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Ozet: Bu makale, istanbul esnafmm dilencilik olgusuna bakl~ a'<lsml, 2009 yaz
aylannda ger,<ekle~tirilmi~ olan bir saha ara~tIrmasmm bulgulan ,<er,<evesinde ele
almaktadlr. Kamu kurumlan tarafmdan bir toplumsal problem olarak deklare
edilen dilencilige istanbul halkmm bak1~ a'<lsml ortaya koymak amaclyla
ger,<ekle~tirilen bu ara~tIrmada, nitel ara~tIrma teknikleri kuIIamlml~tIr. 55
derinlemesine millakat, bir de odak grup toplantlsl yapIlIDl~tIr. Derinlemesine
millakatJar esnaf, ,<e~itii mesleklerden istanbullular ve din adamlan ile
ger,<ekle~tirilmi~tir. Zablta g6revlileri ile de bir odak grup toplantISI yaplllDl~tIr.
Makalede istanbul halkmm dilenci ile en fazla muhatap olan kesimini olu~turan
esnatin, dilencilik olgusuna ve dilencilere yakla~lmlm irdelemeyi ama,<layan
sorulara verdigi cevaplar analiz edilmektedir. Esnaf dilenciligi nasIl tammlamakta,
istanbul'da hangi dilencilik tilrleri ve gruplan He kar~Ila~makta, dilenciye neden
para vermekte, dilenci1eri bir tehdit, dilenciligi de bir toplumsal problem olarak
algIlamakta ml? tilrilnden sorulara alman cevaplar, esnafm geleneksel bir
toplumsal kategori olarak ge,<mi~ten getirdigi inan,<·deger ve i~1evlere hala sahip
,<lkmakta oldugunu g6stermi~tir.
Anahtar Kelimeler: Nitel ara~tlrma, derinlemesine millakat, odak grup toplantISl,
toplumsal problemler, diJencilik, esnaf.
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Abstract: This article handles the point of view of Istanbul's tradesmen to the
begging phenomena under the frame of a field study realized in 2009 summer.
Qualitative research techniques are used in this research which aims to put forth
the point of view of Istanbulites to the begging phenomena which is declared as a
social problem by the public institutions. 55 in-dept interviews and 1 focus group
meeting are realized. Tradesman, members of different professions and religious
functionaries are questioned in the interviews. An the focus group meeting is
realized with the members of the municipal police forces (Zablta) of istanbul. In
this article, we are analyzing the answers given by tradesmen -one of the main
targets of the beggar mobiIity- to the questions about their approach to begging
phenomena and beggars themselves. What are the descriptions of tradesmen about
begging phenomena?, Which kind of begging strategies do they confront with?
Which kind of beggar groups do they meet? Why do they give money to beggars?
Do they percieve beggars as a threat for themselves and for their families? Do
they perceive begging as a social problem? The answers taken for these questions,
showed that tradesmen, as a traditional social category, still attend to their
historical beliefs-values and functions.
Key Words: Qualitative research, in-dept interview, focus group meeting, social
problems, begging, tradesman.

Dilencilik, ge~mi~ten bugline tlim zamanlarda ve mekanlarda, ~ok farkh
toplumlarda rastlanan bir davram~ bi~imi, bir mliessese, Dogu'da ve Bat!' da,
Hlristiyan, Mlislliman, Budist toplumlarda kar~lmlza ~lkIyor. Bin Bir Gece
Masallannda dilencilik belli ba~hk meslek kategorilerinden biri olarak
zikrediliyor. Osmanh imparatorlugunda da dilencilik bir meslek kategorisi gibi
gorliltiyor. Osmanh de viet yoneticileri, dilencilikten ziyade yoksullukla
mticadele ediyorlar ve -Mehmet Gen~'in ~ok onemli saptamaslyla- toplumu ve
ekonomiyi ~ok yoksul ve ~ok zengin aynmma yol a~mayacak ~ekilde
yonetmeye ~ah~lyorlar. Buna ragmen yine de toplumda hi~ yoksul kalmamasl
dti~tinlilemeyeceginden, yoksullan vaklflar ve devlet yardlmlan kanahyla
desteklemeye ~ah~lyor ve bu baglamda ortaya ~lkan dilenciligi de yasal
dtizenlemelerle denetim aItmda tutuyorlar'. Buna dair en ilgin~ betimlemelerden
birini yapan Dtizbakar, Osmanh'mn dilencileri "duacl esnafl" olarak gordtiglinli
belirtiyor. Osmanh Devleti'nin Dilencilere Bakl~l (Bursa brnegi) ba~hkll
makalesinde ~unlan soylliyor: "Tlim bunlara ragmen ~ok zor durumda kalan
kimseler devletin kontrolli altmda dilencilik yapabilmi~tir. byle ki, adeta bir
meslek erbabl gibi ba~lannda devlet ile olan ili~kilerini dlizenleyen kethlidalan
Mehmet Gen«, "Osmanli Diinyasmda Dilencilik", Bir Kent Sorunu Dilencilik: Sorunlar ve (:dziim folIan
Sempozyumu Tebligler Kitabl, istanbul: Zablta Daire Ba~kanlig! Yaymlan, 2008, s. 15.
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bulunmaktadlr. Bu durum Osmanh Devleti'nin dilencilere insanlara dua
etmeleri belki de psikolojilerinin dtizelmesi ic;:in c;:ah~an bir hizmet grubu yani
"duacl esnafl" gibi yakla~t1gml gostermektedir. Ttim bunlara ragmen art niyetli,
kolay para kazanma pe~inde ko~an, halkm dini duygulanm istismar eden ve
halkl rahatslz eden dilenciler, bulunduklan yerden ba~ka yerlere stirgtin
edilmi~tir"2 .
Me~rutiyet

doneminde de yoksullann Dartilaceze gibi kurumlar vasltaslyla
de vIet tarafmdan ve Fukaraperver Cemiyetleri araclhglyla sivil toplum
tarafmdan desteklendigi bilinmekte, bu yollarla ihtiyac;: sahiplerinin dilenmekten
korunmaya c;:ah~lldlgl goriilmektedir3 . istanbul aC;:1S1ndan bakIldlgmda,
dilenciligin daha ziyade yogun goc;:tin soz konusu oldugu donemlerde bir
toplumsal sorun olarak algllandlgl gortilmektedir. imparatorlugun c;:okii~
donemlerinde ya~anan goc;:ler nasIl istanbul'da dilenci yogunla~masma neden
olmu~ idiyse, Cumhuriyet doneminde ozellikle 1970-80'lerde Karadeniz
bOlgesinden, 90'larda ise Dogu ve Gtineydogu Anadolu bOlgesinden ya~anan
goc;:ler de istanbul'da benzeri bir yoksul ntifus yogunla~masma neden olmu~tur.
Resmi rakamlara gore 11,5 milyonu gayri resmi rakamlara gore de 15-16
milyonu buldugu dii~iiniilen istanbul'da dilencilik resmi otoriteleri dti~tindtiren
bir olgu olmaya ba~larru~t1r. Nitekim kentlerin btiyiimesi oramnda dilenciligin
sorun olarak algIlanmasl egilimi de artmaktadlr. istanbul Belediyesi Zablta
Daire Ba~kanhgl'nm yaptlgl bir ara~tlrmada, Ttirkiye'deki belediyelerin
birc;:ogunun konuyu bir toplumsal problem olarak algIlamadlgl ortaya C;:lkrru~t1r.
tB.B. Zablta Destek Hizmetleri Mtidiirii Bayram Ali <;aklroglu'nun Dilencilik
Sempozyumu'nda belirttigi tizere, dilencilik ve dilencilikle miicadele
konusunda kendilerine soru formu gonderilen 912 belediyeden 541 'i soru
formlanm doldurarak geri donti~ yapml~ (% 59), 371 belediye ise (% 41) ise
anketleri cevaplamaml~t1r. Diger bir ilginc;: nokta da anketlere cevap verip geri
donti~ yapan belediyelerin % 51 'inin dilenciligi toplumsal bir sorun olarak
gormemeleridir4 • Sorun daha ziyade btiyiik~ehir belediyeleri tarafmdan his ve
Orner Dlizbakar, "Osmanh Devleti'nin Dilencilere Bakt~l (Bursa Ornegi)", Uluslararasl SO~'Yal
Ara$tmnalar Dergisi, I. Cilt, 5. Sayl, Giiz 2008, s. 290.
Nadir Ozbek, Cumhuriyet Turkiye'sinde Sosyal Guvenlik ve Sosyal Politikalar, istanbul: Tarih Vakfl &
Erneklilik Gozetim Merkezi, 2006, s. 65-66.
Bayram Ali <;:aklfoglu, "Belediyeler ve Tiirkiye'de Dilenciligin Boyutlan, Bir Kent Sorunu Dilencilik:
Sorunlar ve (:6zum Yollan Sempozyumu Tebligler Kitabl, istanbul: Zablta Daire Ba~kanhgl Yaymlan,
2008, s. 47.

