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DiLENCiLiK YOKSULLUK iLiSKisi
THE RELATION OF BEGGARY AND POWERTY

Yrd. Do~. Dr. Suvat PARiN
Ytiztincti YII Universitesi Fen Edebiyat Faktiltesi Sosyoloji BOitimti

Ozet: Dilencilik nedir? Dilencilik olarak ifade bulan davram~ bi~imi, yoksullugun
geni~ cografyasmda asli bir unsur mudur yoksa yoksullugun toplumca pozitif
~agn~lmlara sahip ve~hesini kullanan yoksulluk dl~1 bir kategori midir? Temsil
ettigi yoksulluk bi~imini soz ve davram~ kahplanyla toplumun algI sahasma
ta~lyarak pozisyonunu me~rul~tIrmaya ~ah~an dilenci/dilencilik, yoksulluk
alamnda hayatiyet bulan bir dubIorltik bi~imi midir? Sosyo-ekonomik a~ldan
monolitik bir govdeden mi olu~maktadlr? Dilenciligin toplumsal, ekonomik ve
dinsel zeminle ili~kisi nasil formtile edilebilir? Bu ~ah~manm amaCI, yoksulluk
alglmlz i~ine yerle~en toplumsal, dinsel ve vicdani etkenlerle desteklenerek
varhgml stirdtiren dilenciligin yukanda belirtilen sorular l~lgmda yoksulluk
smlrlan/halleri i~indeki konumunu ya da kiniligini istanbul omeginde elde
ettigimiz veriler l~lgmda sorguiamaktJr. Dilenciligin yoksulluk dtinyasmdan
dev~irdigi soz ve pratiklerle i~ i~e ge~mi~ pozisyonunu, yoksulluk evreninin
banndlrdlgl donelerle kar~t1a~tlrarak vuzuha kavu~turmaYl hedefleyen bu ~all~ma
soz konusu hattaki belirsizlige a~lkhk getirmeyi ama~iamaktadlr.
Anahtar Kelimeler:
dilenciler.

Dilencilik,

yoksulluk,

yoksulluk aiglsl, istanbuI'da

Abstract: What is beggary? Is the act of beggary an essential component of the
vast field of poverty or is it a category out of poverty that abuses the positive
feelings of society towards poverty? Is the beggarlbeggary that tries to justify its
position by carrying the form of poverty it represents through expression and
behavior forms to the perception of the society a sort of stunt that is vital in the
field of poverty? From a socio-economic perspective is beggary composed of a
monolithic body? How can the relationship of beggary with the social, economic,
religious, and political ground be formulated? The aim of this dissertation is to
question the position or the identity of beggary - which continues to exist
supported by the religious, ethical, and moral factors embedded in our perception
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of poverty - in the limits/conditions of poverty in the context of the questions
raised above witt the results gathered through a survey conducted in Istanbul.
Through a comparison of data on the universe of poverty with the position of
beggary - interlocked with the expressions and practices gathered from the world
of poverty - this study aimes to shed light on the uncertainty in the topic.
Key Words: Beggary, poverty, perception of poverty, beggars in Istanbul.

Sosyal bilimlerin yontembilimsel problem alanlanndan biri kategorile~tirme
sorunudur. Kategorize etme ya da slmflanduma oJay, olgu ve dli~lince gibi
bi<;imsel olmayan ger<;ekliklerin benzerlik ve farkllhk, "ol<;ek ve yakmhk, doku
ve blitlinle~me"l gibi dlizlernlerde ayn~tlfllarak tlirde~ klimeler bi<;idtinde tasnif
edilmesini ongoren2 metodolojik bir kurgudur. Kategorile~tirme bu anlamda
glivenilir bir epistemolojiye varmak i<;in bi<;imseJ olmayan gen;ekliklerin
gozlenebilir referanslanm dikkate alarak mukayese etmek, benze~en ve ayn~an
noktalan tespit etmek gibi standart olmayan ol<;lim ara<;lanyla yapllan zihinsel
bir egzersiz, bir ol<;me ve degerlendirme <;er<;evesi olmaktadlr.
Toplumsal ya~arrun karma~lk yaplsl i<;erisinde olay ve olgulan yaplsal ve
bi<;imsel a<;ldan tanzim ve tasnif etmek, esasa ili~kin toz ve bi<;im ili~kisinin
aynrrum ya da bagmtlSml netle~tirmekle miimklindlir. Sosyolojik mantlgm
onenne dilinde olay; olgu ya da davram~ setlerinin ozglin ve aYlrt edici
niteliklerini ifade eden tOz ile soz konusu toplumsal kahplann gorlintli ve
yanslmalanm i<;eren bi<;im, ili~kisel boyutun otesinde ozerk kategorilerdir.
Bi<;im, tozli belirleyemedigi gibi bi<;imin tOzli perdelemek i<;in kullamldlgl
dururnlar da soz konusudur. 3 Toplumsal sannal i<;inde bagmtIsal kodlanm
muhafaza eden ger<;ekliklerin sahip olduklan gorlinlir baghhklar ile ortlilli
baghhklar4 arasmdaki aynmm ortaya konmasl durumunda irdelenen ger<;ekligin
toplumsal uzamdaki yeri ve kimligi billurla~ma yonlinde belirginlik
kazanacaktIr. DolaylSlyla <;ozlimlenen ger<;ekligin mlirekkep yaplsl, ham klitlesi

