” and results that the features of culture of poverty are not the way 
of behavior peculiar to poverty.

Keywords: Urban poverty, urban labour market, social equality, social isolation.
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18 Giriş: 

Yoksulluk kültürü kavramı,  yoksulluğun neden-
lerine ilişkin çözümlemelerde, yapısal faktörler 
yerine, doğrudan yoksulluğun sorumlusu olarak 
gördüğü yoksulların bireysel davranışlarını temel 
alır. Buna göre, refah devleti bağımlısı, serseri, 
tembel, başıboş, asalak gibi nitelendirmelerle yok-
sullar, içinde bulundukları yaşam koşullarının tek 
sorumlusu olarak refah devleti nimetlerinden ya-
rarlanmayı hak etmeyenler olarak kategorize edi-
lirler. Bu tanımlama biçimi, toplumdaki varsıllığın 
ve yoksulluğun adil, diğer bir deyişle, toplumdaki 
kaynakların eşitsiz dağılımının meşru olduğunun 
diğer bir ifadesidir. Böylece toplumda var olan 
eşitsizlik meşru bir zemin bulmakta ve kaçılmaz-
lığı kabul edilmektedir. Bu yolla eşitsizliğin adil 
ve kaçınılmaz olduğunu savunan eşitsizlik ideo-
lojisi, yansımasını yoksulluk kültürü kavramında 
bulmaktadır. 

Bu çalışma, eşitsizlik ideolojisinin bir yansıma-
sı olarak ele aldığı yoksulluk kültürü kavramını, 
kuramsal düzeyde bir bütün olarak ele alan Oscar 
Lewis’in çalışmasını temel alarak eleştirmektedir. 
Bu çalışmanın alan araştırması bulgularına göre, 
Lewis’in yoksulluğun nedenlerine ilişkin sosyolo-
jik çözümlemelerinde kullandığı yoksulluk kültü-
rü kavramı, yoksulluğun nedenlerini açıklamakta 
mikro düzeyde bireysel özellikleri ön plana çıka-
rarak,  yapısal özelliklerin yoksulluk üzerindeki 
etkilerini göz ardı ettiğini iddia etmekte ve yok-
sulluğun nedenlerine ilişkin çözümlemelerde açık-
layıcı olmadığı görüşünü temel almaktadır. Diğer 
bir deyişle, Lewis’in yoksulluğun nedenlerini 
açıklamakta kullandığı yoksulluk kültürü kavramı 
bu çalışmanın bulguları ışığında reddedilmekte, 
ve yoksulluk kültürü kavramı yerine fırsat eşitliği, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal izolasyon, 
toplumsal dışlanma, gibi kavramların kullanılması 
gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, yok-
sulluk kültürü kavramı modern anlamda eşitsizlik 
ideolojisinin bir yansıması olarak ele alınmakta ve 
çözümlenmektedir. 

Bu çerçevede, ilk olarak, tarihsel süreçte eşitsizlik 
ideolojisi ve bunun bir yansıması olarak toplum-
daki kaynakların eşitsiz dağılımına getirilen meş-
rulaştırma biçimleri ele alınacaktır. Tarihte, varsıl-
lık ve yoksulluğun paylaşımının adil ve zorunlu 
olduğu savunusunun, doğaüstü güçlerle açıklan-
masından, bireysel özellik ve yeteneklere dikkat 

çeken açıklamalara kadar gelen bir süreç izlediği 
görülmektedir. Bu bağlamda, tarihsel süreçte, eşit-
sizliğin meşrulaştırılma biçimleri üzerinde duru-
lacak ve çalışmanın temel konusu olan yoksulluk 
kültürü kuramının bu meşrulaştırma zemini üze-
rinden nasıl kavramsallaştırıldığı çözümlenmeye 
çalışılacaktır. 

Eşitsizlik İdeolojisinin Bir Yansıması Olarak 
Yoksulluk Kültürü Kavramı:

Eşitsizlik ideolojisi, insanlara bir meşruluk zemini 
sunularak,  toplumsal eşitsizliğin, doğal ve kaçı-
nılmaz olduğu düşüncesini kabul ettirmeye çalışır. 
Meşrulaştırma zemini ortaya koyabilme çabala-
rının temelinde ise, toplumun sürekli ve mutlak 
bir adaletsizlik duygusuyla varlığını sürdürmesi-
nin olanaksızlığı yatar. (Turner, 1986 : 78). Çün-
kü eşitsizlik sorunu, tarihsel süreçte hiçbir zaman 
sadece toplumsal kaynakların nasıl dağıtıldığına 
ilişkin bir sorun olmamıştır. Bu sorun aynı zaman-
da, toplumsal kaynakların paylaşımı yani, toplu-
mun ürettiği kaynaklardan daha fazla pay alanlar-
alamayanlar, diğer bir deyişle varsıl ve yoksulları 
ortaya çıkardığından beri, bunun nedenlerini de, 
dönemin koşulları içinde, akla yakın açıklamalarla 
ortaya koymak zorunda bırakmıştır. Bu bağlamda, 
eşitsizlik ideolojisinin en önemli yansımalarından 
biri, yoksulluğun nedenlerine ilişkin açıklamalar 
getirmeye çalışan kuramlardan biri olarak yoksul-
luk kültürü kavramında kendini bulmaktadır. 

Meşrulaştırma savunusu modern öncesi toplumlar-
da doğaüstü temellere dayanarak yapılırken, aydın-
lanma ile birlikte bireysel farklılıklara dayalı açık-
lamalar temel alınmaya başlanmıştır (Turner, 1986 
: 17). Ancak, eşitsizliği ele almadaki bu dönüşüm, 
her zaman eşitsizliğin toplumda en aza indirilmesi 
gereken bir sorun olarak görülmesi yerine var olan 
eşitsizliği farklı bir meşrulaştırma zemini üzerine 
oturtmak çabasından başka bir girişim olmaktan 
öteye götürmemiştir. Diğer bir deyişle, tam da adil 
olmak adına eşitsizliğin olması gereken, hatta zo-
runlu olduğu üzerine görüşler ortaya çıkmıştır. 

Aydınlanma öncesine dayanan ilahi irade ve do-
ğaüstü güçlere dayanarak eşitsizlik ve yoksulluğu 
meşru kılmaya yönelik açıklamalar, Berger’e göre 
mutluluk ve çile teodisesine dayanmaktadır. Mut-
luluk teodisesi, ayrıcalıklı sınıfların zenginlik ve 
saygınlıklarını, bu dünyada yükseldikleri ve üstün 
ruhsal gelişimlerinin bir işareti olan statüyü ahla-
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ki ve tinsel bakımdan hak ettiklerini söyleyerek 
meşrulaştırır. Çile teodisesi ise, yoksulların sefa-
letini, günahlarının bir sonucu olmasından ötürü 
yoksulluklarının meşru olduğunu, fakat toplu ve 
bireysel gelişme yoluyla öte dünyada rahata ere-
ceklerini söyleyerek açıklar. Berger’e göre bu 
meşrulaştırma biçimi aynı zamanda yoksullara bir 
anlamlandırma biçimi sunarak kuralsızlık ve yer-
siz yurtsuzluk duygularının en aza inmesini sağlar 
(Turner, 1986 : 78).

Diğer bir meşrulaştırma biçimi olan doğal seçi-
lim yaklaşımı ise, köklerini toplumsal Darwinci-
likte bulan ve toplumsal eşitsizliği doğal gelişme 
ve seçilimin değişmeyen yasalarının kaçınılmaz 
bir sonucu olarak açıklayan ve meşrulaştıran bir 
toplumsal ideolojidir. Günümüzde bu yaklaşımın 
savunucularından Richard Lynn’ın üç ana tezi, 
beyazların siyahlardan, erkeklerin kadınlardan 
daha zeki olduğu ve zeka ile zenginlik durumu ve 
ekonomik büyümenin doğru orantılı olduğu üze-
rinedir. Lynn’a göre, zengin ülkeler zeki oldukla-
rından daha zengin, yoksul ülkeler daha az zekaya 
sahip olduklarından yoksul olmuşlardır (Erişim : 
www.rlynn.co.uk, erişim tarihi: 22.07.2007).

Tarihsel süreçte toplumsal eşitsizliği açıklamaya 
yönelik sorguların niçin’den nasıl’a doğru yönel-
mesi ilk bakışta doğaüstü ve ilahi açıklamaların 
yerini zamanla bilimsel verilere bıraktığı izlenimi 
uyandırabilir. Bu bağlamda, Tanrı iradesi, doğal 
seçilim ve ekonomik rekabet olarak üç temel nok-
tada ele alınabilecek eşitsizlik ideolojileri, (Tur-
ner, 1986: 77) ortaya çıkış anlamında sıradüzeni 
içermekle birlikte, günümüz modern toplumların-
da eşitsizliği meşrulaştırmada zaman zaman biri 
diğerinin yerine geçebilmekte ya da birlikte kulla-
nılabilmektedirler. 

Ekonomik rekabete dayalı eşitsizlik ideolojisi 
yaklaşımının temelinde ise, kişisel yetenek, bece-
ri ve başarı sonucunda toplumda ekonomik ödül 
dağılımı, ayrıcalık ve statü farklılığının adil, hat-
ta kaçınılmaz olduğu iddiası vardır. Böylece top-
lumdaki eşitsizliğin ve yoksulluğun nedenleri de 
kişisel özelliklere dayandırılarak açıklanmakta ve 
yoksulların, sosyal yardımlara dayalı yaşamaya 
eğilimli, başarı için düşük motivasyonları olan, 
kaderci, suça yatkın gibi nitelikler taşıdığı ve bu 
niteliklerin kültürel aktarımla kuşaktan kuşağa 
geçerek bir alt kültür oluşturduğu iddiaları ileri 
sürülmektedir (Katz, 1989 : 10). Diğer taraftan, 