4

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. SaYl

ifade edilmektedir. Ancak btiyiik~ehirlerde ve istanbul'da -kiiresel sistemle
eklemlenmenin artl~l ile de dogru orantlh olarak- dilenciligin giderek daha fazla
dikkat c;eken bir olgu oldugu muhakkaktlr. istanbul Valiligi de, c;ocuklann
sokakta c;ah~tmlmasml ve dilendirilmesini onlemek iizere c;e~itli projeler
geli~tirmekte, bu alanda Emniyet Miidtirliigii, iiniversiteler, i~KUR, SH<;EK
gibi kurumlarla i~birligi yapmaktadlr5
Konu sadece valilikleri ya da biiyiik~ehir belediyelerini ilgilendiren kamusal bir
mesele olmakla kalmamakta, ulusal ve uluslar araSl basmm da mercegine
girmektedir. Buna dair ilginc; orneklerden biri, ingilizce yaym yapan bir <;in
internet/haber sitesinde yaymlanml~ olan istanbul'daki c;ocuk dilencilerle ilgili
haberdir. "<;ocuk Dilenciligi Tiirkiye'de Ciddi Bir Toplumsal Problem Haline
Geliyor" ba~hglm ta~lyan bu haberde, istanbul' da metro giri~inde fliit c;alarak
dilenmekte olan ktz c;ocuklanmn fotografl yamnda, meselenin ciddi bir
toplumsal problem haline gelmeye ba~ladlgma dikkat c;eken bir yazl yer
almaktadlr. Bu haber farkh <;in ve bazl Alman sitelerinde de almttlanml~tlr6.
Peki, sosyolojik aC;ldan baklldlgmda toplumsal problem nedir? istanbul halkl
dilencilik olgusuna basmm, belediyelerin ya da diger resmi kurumlann
yakla~tlgl gibi mi yoksa daha farkh bic;imde mi yakla~maktadlr? Resmi
kurumlar ile toplumun alglsl hangi noktalarda orti.i~mekte hangi noktalarda
farkhla~maktadlr? Kurumlann dilencilikle miicadele anlaYl~l, toplumun sadaka
verme ve yoksula yardlm ah~kanhklanm olurnsuz yonde etkileyebilir mi? Bu ve
benzeri pek c;ok soruya cevap aramak tizere bir saha ara~tlrmasl yapma
dti~tincesi uzun siiredir aklnllizdaydl. 2009 ytlmm yaz aylannda iTO'nun
destegi ile bu fikri gerc;ekle~tirme imkam dogdu. istanbul Halkmm Dilencilik
Olgusuna Bakt~ Ac;lSl ara~tIrmasml tasarlarken, bunun nicel bir ara~tIrma ml
yoksa nitel bir ara~tlrma ml olmasl gerektigi iizerinde hassasiyetle duruldu.
Dilencilikle ilgili sosyolojik ara~tIrmalann daha ziyade dilencilerin analizi
tizerinde yogunla~llli~ olmasl nedeniyle, dilenciyle muhatap olan kitlenin kanaat