Chris Jenks, Altkiiltiir, <,:ev.: N.Demirkol, istanbul:Aynntl Yay., 2007, s.29-30.
Gordon Marshall, Sosyotoji Sozliigii, <,:ev.: O. Akmhay; D.K6mUrcti, Ankara:Bilim ve Sanat Yay., 1999,
5.392.
Anthony P.Cohen, Topiuiugun Simgesel Kurulu~u, <,:ev.: M. KU~Uk, Ankara:Dost Kitabevi, 1999, s.97.
Anthony Giddens, Modernligin Sonurian, <,:ev.: E. Ku~dil, istanbul:Aynntl Yay.,1998, s.82.
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ya da ontolojik govdesi kategorik dlizenlemeyi bu anlamda
kolayla~tIran onemli bir bile~ke olmaktadlr. 5

gli~le~tiren

ya da

Dilencilik olgusu sahip oldugu bi~imsel ve davram~sal kahplarla yoksulluk
evrenine ait olmak yontinde algI sal dtizlemde gti~lti simlilasyonlar
yaratmaktadlr. Hem bic;imselligin ihtiva ettigi yamlsamalan hem de dilenciligin
varolan ya da oldugu yontinde izlenim yaratan bagmtI ve ili~ki dtizeyini i~eren
aidiyet, me~ruiyet ve ontolojik yaplsml sorgulamak noktasmda yoksulluk
evreninin sundugu referans tablosunun banndlrdlgl ~izgiler tumusol i~levi
gorecektir. Dilenciligin toplumsal dtizlemde kamksanml~ yerle~ik alglsl ve bu
algI i~inde anlam ve me~ruiyet kazanan eylem bi~iminin, yoksulluk evreninin
spontane figtir ve eylem setleriyle oI1ti~enJortti~meyen nitelikleri bu koridorda i~
i~e ge~en boyutlan ayn~tIrmaya imkan tamyacaktIr. Bunun i~in ilk etapta
dilencilik olgusunun kavramsal ve terminolojik kullammlan, soy ktittigti ve
dilenciligin tarihsel akl~ i~indeki sertivenini i~eren toplumsal portresinden
yoksulluk evreniyle mukayeseye imkan tamyacak parametreler etrafmda
yapllacak bir analizin gerekliligi ortaya ~lkmaktadlr.
Dilencilik Y oksulluk ili~kisi