Turner’a göre ise, kapitalizmin, toplumsal Dar-
wincilikten esinlenerek ortaya attığı, ekonomik 
piyasaya en uygun olanın mücadele yoluyla ha-
yatta kalması prensibi, toplumu eşitlikçi temeller 
üzerine oturtma çabalarından çok, bireycilik ve 
rekabet yoluyla eşitsizliklerin meşrulaştırılmasını 
sağlamaktadır (Turner, 1986 : 89). Böylece, top-
lumsal kaynakların dağılımı ve var olan eşitsiz-
liğin meşrulaştırılması gereksinimi, yoksulluğun 
nedenlerine ilişkin analizlere uzanmakta ve bu 
sorun sosyal devletin sınırlarının sorgulanmasın-
dan yoksullara verilen desteklerin onların çalışma 
motivasyonlarını, işgücü arzını ve aile içi ilişkile-
rini nasıl etkilediğine ve bunlara bağlı olarak sos-
yal devlet ödeneklerinden ve diğer kurumlardan 
yardım almayı hak eden ve etmeyen yoksullar sı-
nıflandırmasına kadar gitmektedir. Bu bağlamda, 
yoksulları sınıflandırmada yaşlılık, bedensel ya da 
zihinsel engel, hastalık gibi nedenlerle yoksulluğa 
düşmüş ve bu nedenle devlet politikaları, yardım, 
bağış gibi yollarla desteklenmeyi hak edenler ile 
tembel, refah devleti yardımlarına bağımlı, serseri, 
asalak olup desteklenmeyi hak etmeyenler ayrımı 
ortaya konulmaktadır (Katz, 1989 : 12). Yoksul-
luğun nedenlerinin ortaya konulması ve eşitsizli-
ğin meşrulaştırılması bağlamında ortaya konulan 
hak eden-hak etmeyen yoksullar ayrımı yoksulları 
etiketleme ve buna bağlı olarak da refah devleti 
bağımlısı, serseri, tembel, başıboş, asalak gibi ni-
telendirmelerle devletin toplumsal alanda yerine 
getirmesi gereken yükümlülüklerin daraltılması 
için meşru bir zemin hazırlamaktadır. Diğer bir 
deyişle bu ayrım, yoksulların içinde bulunduğu 
yoksulluğun sorumlusu ya da kurbanı olup ol-
madıklarına dayanan bir sınıflandırma anlamını 
taşımaktadır. Bu sınıflandırma aynı zamanda yok-
sulluk sorunun azaltılmasına getirilecek yaklaşım 
ve politikaları da belirlemede temel oluşturacağı 
için böyle bir ayrımın yapılabilmesinin koşulları 
hayati önem taşımaktadır. Zira, bu sınıflandırma-
nın diğer bir anlamı, refah devleti nimetlerinden 
yararlanmayı hak edenler ve etmeyenler şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Gans’a göre, sosyal devletin 
sunduğu olanakların kısıtlanmasına yönelik gi-
rişimlerin meşrulaştırılmasında, bir grup insanın 
tembel, serseri, başıboş olarak nitelendirilmekte 
ve bunlar sosyal devlet olanaklarını hak etmeyen-
ler adı altında etiketlendirilerek, politik ve ideolo-
jik çekişmelerde günah keçisi haline getirilmek-
tedirler  (Erişim: http://www. query.nytimes.com/
gst/fullpage.htm, erişim tarihi: 10.06.2007) .
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Refah devleti nimetlerinden yararlanma hakkı 
konusundaki ayrımdan öte, bu çalışma için, daha 
da önemlisi bu tür etiketleyici sınıflandırmaların, 
eğitim ve sağlık olanaklarına ulaşılabilirlikten ça-
lışma yaşamındaki güçlükleri ve çalışma koşulla-
rının getirdiği yoksullaştırıcı ağır baskıyı örtmesi 
kadar zaten sosyal devleti olanaklarının neredey-
se yok sayılabileceği gelişmekte olan ülkeler için 
hayati bir önem taşımasıdır. Bu bağlamda, bu ça-
lışmanın önemi çalışan yoksulların içinde bulun-
duğu koşulları ortaya koymak bedensel engelli ya 
da yaşlı olmadığı halde neden yoksulluk içinde 
olduklarını alan çalışması verileriyle ortaya koy-
maktır. Ayrıca, buradan bedensel engelli ya da yaş-
lı olanların zorunlu olarak yoksul olmaları gerek-
tiği sonucu çıkmaz, bu ayrı bir alan çalışmasının 
konusu olacak kadar geniş bir alandır. Yoksullu-
ğun nedenlerini açıklamaya yönelik bu tür sınıf-
landırmalardan bireylerin yoksulluğa düşmekte ve 
dolayısıyla eşitsizliğin adilliği konusunda kanıtlar 
getirmek üzere, özellikle muhafazakar politikala-
rın destekleyicileri, kişisel özelliklere değinmekte 
ve bireylerin psiko-patolojik özelliklerine vurgu 
yapmaktadırlar. Bu argümanlardan bir tanesi olan 
Murray’ın ileri sürdüğü bağımlılık kültürü tezine 
göre, yoksulların tembelliği ve çalışmaktan kaçın-
malarının nedeni refah devletinin sunduğu olanak-
larla yaşamayı çalışmaya tercih ettikleri şeklinde 
açıklanmaktadır (Murray, 1994). 

Yoksulların bu tür alt sınıflara ayrılmasının teme-
linde, tarihsel süreçte ekonomik kaynakların kont-
rolü ve bunu sağlayacak yönetsel tekeller oluştur-
ma çabaları yatmaktadır. Bu noktada, tam da var 
olan toplumsal pozisyonların, statülerin ve ayrıca-
lıkların korunmasını ve genişletilmesini sağlayan 
toplumsal kapanma kavramı ön plana çıkmaktadır. 
Weber, toplumsal kapanma kavramını ele alırken, 
toplumdaki ekonomik fırsatların tekelde toplanma-
sı ve iktidarın paylaşımı konuları üzerinde durur. 
Weber’e göre toplumsal kapanma, belirli grupların 
toplumda var olan kaynak ve olanaklara ulaşımını 
sınırlandırarak bunlardan kendileri için olanaklı 
olan en büyük payı alabilme sürecidir. Böylece 
bu paylaşım süreci doğrudan rakiplere yönelir ve 
toplumsal ve ekonomik olanaklardan yararlanma 
fırsatını dışarıya kapatır (Parkin, 1973 : 46).  

Lewis’de Yoksulluk Kültürü Kavramı:

Bireysel özellikler, davranış ve tutumlardaki eği-
limler, yaşam tarzı ve dünyayı algılayış biçimine 

dayanarak yapılan yoksulluğun nedenlerine ilişkin 
açıklamaların teorik düzeyde bir bütün olarak orta-
ya konulmuş biçimine Oscar Lewis’in ortaya attı-
ğı yoksulluk kültürü tezinde rastlıyoruz. Lewis’in 
tezinin sosyolojik anlamda önemi yoksulluğun ki-
şisel düzeyde neden olduğu sorunları ortaya koy-
makla birlikte, bu davranış biçimlerinin yoksullu-
ğun evrensel özellikleri ve yoksullara özgü olduğu 
varsayılan bu evrensel kültürün yoksulluğun nede-
ni olarak ortaya konulmasında yatmaktadır. 

Lewis, Londra, Porto Riko, Mexico City varoşları 
ve Meksika köyleriyle ABD’ndeki alt sınıf siyah-
lardan yola çıkarak, yoksulluk kültürü tanımı ge-
tirmiştir. Buna göre Lewis, Londra, Puerto Rico, 
Mexico City ve Meksika alt sınıf yerleşim bölgele-
rinde aile yapıları, akrabalık bağları, karı-koca ve 
ebeveyn-çocuk ilişkileri, zamanı kullanma, tüke-
tim örüntüleri, değerler sistemi açılarından önemli 
benzerlikler bulunduğunu ve bu özelliklerin böl-
gesel, kır-kent hatta ulusal sınırları aşan ortaklık-
lar gösterdiğini belirtir (Lewis, 1975 : 2). Buna ek 
olarak Lewis, yoksulluk kültürünün kendine özgü 
yapısı, değerler ve mantık sistemi olan bir yaşam 
biçimi olduğunu ve bu değerlerin kuşaktan kuşağa 
aktarılarak devam ettirildiğini de belirtir. Bu bağ-
lamda, Lewis yoksulluk kültürü kavramını dört 
ana kategori içinde değerlendirir (Lewis, tarihsiz 
: LIII ).

Lewis, ilk olarak, alt kültür ve topluma egemen 
değerler arasındaki ilişkileri ele alır. Lewis’e göre, 
yoksulluk kültürünün en önemli özelliklerinden 
biri, toplumsal kurumlara etkin katılımın ve bütün-
leşmenin olmamasıdır. Düşük ücretler ve sürekli 
işsizlik beraberinde düşük gelir, mal-mülk yoksun-
luğu, tasarruf edememe ve nakit para sıkıntısı gibi 
güçlükler getirir. Bu koşulların sonucu ise, daha 
geniş ekonomik sisteme etkin katılım olasılığının 
düşmesidir (a.g.e. : LIII-LIV).

Lewis, yoksulluk kültürünün ikinci önemli görü-
nümünü yerel topluluk düzeyinde ele alır. Lewis’e 
göre, çekirdek ve geniş aile dışında toplumsal or-
ganizasyonlara katılımın oldukça düşük olması 
yoksulluk kültürünün diğer bir göstergesidir (a.g.e 
: LV). 

Aile içi ilişkileri çözümlediği üçüncü göstergede 
ise, Lewis’e göre yoksulluk kültürünün taşıyıcı-
sı aileler belirli özellikleri olan davranış ve ilişki 
örüntülerine sahiptirler. Lewis yoksulluk kültü-
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rünün egemen olduğu ailelerin özelliklerini, “ço-
cukların bakıma ve korunmaya en çok ihtiyaçları 
oldukları dönemde bunlardan mahrum kalmaları, 
erken yaşta cinsellikle tanışmaları, resmi nikahsız 
birlikte yaşamaları, göreli olarak yüksek oranda eş 
ve çocuklarını terk etmeleri, annenin egemen ol-
duğu tek ebeveynli aileler, buna bağlı olarak anne 
soyuna dayalı akrabalığın egemenliği, otoriteye 
dayalı ilişkiler, özel hayatın gizliliğinin ihlal edil-
mesi, aile içi dayanışmanın kısıtlı olması ve kay-
nakların çocuklar arasında paylaşma mücadelesi 
sonucu bu dayanışmanın sadece sözde kalması” 
olarak ifade etmektedir.( a.g.e : LV-LVI).

Son olarak, bireysel düzeyde ise, kültürel yoksul-
luğun özellikleri Lewis tarafından, kişinin kendini 
değerli görmemesi, çaresizlik, güçsüzlük, becerik-
sizlik, ve kendi başına bir şeyler başarabileceğine 
olan inancını kaybetmesi şeklinde ele alınmakta-
dır. (a.g.e : LVI).

Yoksulluk kültürünün biçimlenme koşullarını ele 
alırken yapısal faktörlere değinilmekte birlikte, 
eğer böyle bir kavramsallaştırma yapılacaksa, 
neden-sonuç ilişkileri üzerine ve bu kültürün ev-
renselliği üzerine dikkatle yaklaşılmalıdır. Bu açı-
dan, yoksulluk kültürünün, sürekli işsizlik, yakın 
çevre ve aile içi ilişkiler ile bireysel özellikleri üze-
rinde durarak, ancak bunların nedenlerini ayrıntılı 
olarak çözümlemeden buna yoksulluk kültürü de-
nilmesi son derece yanıltıcıdır. Yoksulluk kültürü-
nün görülme koşulları, neden sonuç ilişkilerinin 
dikkatli ortaya konulması, evrenselliği konusunda 
iddialar ileri sürerken farklı ülke dinamiklerinin 
çok iyi incelenmesi, ve daha da önemlisi böyle bir 
kültür biçiminin sadece yoksulluğa özgü olup ol-
madığının irdelenmesi gerekmektedir. Bu bağlam-
da Lewis tarafından ileri sürülen yoksulluk kültürü 
tezi şu açılardan eleştirilebilir: Yoksulluk kültürü 
kuşaktan kuşağa aktarılarak kişilerin değişen ko-
şullardan ve fırsatlardan yararlanmalarının önünde 
bir engel oluşturduğu, kişilerin toplumun sunduğu 
fırsatlardan ebeveynlerinden aldıkları normların 
engel oluşturması sonucu yararlanamadıklarını 
ileri sürmek yapısal faktörleri tümüyle göz ardı et-
mek anlamına gelmektedir. Bu çerçevede Lewis, 
toplumsallaşma sürecini yoksulluk kültürünün or-
taya çıkması açısından şu şekilde açıklamaktadır. 
Lewis’e göre, yoksulluk kültürü sadece toplumda 
egemen olan koşullara uyum süreci değil aynı za-
manda bu süreçte edinilen davranış kalıplarının 
kuşaktan kuşağa aktarımını da içerir. Bu kültürün 

içinde yetişen çocuklar altı ya da yedi yaşlarına 
geldiklerinde içinde yaşadıkları kültürün temel 
değerlerini ve davranış biçimlerini içselleştirmiş 
olurlar ve yaşamları boyunca değişen koşulların 
avantajlarını yakalama ya da fırsatlardan yararlan-
ma konularında psikolojik olarak bir yönelim gös-
terme becerisi yakalayamazlar ( a.g.e : LII). 