istanbul Valiligi, "Sokakta Ya~ayan Veya Sokakta <;:ah~tmlan <;:ocuklann Korunmasl Suretiyle Kamu
Esenliginin Saglanmasl ile ilgili Gtivenlik Tebligi", (2000/1) http://www.istanbul.gov.tr/?pid=78.
"Childbegging
Becomes
Serious
Social
Problem
in
Turkey",
2009,
Chinaview,
http://news.xinhuanet.com/englishl2009-1 0/26/contenC12328 I09.htm, 24.11.2009 tarihinde girildi;
Peoples Daily Online, "Childbegging Becomes Serious Social Problem in Turkey", 2009,
http://english.people.com.cn/9000)/90783/9)32116793630.html,24.11.2009 tarihinde girildi; IndymediaLetzebuerg, "Childbegging Becomes Serious Social Problem in Turkey", 2009, http://www.indymedialetzebuerg.netlindex.php?option=com30ntent&task=view&id=33736&itemid=28, 24.11.2009 tarihinde
girildi.
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ve egilimleri hakkmda fazla veriye sahip oimadigimiz saptamasmdan hareketle,
yapdacak olan ara~tIrmanm konunun genel ~er~evesini ve muhatap kitlenin
aynlabilecegi kategorileri ortaya koymaya imkfrn verecek nitel ve betimsel bir
ara~tIrma olmasmm daha yararh olacagmda karar kIhndI. Ara~tIrmada
derinlemesine mlilakatlardan ve odak grup toplantIlanndan yararlalllldI.
istanbul halkmm dilenciyle en fazla muhatap olan kesimini esnaf olu~turuyor.
Birka~ pilot gorli~me bu olguyu a~Ik bir ~ekilde ortaya koymu~tu. Bu nedenle
derinlemesine mi.ilakatlar agIrhkh olarak esnafla yapddI. 55 derinlemesine
mlilakattan 32 tanesi istanbul'un farkh yerlerinden se~ilmi~ olan ~e~itli
gruplardan esnafla ger~ekle~tirildi. Gorli~me yapllacak esnafm se~iminde Zablta
Daire Ba~kanhgI'nm en fazla dilenci yakalanan yerlerle ilgili verilerinden
yararlandik. Bu verilere gore dilencinin en fazla faaliyet gosterdigi bOlgelerde i~
yapan esnaf yanmda, yeni ~ar~Ila~makta olan bOlgelerdeki esnafla da
gorli~meler yapIldI. A vrupa ve Anadolu yakasmda faaliyet gosteren esnaf
~ah~maya agIrhgi oralllnda dfrhil edildigi gibi, esnafm farkh faaliyet alanlanna
dagIllml da gozetildi. Elbette her faaliyet kategorisinin birebir ~ah~maya dfrhil
edilmesi mlimklin degildi, bu nedenle bu alanda mevcut ~e~itliligi oransal
olarak degil de sadece ~e~itliligi dfrhil etme anlammda kar~Ilayabildigimiz
soylenebilir. Esnaf dI~mda gorli~lerine yer verdigimiz diger gruplar meslek
sahipleri ve din adamlan idi. istanbul'daki ~e~itli meslek gruplarmm dilencilik
olgusuna ili~kin kanaatleri soruldu. Mali mli~avirlerden ev halllmlanna,
pazarlamacdardan mliteahhitlere, akademisyenlerden yoneticilere kadar ~e~itli
meslek gruplanndan 18 ki~i ile ger~ekle~tirilen derinlemesine mi.ilakatlarda
gorli~me sliresi digerlerine gore daha uzundu. Bunun nedeni, esnafm i~
ortanunda mi.ilakat~lya aYlrabilecegi slirenin smirh olmasl ve meslek
sahiplerinin konuyu daha derinlemesine analiz edebilecek dli~linsel arka plana
sahip olmalanydI. Bu a~ldan bakIldIgmda, esnafta ilkokul mezunlarmdan, lise
ve liniversite mezunlanna kadar ~e~itli egitim seviyelerine rastlamak olanakh
iken, meslek sahipleri daha ziyade liniversite mezunlanndan olu~uyordu.
Esnafm gorli~lerinde din farkIna gore bir farkhla~ma olup oimadigmi gormek
lizere Hiristiyan ve Musevi esnafla da gorli~i.ildli.
Bunun dI~mda 5 din adanu ile de din-sadaka verme-dilenciye para verme ili~kisi
lizerine derinlemesine mlilakatlar yaptIk. Verme eylemi genelde dini
referanslarla me~rula~tlfllan bir eylem oldugu ve cemaatler bu konuda kendi din
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adamlanmn tavsiyelerine uymaya ah~km oldugundan, din adamlan konuya
nasII yakla~Ip, cemaatlerini nasIl yonlendiriyorlar sorusuna cevap bulmaya
e;ah~tIk. Din adamI gorti~meleri de esnaf gorti~melerine gore daha uzundu. Din
adamlan ie;inde doktora dtizeyinde bulunan ki~iler oldugu gibi esnafhkla din
adamhgml birlikte gottirenler de yard!. Mtilakatlar yan yapIlandmllll1~t!. Yani
Berg'in de vurguladIgI gibi hem yapIlandmlmI~ bir mtilakat cetveli kullandlk,
hem de katIhmcIlara bu sorulann slmrlanm a~ma serbestisi tamdIk7 . Zaman
zaman biz de sorulann smIrlanm a~tIk. Pe~ine dti~tilebilecek detaylar
yakalamI~sak bunlan ae;ma ve sorgulama fIrsatml hie; kae;Irmadlk. Sadece esnafa
ve sadece din adamlanna sorulacak sorulan soru cetvelinde ayn~tIrdIk. Bu
nedenle tie; cetvel kullandIk, esnaf cetveli, din adamlan cetveli ve genel
katIhmcl cetveli. Bu tie; cetvelde ortak sorular oldugu gibi farkhla~an tie;-be~
soru da bulunuyordu. Bu sayede cevaplan kar~Ila~tmna olanagIlll1Z oldu.
Ara~tIrmada istanbul halkmm e;e~itli kategorilerine dilenciligi nasIl
tammladlklan, istanbul' da kar~Ila~tIklan dilencilik ttirleri ve dilenci gruplan,
dilenciye para verme ve vermeme nedenleri, dtikkanalibadethaneye gelen
dilenciyle ili~kileri, yoksulaldilenciye vermeye ili~kin dini htiktimlerle
dilenciligin bugtinkti bie;imleri arasmdaki ili~kinin mahiyeti, dilencilikle sue; ve
sapma arasmda bir ortti~me olup olmadlgl, dilenciye vermekle yoksula yardlm
arasmdaki fark, dilenciligin bir meslek ya da sektOr olup olmadlgl, dilencilerle
ilgili tehdit alglSt ve bu algmm temelleri, istanbul'da en fazla dilenciye
rastlanan semt ve bolgeler, istanbul'da dilenciligin tedbir almmaSl gereken bir
sorun olu~turup olu~turmadlgl, Zabttadan ba~ka hangi kurumlann dilencilerle
ilgilenmesi gerektigi, dilencilikle "mticadelede" kamunun yapmasl gerekenler
soruldu. 14 ana kategoride toplanarak raporlanan toplam 32 soru kullamldl.
Bunlar arasmda ya~, dogum yeri, yapIlan i~, egitim durumu, medeni durum gibi
demografik sorular da yard!. Bu sorulara alman cevaplar 242 sayfahk bir
ara~tIrma raporu olarak metinle~tirildi.8. Elbette bu yazmm e;ere;evesi ie;inde
ara~tlrmanm ttim bulgulannm ozetlenmesi dti~tintilemez. Bu nedenle burada,
dilenci ile en fazla muhatap kesim olan esnafm dilencilik olgusuna bakt~ ae;tSt
tizerinde durulacaktlf.

Bruce Berg, Qualitative Research Methodsjor the Social Sciences, 4.b., Boston: Allyn & Bacon, 2001, s.
70.
Dr. ismail Co~kun ve Dr. Alev Erkilet, htanbul Halkmln Dilencilik Olgusuna Bakl$ APSl,
YaymlanmatnJ~ Ara~tJrma Raporu, iTO 2009.
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Dilencilik Nedir? Kim Dilencidir, Kim Degildir?
istanbul esnafl dilencilik nedir? sorusuna ihtiya~ sahibi olanlar ve olmayanlar
aynmma dayanarak cevap verme egilirninde oldu. Dilenciligin ihtiya~tan
kaynaklanan bi~imleri ile "meslek" haline getirilrni~ bi~irnleri arasmda bir
aynma gitmek, katthmcllann neredeyse tamammda rastlanan bir ozellik. Esnaf,
ihtiyas;tan dilenenleri "ast!" ya da "esas" dilenci olarak adlandmyor ve olumlu
slfatlarla amyor. Bunlara yardlml gorev addediyor. Dilenciligi "i~" ya da
"meslek" haline getirenleri ise rahatslzhk veren bir kategori olarak niteliyor.
Benzeri bir tammlamaya gore de, "dilenci" istemeyi meslek/ah~kanhk haline
getirmi~ olan ki~i iken, "ger~ek dilenci" ihtiyas; sahibidir:
"Yoksulluktan, ihtiya9tan dolaYl yapllan bir dilencilik vardlr, isteme
vardlr bir de i~ edinerek bir isteme vardlr. Birisinden bir ~eyi istemek.
Para, yiyecek, giyecek ... isteyen herkes dilencidir. Olmasml istedigimiz
dilenciyle istemedigimiz farkhdtr. ihtiyactm kar~tlayamayanm istemesi,
astl dilenci. Digeri i~e gider gibi i~ haline getirenleri dilenci olarak
gonnliyorum. Bunlar toplumu rahatslz edenlerdir. Esas dilenciler, slirekli
dilenmezler ... ihtiya9 h1ls11 oldugunda dilenirler. Digerleri bir kotalan var
onu doldurana kadar dilenirler" [02, E, Fatih, klrtasiye].