Dilenci nosyonunun gtindelik dildeki kullamm1 6 ile sozllik anlaml arasmda
temelde bariz farkhhklar bulunmamaktadlr. Dilenci kavramma ltigatm bi~tigi
anlam "dilenerek gec;inen, ba~kalanna el a~an, ge~irnini dilenerek saglayan,
yokluktan, yoksulluktan stirekli yakman; bir ~eyi arSlzca ve lsrarla isteyen
kimse[leri]"7 betimleyen bir ~er~eveye sahiptir. Bu tammlama ~er~evesinde alb
~izilmesi gereken "dilenerek ge~inme" ya da "ge~irnini dilenerek saglama" ve
"yokluktan, yoksulluktan stirekli yakmma" gibi tanllnlaYlcl sozctikler, dilenci
kimligini tasvir eden ifadeler olmanm yamnda orttik olarak . ya~am
mticadelesinde hayata tutunma, ge~inme ve varhgml devam ettirmeye yonelik
bir stratejiye ili~kin ipu~lanm da banndlrmaktadlr.
Belkls Ktimbetoglu, Sosyoiojide ve Antropoiojide Niteliksei Yontem ve Araijtmna, istanbul:Baglam Yay.,
2005, s.28.
Glindelik dil kahplanna yerle~mi~ "dilenci c;:anagl gibi, dilenci c;:anagma donmek, dilenci c;:anagmdan para
c;:almak, dilenci duasl, dilenci vapuru, dilenciye hlyar vermi~ler egri diye begenmemi~, dilenci a~l,
dilencinin torbasl dolmaz" gibi deyimler dilenciligin toplumsal algldaki tasvirini ortaya koymaktadlf.
Aynnuh bilgi ic;:in bkz. D.Mehmet Dogan, Buyuk Tiirkre SozlUk, istanbul:Gerc;:ek Hayat Yay., ty., s.312.
Btiytik Larousse, "Dilenci Maddesi", Ciit:6, istanbul:Milliyet Yay.,1986, s.3175; Meydan Larousse.
"Dilencilik MadcJesi", CiIt:3, istanbul, 1970, s. 700.
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Hukuk disiplini, dilencilik olgusunu bireysel ya~aml ve toplumsal dlizeni
rahatslz edici eylem kategorisi i~inde normatif bir ~er~evede ele almaktadlf.
Dilenciligin i~inde i~lem gordligli Kabahatler Kanunu toplum dlizenini, genel
ahHikl, kamu saghgllll, sosyal ~evreyi ve ekonomik dlizeni korumaYl esas alan
bir yetkiyle dilenciligi yaptmmlan olan kriminolojik bir eylem olarak
degerlendirmektedir. 8 Bu yakla~lmlll detaylan, dilenciligin sozllik anlalTIlm da
referans aldlglmlzda, dilencilige dayah ge~im saglama pratiginin me~ru
olmayan bir eylem tipi oldugu ger~egini ortaya koymaktadlf. Dilenciligin
kelime anlaml ve hukuk terminolojisindeki kullamml, bir olgunun ya da
eylemin sllllflanm, bi~imini ve me~rulugunu on plana ~lkaran bir konsept
olu~turmaktadlr. Su~ unsuru ta~lyan ekonomik bir aktivite olarak dilencilik,
glindelik ya~amda blitlin hukuki ve beledi tedbirlere ragmen kendini devam
ettirmektedir. Ba~ka bir ifadeyle, dilencilik olgusunun soz konusu konsept
dl~lllda toplumsal ya~amda hayatiyet bulan etkin bir ve~hesi oldugunu
vurgulamak gerekir.
Varhgllla imkan tamyan toplumsal kesitlerce devam ettirilen olgusal bir
ger~eklik olarak dilenciligin buglinlinli ozellikle toplumsal algid a me~ru kalan
tortu, bakiye ya da ana govdesini anlamaya olanak tamyan tarihsel kaYltlar,
dilencilik eyleminin tarih tlinelindeki ba~langl~ meridyenini ilk~aglar olarak
i~aret etmektedir. 9 Soz konusu tarihten glinlimlize varhgllli slirdliren dilenme
pratiginin toplumsal plandaki slirekliligini ortaya koyan tarihsel ~erit,
dilenciligin ortaya ~lkl~ ko~ullanm olu~turan eylem ya da yapllann tayin edici
rolleri lizerine yapdacak sondajlara ve dilencilik davram~llllll devamllhk
gosteren ~izgisini anlama noktaslllda yol gosterici bir zemin olacaktlr.
Dilenci ile toplum araslllda dinsel, ekonomik ve kliltlirel vurgulara sahip tutum
ve ah~kanhklarca ylirlitlilen ili~kinin bir sonucu olarak ~ekillenen dilenme
eyleminin kol gezdigi toplumsal gozenekler, dilenciligin mlimbit ya~am
arterlerini olu~turmaktadlr. Toplumsal dlizlemin, dilencilerildilenciligi me~ru
addeden kesiti ya da kesitleri bir tlir olarak dilencilik davram~llla barlllak
olu~turmaktadlr. Bu bannaglll olu~umuna yol a~an algi lama ve davram~
bi~iminin geri plamnda dinsel tutum ve yorumlar, geleneksel dayam~ma
Remzi Ozmen, Turk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu ve i'!faz Kanunu, Ankara:Seykin Yay.,
2005, s.204.
Zeki Tekin, "Osmanh Doneminde Dilencilik", Osmanlt Ansiklopedisi, Ed.: G. Eren, istanbul:Yeni
Tlirkiye Yay., CiltS, 1999, s.S70.
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kahplan, "veren el alan elden iistUndiir" soziiniin yol a<;:tlgl lO miiphem pratik
uygulamaJar, yoksuIIuk evreninden dev~irilen imaj, imge ve soz tahmlanmn
yarattlg1 yamlsamalar, kurumsal yetersizlikler gibi degi~ik faktorler
bulunmaktadlr. Bu baglamda dilenciler ama<;:, hedef, strateji ve repliklerini
i<;:eren rollerini sahneledikten sonra toplumsal gozler bu eylem tipine onay
vererek bu agm olu~umunda ve siirdiiriilmesinde dilencinin roliiyle somutla~an
<;:abaJanna oranla daha belirleyici bir etkiye sahip olmaktadlr.
Dilencilige ili~kin betimleyici vurgulan istanbul' da ya~ayan dilencilere ait
veriler 11 iizerinden okudugumuzda dilencilik portresinin daha da netle~ecegi
soylenebilir. Dilencilerin istanbul kent slmrlan i<;:inde yakalandlgl bOlgeleri
ozetleyen Grafik-1' in verileri dilencilik olgusunun siirdiiriilmesinde topIumsal
yapmm ve toplumsal yaplyla biitUnle~mi~ mekan kimliginin belirleyici etkisini
<;:arplcl bir ~ekilde gozler oniine sermektedir. Kentin dilenciligi banndlran
anomik yaplsl12 is;inde geleneksel deger ve ya~am oriintlileriyle veya
muhafazakar yerle~im yeriyle ozde~le~mi~ Fatih il<;:esinin soz konusu kimliginin
ve dini yaptlara sahip merkezi kent konumunun dilenciler is;in (% 53,55'hk gibi
yiiksek bir oranIa) gih;lti bir bannak ve ekonomik getiri alam olu~turdugu
gorlilmektedir. Ba~ka bir ifadeyle dilencilerin, Fatih'te kiimelenmi~ alma
durumunu bOlgedeki dinsel mekanlann S;oklugunun yam Slfa burada ya~ayan
insanlann dinsel tutumlanyla as;lklamak miimkiindiir. Fatih bOlgesine ili~kin bu
aranlann % 35,26 Fatih, % 18,29 Eminonii ~eklinde bir daglhma sahip
oldugunun altml s;izmek gerekir. Grafik l' de gorlildiigii gibi Fatih'ten sonra
dilencilerin yogun olarak bulundugu Beyoglu (%6,66) ve Si~li (%6,46)
ils;elerinin i~ ve ticaret merkezi olarak on plana S;lkan kent kimliklerinin ve adl
ges;en yerJe~im naktalanndaki insan devingenliginin dilencileri istihdam eden
bir alan yarattlgl s6ylenebilir.

10
II

12

F-3

OmUr Ceylan, "Eski Zaman Dilencileri", Tiirk Edebiyatl Dergisi, SaYI:369(2004), s.14.
Burada kul1andlglmlz veriler iSlanbul BUyUk~ehir Be1ediyesi (iBB) Zablla MUdUrlUgU Dilencilik ~ubesi
ar~ivinde kaYlth 2000-2007 tarihleri arasmda yakalanml~ 16.384 dilenciye ait verilerdir. Veriler belirtilen
tarihler arasmda belediyenin zabIta ekipleri larafmdan yakalanan dilenci vakalanm gostermektedir.
Verilerin temini noktasmda bUylik katkIlar saglayan iBB Zablla Destek Hizmetleri MUdUrU Bayram Ali
<;:akIroglu'na, aym birimde qah~an Cenap Koksal'a ve Dilencilik ~ubesi'nde gorevli Solmaz Demir'e
te~ekkUr ederim.
Stephane Gaehet, "Les Dynamiques Sociales des Mendiants Nigeriens", Uniscope, N° 496, 12 Decembre
2003, p.2.
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Soz konusu yerle~im noktalan aym zamanda istanbul dilencilerinin 13 tarihsel
stire<;te banndl(nldl)klan yerler olarak dikkat <;ekmektedir. Eytip, Karacaahmet,
Vefa, Edirnekapi gibi kabristan bOlgeleri ile Galata Koprtisti, Bab-l Ali ve
Beyoglu gibi i~lek caddeler tizerinde 14 mesleklerini icra etmi~ olan dilenciler
bugtin de soz konusu mevkilerde cami, ttirbe, mezarhk, hastane, pazaryeri, alt
ve tist ge<;it gibi gtindelik yogun ntifus hareketlilik1erinin ya~andlg1 alanlan
mesken tutmu~ durumdadlrlar. 15
Toplumsal ya~amda me~ruluk ve hareket serbestligi ruhsatlm edinen dilenciler
ekonomik kazammlanm maksimize edecek getiri alanlanm belirleme
araYl~lanna yonelmektedir. Dilencilik giri~imi ama<;, imaj ve hedef kitle
tercihlerinde ve bunu ger<;ekle~tirmeye dontik uygulamalannda rasyonel
hesaplamalara dayanan gizli bir ajandaya sahip oldugu yontinde emareler
ta~lmaktadlf. Dramatik gortintti ve dinsel referansh retorik ezberin olu~turdugu
bi<;imsiz sermaye maksimum gelire donti~ecek toplumsal gozeneklerde/alanlarda hem dilencinin roltinti peki~tirmekte hem de gtintibirlik olarak
i~lem hacmini arttlrma hedeflerine hizmet etmektedir. Hangi trajik gortintti ya
da monolog hangi toplumsal ya~am alanlannda ne kadar kazandmr?
Dilenciligin hangi bi<;imsel versiyonu bu alanda etkili ve deger yaratan bir
tiptir? Bu ve e~ degerdeki sorular dilenci orgtitlenmesinin pazarlama teknikleri
ve rasyonel dtizenleme1eriyle bi<;imlenmektedir. Fakat dilencinin ya da
13