Lewis’in yoksulluk kültürü tezini açıklarken top-
lumsallaşma süreci üzerinde durması önemli ol-
makla birlikte, çocukların içinde yaşadıkları ko-
şulları değiştirememe ve fırsatlardan yararlanama-
ma konusunu psikolojik olarak böyle bir donanım 
sahibi olmadıkları gibi kültür ve motivasyonla ile 
açıklamak, fırsat eşitliğini, toplumsal adalet il-
kelerini ve yoksulların kaynaklara ulaşılabilirlik 
koşullarını tümüyle göz ardı eden bir yaklaşım 
biçimidir. Buna ek olarak, diğer önemli bir so-
run ise yoksullukla böyle bir kültürün yaratılması 
arasında gerçekten bir bağ olup olmadığıdır. Bu 
bağlamda yoksulların ayakta kalmak için ne tür 
stratejileri ürettiklerine, çalışma koşullarından 
yaşam koşularına kadar bakmak gerekmektedir. 
Toplum kurumlarından toplumsal yalıtım ve dış-
lanma, aile içi ve hemşehrilik dayanışmalarının 
artmasına, çocukların uzun yıllar okul maliyetleri-
nin karşılanamaması ve koşulların getirdiği düşük 
okul başarısı, eğitimden beklentilerin azalmasına, 
ailedeki yetişkinlerin yeterli gelir getiremediği 
yerde çocukların çalıştırılmasına, yasal haklarını 
kullanmayı bilmemek ya da bunun kapitalizmin 
yüksek kar mantığıyla engellendiği yerde örgütlü 
ve organize olamamaları, kronik işsizlik ya da ge-
çici işlerde çalışmanın getirdiği işsizlik baskısı ve 
ailenin geçimini sağlayamama duygusunun öğre-
nilmiş çaresizlik olarak kadercilik olarak nitelen-
dirilmesine ve düşük benlik algısı ve saygısına dö-
nüşmesine kavram olarak yoksulluk kültürü değil 
olsa olsa toplumsal yalıtım ve dışlanma denilebilir 
ve bu toplumsal olguları göz ardı ederek bu süreci 
yoksulluk kültürü kavramıyla açıklamak sadece 
modern örtmece olabilir. 

Lewis, yoksulluk kültürü göstergelerinden biri 
olarak ele aldığı toplumun temel kurumlarına et-
kin olarak katılım ve bu kurumlarla bütünleşmek-
ten uzak durmak tutum ve davranış biçimlerini 
çözümlerken kronik işsizlik ve bunun sonuçla-
rından da söz eder. Ancak, bu çalışma için burada 
vurgulanması gereken noktalardan biri, yoksulları 
toplumun temel kurumlarından dışlanmalarının 
tam da iktidar ve bilgiyi elinde tutanların, iktidarın 
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tekelleşmesini sağlamak ve sürdürmek için bu dış-
lama stratejisini uygulamalarıdır. Parkin’in Mar-
xism and Class Theory adlı eserinde belirttiği gibi, 
mülkiyet, belgelemeciliğin sağladığı toplumsal 
işbölümü içinde stratejik pozisyonları kontrol ve 
denetleme yoluyla, üretim araçlarına ve bunların 
sağladığı nimetlere erişebilme olanağını engelle-
mek üzere oluşturulmuş bir çeşit kapanma biçimi 
olarak tanımlanabilir (aktaran Hamilton & Hirslo-
wisz 1987). 

Toplumdaki kaynakların dağılımının meşrulaştı-
rılması bağlamında, günümüz neo liberal politi-
kaların getirdiği kurallar açısından özelleştirme, 
sözleşmeli personel istihdamı, yarı-zamanlı veya 
esnek çalışma taşeron uygulaması, kayıt dışı istih-
damın artması ve çırak ve stajyer çalıştırma uy-
gulamaları aslında çalışanların örgütlenmelerini 
hatta bir araya gelmelerini engellemekte iş güven-
cesinden ve işverene karşı pazarlık gücünden yok-
sun dağınık bir yığın haline getirmektedir (Cas-
tells, 2000). Ayrıca çalışanların haklarını korumak 
için bir araya gelme çabaları kayıtlı olsalar bile, 
işverenlerin yasalardaki bazı boşluklardan yarar-
lanması nedeniyle engellenebilmektedir. Diğer bir 
deyişle, örgütsüzlüğün kaynağı kültürelci bir yak-
laşımla açıklanamaz. Lewis yoksulluk kültürünün 
kapitalizmin bir alt kültürü olduğuna işaret etme-
sine rağmen, yoksullarda neden sınıf bilinci olu-
şamadığı ya da sendikal örgütler altında birleşme 
girişimlerinin hangi mekanizmalarla engellendiği 
üzerinde durmamaktadır. “yoksulların sınıf bilin-
cine ulaştığında ya da sendikal örgütlerin etkin 
üyeleri haline geldiklerinde veya dünyaya ulusla-
rarası bir bakış edindiklerinde, halen umutsuzca 
yoksul olsalar da, yoksulluk kültürünün bir parçası 
olmaktan çıkarlar” (Lewis, tarihsiz : LVII) ifadesi, 
yoksulların neden sınıf bilincine ulaşamadıklarını 
açıklamaktan uzak kalmaktadır.

Bu süreç, kapitalist piyasa koşullarının kusursuz 
işlemesinin sonuçlarından biri olmaktan başka bir 
şey değildir. Emek gücüyle yaşamlarını sürdürme-
ye çalışanlar, kapitalist sistem tarafından, var olan 
sistemin sürdürülmesi için gerektiği sürece ayakta 
kalacaklardır. Bu nedenle sanayi devriminin baş-
langıcında yedek işgücü adını alan çalışanlar, gü-
nümüzde, kas gücünü gerektiren işlerin azalması 
ve bilgi toplumuna evrilme sürecinde kullanıldık-
tan sonra elden çıkarılabilir işgücü adını almışlar-
dır (Castells, 2000, Sethuraman, 1976). Bu tanım-
lama tam da dönemin koşullarının gerektirdiği işin 

doğasına uygun bir tanımlama biçimidir. Çünkü 
post-endüstri toplumu yarı-zamanlı, sosyal gü-
vence hakkı tanımadığı, kullanılıp atılacak, sade-
ce gerekli olduğu zaman istediği işgücüne ihtiyaç 
duymaktadır (Bromley and Gerry, 1979, Castells, 
1998).

Yoksulluk kültürünün taşıyıcısı olmak, kişinin 
sosyalleşme süreci, psikolojik durumu, referans 
grupları ve daha da önemlisi kişinin bulunduğu 
koşullara ilişkin algısı ve dünyayı anlamlandırma 
biçimiyle son derece ilgilidir. Diğer bir deyişle 
Lewis’in, İşte Hayat’da, yoksulluk kültürü çözüm-
lemesinde kişisel düzeyde ele aldığı, kendini de-
ğersiz ve işe yaramaz görme, çaresizlik, aşağılık 
duygusu, cinsel kimliği konusunda kararsız olma, 
geleceğe ilişkin planları ve umudu olmama, erkek 
otoritesinin egemenliği ve psiko-patolojik davra-
nışlara karşı tolerans gösterme (Lewis : tarihsiz : 
LVI) gibi özellikler, kişilerin tutum ve davranışla-
rının nasıl biçimlendiği ve kimlik oluşturma süreç-
leri göz ardı edilmeden değerlendirilmesi gereken 
unsurlardır. Bunlara ek olarak, eğer yoksullar ara-
sında erkek otoritesini ağırlığı hissediliyor, kadın-
lar çalışma yaşamında yaygın olarak yer alamıyor, 
sağlıkta geleneksel yollara başvurmak zorunda 
kalıyor, erkek çocuk sahibi olmayı tercih ediyor, 
çocuklar erken yaşta çalışmak zorunda kalıyor-
larsa, bunlar kültürelci bir yaklaşımla yoksulları 
aşağılamak yerine, sosyal politikalarla nedenleri 
üzerine araştırmalar yaparak giderilmeye çalışıl-
malıdır. Örneğin, yoksulları sağlıkta geleneksel 
yolları kullandıkları konusunda eleştiren bir yak-
laşım kişi başına düşen doktor, sağlık elemanı ve 
bunun ortalama dağılımı kadar, bundan da önemli 
olarak, yoksul insanların bunlara ulaşabilme oranı 
ve hizmetin kalitesine bakmalıdırlar ya da çocuk-
ların erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kalıp 
eğitimden çok erken ayrılmaları, bu kesimde ne-
den eğitimden beklentinin düşük olduğu, ailelerin 
neden uzun yıllar çocuklarının okulda kalmaları 
konusunda ekonomik olarak direnç gösteremedik-
lerine üzerinde durmalıdırlar. Toplumdaki yoksul-
ları dışlayıcı mekanizmalardan sonra bazı kültürel 
değerler değil ama bilgi ve olanaklara erişilebilir-
lik sorunu üzerinde durulmalıdır. Konuya tersten 
baktığımızda, yoksul olmayanlarda, yoksulluk 
kültürünün aksi öğeleri oluşturan çalışkanlık, bir 
işi başarmada yüksek motivasyon, kendine güven, 
dürüstlük, ahlaklı olmak, toplumsal olaylara karşı 
ilgi ve örgütlü olma bilinci, geleceğe yönelik umut 
besleme ve planlar yapma gibi tutum ve davra-
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nış özelliklerinin görülmesi, diğer bir deyişle bu 
tür özelliklerin sınıfsal temelli olarak açıklanma-
ya çalışılması, insanların zeka düzeylerinin ırkla, 
cinsiyetle, milliyetle açıklanmasından özde hiçbir 
farklılık göstermemektedir. 

Kültürelci yaklaşımın aile içi ilişkiler konusunda 
ileri sürdüğü argümanlar yoksul ailelerde neredey-
se kuralsızlık ve normsuzluğun hakim olduğunu 
savunacak kadar ileri gitmektedir. Böyle bir tez, 
ahlak kavramını dahi sınıfsal temele oturtmaya 
çalışarak yoksullara son derece aşağılayıcı nite-
lemeler yüklemektedir. Oysa aile, yoksullar için 
ayakta kalabilmede ve moral destek anlamında 
en önemli kurumdur ve üstelik ahlaki değerler hiç 
bir sınıfın tekeline alamayacağı değerlerdir. Ayrı-
ca yoksulları, asalak, potansiyel suçlu ya da suça 
yatkınlıkla suçlayarak bu tür nitelikleri sınıfsal te-
mele oturtmaya çalışmak, suçu ırk temeline dayalı 
açıklamaktan farklı değildir. Yukarıda da değinil-
diği gibi ahlaki değerleri belli bir sınıfın tekeline 
almak bize beyaz yakalı suçları nasıl açıklayacağı-
mız sorusunu getirir. 