Esnafm bir klSlll1 dilenciligi ihtiyas; sahibi olup olmamaya gore tammlarken, bir
bSlll1 da gelirin emek kar~lhgl elde edilip edilmedigine bagh olarak tammladl.
Bu gorli~te olanlara gore, emek kar~lhgl olmayan ya da kar~lhgmda
anlamh/ticari .degeri olan bir ~ey vermeksizin elde edilen gelir dilenciligin
gostergesiydi. Bu yakla~lmda olan katthmcllardan bir klsml paranm kar~lhgmda
bir ~ey verilmesini yeterli bulurken, diger baztlan ticari degeri olan bir ah~veri~
yoksa 0 satl~m dilencilik sayllacagmi iddia etmekteydi. Onlara gore, "satl~
gorlinlimlli para isteme davram~lan" ile ticaret arasmdaki farb ortaya ~lkaran
. "kazamlan paranm dondtirlilebilir" olup olmamasldlr:
"Durduk yere gelip para isteyen herkes dilencidir. Emek kar~thgl
olmamasl. Acmdlrma. Akordeon 9alan, ayakkabt boyayan dilenci degildir.
Su satan dilenci degildir. Mesela mendil satmada acmdtnna var.
Mendilden kazamlacak para ne olacak. HaIbuki trafik stk1~t1gmda su
satanlar ticaret yaplYor. 500 lirahk her sudan 200 lirasl ona kalsa, glinde ...
ayda 300 bin lira eder" [08, E, Baklrkoy, CD] ... "Sana hizmet verdigini
dU~linliyorsan 0 dilencilik degildir" [36, K, diki~ ve el i~leri atOlyesi,
Beyoglu].
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Esnaf arasmda dilenciligi sosyal yardlm ve sosyal glivenlik kurumlannm
geli~memi~ligi ile a<;Ildayan evrimci yakla~lmlara da rastlalllyor: "Toplumun
zenginle~mesi ve sosyal yardlm kurumlannm geli~imi dilenmenin bir mazereti
kalmamasma yol a<;lyor ... Hindistan'da normal bizde degil mesela. Toplumlar
fakirle~tik<;e dilenme mazur gorlilebilir. Toplumun medeniyet ve refah seviyesi
ile (de) alakah. Bosna omegine bakacak olursak, ihtiya<; sahipleri var ama
isterniyorlar" [35, E, sanayici, i~adaml].
BaZl esnaflar, dilenciligi "lsrarla istemek" olarak talllmladilar ve bunu
"vermeyince lsrar edip bir ~eyler koparmak", "tekrar tekrar gelip istemek" ve
"bolgeleri parsellemek" ~eklinde detaylandtrdllar:
"DigerJeri, sabit bir yerde, list ge~itte, l~lklarda slirekli duranlar/isteyenler
onlar, organize, profesyonel dilencilerdir. Flrsat~llardlr" [48, E, turizm
sekWrli aksesuar liretim ve temini].

Ozetle ifade etmek gerekirse, istanbul esnafmm esas dilenciden anladlgl ~eyin
ihtiyacmdan dolaYl istemek zorunda kalan ki~iler oldugu soylenebilir. Esnafm
ortak kalllsma gore, bu ki~iler ya isterken zorlalllrlar ya da istemeyi i<;lerine
sindiremedikleri i<;in "ollip giderler". Bu kategoriye yardlm konusunda istekli
olmayan sadece bir tek kat1l1mcl olmu~tur. 0 da sosyalist fikirleri nedeniyle
bireylerin bireylere yardlmml onaylamayan bir ki~idir. Bunun dl~mda esnafm
tamaml, "ger<;ek" dilencilerden olumlu ifadelerle soz etmi~ ve on lara yardlml
gerekli gordliglinli belirtmi~tir. Ger<;ek dilencinin artlk pek fazla olmadlgl da
katlhmcIlann hemfikir oldugu konulardan biri olarak kar~lmlza <;lkmaktadlr. iki
katlhmcl dl~mdaki tlim esnaf ihtiya<; sahibi olmayan dilenci kategorisini
ayn~tIrml~ ve onu "<;lkarclhk", "sahtekarltk", "asalakhk", "tembellik",
"ylizslizllik", "bele~<;ilik" gibi <;ok olumsuz ifadelerle talllmlaml~tlr. Bu
insanlann duygulan somtirdlikleri, <;ah~madan kolay kazan<; saglamak
istedikleri konusunda dort katlhmcl dl~mda herkes hemfikirdir. Beyoglu esnafl
olan ve yaym ve sahafllk alanmda <;ah~an iki katlhmcI ile Eminonli'nde
<;orap<;lhk yapan bir esnaf ve Fatih'te glda malzemesi satan bir esnaf dl~mda
dilenciligin "direk yoksulluk" anlarmna geldigini, ya da miskin, <;ah~amayacak
durumda ya da kliltlirel olarak <;ah~maya mlisait olmayan kesimlerden geldigine
inanan kimse bulunmamaktadlr. Bu dort ki~i aylll zamanda dilenciye ko~ulsuz
vermekten yana olan kimselerdir.
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istanbul'da Rastladlklan Dilenci Tiirleri Hangileridir?

Istanbul'da hangi dilenci ttirlerine rastladlklanna dair bir soruya istanbul esnafl
birinci sll'ada ihtiyac; sahibi dilenci-meslekten dilenci aynmlyla cevap vermi~tir.
Bir ba~ka aynm da mevsimlik dilenciler-~ehrin/mahallenin dilencileri ayrnrudlr.
Bir Fatih esnafma gore, mevsimlik dilenciler Istanbul dl~mda ya~ayan ve tlpkI
mevsimlik i~c;iler gibi istanbul' a dilenmeye gelen ki~ilerdir: "Erzurum'dan
gelenler, Senkaya'nm bilmem hangi koytinden. Ellerinde tlrpan v.s. var bana
yol paraSl, yemek paraSl v.s. diye dilenirler. Sehrin dilencileri farkhdu.
Mukimdirler. Burahdlrlar. Semtler arasmda dola~lrlar zamana zaman. Tammr
bilinir insanlardlr. Mahallenin ya da semtin dilencileri olarak goriilebilir bunlar
[02, E, Fatih, kIrtasiye]. Mevsimlik dilencilik ttirlerinden biri de Ramazan
dilencileridir. Bunlar Ramazan aymda, Ramazan ve Kurban bayramlannda ve
diger dini gtinlerde istanbul'a gelirler [04, E, Fatih, kuyumcu).
KatIhmcllar dilencileri vericiye yonelme tarzlanna gore de smlflaJru~lardlr.
Buna gore iki dilenci kategorisi ayn~tmlabilmektedir: Normal ve lsrarCl
dilenciler. Normal dilenci literattirde "pasif dilencilik" olarak adlandmlan
kategoriye kar~lhk gelmektedir: "Normal dilenci. Profesyonel dilenci. Verseniz
de vermeseniz de Allah raZl olsun der gider" [02, E, Fatih, klrtasiye). Israrcl
dilenme ise literattirde "saldlrgan/agresif dilencilik" olarak adlandmlmaktadlr.
Bir Fatih esnafl "digerleri lsrarcldlr. Israrcl, vermediginizde degil Allah raZl
olsun demek, beddua eder" [02, E, Fatih, kIrtasiye] diyerek bu kategoriye ili~kin
deneyimlerini aktarml~t1r. Beyoglu'nda lokanta i~letmeciligi yapan bir kadm
katIllmcl da bu tipteki dilencileri ~u ctimlelerle betimlemi~ti: "Israrctlar. Tipten
tirktiyorsun da. Ne dedigini anlamlyorsun bile zaten" [37, K, lokanta i~letmecisi,
Beyoglu]. "iki~erli gruplar halinde dola~an ve ellerinde paralan demetlemi~
olarak gelip "topraglm, ~u adama bir yardlm edelim" diyerek biraz da tehditkiir
bic;imde para isteyen dilencilerin varhgmdan soz eden bir kIrtasiyeci esnafl bu
kategori hakkmda a~agldaki degerlendirmede bulunmu~tu: "Sakin yerde olsa
ins an vermemeye cesaret edemez." [38, E, klrtasiyeci, Umraniye].
istanbul esnafl arasmda dilencileri, ~ahsi dilenciler ve dilenci gruplan olmak
tizere ikili bir tasnife tabi tutanlar da oldu. Ornegin Laleli'de lokanta i~leten bir
esnaf bu konuda ~unlan soyledi: "Bir gruplar var bir de ~ahsi dilenciler. Sahsi
oianlar aI'asmda, hastahk bahanesi ile dilenenleI', kadmlar ve c;ocuklar, hapisten
~lkt1m, memlekete gidecegim diyenler, felaketler ya~adlm diyerek ~e~itli
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hikayeler anlatanlar, fiziki sakathgl olan ki~iler var. Bunlar belli
var. Pazartesi ve Cuma" [27, E, lokanta i~letmecisi, Lalelil

ki~iler.