14

15

istanbul dilenciligin kokenleri Bizans donemine kadar uzanmaktadu. istanbul'da dilencilik 16. yiizyllda
kentin en biiyiik sorunlardan birini olu~turmaktadlr. Bkz. Ceylan, a.g.e., s.14. 17. yiizyilda istanbul
yakla~lk 7.000 dilencinin gezdigi bir kent olmu~tur. 19. ytizYlhn sonunda kentte 2.700 civarmda dilenci
tespit edilmi~tir. Bkz. Ugur Gokta~, "Dilenciler", Dunden Bugune istanbul Ansiklopedisi, istanbul: Kiiltiir
Bakanh~ ve Tarih Vakfl Ortak Yay.,1994, s.53. 19. yiizyilm sonuna dogru istanbul izlenimlerini aktaran
Crawford'un, Galata Kopriisii ve ~evresinin kozmopolit ve hareketli yaplsma ili~kin ~izdigi fotografta
dilencilere ozel bir atlfta bulunmasl (bkz.Francis M. Crawford, 1890'larda jstanbul,r;ev.~. Tiirkomer,
istanbul:Tiirkiye i~ Bankasl Kiiltiir Yay.,2007,s.17) bir aynntl olarak goriilebilecegi gibi dilenci
yaygmhgmm belirtisi olarak da degerJendirilebilir. Osmanh'da dilenmesi mazur gortilen hasta, sakat ve
kimsesizlere cer tezkeresi denilen dilencilik ruhsatl verilirdi. Dilencilik ruhsaU veren, dilencilik i$lemleri
ve sorunlanyla ilgilenen ve halk arasmda dilenci kahyasl olarak da amlan Seele Kethiidahgl'nm varhgl bu
alandaki politik uygulamalara ve kurumsal bir mekanizmanm varhgma i~aret etmektedir. Bkz. Re$ad
Ekrem Korru, "Dtinden Bugiine Dilenciler", Hayat Tarih Mecmuasl, Say!:3, 1970, s.26; Ceylan, a.g.e.,
s.14; Tekin, a.g.e., s.578. Seele Kethtidahgl'mn btitiin denetim ve tedbirlerine ragmen 17. ytizyilda
dilellcilik arlik lonca sahibi bir esnaf te$kilau htiviyetini alml$Ur. Bkz. Ceylall, a.g.e.,s.14. Osmanh'da
Dariil Aceze'nill a911maslyla dilencilik resmi olarak yasaklanml$Ur. Tanzimat oncesinde de dilellciligin
denetimille ili~kill SeeJe Kethtidahgl tarafmdan yapllall kurumsal diizenlemeler mevcuttur. Bkz. Gokta~,
a.g.e., s.53-54;Ceylan, a.g.e.,s.l5.
Ceylan, a.g.e., s.14; Gokta~, a.g.e., s.53.
Ankara Ticaret OdaSI (ATO), "NeIer Oluyor Bize?", Dilenen Turkiye Dosyasl, 2007, s.2., Eri~im [www.
atone!. org.tr] Eri~im Tarihi:18.11.2007; Loublla Bernichi, "Faut-il croire les mendiants?", Maroc Hebdo
International, N 0 735, Du 9 au 15 Mars 2007, p.51., Eri~im[www.bladi.net/11802-maroc
mendiallts.html.], Eri$im Tarihi:21.09.2007.
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dilenciligin sennaye kompozisyonunda ~ekillendirici rasyonel gii<;, dilenciligin
sahip oldugu goriintii, soz ve davram~larm yarattlgl duygusal atmosfer ve ogeler
tarafmdan perdelenmektedir. Boylece rasyonelligin in~a ettigi ili~ki ve davram~
konsepti, topluma sunulan dramatik kesitlerin olu~turdugu baglam tarafmdan
fark edilemez hale getirilmektedir.
Grafik 1: istanbul'da Dilencilerin Yogun Olarak Bulunduklan Yerle~,im Alanlan (%)

Topluma kimlik ve ya~am stratejilerini dayatan dilenciler, yaplsal av1dan
hiyerar~ik bir tarzda nonn ve yaptmmlara sahip, aralannda etkin ileti~im agl
bulunan bir orgiitlenme modeli ortaya koymaktadlr 16 • istanbul'da faaliyet
gosteren dilenciler bu anlamda dilenme usulii17, alana yaYllma, deneyim ve
16
17