Lewis’in üzerinde durduğu konulardan biri de, 
göreli yoksunluk duygusunun kentlere göçün yo-
ğun olduğu toplumlarda daha fazla görüldüğü 
üzerinedir. Lewis’e göre, yoksulların beklentileri 
yükseldiğinde ya da kendilerinden daha iyi yaşam 
koşullarına sahip insanlara iletişme geçtiklerin-
de göreli yoksunluk duygusunu daha ağır olarak 
hissederler. Bu nedenle, yoksulluk kültürü, çevre-
sindeki geniş olanakları gören ancak bunlara ula-
şamayanlarda daha fazla yaşanabilir ve bu kişiler 
kendilerini toplumun bir üyesi olarak algılamakta 
güçlük çekebilirler. Bu koşullar altında, yoksulluk 
kültürünü yaşama olasılığı en güçlü gruplar, hızlı 
toplumsal dönüşümün yaşandığı, kentlere göçün 
yoğun olduğu toplumların alt tabakalarında bulu-
nanlar arasındadır (Lewis, tarihsiz : LIII). Ancak 
burada ele alınması gerekli önemli bir nokta, hızlı 
kentsel dönüşümün yaşandığı gelişmekte olan ül-
kelerde, kente göç etmiş insanların kentle ne ka-
dar bütünleşebildikleri ve kentin olanaklarından 
ne kadar haberdar olabildikleridir. Kentlere göçün 
sonucu hızlı bir değişim içine girdiğini söylediği 
göçmenlerde yoksulluk kültürünün daha fazla gö-
rüldüğünü vurgulayan Lewis’in, göçmenlerin ken-
tin olanaklarıyla ne kadar karşılaşabildikleri üze-
rinde de durması gerekirdi. Burada Runciman’ın 
göreli yoksulluk kavramını ele alırken kullandığı 
parametreler ön plana çıkmaktadır. Runciman’a 

göre göreli yoksunluk, kişinin referans aldığı kişi 
ya da nesnenin önemi, buna olan yoksunluğun his-
sedilme sıklığı ve şiddetine göre değişebilmekte-
dir. Kişinin ulaşmayı istediği pozisyon ile bunun 
kişiye ne anlam ifade ettiği arasındaki mesafe ya 
da uçurum göreli yoksunluğun o kişi için önemi-
ni belirlerken, bunun hissedilme sıklığı, kişinin 
bu duyguyu ne oranda yaşadığıyla, şiddeti ise, ne 
yoğunlukta hissettiğiyle ilgilidir. Bu anlamda gö-
reli yoksunluk, kişinin içinde bulunduğu durumun 
nesnel değerlendirilmesinden çok öznel yargılara 
dayanmaktadır (Runciman, 1979 : 300). Kente 
göç yoluyla gelmiş ekonomik ve sosyo-kültürel 
düzeyi düşük insanları aile, yakın akraba, hemşeh-
ri, mezhep ya da etnik kökenine dayalı olarak içe 
kapanıp ekonomik alandan, duygusal desteğe ka-
dar sıkı bir alışverişte bulunarak böylece yabancı 
oldukları kentte ayakta kalma stratejisi uyguladık-
ları görülmektedir. Bu bağlamda, insanlar haber-
dar olmadıkları olanaklar ve fırsatlar konusunda, 
o olanağa kavuşmak için ne kadar istekli olabi-
lirler, diğer bir deyişle göreli yoksunluk duygusu 
bu insanlar arasında ne kadar ağır basabilir bu son 
derece tartışmalı bir konudur. Kentin refah düzeyi 
yüksek yerleşim yerlerini neredeyse hiç görmemiş 
ve oralarda yaşayan insanlarla yüzyüze iletişimi 
olmayan ya da son derece sınırlı olan insanların 
sadece ekonomik yoksunluk duygusu değil ancak, 
aynı zamanda, yaşamın her alanına ilişkin algı ve 
anlamlandırma biçimleri de farklılıklar göster-
mektedir. Örneğin, sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
bir semtte yaşayan bir öğrencinin kendi sosyo-
ekonomik düzeyinde, kendi yaşam koşullarındaki 
sınıf arkadaşının yanında göreli yoksunluk duygu-
sunu ne kadar yaşayabileceği son derece tartışma-
lıdır, sınıfında kendini başarılı olarak tanımlayan 
bu öğrenci, eğer bir gün kentli çocuğun yaşam ola-
naklarını yakından görürse ancak o zaman göreli 
yoksunluk duygusu artabilir. 

Eşitsizlik ideolojisinin bir yansıması olarak ele 
alınan yoksulluk kültürü kavramına getirilen bu 
eleştirilerden sonra, makalenin bundan sonraki 
bölümlerinde, yoksulluğun nedenlerini çözümle-
ye yönelik olarak bu eleştirileri somutlaştıran alan 
araştırması bulgularının değerlendirilmesine geçi-
lecektir. Bu amaçla, öncelikle araştırma bulguları-
nın toplanması kısmını ele alan araştırma yöntemi-
ne ilişkin bilgiler verilecektir.
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Bu çalışma kapsamında, İstanbul ve Gaziantep il-
lerinde toplam 200 haneyi içeren anket, derinle-
mesine görüşmeler ve odak grup teknikleri kulla-
nılarak, hanede yaşayanların meslekleri, yaptıkları 
işler, çalışma koşulları, göç ve tüketim örüntüleri, 
aile içi ilişkiler, kadının ve çocuğun konumu, top-
lumsal ilişki özellikleri ile geleceğe ilişkin umut 
ve beklentiler hakkında kent yoksulları üzerine 
bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Özellik-
le 1980’lerle yaşanmaya başlayan ekonomik ve 
sosyal dönüşüme koşut ve küreselleşmenin bir 
sonucu olarak tüm dünya ülkelerini derinden et-
kileyen, işgücü piyasalarında meydana gelen de-
ğişiklikler ve bu değişikliklerin işgücü üzerinde 
yarattığı etkilerin göz önüne konulabilmesi ama-
cıyla, bu dönüşümden en çok etkilenen niteliksiz 
işgücü üzerinden örneklem seçilmiştir. Araştırma-
nın çalışma koşullarından, toplumsal değerlere, 
değişen ekonomik koşulların yoksulluk üzerinde 
yarattığı etkilerden bu koşulların yoksulların dav-
ranış örüntülerindeki yansımalarına kadar ele alın-
masının nedeni, yoksulluk kültürü kuramında yer 
alan ve yoksulları tanımlama biçimi olarak kulla-
nılan, kişinin kendini değerli görmemesi, çaresiz-
lik, güçsüzlük, beceriksizlik, ve kendi başına bir 
şeyler başarabileceğine olan inancını kaybetmesi, 
çocukların bakıma ve korunmaya en çok ihtiyaç-
ları oldukları dönemde bunlardan mahrum kal-
maları, erken yaşta cinsellikle tanışmaları, resmi 
nikahsız birlikte yaşamaları, göreli olarak yüksek 
oranda eş ve çocuklarını terk etmeleri, annenin 
egemen olduğu tek ebeveynli aileler, buna bağlı 
olarak anne soyuna dayalı akrabalığın egemenliği, 
otoriteye dayalı ilişkiler, özel hayatın gizliliğinin 
ihlal edilmesi, aile içi dayanışmanın kısıtlı olması 
ve kaynakların çocuklar arasında paylaşma mü-
cadelesi sonucu bu dayanışmanın sadece sözde 
kalması gibi, yoksulluğun nedenlerini açıklamakta 
kültürelci yaklaşımların yerini, fırsat eşitliği, fır-
satlardan haberdar olamamak, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, sosyal devlet, toplumsal izolasyon gibi 
kavramların alması gerektiği üzerinde durulmak-
tadır.

Alan Araştırması Yapılan Kentlerin 
Belirlenme Ölçütleri: 

Araştırma yapılacak illerin belirlenmesinde, Dev-
let Planlama Teşkilatı’nın yapmış olduğu “İllerin 
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araş-

tırması temel alınmıştır. Buna göre, illerin sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeylerini ölçmek üzere, 
10 alt kategori içinde 58 değişken kullanılmıştır. 
Bu 10 kategoriyi, demografik, istihdam, eğitim, 
sağlık, sanayi, tarım, inşaat, mali, altyapı ve diğer 
refah göstergeleri başlıkları oluşturmaktadır. Bu 
araştırmaya göre, sosyo-ekonomik yönden en ge-
lişmiş illerin Marmara ve Ege, en geri kalmış ille-
rin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
bulunduğu belirlenmiştir (DPT, 1996). “Kent yok-
sulluğu” kavramının çözümlenmesi açısından, en 
gelişmiş ve en geri kalmış bölge kentlerinin, kendi 
içinde, en gelişmiş iki kentinde yoksulluğun nasıl 
yaşandığına ilişkin karşılaştırmalı bir çözümle-
me yapılabilmesi amacıyla İstanbul ve Gaziantep 
kentleri seçilmiştir.

Örneklem seçiminden önce Ankara’da toplam beş 
ayrı semtte pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Buna 
göre, örneklem, özellikle 1980 sonrası uygulama-
ya konulan “Yapısal Uyum Programı”nın çalışma 
yaşamına getirdiği, düzensizleşme, taşeronlaşma, 
esnek çalışma biçimlerinin etkilerini görebilmek 
amacıyla, taşeron şirketlerde günübirlik düzensiz 
işlerde, çoğu zaman sigortasız çalışan gruptan se-
çilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde, Llyod’un 
“kent yoksulu” kavramsallaştırması temel alınmış-
tır. (Lloyd, v.d. 1984) Buna göre, kent yoksulları, 
hane reislerinin ve üyelerinin eğitim düzeylerinin 
düşük olduğu, bulundukları kentin dezavantajları 
bölgelerinde yaşadıkları, kiracı oldukları, geçici 
ve düzensiz işlerde çalıştıkları ve kente göç yo-
luyla gelmiş olmaları özellikleriyle kavramsallaş-
tırılmaktadır. Kent yoksulluğu kavramının oluş-
turulmasında ele alınan bu özellikler, yoksulluk 
konusunda yapılmış diğer çalışmaların bulgularıy-
la da örtüşmektedir. Dünya Bankası Raporu’nun 
yoksulluk kriterleri arasında aldığı iki önemli 
özellik, hane reisinin yaptığı iş ve eğitim düzeyi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmaya göre, 
yoksulluğun en şiddetli biçimde okur-yazar olma-
yan hane reislerinin bulunduğu hanelerde yaşan-
maktadır. Aynı çalışmaya göre, yoksulluk riskini 
en fazla taşıyan haneler sezonluk ya da geçici işçi 
statüsünde çalışan hane reislerinin bulunduğu ha-
nelerden oluşmaktadır (World Bank Report, 2000 
: IX) Kent yoksulluğu kavramsallaştırmasında, ev 
sahipliği kriteri ise, Agnew’in belirttiği gibi, sade-
ce toplumsal statü ve kişisel özgürlük alanı olarak 
değil, fakat bir değişim değeri ve gelecek için gü-
vence sağlaması açılarından da önem taşımaktadır 
(Agnew, 1981). Ayrıca, M. Güvenç ve O. Işık ‘ın 
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da belirttikleri gibi ev sahipliği aynı zamanda hane 
gelirini etkileyerek, hanenin yapacağı harcamaları 
ve tüketim örüntülerini de değiştirmektedir (Gü-
venç & Işık, 1996 : 42).

Kentlerin belirlenmesinden sonra, her iki kentte 
araştırmanın yürütüleceği semtlerin belirlenme-
sinde farklı stratejiler izlenmiştir. İstanbul’da yü-
rütülecek çalışma için, Güvenç ve Işık tarafından 
İstanbul’un toplumsal coğrafyasının özelliklerine 
ilişkin bulguların değerlendirildiği bir çalışmadan 
yararlanılmıştır. Bu çalışmaya göre, İstanbul’un il-
çeleri, işgücünün statüsü ve ev sahipliği ölçütleri-
ne göre 16 gruba ayrılmıştır. Örneklemin belirlen-
mesinde, çalışmada en dezavantajlı “D4” olarak 
tanımlanan grupta yer alan ilçeler dikkate alınmış-
tır. “D4” grubunda yer alan beş ilçe ve bu ilçelerde 
yer alan mahalleler yerinde gözlem, muhtarlarla 
yapılan görüşmeler ve pilot çalışmalar sonucu 
araştırma amacına en uygun olan ilçedeki mahal-
lelerin belirlenmesiyle sonuçlanmıştır (Güvenç & 
Işık, 1996 : 40). Buna göre, İstanbul için, Gazi Os-
man Paşa belediyesinde yer alan mahallelerde alan 
araştırmasının yürütülmesine karar verilmiştir. 