Gtinleri

Dilencilerin para isterken neyi gerek<;e gosterdiklerine, oynadlklan rollere,
kullandlklan mizansenlere ya da stratejilere gore de slmflandmlabilecegi
anla~Ilmaktadlr. Biz bunlan "dilencilerin kullandlgl stratejiler" olarak
adlandlrdlk. Ara~tIrmada istanbul esnafmm rastladlgl ya da muhatap oldugu
44'ten fazla dilencilik stratejisi tespit edilmi~tir. Bunlar arasmda sakathgl
kullanmak, yoksullugu gerek<;e gostermek, Allah nzaSl i<;in de yip dola~mak,
hastam var demek, hurdacl klhgmdan dola~mak ve siftah etmedigi gerek<;esiyle
para istemek, sabit noktada dilenmek, mendil, <;orap, kalem satmak, ogrenci
oldugu gerek<;esiyle/ogrenci kIyafetiyle dilenmek, ya~hhgl gerek<;e gostermek,
ba~ma bir felaket geldigini soyleyerek btiytik para istemek, yolda kaldlm,
mernlekete/kar~l yakaya gidecegim diyerek para istemek, i~i alamayacagl gayet
a<;lkken yine de i~e talipmi~ gibi davranarak para istemek, kimsenin pek
okumadlgl/ticari degeri de olmayan gazeteleri satmaya <;ah~mak, tinercilerle~arap<;llarm para istemesi ve benzeri ... Tinerciler bu baglamda ozel bir kategori
olu~turmakta ve tUm esnaf hatta ttim istanbullular tarafmdan attfta bulunulan bir
grup olarak kar~lmlza <;lkmaktadlr. Ara~tlrmanm onemli bulgulanndan biri,
hemen tUm istanbullulann tinercileri dilenci olarak zikretmesine ve onlardan
<;ekinmesine kar~m, tinercilerle <;ah~ml~ ki~ilerin onlann dilenmedigine,
tinercileri taklit eden ki~ilerin dilencilik yapttgma ili~kin saptamalan oldu:
"Tinerci olmaYlp tinerci kllmda olanlar var. Gen,ek tinerci dilenmez, ben
tamyorum, Taksim'de. AgZl bumu tiner kokan dilenmez. iki sene ben
bunlarla ilgilendim. Sokak <;ocuklan Demegi 'nde Yusuf'la beraber
ilgilendim ... Gers;ek tinerci azdlr, esnaf da onlan tanH. Tinercinin dili
yank yanktJr. Erozyon gibi. Digerleri dl~tan, taklit tinerci. Gers;ek tinerci
zararstzdtr. Aile pars;alamTI1~, kadm fahi~elik yaptyor, baba kumarbaz,
mesela. Ben ~unu gordilm, gers;ek tinerciler, taklit dilencinin hareketlerini
canlandtrarak dalga ges;iyor, bana yapttlar, 'kesiyim mi abi' v.s." [16, E,
Mercan, e~arpl.
Ara~tIrmada kar~lmlza

<;lkan dilenci tUrlerinden biri de makbuzlu dilencilerdi.
Bunlar daha <;ok cami dernekleri ya da Kuran kurslan adma para topluyorlar:
"Makbuz kar~lhgl ahyor gtiya ama makbuz basttrmakta ne var. Ben sana ... ' de
bir ko<;an makbuz bastlfaYlm" [18, E, kafe i~letmecisi, Kadlkoy]. KatthmcIlar
arasmda bu derneklere gtivensizlik had safhada. Hemen herkesin bu baglamda
bir aldatIlml~hk hikiiyesi var. En me~hurlarmdan biri de "Bolu iIi YlgIlca il<;esi
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Cami Yaptuma Dernegi". BagcIlar'da beyaz e~ya bayii olan bir katlllmcl bu
konuda ~unlan soylemi~ti: "Otuz senedir buradaylz ondan beri veririz. Abim
ge~enlerde 'neyrni~ bu YlgIlca il~esi ya, otuz ylldlr bir carni yapllamadl' dedi"
[53, E, beyaz e~ya bayii, Bagcrlar].
Dilenciye Para Verme/Vermeme Nedenleri Nelerdir?
Ara~tlrmada

kendileriyle gorli~lilen 32 esnafm 22'si dilenciye para verdigini
ifade etti. B unlardan 6' Sl kaplSlna gelen dilenciyi geri ~evirmedigini belirtti.
"Gelen bir ihtiyacl var ki gelrni~tir", "dilencilik kolay degil" diye dti~linenler bu
kategoriyi olu~turuyor. Bir katIhmcl glda i~i yapanlann dilenciyi geri
~evirdiginde mti~terilerce aYlplandlgml vurguladl. Mti~teri tepkisinden ~ekinme
esnafta olduk~a yaygm:
"Ben veriyorum. ihtiyacl oldugunu dti~tintiyorum. Dilendirilmemeleri
gerektigini dti~tintiyorum. Onlann s;ocuklan v.s. yok mu diye
dti~tintiyorum. Meslek haline getirmi~ olsa bile dilenmek zor bir i~ ...
Kapma biri geldiginde bo~ s;evirmemek gerektigi yontinde yeti~mi~sin.
Onun durumu seni pek ilgilendirmiyor" [05, E, taksim, lokantaClJ.

Esnafm dilenciye verme nedenlerinden biri de H1Zlr inancl. Allah'm Hlzlr(a.s.)'l
dilenci kIhgmda gonderip, malmdan veriyor mu vermiyor mu diye kendilerini
denedigini dti~tintiyorlar. Ornegin oglunun ge~irdigi trafik kazasml, kaplSlna
gelen dilenciye para vermemi~ olmasma baglayan bir esnaf vardl. Esnaf
kimlerin HlZlr olabilecegine ya da olamayacagma dair oI~tit1er geIi~tirmi~. Elini
slktIgmda kemiksiz oImasI, ilk kez kar~Ila~llan biri olmasl, agzl i~ki kokan ya
da madde baglmIlSl olmamasl gibi. KaYltslz ~artslz verenler kategorisinde yer
alan bir ba~ka katIhmcl dini literattirdeki "veren el alan elden tistlindtir"
anlaYl~lmn yerine tasavvufi bir ba~ka anlaYl~l koyarak a~lkhyor verme
gerek~esini: "Alan el veren elden tistlindtir tasavvufta. Veren el bo~ kalmaz.
Almasml bilmeyen vermesini bilemez ... Tasavvufta verenin kibrini artumamak
i~in veren el alan elden tistlin denmemi~tir. Kendi ktiltlirtimlizden koptugumuz
i~in, kli~tik Amerika hayallerine dti~tligtimtiz i~in saplkhklar vs. ortaya ~lkIyor.
Dlinyaya sanslirlti entegrasyon yapmak lazlm. Herkese veririm ben. Bende
olunca tabii. Yoksa ne verecegim" [12, E, sahaf/yaymcl, Beyoglu].
KaYltslz ~artslz verenlerden biri de kendisine gel en dilencilerin ~ogunu ylliardlr
tamyan bir sahaf: "Klzsalar bile veririm abi ... ihtiyacl varml~ gibi dU~UntirUm.