Ko~u, a.g.e., s.25.
Dilencilik, homojen bir biitiin olmad!g! gibi, dilenme bi~imleri, dilenme mekiinlan ve dilenme zamanlan
farkhhk gosteren alt kategorilere sahip bir olgudur. Dilenciler Iskat~!lar, Sebilciler, Kasideciler,
Kabak~Iiar, Sakatlar ve Goygoycular am altmda kategorize edilmektedir. Mezarhklan mesken tutan
Iskat~Iiar/Mort~ular Olen ki~inin kaza namazlarma kar~lhk cenaze sahiplerinden para dilenirlerken,
Sebilciler, vaklf sebillerinin oniine yerle~erek su i~enlerden para dilenmektedirler. KalabahkIar arasmda
ilahiler okuyarak dilenen tiplere Kasideciler, kendilerine mahsus davullarla musiki icra ederek dilenen
Sudanh siyahi dilencilere de Kabak~Iiar ad! verilmekteydi. Sakatlar, viicut kusurlanm te~hir ederek
dilenen gruplard!r. Goygoycular ise genellikle Muharrem aymda Kerbela olaymdan ilham alarak ortaya
~Ikarak "Allah i~in bir ~ey verin" diye bag!rarak sokaklan birbirine katan dilencilerdir. AynntIh bilgi i~in
bkz Gokta~, a.g.e., s.53; Ceylan, a.g.e., s.14.
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tecriibe aktarma ve ileti~im gibi konularda dinamik bir grup ozelligi
gostermektedirler. Bir esnaf grubu orgiitlenmesi iyindeki dilencilerin 18 diizensiz
gibi goriilen devingenlik yoriingesi ve alan taksimi, dilenci gruplar tarafmdan
yerle~ik hale getirilmi~, smulan dilenci orgiitlenmeleri tarafmdan kontrol
edilebilir diizenli bir ~emaya sahiptir. 19 Bugiin istanbul'da faaliyet gosteren
dilencilerin dogum yerlerine gore bir kiime1enme gosterdikleri (Grafik 2) ve
buna bagh bir alan payla~lml yaptlk1an bulgusu20 soz konusu onermeyi teyit
etmektedir.
Grafik 2: Dilencilerin Dogduklarl Yerlere Gore Dagllzml (%)

18
19
20

Tekin, a.g.e., s. 571.
Bemichi, a.g.e., s. 51.
Korkut Tuna & Suvat Parin, "Kent Ya~alll1 ve Dilencilik: istanbul Dilencileri Uzerine Sosyolojik Bir
Ara~tJrma", Bir Kent Sorunu Dilencilik, Ed.: S. Parin, istanbul: iBB Zablta Daire Ba~kanhgl Yay., 2007,
s..155.
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2000-2007 ylllan arasmda istanbul'da kaYltlara ge~en dilencilik vakasl
verilerine gore dilencilik yapanlarm % 69,4'iinii kadm, % 30,6'sml ise erkek
dilenciler olu~turmaktadlr. Tarihsel anlamda dilenci popiilasyonu i~inde kadm
kategorisinde bir artI~ oldugunu soylemek miimkiin goriinmektedir. Dilencilik
ili~kileri i~inde degerlendirildiginde, dilencilik eyleminin baskm figiirleri olarak
kadmlarm on plana ~lkmasmm anlamh oldugu goriilmektedir. Kadm dilenci
tipi, toplumsal alanda annelik roliiniin biitiin temsillerini ve soz konusu
temsillerle biitiinle~en magduriyet psikolojisinin biitiin detaylanm sonu~
verecek bi~imde sergilemektedir. Dilenciligin farkh eylem bi~imleri i~inde
annelik rolii ozellikle ~ocuklu, yoksul, kimsesiz ve magdur anne roliiniin
yarattIgI etki dilencilik olgusunda gii~lii bir mekanizma yaratmaktadlr. Bu roliin
yarattIgI avantajlar dilenci popiilasyonu i~inde kadmlara oransal bir aglrhk
kazandlrml~tIr.

Dilencilere ait ya~ daglllmlannda kiimelenmenin 19-23 (%10,6), 24-29 (%14,8),
30-39 (%21,0) ve 40-49 (%15,7) ya~ dilimlerinde oldugu goriilmektedir. Ba~ka
bir ifadeyle dilencilerin ya~ daglllmlannm 19-49 ya~ dilimleri arasmda
yogunla~an bir grafige sahip olduklan ortaya ~lkmaktadlr. Zihinsel ve fiziksel
olgunla~ma, emek anlammda iiretici ve verimli bir evreye kar~lhk gelen bu ya~
arahgmda dilencilerin kiimelenmi~ olmasml Grafik 3' teki veriler e~liginde
degerlendirdigimizde onemli ~lkanmlar yapabilecegimiz sonu~lar ortaya
~lkmaktadlr. Cinsiyet a~lsmdan kadmlann 19-49 ya~ arahgmda yiiksek bir oran
olu~turmasl,
kadm dilencilerin annelik rollerini en lyl ~ekilde
sergiledigilsergileyebilecegi donemlere kar~lhk gelmesinden kaynaklanmaktadlr. Erkek dilencilerin bu ya~ arahgmda oziirlii ve hastahk durumlan dl~mda
topluma sunacaklan bir argilmam olmadlgl i~in soz konusu ya~larda kadmlara
gore daha dii~iik bir oran olu~turmaktadlrlar. Erkek dilencilerin ise 40 ve
iistiindeki ya~ dilimlerinde artarak belirginle~en yogunla~malanm, soz konusu
ya~larda ya~h ve gii~siiz olduklanna ili~kin rollerini ger~ekle~tirebilecekleri
pozisyonun olu~maslyla a~lklamak miimkilndiir. Dilencilerin malul ya da
gii~siiz olduklanna ili~kin olarak sergiledikleri davram~lar bir yamlsamaya
i~aret etmektedir. "Dilenci i~i icabl, miistekreh kIyafetinin i~inde igren~ ve
koku~mu~ bir pislikte ya~ar; buna dayanabilmek i~in beden yaplsl harikulade
saglamdlr. Cezai miieyyideleri kaldmmz, bir kuvvet miisabasl olarak tecriibe
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ediniz, aliI ve ya~h goriiniir bir dilenciyi, ayak diredigi zaman ii9 dort zablta
memuru yerinden klplrdatamaz.,,21