Gaziantep’de yürütülecek alan araştırmasında, bu 
tür ilçelerin gruplandırıldığı bir çalışma buluna-
madığı gibi, Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi ya 
da iki merkez belediye olan Şehit Kamil ve Şa-
hin Bey belediyelerinde ilçelerin sosyo-ekonomik 
göstergelerinin yer aldığı çalışmalar bulunama-
mıştır. Büyük şehir belediyesinden sadece kentin 
geneline yönelik harita ve araştırmanın amacına 
yönelik olmayan bazı tarihi ve turistik yerleri ta-
nıtan dökümanlar elde edilebilmiştir. Mahallelerin 
belirlenmesinden önce, her iki belediye sınırları 
içinde yer alan mahallelerde gözlemler yapılmış, 
muhtarlarla görüşülmüş, ayrıca, Güney Doğu Ana-
dolu Projesi’nde görev yapan bir uzmandan kent 
hakkında ve araştırmanın amacına uygun mahal-
lelerin belirlenebilmesi amacıyla bilgi alınmıştır. 
Bu süreçten sonra, Gaziantep’de yürütülecek alan 
araştırması için Şahin Bey Belediyesi sınırlarında 
yer alan mahallelerden örneklem grubu seçilmiş-
tir. 

Örneklemin Demografik ve Toplumsal Profili:

Kent yoksulluğu kavramını tanımlamaya yönelik 
olarak yapılan alan araştırması çerçevesinde, hane 
bazında uygulanan anket çalışmasında, görüşmeci-
lere toplam yüzden fazla soru yöneltilmiştir. Tüm 

verileri bu çalışmada değerlendirmek, konu bütün-
lüğünü dağıtabileceği gibi, makalenin sınırlarının 
aşmak anlamına da gelmektedir. Bu nedenlerle, 
örneklemin demografik ve toplumsal profili, sa-
dece bu çalışmanın ana konusu etrafında yer alan 
sınırlar içinde ele alınacaktır. 

Kent yoksullarının demografik ve sosyal profilleri-
ni belirlemeye yönelik verilerin en önemlilerinden 
biri olan yaş faktörünü ele aldığımızda, araştırma 
bulgularına göre, her iki kentte hane reislerinin 
%61’i, eşlerinin ise Gaziantep’te %65, İstanbul’da 
ise %57’si olmak üzere 21-32 yaş arasında yer al-
maktadır. Kent yoksulluğu açısından önem taşıyan 
diğer bir gösterge olarak eğitim olanaklarına ula-
şılabilirlik kriterine baktığımızda, kent yoksulları-
nın sadece hane reisleri ve eşleri değil fakat aynı 
zamanda gelecek kuşaklara miras bırakılacak yok-
sulluk olgusu açısından hanelerdeki genç kuşaklar 
arasında da oldukça düşük bir eğitim düzeyi göze 
çarpmaktadır. Buna göre, İstanbul’da hane reisle-
rinin %17’si okuma-yazma bilmezken, %52’sini 
ilkokul mezunları oluşturmakta, Gaziantep’te ise 
bu oranlar çok daha düşük düzeylere inmekte ve 
%28 hane reisinin okur-yazar olmadığı, %45’inin 
ise ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Kadın-
lar için ise, eğitim olanaklarından yararlanabilmek 
fırsatları daha da düşmekte ve İstanbul’da yaşa-
yan örneklemin %48’nin okuma-yazma bilme-
dikleri, %36’sının ise ilkokul mezunu oldukları 
görülmektedir. Kadınların dezavantajlı konumları 
Gaziantep’te katlanarak karşımıza çıkmakta ve 
kadınların %64’ünün okuma-yazma bilmedikleri, 
%25’nin ise ilkokul mezunu oldukları görülmek-
tedir. 

Örneklemin demografik özellikleri sosyolojik 
açıdan en yalın haliyle iki açıdan önem taşımak-
tadır. Bunlardan birisi, eğitim olanaklarına ula-
şılabilirlikle yoksulluk arasındaki ilişkidir. Buna 
göre kent yoksullarını, genç kuşak, eğitimsiz ve 
niteliksiz kişiler oluşturmaktadır. Bir diğeri ise, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin göstergesi olarak, 
kadınların erkeklerden daha dezavantajlı konumda 
olduklarıdır. Ayrıca, kentler bazında konuyu ele al-
dığımızda, İstanbul’da göreli olarak tutunabilmiş 
kent yoksullarının Gaziantep’te yaşayan kent yok-
sullarına göre, eğitim düzeylerinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir. Bu bulgu, örneklemin göç 
örüntüleri de göz önüne alındığında, iki kentte ya-
şanan göreli yoksulluk olgusu konusunda ipuçları 
vermektedir. Örneklemin göç örüntülerine bak-



26 tığımızda, kente göç kararında, İstanbul’a ya da 
Gaziantep’e gitmek konusunda, hanelerin göreli 
yoksulluk düzeylerinin, akrabalık ya da hemşehri-
lik ilişkilerinin önemli rol oynadığını göstermek-
tedir. Göç çizgisi, memleketten hedeflenen kente 
göç etmiş ve yerleşmiş olmak gibi tek hatlı bir 
trafik izlememektedir. Hane reislerinin önemli bir 
kısmı haneleriyle birlikte göç sürecine katılmadan 
önce, babaları, ağabeyleri ya da hemşehrileriyle 
birlikte çocuk yaşlarından itibaren sezonluk, inşaat 
işçiliği ya da seyyar satıcılık gibi işlerde çalışmak 
üzere kentle bağlantı kurmaya başlamışlardır. Bu 
oran İstanbul’da yaşayan kent yoksulları için %29, 
Gaziantep için ise %42’dir. Çalışmanın bulguları-
na göre, yoksullar arasında, İstanbul göç kararında 
en cazip kent olma konumundadır. Gaziantep’te 
yaşayan kent yoksullarının önemli bir kısmı ya 
İstanbul’da tutunabilme çabalarının başarısız ol-
ması sonucu memleketlerine en yakın ve en geliş-
miş kenti tercih nedeniyle buraya yerleşme kararı 
almışlar ya da İstanbul’a göçün maddi maliyet-
lerini karşılayacak güçte olmadıklarından bulun-
dukları kentte yaşamaya karar vermişlerdir. Bu 
anlamda, yakın ilişki bağları olsun, eğitim ya da 
mesleki niteliklerinden dolayı olsun Gaziantep’te 
yerleşmiş kent yoksulları İstanbul’da olanlara göre 
yoksulluğu daha şiddetli yaşamaktadırlar. Buna ek 
olarak, yoksulluğun şiddetli ne zaman göç edildi-
ğiyle de ilişkili bir sorun olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Gecekondu arsalarından rant elde edildiği 
eski göçmenlere göre yeni kentli yoksullar, yok-
sulluğu daha şiddetli yaşamaktadırlar. Buna göre, 
İstanbul’a göç edenlerin %28’i, Gaziantep’e göç 
edenlerin ise %41’i 1991-2000 yılları arasında göç 
edenlerden oluşmaktadır. 

Yoksulluğun şiddeti, özellikle çocukların eği-
tim olanaklarından yararlanabilme düzeylerinin 
düşüklüğünde de kendini göstermektedir. 6-15 
yaş arası, hanede yer alan çocukların İstanbul’da 
%11’i, Gaziantep’te ise %16’sı okuma-yazma 
bilmemektedirler. İlkokul mezunlarının oranı ise, 
İstanbul’da %16 iken Gaziantep’te %8’e düşmek-
tedir. 

Yoksulların, demografik ve toplumsal profillerinin 
çizilmesi, aynı zamanda yoksulluğun nedenlerine 
ilişkin bulguların elde edilmesi ve değerlendiril-
mesinde de önem taşımaktadır. Buna göre, yoksul-
luğun, kentsel istihdam olanaklarına ulaşabilecek 
niteliklere sahip olamamış, eğitim düzeyleri son 
derece düşük, görece kente yeni göç etmiş hane-

lerde daha yaygın olduğu görülmektedir. Buna ek 
olarak, eğitim olanaklarına ulaşabilirlik konusun-
da genç kuşakların dezavantajlı durumu, yoksul-
luğun bir miras olarak kuşaklararası taşındığını da 
göstermektedir. 

Araştırma yöntemine ilişkin bu bilgilerden sonra, 
çalışmanın bundan sonraki bölümleri, Lewis’in 
dört ana başlık altında çözümlediği yoksulluk kül-
türü kavramına, alan araştırmasının bulguları ışı-
ğında getirilen eleştirilerden oluşmaktadır.

Araştırma Verileri Işığında Yoksulluk Kültürü 
Kavramının Eleştirisi :

Bu çalışma, özellikle yoksulluğa ilişkin olarak ge-
tirilen, yoksulluktan tümüyle yoksulları sorumlu 
tutan kültürelci yaklaşımların temelini oluşturan 
yoksulluk kültürü kuramının eleştirisini temel alan 
bir yaklaşım sunmaktadır. Bu bağlamda, çalışan 
kent yoksullarına ait elde edilen veriler ışığında, 
Lewis’in yoksulluk kültürü tezinde ele aldığı dört 
ana başlık çerçevesinde, çalışma koşulları, yerel 
topluluk, aile ilişkileri ve bireysel düzeyde, içinde 
yaşadıkları yoksulluğa ait geliştirdikleri davranış 
biçimleri üzerinde durularak, yoksulluk kültürü 
kuramının bazı iddiaları tümüyle reddedilmek-
te, bazıları ise neden-sonuç ilişkileri bağlamında 
tartışmaya açılmaktadır. Bu açıdan, bu çalışmanın 
bulgularıyla, yoksulluk kültürü kuramının eleşti-
risi ve yoksulluğun nedenlerine ilişkin çözümle-
melere yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışıl-
maktadır. 

Toplumun Ana Kurumlarına Etkin Katılım Ve 
Bütünleşmeyi Engelleyen Bir Unsur Olarak 
Yoksulluk Kültürü: 

Lewis yoksulluk kültürü kavramını çözümlerken 
düşük ücretler ve sürekli işsizliği, yoksulların top-
lumun ana kurumlarına katılımlarını engelleyen 
unsurlar olarak ele alır. Ancak, konuya bu araş-
tırmanın verileri ışığında baktığımızda, yoksullar 
arasında mesleki bir nitelik ve beceri kazanabile-
cek kadar uzun yıllar eğitimin maliyetlerini kar-
şılayabilme gücünün hemen hemen hiç olmadığı 
görülmektedir. Bundan da önemlisi, yoksulların 
çalışmaya başlayabilecekleri en erken yaşlarda 
eve ekonomik katkı ya da evin geçimini tümüy-
le üstlenme gibi bir sorumlulukla karşı karşıya 
kaldıkları görülmektedir. Bu nedenlerle, yoksul-
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27lar arasında işe başlama yaşının oldukça düşük 
olduğu görülmektedir. Verilere göre, hane reisle-
ri arasında ilk işe başlama yaşı, % 53 ile 6-14 ve 
% 47 ile 15-17 arasındadır. Kaçınılmaz olarak, bu 
bulgular, yoksulların eğitim olanaklarından çok az 
yararlandıkları ya da hiç yararlanamadıkları so-
nucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, hane 
reislerinin % 23’ü okur-yazar değilken, % 48’inin 
ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Beklendi-
ği üzere, eğitim düzeyi kadınlar için daha da düş-
mekte ve okur-yazar olmayan kadınların oranı % 
56 ve ilkokul mezunu oranı ise % 30’dur. Buna 
ek olarak, yoksullar arasında sadece örgün eği-
tim olanaklarından yararlanabilme değil, mesleki 
bir nitelik kazanabilecekleri kurs v.b. olanaklar-
dan haberdar olma ya da katılabilme fırsatları da 
son derece kısıtlı kalmaktadır. Kişilerin kendile-
rini geliştirebilecekleri herhangi bir kursa katılıp 
katılmadıkları sorusunda hane reislerinin % 99’u 
olumsuz yanıt vermişlerdir. Bu olumsuz yanıta en 
basit ve yalın neden ise “yaşamak için çocuklukla-
rından itibaren bir işte çalışmak zorunda olmaları” 
gelmektedir. 36 yaşında, okur-yazar bir inşaat işçi-
sinin bu konuda söylediği “...öyle bir fırsat hiçbir 
zaman elimize geçmedi, yaşamak için hep çalış-
mak zorundayız...” ifadesi yoksulların bu tür kurs 
ya da etkinliklere neden katılamadıklarını en açık 
şekilde özetlemektedir:

Bulguların da gösterdiği gibi, günümüz liberal 
ekonomik politikaların en önemli etkisi olan dü-
zenli ve sürekli bir işi olmak artık kişiyi işçi aris-
tokrasisi sınıflamasına sokmakta ve günübirlik, 
düzensiz gelirle yaşamak zorunda kalan niteliksiz 
yoksul işgücü için kısa süreli işsizlik bile son de-
rece lüks hale gelmektedir. Bu nedenle, yoksulluk 
kültürü tezinin ileri sürdüğü, yoksulların çalışmak 
yerine, bağımlılık kültürü, kaderci, düşük öz-saygı 
ve motivasyon, gösterdikleri ve bu nedenlerle baş-
kalarının sırtından geçinmeyi tercih eden tembel-
ler oldukları iddiaları, bu araştırmanın verileriyle 
örtüşmemektedir.