F-2

12

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. SaYl

Neden aramlyorum. <.;:ocugun okul parasl i<;in 30-40 lira verdigim de oluyor"
[13, E, sahaf, Beyoglu).
Esnaf arasmda "i<; huzurunu korumak" amaclyla ve "dti~mez kalkmaz bir Allah,
bir gtin ben de boyle olabilirim" dti~Uncesiyle" verenler de bulunuyor [17, E,
Beyoglu, mUzik), [31; E, kozmetik, Eminonti).
Ko~ullu

verenlere gelince, bunlar genellikle ihtiya<; sahibi oldugunu
veriyor, profesyonel dilencilere vermediklerini belirtiyorlar:
"Meslek haline getirrni~lere ve inanmadlglm hi<; birine vermem. Verdiklerim ise
ihtiyaci oldugunu dti~Undiigtim kimselerdir" [02, E, Fatih, kIrtasiye, <;ikolata).

dti~tindtiklerine

Dilenciye para vermeye ilkesel olarak kar~l duran ve bireysel <;oztimlerden <;ok
sistemsel <;oztirnlere inanan gen<; bir esnaf, sadece aglr sakathk hallerinde bu
kurallanndan taviz verdigini belirtiyor:
"Normal de de vermek istemem. Vermek insamn kendisini tistiin
hissetmek i~in yaptlgl bir ~eydir. Nietzsche "kendimi daha iyi hissetmek
i~in veririm" demi~. Bu aslmda verilmemesi yontinde bir ifadedir. Ben bu
sozti Marx'a baglaYlp sistem ele~tirisine yoneliyorum. Vicdanh insanlar
bu konuda mticadele etmelidirler diyorum" [14, E, Baklrkoy, CD].
Ko~ullu verenler arasmda, dilenciye para vermemek gerektigine inanan ama
dilencinin verdigi rahatslzhktan bir an once kurtulmak isteyenler de bulunuyor.
A~m dilenci hareketliligi i<;inde herkese yeti~emedigi i<;in kendince bir dilenci
kotasl olu~turmu~ olanlar da ko~ullu vericiler arasmda yer ahyorlar. Siftahslz
para vermemek de esnafm geleneksel ko~ullanndan biri: "Siftahslz vermek
hayra alamet degildir derdi btiytiklerimiz" [19, E, hazlr giyim, Kadlkoy).

Vermenin ko~ullu hale gelmesinin en onemli nedenlerinden biri aldatIlml~hk.
<.;:ogu esnafm mtilakatta dile gelen bir aldatIlma hikayesi var. Bu nedenle de
gelenin inandmclhgl ko~ullu verenlerin hepsi i<;in onemli:
"Ge,<mi~te Mecidiyekoy'deki duraklarda Slra beklerken iri yan kor taklidi
yapan bir dilenci yanmda bir ~ocukla dileniyor. <;ocugun elinde bir
ma~rapa... paralan topluyor. Bir ko~eye gidiyorlar. Kor adam paralan
saylyor. Dontip tekrar dilenmeye ba~hyorlar. Bunu gordtikten soma
dilencilere olan inanclm ciddi ~ekilde zedelendi" [37, K, lokanta
i~letmecisi, Beyoglu].
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Mti~terisinin

rahatslz edilmesini onlemek ve dilenciyi ba~mdan savmak i~in
para verenler oldugu gibi, k;adm dilencilerden etkilenen ve "kirnsesiz" kadmlara
sahip ~lkmak gerektigini dti~tinenler de var esnaf arasmda:
"$ahsen ben, dilenci geldi veriyorum. Oiinde 4 kere gelene bile
veriyorum. istihkak gibi gelip ahyor. Ben veririm. KOCasl 'rocugu yoktur
ona vermek lazlm" [29, E, 'ray ocagl i!?letmecisi, Eminonii].

Para vermedikleri dilencinin kendilerine/dtikkanlarma zarar verebilecegi
endi~esi de esnafm onemli verme nedenleri arasmda yer ahyor. Esnaf bu
ki~ilerin
gece dtikkanlanm yakabileceginden ya da ~evreye zarar
verebileceginden endi~e ediyor. [35, E, sanayici, i~adaml].
Ko~ullu verenler arasmda da, Hlzlr olabilecegini dti~tindtiklerine verme egilimi
gosterenler bulunuyor. ilgin~tir ki bu kategori sadece geleneksel esnaftan
olu~muyor. Aralannda sektiler egitim ahru~, modem i~ ya~alll1 i~inde bulunmu~,
sol gorti~lti ki~iler de var. Bunlardan biri "aksakalhlara" verme nedenini ~oyle
a~lklalll1~tI :

"Bir de aksakalh, beyefendi, iyi giyimli insanlara, bunlara da kendi
dii~iinceme gore verim. i'rimden gelen dii~iince ile. Onun orda, aslmda,

manen bulundugunu, maddeten bana goriindiigiinii dti~tintiriim. [KaynagI
esnaf ktiltiirii mii diye soruyoruz] HaYlr, i~ hayatJ ile ilgisi yok. Aileden
aldlglm dini egitime, etraflmdan duyduklanma, mitolojik aktanmlara
baghyorum" [48, E, turizm sektOrii aksesuar tiretim ve temini].

Belanm defi, dinin emri gibi geleneksel gerek~eler esnaf~a slk~a zikredilenler
arasmda yer ahyor: "Gelenekten veriyoruz. isteyene vereceksin. Bir sadaka bin
belaY1 defeder denilmi~tir. Genelde dinimizin ernri oldugu i~in veririz. Sadaka
diye. Meslek haline getirenlere vermiyoruz" [53, E, beyaz e~ya bayii, Bagcllar].
Dindar esnaf, vericiligin dinsel koklerine atIf yap1yor ve vermeyi gayet dogal
bir gorev addediyor. Dilenciye para vermek onlann inan~lannm geregi olan
gtindelik bir davram~ pratigi: "Bazilanna ~orap veriyoruz. Baz1sl ister. Para
'degil ~orap ister. BaZlsma biz veririz. % 90'1 tamdlktIr. Gtinltik gelenler,
cumadan cumaya gelenler, 15-20 gtinde bir gelenler ve ayda bir gelenler vard1r.
BaZ1smm dtikkanlan vardlf. Ba~ka yerlere degil de 0 dtikkanlara gider sadece.
Altm egerli at tisttinde de gelse dilenciye ver mealindeki hadise inanan, kti~tik
esnaf da olsa bUytik esnaf da olsa verecektir" [34, E, ~orap~l, Eminonti].
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Gelenegin bir ba~ka boyutuna, halk arasmda ya~ayan sozel gelenege atIf yapan
bir ba~ka katlhmcl ise "kaplya geleni geri ~evirmemek" anlaYl~ma i~aret ediyor:
"Kaplya gelenler daha kutsaldlr. Ebemin soyledigi bir soz vardl: Kaplya
geleni Hlzlr bi!, HlZlr'l kapmda haZlf bil" diye. Kaplya gelen saili HlZlr bi!
de denilir. Gelene bir somun ekmek vermek adettendir. Biiyiik esnaf daha
aglf taklldlgl i<;in dilenciyi kovar. Kapitalistler oldugu i9in. Daha
gaddardlrlar onlar. Kutsalhklan para oldugu i9in HlZlr'a falan inanmazlar.
Ama tabii hepsi i9in soylenemez" [38, E, klrtasiyeci, Umraniye]"