Grafik 3: Dilenci Gruplarm Cinsiyete Gore
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Dilencilik orgiitlenmesinde ekonomik getiri saglayan ve dilencilik eyleminin
siirdiiriilmesinde etkili bir figiir olan 90cuk, aym zamanda toplumsal platforma
ta~man magduriyet ve yoksulluk temsillerine gomiilii dilencilik yapan annenin
roliinii peki~tiren onemli bir enstriiman olarak i~lev gormektedir. Toplumun
annelige, ozellikle de 90cuklu magdur ya da yoksul annelik bi9imine kar~l
hassasiyetini iyi analiz eden ve bu rol setini topluma sunarak kar~lhgmda
kazan9 saglamak araYI~mda olan dilenciler i9in 90cuk onemli bir yatmm araCI
olarak i~lem gormektedir. 22 Bu tabla i9inde yer alan 90cuklar, genellikle anneye
ihtiya9 hissedilen ya~ arahgmdaki kii9iik, hasta ve sakat roliinde olan
90cuklardlr. Fakat dilencilik sektoriiniin kullandlgl 90cuk kategorileri bunlarla
smlrl1 degildir. Bugiin istanbul kent merkezinde biiyiik bir sorun olarak kendini

21
22

a.g.e., s.25.
ATO, a.g.e., s.3; KOlfU, a.g.e., s.25.
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gosteren okul ya~mdaki sokak ~ocuklannm % 54,9 dilenerek ge~I1rum
saglamaktadu. 23 Bu ya~ arahgmdaki ~ocuklar da bu sefer annesizlik ya da
ailesizlik rolUyle toplumda kendilerini gostererek dilen~ilik yapmaktadular.
Dilencilerin kullandlgl onemli stratejilerden birini de dilenme yontemleri
olu~turmaktadlr. Dilenme bi~imlerinde sergilenen davram~ ve kullamlan
figUrler toplumsal duyarhhklarl kullanabilme beceri ve irnkanlanm ta~lyan,
toplumsal alglYI derinden etkileyen, inandmclhgl yUksek pozitivistik teknikler
i~ermektedir. Hastahk raporlanyla dola~mak, annelik rolUnU kullanmak,
ya~hhk, sakathk, saglr ve dilsiz tabelasl ta~lmak, losemili ~ocuk gorUnttisU ile
dola~(tml)mak, sert ve soguk iklim ko~ullarlyla tezat olu~turan kiyafetlerle
dola~mak, cam silmek, kaglt mendil, yara bandl, kalem gibi kar~lhgl verildigi
halde almmayan UrUnler satmak gibi yontemlere ba~vurulmaktadu. Dilencilerin
toplumsal alanda magdur ve yoksul olduklanna dair gosterdikleri if~acl tavlrlar
ve kullandlklan inandmci teknikler; ya~adlklan mahalle, semt, konut bOlgesi,
aile ve ki~isel ya~am konulannda ketumluga donU~mektedir.
Dilencilerin sosyo-ekonomik ya~am dUnyalanm gizlemek amaclyla devreye
soktuklan ketum olma, kamufle etme· stratejisi kamusal alanda da sUrdUrUlen
onemli bir uygulamadlr. Kamusal alana ~lkan dilenci gruplar burada da
kendilerini tanlmlaYlcl donelerin UsttinU ortme egilimi gostermektedirler.
Dilencilerin para isterken insanlarla kurduklarl ileti~im birka~ kelimeden oteye
ge~meyen bir monolog olu~turmaktadlr. Hatta dilsiz ve saglr tabelasl ta~lyan
dilencilerin sozcuk kullanmadan soz konusu smlrll ileti~imi ger~ekle~tirmek
amaclyla bu tUr bir teknige ba~vurduklanm ileri sUrmek mUmkUn
gorUnmektedir. Yine bu baglamda kamufleci bir tavnn devarru olarak dilenciler,
zamansal ve lokal gondermeleri olmayan giyim tarzlanm tercih etmektedirler.
Giyimdeki bu kural-dl~lhk cinsiyet, ya~, fiziki gU~, sosyo-ekonomik konum ve
aidiyet gibi tammlaYlcl parametreleri kamufle etmektedir. 24
Dilenci gruplann sosyo-ekonomik ya~amlanna yerle~mi~ bilin~li kapahhk ve
belirsizlik durumu ile toplumsal hayattaki gorUnUmleriyle smlrh gozlem ve
bilgilerin yarattlgl algI dilencilik yoksulluk i1i~kisinde, dilenciligin bir yoksulluk
kategorisi oldugu yonUnde gU~IU bir bag tesis etmektedir. Oysa bu ~ah~madaki
23

istanbul BUyUk~ehir Belediyesi, Sokak <;ocuklart(Sosyal Doku Projesi Ara~ttrmalan-8), istanbul:istanbul
Beiediyesi Yay., 2004, s.154.
Nicole Martinez, <;ingeneler, <;:ev.: ~;'Akta~, istanbul: lleti~im Yay., 1992, s.104.
Btiytik~ehir

24
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temel saVlmlZ dilenciligin yoksulluk kategorisi olmadlgl yoniindedir. Bu a~ldan
dilencilik yoksulluk ili~kisini netle~tirme anlammda ~unlan soylemek
mtimktindtir:
•