Çekirdek Ve Geniş Aile Birliği Düzeyinden 
Daha Üst Düzeyde Örgütlenme Eğilimlerini 
Sınırlayan Bir Unsur Olarak Yoksulluk 
Kültürü: 

Yoksullar arasında geleneksel ilişkilerin kentin 
kurumsal ilişkilerinin önüne geçtiği gerçeği bu 
çalışmanın verileriyle de doğrulanmaktadır. Yok-

sullar arasında egemen olan aile ve yakın akra-
balar arası kapalı iletişim biçimi, oturulacak ma-
hallenin seçiminden, evlilik biçimlerine, iş bulma 
sürecinden çocukların eğitime kadar ortak tutum 
ve davranış örüntülerine neden olmaktadır. Bu 
bağlamda, yoksulluğun toplumsal yaşam üzerin-
deki etkilerini gösterdiği en önemli alanlardan 
biri oturulacak semtin hatta mahallenin seçiminde 
kendini göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları-
na göre, hanelerin %90’ı yakın akraba ya da hem-
şehrilerinin aynı mahallede olmasının oturdukları 
mahalleyi seçmekte en önemli etken olduğunu ve 
en çok yakın akraba ve hemşehrileriyle iletişim 
içinde olduklarını belirtmişlerdir. Geniş aile, ya-
kın akraba ve hemşehrilik temeli üzerine kurulan 
toplumsal ilişkiler, yoksulların aynı zamanda bu 
ilişki biçimiyle örtüşen etnik köken ve mezhepsel 
farklılıklara göre de kendi içlerine kapanarak alt 
gruplar oluşturmaları anlamına gelmektedir. Bu da 
göstermektedir ki, yoksullar sadece kentten izole 
yaşamakla kalmamakta, aynı zamanda kendi ara-
larında dahi alt gruplar oluşturarak geniş aileden 
akrabalık ilişkilerine, etnik kökenden mezhepsel 
farklılıklara kadar kendi içlerinde kapalı yaşa-
maktadırlar. Akrabalık bağından sonra, iletişim 
kurmayı tercih ettikleri insanların seçiminde %25 
ile aynı mezhepten olmak gelmektedir. Kapalı bir 
çevrede ve kendi yaşam koşullarına çok benzer 
koşullarda olan insanlarla bir arada olmanın ge-
tirdiği en önemli etkilerden biri, göreli yoksunluk 
duygusunun biçimi ve referans gruplarının oluş-
masında karşımıza çıkmaktadır. Yoksulların göreli 
yoksunluk duygularını ifade eden göstergelerden 
biri, kent yaşamından sosyo-kültürel beklentileri-
ne ilişkin verilerde ortaya çıkmaktadır. Kent ya-
şamına ilişkin beklentiler sorulduğunda, hanelerin 
sadece %3’ü kentteki sosyo-kültürel etkinliklere 
katılamamayı bir sorun olarak belirtmişlerdir. Di-
ğer bir deyişle, hanelerin %3’ü kentten bu anlamda 
bir beklenti içindedirler. Buna ek olarak, çocukla-
rını herhangi bir kursa gönderip göndermediği so-
rusuna soru ile karşılık verilmiş ve Alevi olanlar 
“saz kursu mu?” sorusunu sorarken, Sünni olanlar 
“Kuran kursu mu?” tepkisiyle soruya kendiliğin-
den bir tepki vermişlerdir. Bunun dışında kişilerin 
kendilerini geliştirmek adına katılabilecekleri her-
hangi bir etkinlik ya da kurs konusunda herhangi 
bir haberdar olma durumları söz konusu değildir. 
Buna bağlı olarak, hanelerin %1.5’u çocuklarını 
saz ya da halkoyunları kursuna gönderdiklerini 
belirtmişlerdir. Bulguların gösterdiği gibi, yoksul-
luğun en önemli göstergelerinden biri olan fırsatla-
ra ulaşamamanın ötesinde bu fırsatlardan haberdar 



28 olamamaktır. Gelecekten beklentilerinin ve umut-
larının az, eğitimden beklentilerinin düşük olması 
yoksulluk kültürü tezinin neden-sonuç ilişkilerinin 
dikkatli bir şekilde çözümlenmesini gerektirmekte 
ve tam bu noktada Wilson’ in dediği gibi bu olgu 
yoksulluk kültürü değil olsa olsa toplumsal izolas-
yon ve kısır döngü kavramlarıyla açıklanabilmek-
tedir (Wilson, 1991-1992).

Yoksullar arasında kapalı bir çevrede sürdürül-
meye çalışılan yaşam kendi iradeleriyle seçtikleri 
bir içe kapanma mekanizması olmaktan çok öte, 
sadece hayatta kalmaya yönelik bir mücadelenin 
sonucu olarak geliştiren ayakta kalma stratejileri-
dir. Bu ayakta kalma stratejilerinin en önemlilerin-
den biri de kuşkusuz aile üyeleri, yakın akrabalar, 
hemşehriler, etnik ya da mezhepsel kökene dayalı 
olarak oluşturulan güçlü toplumsal bağlar olmak-
tadır. Örneğin, devletin kurumlarından alınan ya-
kacak ya da yiyecek yardımı oranı %12 iken, bu 
alanda aile ve yakın akrabalar arası yardım ve 
dayanışma oranı %73’e çıkmaktadır. Bu neden-
le, geniş aile ve yakın akrabalarla aynı mahallede 
oturma seçiminde en önemli rolü, bu yardımlaşma 
ve dayanışma olanaklarının sürdürülebilmesi al-
maktadır. Bu bulguya koşut olarak, haneler bulun-
dukları mahallenin seçiminde ikinci etken olarak 
%76 ile bütçelerine uygun olmasını göstermiş-
lerdir. Bu kentin olanaklarından haberdar olmayı 
engelleyici izole bir çevrede ekonomik, toplumsal 
ve kültürel olarak koşulların hemen hemen aynı 
olduğu sosyal çevrede yaşamanın etkilerinden 
biri göreli yoksunluk duygusunun en aza inmesi 
ise, bir diğeri bu olumsuz koşulların değişebilme-
si için içeriden itici bir gücün çıkma olasılığının 
neredeyse hiç olamamasıdır. Diğer bir deyişle bu 
kısır döngünün sürekliliğinin içeriden kırılmasının 
oldukça güç olmasıdır. Bu bulgulara koşut olarak, 
hanelerin önemli bir kısmı kenti hiç görmedikleri-
ni belirtmişler, kente inmenin en önemli nedenle-
rinden biri ve başta geleni olarak ise %35 oranı ile 
hastaneyi göstermişlerdir. Diğer taraftan, kentin 
değişik yerlerini gördüğünü ifade eden % 28’lik 
grubun büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmakta 
ve bundan da önemlisi, kentin değişik yerlerinde 
bulunma nedeni yaptıkları iş, yani seyyar satıcılık 
ya da inşaat işçiliği olarak kendini göstermektedir. 
Diğer bir deyişle, kentin oturdukları mahalle ya da 
benzeri yerler dışındaki farklı mekanlarını görebil-
me nedenleri, kentin olanaklarından yararlanmala-
rı değil çalışma zorunluluğunun getirdiği bir sonuç 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulguların da orta-

ya koyduğu gibi, kent yoksullarının kentle olan 
bağları erkeklerin ya da hane reislerinin enformal 
sektörde çalışmasından başka bir alanda kendini 
göstermemektedir. Buna ek olarak, özellikle yok-
sul mahallelerin içinde ya da etrafında kümelenen 
küçük boy işletme ve atölyeler yoksulların kadın 
ya da erkek ayrımı olmadan hemen hemen mahal-
lelerinden hiç çıkmadan, yaşamlarını kapalı bir 
çevrede sürdürmelerinin bir diğer önemli nedeni 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada eklemek ge-
rekir ki, kent yaşamından anlaşılan sadece fiziki 
olarak kenti görmüş olmaktan daha fazla değil, 
aynı zamanda daha farklı bir şeyi ifade etmektedir. 
Bu bağlamda, kent yoksullarının kent yaşamından 
ve kentin sunduğu olanaklardan tamamıyla haber-
siz yaşamak zorunda kaldıkları sonucuna varmak 
hiç de abartılı olmayacaktır. Örneğin, hanelerin 
%89.5’i hiç gazete satın almadıklarını belirtmişler-
dir. Bunun başta gelen nedeni olarak ise yine aynı 
oran ile ekonomik sıkıntılar gösterilmiştir. Diğer 
taraftan, hanelerin %32’si gazetenin ne olduğu ko-
nusunda bir fikirleri olmadığını ifade etmişlerdir. 
İstanbul’da yaşayan bir ev kadının “gazete okur 
musunuz?” sorununa verdiği yanıt gibi: 

“hayır, kesinlikle, bizim öyle yok, biz öyle sevmiyor 
gazete. Allah etmesin, biz korkarız, gelir götürür, 
hapse götürür, biz öyle bir şeyleri almıyoruz, hem 
bizim aile, hem akrabalar almayız, çocuklar da 
gençler de almıyoruz, biz öyle istemeyiz...”