Buraya kadar dti~tincelerinden soz ettigimiz esnaf, dini, geleneksel, ~e~itli
nedenlerle dtikkamna gelen dilenciye para veriyor hatta uzun Ylllar boyunca
onlann ve ailelerinin sorumlulugunu tistleniyor. ila~ paralan, ~ocuklann okul
masraflan, pazar ah~veri~lerinin parasl esnaftan temin ediliyor:
"Abone gibi olan yard!. ila<; baglmhsl biri yard!. Periyodik olarak
geliyorlardl bunlar .... ihtiya<;lt diye gelenler vaL .. 5-6 sene her hafta
cumartesi giinii gelip Pazar parasl alanlar var... Buralardaki lokanta ve
pastanelere de yemek ve kahru~ poga9a1ar vs. i<;in gelenler oluyor. ..
Fmnda ekmeklerden verme olaYl var... Dilenci giriyorsa kapldan
verilecek bir kere" [53, E, beyaz e~ya bayii, Bagcllar].

Esnaf -bunlann dl~mda- genellikle sakatlara, ~ah~amayacak durumda olanlara,
ya~hlara, sahipsiz kadmlara para veriyor; gen~, gti~lti, istismarcl izlenimi veren
ki~ilere para vermekten ka~mlyor: "Gticti kuvveti yerinde olup asalakhk
yaptIgltil dti~tindtigtim ki~ilere vermem" [38, E, ktrtasiyeci, Umraniye].
Kimseye vermeyenler arasmda dilencilere olan inancllll yitirmi~ katlhmcIlar yer
ahyor. Bunlardan biri "kurumlara" vermeyi dilenciye vermeye onceliyor ve
sosyal devlet anlaYl~l i~inde "sadaka"ya yer olmamasl gerektigini dti~tinliyor:
"Diizgiin maksatla kullallllmadlgma inaruyorum. Oraya verecegin paraYI
Tiirk Hava Kurumu'na ver, Sosyal Hizmetler ve <;ocuk Esirgeme
Kurumu'na ver, ne bileyim bir yere ver i~te ... Sosyal devlet anlaYl~mda
da ~ahsa yardlm <;oziim degildir. Devlet paylamahdlr" [18, E, kafe
i~letmecisi, Kadlkoy].

Dilenciye para vermenin dilenciligi te~vik olacagma inananlar da asIa
vermeyenler arasmda yer ahyorlar. Buniar arasmda Hlristiyan ve Mlisiliman
esnaflar da var ve her iki kategori de, davram~Ianm dini gerek~elere
dayandmyorlar: "Ah~tlrmak daha gtinah. Para vermek. Verdik~e azar, verdik~e
azar. <;ok tath para. Vermek hayra vesile degildir. Kotlillige teFik anlammda
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gtinahtlr. Bu doktrinde de bOyledir. i<;kiye ah~tlrmak gibi. Ah~tlran i<;enden
daha fazla gtinahkiirdtr" [21, E, Beyoglu, kuyumcu] ... "Kuran'l Kerim'e gore
<;ok olumsuz oldugu i<;in vermem"[41, otelci, Dsktidar] ... "Verme konusuna
ben bOyle bakrmyorum. Hadislerin yanh~ yorumiandlgllll dti~tintiyorum" [42,
bilgisayarcl, Mecidiyekoy].
Kti<;tik ya da btiytik esnaf olmanlll verme davram~l tizerindeki etkilerine dair
sorumuzu hemen ttim katthmctlar benzer ~ekilde cevapladllar. Onlara gore,
kti<;iik esnaf verme, btiyiik esnaf ise vermeme egilirnindedir. Kti<;iik esnaf
kendisi diikkiinda ve paranlll ba~lllda oldugu i<;in dilenciye para verebilir, btiyiik
i~letmelerde ise patron i~in ba~lllda durmadlgllldan -<;ah~anlann da bOyle bir
yetkisi oimadlgllldan- dilenciye para verilmez. Kti<;tik esnaf araslllda Osmanh
lonca sisterninden gelen payla~lmcl bir ili~ki vardlr. Oysa biiytiklerin oldugu
yere dilenci giremez bile: "Kii<;tik olan verir, daha fazla verir. Biiyiikler vermez.
Orada <;ah~anlar kasiyerdir. Biz sahibiyiz"[ 17, E, Beyoglu, miizik] ... "Kii<;tik
esnaf daha fazla verir. <;iinkti kurumsalla~amarm~ttr. <;ah~an veremez. Biiyiik
esnaf diikkiinllllll kaplslllda durmaz. Patron yoktur orada" [18, E, kafe
i~letmecisi, Kadlkoy]... "Parasl olan adam kimseye bir ~ey vermez. Biz helal
param olsun diye veririz. Alt kesimdir veren". [Yanlllda ... Magazasl var ve
orada da kafasllli kazltrm~, modem tip gozltikler takan bir adam oturuyor. Onu
i~aret ediyor] "bu vermez mesela, 0 kom~usuna su bile vermez ki dilenciye para
versin" [29, E, <;ay ocagl i~letmecisi, Eminonii] ... "Bu insana bagh. Lokanta
dl~l /iistti miiesseselerde dilenci uzakla~ttrma temayUlii var. Farkhla~ma var.
Boyle bir farkhla~ma evet var. Y akla~tIrmazlar. Mii~terinin rahatslz olacagllll
dii~iiniirler. Buralar halklll girdigi yerler. Burada sorun olmaz" [05, E, Taksim,
lokantacl].
"Hal kill girdigi yerler-mii~terinin. bulundugu yerler" aynml, ara~tIrmanlll en
ilgin<; bulgulanndan biriydi ve modemle~me stirecinde esnaftan i~adarmna
donii~iimiiniin toplumsal dayam~ma baklmllldan olasl sonu<;lanna dair onemli
bir saptama olarak kar~lmlza <;lktl.
Dilencileri Kendileri ve Aileleri A~lsllldan Bir Tehdit Olarak
Goriiyorlar ml?

Bu soruya allllan cevaplar, esnaflll biiyiik <;ogunlugunun pasif dilenciyi kendisi
ve ailesi i<;in bir tehdit olarak algdamadlgllli gosteriyor. Esnaf bu soruya, biraz
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da ~a~lrarak "neden goreyim kiT diye cevap veriyor: "Dilenciden zarar gelmez.
Dilenci dilenir ~eker gider. Verirsen alIr gid~r vermezsen kavga ederek gider.
Soylenir. Beddua eder. Kesin eder" [20, E, Fatih, glda malzemesi] ... "Bana bir
zaran yak, ver diyor yalmzca" [29, E, ~ay ocagl i~letmecisi, Eminoni..i].
Ancak detaylara girildiginde katllImcllann bi..iylik ~ogunlugunun ~e~itli dilenci
kategorilerini tehdit olarak gormeye ba~larm~ olduklan ortaya ~lkIyor. Tehdit
olarak algIlananlar arasmda tinerciler, IsrarCI ve tacizkar dilenciler, l~lklarda
arabalann i..izerine atlayan cam siliciler ilk SlraYl olu~turuyor:
"Yo Ida gelip taciz edenleri, Israrla isteyenleri, tinercileri (akh ba~lllda
olmadlgl i<;in her ~eyi yapabilir) tehdit olarak algllanm. Ge<;enlerde bir
tinerci A<;lkhava konser <;lkl~lllda bir adamlll hlrkaSlllJ aId!. Adamdan para
istedi, vermeyince hlrkasllll aldl ve kimse de geri alamad!. Bunun gibi
~eyler" [47, K, kafe i~letmecisil.