Yoksulluk beslenme, saghk, egitim, bannma gibi biyolojik ve toplumsal
nitelikli temel gereksinimlerin ya~amsal stirekliligi saglayacak asgari
ol~tintin altmda seyretmesi durumuyla slmrlan ~izilen bir ~er~eveye
sahiptir. 25 Yoksulluk ekonomik, ktilttirel, siyasal, toplumsal ~ok saYlda alt
bile~enlere sahip bir olgudur. Hemen her toplumda kar~lla~llabilen
yoksulluk olgusu, sosyo-ekonomik e~itsizligin sonucunda bir hal olarak.
ortaya ~lkmaktadlr. Dilencilik, aktOrltigtinti edilgen lalarak ya da gti~stiz ve
yoksul oldugu iddiasml gti~lendiren davram~lar gostererek ekonomik gti~
kazanmaya ~ah~an ki~ilerin ugra~l olarak tammlanmaktadlr. Dilencilik bu
anlamda bir meslek ozelligi gostermektedir. 26

•

Yoksulluk yetersiz tiretim, ya~hhk, do gal afetler, krizler, ekonomik
degi~ebilen
nedenlerden
gerilemeler
gibi
donemsel
olarak
kaynaklanmaktadlr. 27 Yoksullugun olu~umunda saghk problemleri, ailenin
ekonomik btiytikltigti gibi ki~isel yetersizliklerden ziyade makro toplumsal
stire~lerin ve ko~ullann etkisi daha belirgindir. Dilenciligin olu~um ve
yaygmla~masmda ise toplumsal tutumlar belirleyici bir etkiye sahiptir. 28
Dilencilerin yoksul olduklan yontindeki be1irlenmi~lik ve bunu ~ozmek
amaclyla devreye giren toplumsal, ktilttirel ve dinsel tutumlar dilencilige yol
a~an en btiytik nedenler olarak gosterilmektedir.

•

Ki~i

25
26

27
28
29
30

sosyo-ekonomik pozisyonundaki geli~melere bagh olarak ya~am
dongtistintin birka~ noktasmda yoksulluga batlp ~lkabilir, donemsel olarak
gerici yoksulluk halleri ya~ayabilir. 29 Y oksullanndurumlannda ya~anan
degi~meleri gozlemek miimkiindiir. Y oksulluk, toplumsal ve kurumsal
a~ldan me~ru kar~tlanan bir durumdur. Dilencilik tercihe bagh ve getiri
saglayan bir yapl oldugu i~in siireklilik arz etmektedir. 30 Dilencilerin
durumlannda ya~anan degi~imleri gozlemek kolay degildir. Toplum

Bryan Turner, E$itlikyev.: B.S. ~ener, Ankara: Dost Kitabevi,1997, s.68.
Dogan, a.g.e.,s.321.
Turner, a.g.e., s.67-68.
Zekeriya Menak, "Allah Versin", Beyaz Kale Dergisi, Sayl:2, Mayls-2006, s.5-7.
Turner, a.g.e., s.69.
Eri~im [http://www.veyaa.com/archive/index.php/t-605.htmlJ.Eri~im Tarihi:

12.8.2007;

Eri~im

[http://www.gercekmedia.com/modules.php?name-News&fiIe-article&sid-13931J.Eri~im

Tarihi:24.8.2007.
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tarafmdan yoksullukJa i~ i~e ge~tiginden dolaYl me~ru gorlilen bir tarafl
oImasma ragmen resmi kurumlar a~lsmdan me:jru gorlilmemektedir.
•

Yoksulluk bireysel tezahlirlerinden ~ok aile, topluluk ya da toplum gibi
kolektif gorlinlimlere sahip bir olgudur. Dilencilik, kendini genelde bireysel
dlizlemde kimsesiz ~ocuklu anne, kimsesiz/yok-sul/hastalsakat ~ocuk ve
ya~h/sahipsiz erkek tipleriyle gostermektedir.

•

Toplumsal aktorler, ki~i ve kurumlar, yoksul oldugu iddia edilen ki~i ya da
kitlelerin yoksulluklannm derecesini belirleme noktasmda onlarm ya~am
ko~ullanm kontrol ederek yardlmda bulunurlar. Bu a~ldan bakIldlgmda
toplumdan yoksula dogru uzanan bir ili~ki bi~iminin mevcut oldugu
gorlilmektedir. Dilenci ise ger~ek ya~am alamm ve ya~am bi~imini
gizleyerek toplumsal arenaya ~lkmakta ve izole olmu~ bu haliyle toplumsal
aktOrlerden yardlm talep etmektedir. Burada da dilenciden topluma dogru
bir ili~kinin varhgl dikkat ~ekmektedir.

•

Yoksullugun tespitinde yetersiz de olsa saghk, egitim, glda, giyecek,
bannma gibi ekonomik ol~litler ile birlikte yoksullann kendi toplumsal
konumlanna dair ifade ettikleri degerlendirmeler kullamlmaktadlr. 31
Dilenciler ise, toplumsal baglamlyla ili~kisi belirsizler gosteren yoksulluk
iddialanm ya~hhk, annelik, ozlirllillik gibi durumlan kullanarak ispat
etmeye yonelmektedir.

•

Yoksula toplum tarafmdan yapilan para, giyecek, yiyecek, yaklt ve egitim
destegi gibi yardunlar belli ve gozlenebilir kalemlerden olu~maktadlr. Bu
~er~evedeki blitlin destekler yardzm olarak anlam kazanmaktadlr. Devletin
sosyal politikalan kapsammda yoksullukla mticadelede ger~ekle~tirdigi aile
yardlml, ya~hhk maa~l, ~arth nakit transferi gibi iyile~tirmeler sosyal
politikalann bir geregi olarak ger~ekle~mektedir. Toplum tarafmdan
dilenciye yapllan katktlar genellikle madeni parayla smlrhdrr. Bu
~er~evedeki destekler de genellikle sadaka olarak anI am kazanmaktadlr.
Devletin sosyal politikalannda dilencilere yonelik bir iyile~tirme kalemi yer
almadlgl gibi dilencilik eylemi su~ olarak degerlendirilmektedir.