Kent yoksullarının kent yaşamından ve kentin 
sunduğu olanaklardan haberdar olmamalarının 
yanında, kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine 
katılamadıkları, demokratik haklarını kullanabile-
cekleri herhangi bir dernek ya da sendikaya üyeli-
ğin neredeyse hiç olmadığı, vatandaşlık haklarını 
kullanamadıkları görülmektedir. Araştırma bulgu-
larına göre, herhangi bir dernek ya da sendikaya 
üye olanların oranı %5’dir ve bu oran mahalle-
lerde kurulan köy dernekleri ve sendika üyeliği-
ni kapsamaktadır. Köy derneklerinin ana işlevi, 
hemşehriler arasında ekonomik dayanışmayı sağ-
lamak, kentte kazanamadıkları aidiyet duygusunu 
kendi içlerinde güçlendirerek, toplumsal ve psi-
kolojik destek sağlamaktır. Bu nedenle bulgularla 
ortaya çıkan %5’lik örgütlülük oranı aslında kentle 
uyumu ve kentli davranış biçimini temsil etmekten 
çok yoksulların kendi küçük toplulukları içine ka-
panma ve köyden taşıdıkları toplumsal değerlerini 
sürdürme biçimlerini göstermektedir. Diğer taraf-
tan, kent yoksullarının çalışma koşulları göz önüne 
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29alındığında, hemen hemen hepsinin kayıt dışı sek-
törde herhangi bir iş güvenceleri olmadan çalış-
mak zorunda olduğu görülmektedir. Diğer bir de-
yişle, herhangi bir sendika etrafında örgütlü olma 
olanaklarını kayıt dışı sektörde çalışmak zorunda 
kalmaları zaten baştan engellemektedir. Kayıt dışı 
sektörün çalışma ilişkileri açısından işverene ge-
tirdiği en önemli avantaj çalışma koşullarının son 
derece keyfi bir biçimde uygulanması olmaktadır. 
Bu nedenle, çalışanlar örgütlü olmanın, sendikalı 
olmanın kendileri için yarar getireceğinin farkında 
olmalarına karşın bu tür bir girişim en başından 
zaten işveren tarafından engellenmektedir. 37 ya-
şında tekstil atölyesinde çalışan bir işçi sendika-
laşma girişimlerini ve karşılarına çıkan engelleri 
anlatırken, aslında yoksulluk kültürü kavramının 
tanımlanmasında sosyolojik çözümlemelerin ne 
kadar dikkatli yapılması gerektiğini de vurgula-
maktadır: 

”…sigortasız çalışıyoruz” diye SSK müfettişliği-
ne dilekçe veriyoruz, adamlar 6 ay sonra geliyor, 
sonra bize yazı geliyor “falan iş yerinde buluna-
madınız”, ben zaten orada 3-4 ay sigortasız ça-
lışmışım, sigorta istiyorum diye işveren beni işten 
atmış, o adam gitmiş oraya beni soracak...... 1993 
yılında dokuma işçileri olarak 10-15 kişi bir ara-
ya geldik, iş kanunu hakkında bilgilerimiz vardı, 
kendimizi geliştiriyor okuyorduk... dernek fikri ge-
lişti, tüzüğü hazırladık…derneği kurduk…sonraki 
hedefimiz 8 saat çalışıp, sigortalı olup insan gibi 
çalışmaktı, dernekte gazete alıp okuyorduk, semi-
nerler düzenliyorduk, birinin sorunu olsa yardımcı 
oluyorduk, bu arada Gaziantep’de bir araştırma 
yaptık, kaç tezgah var kaç kişi çalışıyor, kaçı çı-
rak, çocuk, sigortalı.. yıl 1995.. kapı kapı dolaştık.. 
yaklaşık 3100 tezgah 15 binin üzerinde işçi, 1040 
tane sigortalı, o zamanki sigorta da adam tam 
göstermiyor, dokuma tarihine baktık, dokumadan 
emekli olan işçi yok…1996 da biz sendikalaşmaya 
giriştik…200 kişiyi sendikalı yaptık, bu sefer pat-
ronlar sendikacıları satın aldılar, derneği bitirdi-
ler, en son derneğin içini dağıttılar, kilit vurdular, 
bir daha da açılmadı... dernek kapandıktan sonra 
işçiler zam alamadı, patronun insafına kalmış... 
dernek yöneticilerini işten çıkardılar, bir yere gir-
dim, hurda tezgah toparladım, beni işten çıkardı-
lar, dernek yöneticilerine iş vermediler…”

Görüldüğü gibi kayıt dışı sektörde çalışmak zo-
runda kalan işçiler çalışma koşullarından örgüt-
lenme haklarına kadar yasalardaki boşlukların da 

işveren lehine işlemesi sonucu tümüyle işverenin 
insafına terkedilmiş durumdadırlar. Bu koşullar 
göz önünde bulundurulmadan yoksulların neden 
kentle bütünleşmedikleri değil fakat, ayakta kal-
ma mücadelesi verirken neden geleneksel yolları 
seçmek zorunda kaldıklarını açıklamak doğru bir 
çözümleme yöntemi olarak görülmektedir.

Bulguların da gösterdiği gibi, yoksulların içinde 
bulundukları koşulları pasif olarak kabul ettikleri, 
kaderci bir kişilik yapısı gösterdiklerini ileri sür-
mek son derece yanıltıcı bir sonuçtur. Diğer bir 
deyişle, yoksulluk kültürü ve yoksulluğun neden-
lerine ilişkin ileri sürülen unsurlar bu çalışmanın 
bulgularıyla örtüşmemektedir. Yoksulların çalışma 
koşullarından, ayakta kalma stratejilerine kadar 
üretmeye çalıştıkları yoksullukla mücadele biçim-
leri, ileri sürüldüğü gibi kaderci bir yaklaşımdan 
çok son derece gerçekçi çözüm biçimleri ortaya 
koyma çabaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yoksulluk Kültürünün Taşıyıcısı Olarak 
Aile, Aile İçi İlişki Biçimleri ve Davranış 
Örüntüleri: 

Sadece bu çalışmanın yürütüldüğü İstanbul ve 
Gaziantep’de değil, Türkiye’nin pek çok kentinde 
sosyo-ekonomik düzeyi düşük insanların yaşadı-
ğı semtlerin kentle bağlantısı çoğunlukla kopuk 
olmaktadır. Bu zorunlu olarak kentin merkezine 
uzak mesafede olmayı gerektirmemekte, kentin 
merkezinde dahi olsa kentle iletişim ve kentin ola-
naklarından yararlanabilmek anlamında son de-
rece izole bir yaşam getirebilmektedir. Bunun en 
belirgin örneğini, bu çalışmanın öncesinde pilot 
çalışma için gidilen yerlerden biri olan Ankara’nın 
Altındağ semti için verebiliriz. Semt kentin mer-
kezinde kalmış olmasına karşın son derece içine 
kapalı ve sakinlerinin kentle bağlantısının oldukça 
düşük olduğu bir yerleşim yeridir. Buna bir de kent 
merkezine fiziksel uzaklık eklenince yıllarca aynı 
kentte yaşamış olmalarına karşın kent merkezini 
hiç görmemiş kent sakinleri ortaya çıkmaktadır. 
Kentin olanaklarından haberdar olamamak ve bu 
olanaklara ulaşamamak, daha önce de değinildiği 
gibi özellikle geleneksel değerlerin sürdürülme-
sinde en etkili unsurlardan birini oluşturmaktadır.

Geleneksel değerlerin ve davranış biçimlerinin 
sürekliliğinde kuşkusuz en önemli kurum aile ol-
makta, karı-koca ilişkilerinden, ebeveyn-çocuk 



30 ilişkilerine bu değerler etkisini sürdürmektedir. Bu 
bağlamda, akla ilk gelen şey kuşkusuz, aile içinde 
geleneksel cinsiyet rollerinin egemenliği ve kadı-
nın ikincil statüsü olmaktadır. Görüşme yapılan 
hanelerin %78’inde evde karar verme sürecinde 
erkek egemenliği görülmektedir. Kadının evde 
başlayan bu ikincil statüsü ne yazık ki, yaşamı-
nın tüm alanlarında devam etmekte ve erkeklerin 
%81’i eşlerinin dışarıda çalışmasına karşı oldukla-
rını belirtmektedirler. Bu geleneksel ilişkilerin en-
gellemesinin yanında, kadınların da kentsel işgücü 
piyasasında iş bulmalarını sağlayacak herhangi 
bir mesleki donanımlarının olmaması hatta okur-
yazarlık oranlarının bile oldukça düşük olması, 
kadınları ev içinde parça başı işler, ya da ailele-
riyle birlikte gittikleri mevsimlik tarım işçiliğine 
yöneltmektedir. Kadınların kendilerini geliştirebi-
lecekleri herhangi bir kurs ya da etkinliğe katılımı, 
okuma yazma öğrenebilme fırsatlarından haber-
dar olabilme şansları, yaşadıkları kapalı çevrede 
oldukça güç görülmektedir. Bu nedenle, egemen 
olan geleneksel ilişkileri yoksulluk kültürü olarak 
tanımlayıp, yoksulluğun nedenlerine ilişkin günah 
keçisini bu şekilde ortaya koyup sorumluluktan 
sıyrılmak yerine, yerel yönetim ve hükümetlerin, 
bu geleneksel ilişkilerin nasıl değiştirilebileceğine 
ilişkin politikalar üretmeleri yoksulluğun azaltıl-
masında daha etkin bir yol olarak düşünülebilir. 
Yoksulların kentsel iş piyasasında nitelikli bir iş-
gücü olabilecekleri donanıma sahip olabilmeleri 
için verilecek kurslardan haberdar edilebilmeleri, 
bu tür etkinliklere ulaşımlarının kolaylaştırılma-
sının sağlanması ve bu tür etkinliklerin ücretsiz 
olarak sunulması sadece kadınlar açısından değil, 
aynı zamanda erkeklerin kendilerini yetiştirebil-
meleri açısından da önem taşımaktadır. Bu tür ola-
nakların sunulduğunda etkin bir katılımın olacağı, 
kadınların %68’nin kendi paralarını kazanmak is-
tediklerini ifade etmeleriyle de desteklenmektedir. 

34 yaşında, okuma-yazma bilmeyen, İstanbul’da 
yaşayan bir kadının eğitimsizlikten yakındığı 
gibi: 

“…Nasıl tencere içinde yemek kapalı biz de bir şey 
görmüyoruz, bilgi edinecek eğitim yeri, Kuran kur-
su yok, konfeksiyon, dikiş-nakış kursu yok, insan 
gitsin bilgi alsın, insan aptal gibi kalıyor, ‘neden 
bu kadar çocuk, 10 tane getirmişsin’ diyorlar, kuşu 
kafese koy nerede, dünyayı gezsin nerede, insanlar 
bir yeri görmemişler, bilgi edinememişler…”

Aşağılık, Güçsüzlük, Çaresizlik ve Kendine 
Güvensizlik Duyguları Olarak Yoksulluk 
Kültürü :

Daha önce de sözü edildiği gibi, yoksulların kayıt 
dışı sektörde korumazsız olarak çalışmak zorun-
da kalmalı onları işverenler tarafından belirlenen 
keyfi çalışma koşullarıyla, işverenler karşısında 
tümüyle korumasız bırakmaktadır. Bu nedenle, 
ücretlerden, çalışma saatlerinin düzenlenmesine, 
çalışılan yerin fiziki koşullarından iş güvencesine 
kadar haklarını yasal yollardan aramalarının önü 
en baştan kesilmektedir. Bulgulara göre, yoksullar 
arasında suç işleme nedenleri arasında birinci sı-
rada işçi-işveren anlaşmazlıkları gelmektedir. Bu 
bağlamda, yoksulluk kültürü tezi içinde yer alan, 
ve içeriği oldukça göz ardı edilen konulardan biri 
de yoksullar arasındaki suç oranın yüksekliğidir. 
Başta kayıt dışı sektörde çalışmaları nedeniyle, 
sosyal güvence yoksunluğundan, çalışma koşul-
larının neden olduğu iş kazalarına kadar pek çok 
alanda haklarını aramaktan yoksun kalmaları ya 
da haklarının aramayı bilmemeleri, istatistiklerde 
sadece “adam yaralama, öldürme” gibi geçen suç 
çeşitlerinin nedenlerini ve sosyal politika eksiklik-
lerini ortaya koymaktan uzak bir şekilde, yoksul-
luk kültürü tezini destekler görünmektedir.