•

Yoksul aile tamlamasl toplumsal ya~amda olagan bir ger~eklige i~aret
etmektedir. Bir blittin olarak ailenin yoksullugunu ifade eden bu ger~eklige
her toplumda rastlamak mlimktindtir. Dilenci aile ise dilenciligin sektorel

31

Necmi Erdogan, "Yoksullan Dinlemek", Yoksulluk Halleri, Ed.: N.Erdogan, istanbul:ileti~im Yay., 2007,
s.IS.
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yonune dikkat s;eken bir anlaml yansltmaktadlr. Gers;ek anlamda toplum
ya~ammda zengin yoksullardan soz etmek imkanslz iken, zengin dilenciler
dilenciligin gen;;ek dogasml anlama noktasmda kar~lImza S;lkan somut bir
gers;ekliktir. Bunun yamnda mevsimlik dilenci 32 , dilenci iratS;lsI33, sablkall
profesyonel dilend 4 gibi adlandlrmalar da dilenciligin ekonornik alandaki
sektorel yonlinli ortaya koymaktadlr.
Yazlh basmm lis;lincli sayfalannda yer alan ve gorsel basmm da zablta
ekipleriyle birlikte ekrana yanslttIgl kareler dl~mda dilencilerin sosyo-ekonomik
ya~am tarzlanna ili~kin aynntIh bilginin olmaYI~1 bu yapmm devammda s;ok
onemli bir noktaYI olu~turmaktadlr. <;:linkli dilenciligin arka planma dair
yetersiz enformasyon ve toplumsal alglda yer edinmi~ S;izgisi, dilencilerin
yoksulluk aras;lanm kullanarak varhklanm slirdlirme araYI~lllda e~glidlimlli
gliS;lli bir dinarnik olu~turmaktadlr. Katrilyonluk bir sektOr niteligi ta~lyan
dilenciligin35 aktif liyelerinin Tlirkiye'de en yayglll oldugu yerlerin ba~lllda
gelen Adana'da kaymakamllk yapml~ bir mlilki amirin dilencilere ili~kin
ifadeleri bu yapllllll arka plam hakklllda genel degerlendirmeleri yansltmaktadlr:
"[Koylliler] dilendikleri paralan torbalarla koye getiriyor, litlileyip saYlyor ve
bankalara yatmyorlardl. Koydekileri dilenmekten vazges;irmek is;in s;ok
ugra~tlgml belirten [kaymakam] ~unlan soyledi: "Koye giri~ S;lkt~lan kontrol
altllla aldlk. Kim nereye giderse, muhtan bilgilendirme zorunlulugu getirdik."
[Dilenciler]
"Bizi nasil engelleyeceksiniz? Toroslar'da sakat s;ocuk
blfakmadik. Ailelerine ayda 500 rnilyon lira verip kirahyoruz" dediler. Tanm,
tavuks;uluk, anclhk kurslan dlizenledik. Maalesef, hedefirnize ula~amadan
aynldlk." 36
Emniyet ve Vergi Dairesi kaYltlanna gore s;ok saYlda petrol istasyonuna sahip
Adana'mn Turgutlu koyllileri ya~am ~artlarllldaki degi~melere kaYItslz bir
~ekilde dilenciligi slirdlirmektedirler. 37 Dilenciligin yoksullukla ozde~le~mi~

32

Gokta~, a.g.e., s.53.

33

K09u, a.g.e., s.26.

34

Bemichi, a.g.e., s.50.
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ATO, a.g.e.,s.l.
Eri~im
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axgunOl. htmlj, Eri~im Tarihi: 25.12.2007.

/

Dilencilik Yoksulluk ili~kisi

yallllsama
bi~imlerini

i~eren kimligi yukanda belirttigimiz gibi dilencilerin
stirdtirmelerinde en onemli faktOr olmaktadlr.

37
ya~am

Sonue;
Bi~imsel a~ldan yoksulluk evrenine ait motifler kullanmasl nedeniyle parazitli
bir forma sahip dilencilik kahbl yoksullugun bi~imsel ko~ullanlll, kostiimlerini
ve dil ara~lanlll kullanarak yoksullugun alt kategorisi oldugu yoniinde
yallllsamalara yol a~maktadlr. Bir meslegin icrasl sermaye, yetenek-beceri ve
bilgi birikimi iizerinden yiirtitiilmektedir. Dilencilik meslegi de aylll
parametreler iizerinden yani yoksulluk ve magduriyet sermayesi iizerinden
annelik, ya~hhk, oziirltiliik, hastahk gibi rolleri ortaya koyan yetenek ve
becerilerle, bu agm olu~umunu ve siirekliligini saglayan geri plandaki tecriibe
ve rasyonel bilgi birikimiyle desteklenerek yiiriiyen bir sektOr ozelligi
gostermektedir.

Dilencilik sektOrii, sektOriin istihdam ettigi figiiranlar, dilencilere ya~am kaplsl
aJ-alayan toplumsal kanallar, dilencilerin gtinliik devingenlik haritalan, giinliik
i~lem hacimleri, tasarruf bi~imleri, dilencilik zamalll dl~mdaki ya~am tarzlan,
aile yapIlan, egitim dtizeyleri gibi ~ok bilinmeyenli bir denkleme denk
gelmektedir. Burada yap maya ~ah~tlglmlz ~ok bilinmeyenli bu denklem i~inde
dilenciligin, yoksulluk diinyasma yerle~mi~ ve aylll familyadan oldugu
yonUndeki tufeyll gortintii, tavlr ve davralll~lanlll yoksulluk kimliginden
ayn~tlrmak; toplumsal ve ekonomik bir~ok somna yol a~an soz konusu siyamllk
dummuna a~lkhk getinnekle sllllrh bir ~abadlr. Sonu~ olarak dilencilik olgusu
ile yoksulluk arasmda varolan sathi benzerlik ve yakmhklar, detaylara
inildiginde, farkltla~an anlam kodlanna sahip kategoriler olarak belirginlik
kazanmaktadlr.