37 yaşında, tekstil işçisi ilkokul mezunu bir yoksu-
lun işverenden alamadıkları ücretlerini almak için 
nasıl suçlu duruma düştüklerini anlatırken söyle-
dikleri gibi: 

“Çalıştığımız yerden paramızı alamadık, adamı 
dövdük, penye kesme makinesini aldık, bir gece 
nezarette yattık…Aylarca ücretlerimizi alamadık, 
bu nedenle patronumuzu dövdük, makinelere el 
koyduk, bizi bir gece karakolda tuttular… Çalı-
şıyorsun paranı alamıyorsun, haksızlık, sigortan 
olmuyor, hastaneye gidiyorsun hastanı yatıramı-
yorsun, suça itiyor…”

Kent yoksullarının yaygın olarak çalışmak zorunda 
kaldıkları diğer bir alanı ise seyyar satıcılık oluş-
turmaktadır. Ancak, aynı zamanda, yasal olmama-
sı nedeniyle sürekli zabıta-seyyar satıcı kovalama-
casına sahne olmaktan da kendini kurtaramayan 
bir alanı oluşturmaktadır. Seyyar satıcıların, çoğu 
zaman ellerindeki tablalarla günde 12 saatten fazla 
dolaşmak zorunda kaldıkları işlerinin ağırlığı ya-
nında bir de tablalarına ve sattıkları mallara zabıta 
tarafından el konulması yani bütün sermayelerini 
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31kaybetme riski altında olmaları yaptıkları işi daha 
da güçleştirmektedir. 

Sonuç olarak, hangi iş alanında çalışıyor olurlar-
sa olsunlar enformel sektör çalışanlarını tümüyle 
korumasız durumda bırakmaktadır. Bu durum hü-
kümetlerce de bilinmekte ancak yasal korumalar 
olmaması, iş müfettişlerinin kontrollerinin ya da 
diğer kontrol mekanizmalarının yeterince çalışma-
ması nedenleriyle çalışma koşullarında herhangi 
bir iyileştirme yapılamamaktadır. Bunun en önem-
li sonucu ise kaçınılmaz olarak, çalışanların kendi 
kaderlerine bırakılması olmaktadır. Yoksulların 
kendi kişiliklerine ilişkin algılarında kendilerini 
çaresiz ve korumasız hissetmelerinden, adaletin 
işlemediğine dair sisteme ilişkin algılarına kadar 
kendilerini çaresiz ve güçsüz hissetmelerine yol 
açmaktadır. 34 yaşında tekstil atölyesinde çalışan 
bir işçi de çalışma koşulları karşısında çaresiz ka-
lışlarını şu şekilde ifade etmektedir:

“...Haklarını arayamıyorsun, bütün haklar onlara 
çalışıyor, herhalde onlar zengin olduğundan. Bir 
işten çıkmamak için suskun kalacaksın, paranı is-
teyince işten çıkarıyorlar... Sigorta istesek bir daha 
elimize iş geçmez... Ağır yüktür, düşsen demirlerin 
üstüne gömüleceksin, bir kalıp çökse ölürsün. Aya-
ğım motorun altında kaldı, damar çatladı, bir sene 
bu yüzden çalışamadım, borçlandık. Akşam ona 
kadar, patronun ne kadar hesabına giderse ezer 
işçileri, para vermezler...”

Hane reislerinin %85’i şimdiki işlerinde ücretle-
rini düzenli alamadıklarını ve %62’i ise çalışma 
saatlerinin düzensiz ve patronlarının keyfi uygu-
lamalarıyla belirlendiğini belirtmişlerdir. Bu çalış-
ma koşullarının nasıl üstesinden geldikleri, hak-
larını aramak için neler yaptıkları sorulduğunda 
ise, istisnasız tüm çalışanlar “işini kaybetmemek 
için susmak zorundasın” karşılığını vermişlerdir. 
Bulgularda göstermektedir ki, kayıt dışı sektörde 
çalışan yoksulların çalışma koşulları deyim yerin-
deyse açlık tehdidiyle belirlenmekte ve başka bir 
seçeneği olmayan insanlar bu adaletsiz koşullara 
katlanmak zorunda bırakılmaktadırlar. 23 yaşında, 
tekstil atölyesinde çalışan bir yoksulun çalışma ko-
şulları nedeniyle uğradıkları mağduriyet karşısın-
da ellerinden hiçbir şey gelmediğini ifadesi gibi: 

“Dişin varsa gidip döveceksin, gözün keserse öl-
düreceksin…adamı vurup yıllarca cezaevinde ya-
tacaksın, ya da Allah belanı versin deyip gelecek-
sin.…” 

Bu bağlamda, yoksulların bu sessiz kalma nokta-
sında yoksulluk kültürü tezinin öğelerinden biri 
olan pasif bir tutum sergilediklerini iddia etmek 
bilimsel verilerle hiç bir şeklide örtüşemeyecek 
kadar açıktır.

Sonuç: 

Yoksulluk karmaşık ve çok boyutlu bir sorundur. 
Ancak yoksulluğun tanımlanması konusunda de-
vam eden tartışmalar ve farklı ülke dinamiklerine 
ilişkin özgünlükler kadar yoksulluğun nedenleri 
üzerine yürütülen bilimsel ve politik tartışmalar 
da süregelen bir sorunu oluşturmaktadır. Bu ça-
lışmanın amacı, yoksulluğun nedenlerine ilişkin 
çözümlemelerde, yoksulların bireysel tutum ve 
davranışları sonucu yoksulluğa düştüklerini sa-
vunan yoksulluk kültürü kavramının, toplumsal 
kaynakların dağılımdaki adaletsizliği gizleyen bir 
işlev üstlenerek eşitsizlik ideolojisinin bir yansı-
ması olduğunun araştırma bulguları ışığında orta-
ya konulması olmuştur. 

Bu çerçeve içinde bulguların ortaya koyduğu en 
önemli konulardan biri kent yoksullarının yaşadık-
ları mekanların kente fiziksel mesafesinden daha 
önemli olarak iletişim ve haberdar olma anlamında 
son derece izole koşullarda yaşadıklarıdır. Çoğun-
luğu kente yeni göç etmiş ya da iki kuşaktır kentte 
yaşayan ailelerden oluşmaktadır. Bu bulgunun en 
önemli sonucu ise, yoksulluğun gelecek kuşaklar 
için ailelerinden aldıkları son derece dezavantaj-
lı bir miras olduğudur. Diğer bir deyişle, kentte 
doğmuş olan kuşak da dahi ketin olanaklarına ula-
şabilme bir tarafa yeni kuşağı aşağıya doğru bir 
toplumsal hareketliliğin beklediği sonucu çıkmak-
tadır. Ancak, bu sonuç yoksulluğun nedenlerini 
çözümlerken, bireysel tutum ve davranış özellik-
leri, aile içi ilişkiler ve topluluk düzeyinde yürü-
tülen ayakta kalma stratejilerine yoksulluk kültürü 
etiketiyle yaklaşmak yerine, toplumsal eşitsizlik, 
toplumsal adalet, toplumsal dışlanma gibi kavram-
larla yaklaşmak ve toplumdaki kaynakların adil 
dağılımını sağlayacak mekanizmaların geliştiril-
mesi için toplumsal politikaların oluşturulması ve 
uygulanması yönünde çabaları gerektirmektedir. 
Kentle ne fiziksel ne de ekonomik toplumsal ve 
kültürel olanaklarından yararlanmak anlamında bir 
bağı olmayan kent yoksullarının ayakta kalmakta 
uyguladıkları ve en önemli stratejilerden biri aile, 
yakın akraba ve hemşehrilik ilişkilerini güçlü tut-
mak olmaktadır. Ancak bu yoksulluk kültürü kav-



32 ramında ele alınıldığı gibi yakın çevre içinde dışa-
rıya kapalı, yaşam koşullarını pasif olarak kabul 
etmiş yoksulları değil, tam tersine sosyal devletin 
sağlamadığı olanakları kendi içlerinde yarattıkları 
mekanizmalarla oluşturmaya çalışmaları tam da 
yoksulluk kıskacından kurtulabilmek için verilen 
bir mücadele şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Eğitim düzeylerinin ve kentsel işgücü piyasası 
için yeterli nitelikleri taşımadıkları bu çalışmanın 
bulgularıyla da ortaya konmuştur. Ancak bu pek 
çok işkolunda çalışan kent yoksullarının ekonomi-
ye bir katkıları olmadığı anlamına gelmemekte ve 
bu yolla her türlü keyfi çalışma koşullarına açık, 
savunmasız bırakılmalarını gerektirmemektedir. 
Kent yoksulları, pek çok işkolunda ekonomiye 
katkısı olan alanlarda son derece düşük ücretlere 
uzun saatler çalışmaktadırlar. Yoksulların çalış-
ma koşullarının işverenler tarafından keyfi olarak 
belirlenmesi ve ağır çalışma koşulları, niteliksiz 
olmalarından çok başka seçeneklerinin olmayışı, 
yaşamlarını devam ettirebilmek için her koşulda 
çalışmak zorunda olmalarından ve işten çıktıkla-
rında işveren için dışarıda bulunan işsizler ordusu-
nun varlığından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir 
iş sözleşmesi ve sosyal güvencelerinin olmaması 
yasalardaki açıklıklar ve göz ardı edilen uygula-
maların da getirdiği sonuç, işveren karşısında ça-
lışanları daha da savunmasız bırakmaktadır. Buna 
ek olarak, çalışanların bir araya gelerek hak arama 
mücadeleleri, örgütlenme, sendikalaşma hakları-
nın engellediği koşullarda yoksulluk kültüründen 
söz etmek bu araştırmanın verileriyle örtüşme-
mektedir. Bu olgunun en önemli sonuçlarından 
biri ise, yoksulluğun gelecek kuşaklara miras ola-
rak bırakılması anlamına gelen çocuk işgücünün 
kendini göstermesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Hane reislerinin ağır çalışma koşulları altında uğ-
radığı iş kazaları ya da günü birlik işler nedeniyle 
eve düzenli gelirin girememesinin en açık sonuç-
larından biri olan çocuk işgücünün ortaya çıkması, 
yoksulluk kültürü nedeniyle çocuğa verilen değer-
den çok ailenin ayakta kalmasında bir sigorta rolü 
oynamaktadır. 

Sonuç olarak, Lewis ve yoksulluk kültürü tezini 
destekleyen düşünürlerin, yapısal faktörlere atıf-
ta bulunması ancak bunun neden-sonuç ilişkileri 
üzerine çözümleme yapmadan, yoksulların birey-
sel özelliklerine tüm sorumluluğun yüklenmesi bu 
tezin en önemli eksikliklerinden birini oluşturmak-
tadır. Kaldı ki, bulgular ışığında, yoksulların çalış-

ma koşulları ele alındığında, düşük motivasyon, 
tembellik gibi özellikler yerine günübirlik işlerde 
ve hakları konusunda hiçbir denetimin yapılma-
dığı, işverenin keyfi belirlediği çalışma koşulla-
rında hayatta kalmaya çalıştıkları görülmektedir. 
Yoksulluğun yeniden üretiminde ise, toplumsal 
değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirten 
Lewis, fırsat eşitliği, toplumsal adalet, kaynakla-
ra ulaşabilme sorunları üzerinde durmamaktadır. 
Diğer bir deyişle, yoksulluğun gelecek kuşakla-
ra aktarılmasında ana faktörler bu kavramlarda 
yatmaktadır. Yoksulların yerel topluluklar içinde 
ayakta kalma stratejileri üretmeleri, yasal yollarla 
mesleki, kültürel ya da başka alanlarda örgütlenme 
haklarının yasalarla kısıtlandığı ya da özendirmek 
yerine caydırıcı uygulamalarla dolu olduğu bir du-
rumda, bunu toplumun ana kurumlarına girmekte 
gösterdikleri katılım eksikliği şeklinde ele almak 
bu teorinin çok önemli bir diğer eksikliğidir. Bu 
nedenlerle, yoksulları etiketlemek yerine, yok-
sulluğu gidermeye yönelik politikalar üretilmek 
isteniyorsa, bu çalışmanın bulguları yoksulluğun 
nedenlerinin kültürelci bir yaklaşımla açıklanama-
yacağı ve yapısal faktörlerin önemine bir kez daha 
dikkat çekmesi açısından önem taşımaktadır. 
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