Basmdan duyulan haberler esnafl olumsuz yonde etkilemi~ gori..inliyor. Orne gin
bir esnaf "ISSIZ bir yerde yakalasa, para vermezsen gutlagml slkar. Beyoglu'nda
turistten para istedi herifi bl~akladl ya. Dolapdere'de de <;ingeneler 'gelsene
ulan ~ekersin bir lira' derler. Muhatap olmaya kalkarsan i..isti..inde ne varsa
alIrlar. Konu~mayacaksm. Bir kere konu~unca ... " [24, E, marangoz, Cagaloglu]
Dilencilerin soygun gibi ba~ka su~lar da i~leyebilecegini di..i~linen
katllImcIlardan biri "evlere degi~ik maksatla girip soygun fizibilitesi yapanlar
var" [12, E, sahaf/yaymcl, Beyoglu] demi~ti. "Bir ileri a~amaSl hlrslzhktu.
Normal olmadlklanm di..i~i..ini..iyorum ... Gorse bir ~ey ahp gidebilir, ~aJabilir"
[37, K, lokanta i~Jetmecisi, BeyogJu] ... "Bir kIsml potansiyel hlrslz. 0 nedenle
tehdit" [38, E, klrtasiyeci, Umraniye].
y a~h, kadm ve ~ocuklan degil ama gen~ dilencileri, ya da bireysel dilenciyi
de gil de grup halindeki organizeli dilenciyi tehdit olarak algllayanlar da var [17,
E, Beyoglu, mi..izik], [27, E, lokanta i~letmecisi, Laleli].

Dilencilerle ilgili olumsuz bir deneyimi olmadlgl halde, salt dilenciligi
sahtekarlIk olarak tammladlgl i~in soruya sert ve olumsuz cevap veren bir
katIllmcl da olmu~tu. Bu ki~i sadakanm da emek harcayan insanlara verilmesi
gerektigini dli~linen, esnafhk da yaprm~ olmakla birlikte giderek i~adaml haline
gelmi~ bir ki~i: "En bliyi..ik tehlikelerden biridir. Sosyal, ekonomik, korku
baklmmdan, her bakImdan. Viri..is zararlI olmaz ml ya! Gider bObrek, karaciger
vs. Bazar, bagl~lklIk ~okene kadar" [28, E, tekstilci, i~letmeci, Laleli].
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Bu gorti~tin tam kar~ISlnda dilenciligi bir sigorta olarak algIlayan esnaf yer
ahyor. Eminonti'nde <;orap<;lhk yapan bir esnaf "tersine bir sigortadrr" demi~ti.
"Siz de <;aresiz kalabilirsiniz. Akrabalar vermemi~tir, kimse bakmaffil~tlr. Son
<;aredir bu" [34, E, <;orap<;l, Eminonti].
istanbul'da Dilencilik Tedbir AlmmaSI Gereken Bir Toplumsal
Problem Olu~turuyor mu?

Beeghley toplumsal problemi "<;ok saYlda insan tarafmdan tammlanffil~ ve
iyile~tirilmesi geregi siyasal olarak kabul edilmi~ zararh bir durum" olarak
tammlamaktadlf1. Ancak, ntifuz sahibi bir grup kendi degerlerini tehdit eden ve
kolektif eylemle dtizeltilebilir olan bir toplumsal durumun/ko~ulun farkma
vardlgmda" bir toplumsal problemin varhgmdan soz edilebilecegini iddia eden
yakla~lmlar da var lO • Dilencilik perspektifinden baktldlgmda, kamu yani
belediye dilenciligi bir toplumsal problem olarak tanlmlaffil~ gortinmektedir.
Peki, istanbul esnafl belediye ile aym kanaatte mi? istanbul'daki dilenciligi,
hakkmda tedbir almmasl gereken bir toplumsal problem olarak kabul ediyor
mu? Ve elbette neden bOyledti~tintip, bOyle eyliyor?
Ara~tlrmaya

katIlanlar arasmda, dilenciligi tedbir almmaSl gereken bir sorun
olarak degil de i~sizlige <;are olarak goren bir esnaf oldu. i~sizlerin yoneldigi bir
sektOr olarak dilenciligi zikreden bir ba~ka katlhmcl da olmu~tu ama 0 daha
ziyade olumsuz duygulanm ifade ederek detaylandtrmt~t1 konuyu. Bu onun
'dilencilik meslektir' demek i<;in kullandlgl bir argtimandl. Bu kattllmcl ise,
konuyu geleneksel anlaYI~a daha yakm bi<;imde cevapladI: "Alan razl veren
razl. Kimse sorun <;lkarmtyor. insanlara da i~ veriliyor. i~sizlige de <;are olacak.
Bir ba~ka yerde <;ah~sa oradaki biri i~siz kalacak. Q da kendine meslek edinmi~
. <;ah~amlyor, dileniyor... Dtinyanm her yerinde, her tilkede var bu dilencilik.
istiyorlar. Kimi gosteri yapar. Kimi bir ~eyler <;alar v.s." [53, E, beyaz e~ya
bayii, Bagcdar].
Ttirkiye'nin geli~mi~lik seviyesiyle baglantlh olarak dilenciligin bir sorun
olmaktan <;lktlglm belirten de bir katlhmcl oldu. Qna gore: ~u an Ttirkiye'de
9

10

Leonard Beegley, "Toplumsal Soron," Modern Toplumsal Dii§iince Sozliiga, der. William Outhwaite,
Maddeyi <;:ev. Neveser Koker, istanbul: ileti~im Yaymlan, 2008, s. 813.
T.J. Sullivan & digerleri, Social Problems: Divergent Perspectives, New York: John Riley and Sons,
1980, s. 10.
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dilencilik sosyal bir sorun ve sosyal bir vaka degildir. Sosyal giivenlik tam.
A<;lm, muhtaclm, yolda kaldlm diyemez kimse bugiin" [35, E, sanayici,
i~adaffil].

Dilenciligin klrda degil biiylik kentte sorun haline ge1digini, kii<;iik yerlerde
sorunlann i<; dayam~ma ile <;ozUldliglinli belirten bir katlllmci meselenin
sosyolojik degerlendirmelerine yakm bir a<;lklama getiriyor:
"BUyiik ~ehirde sorundur. KlfSal alanda gerekrneyebilir. Ger~i lmda
herkes birbirini tanir. Burada Curna narnaZI ~Il.C1~mda, vakit narnazlannda
4-5 tane rnutlaka bulunur. Mernlekete (Giresun) git orada gorernezsin.
insanlar sahip ~IktIgi i~in dilenrnesi de gerekrnez belki. Kentte fazlal~tIgI
i~in tedbir almrnasl gereken bir sorundur" [08, E, BakIrkoy, CD].

Esnaf arasmda sorunun dilenciligi meslek haline getirmekten kaynaklandlgml
dU~linenler var. Bunlardan bazllan ger<;ek ihtiya<; sahiplerini ortaya
<;lkarabilmek; bazllan dilencileri sistemlkaYlt dl~l olmaktan <;lkarmak; bazllan
ise orglitlli dilenciligi engellemek i<;in tedbir almmasl gerektigini dli~Unliyorlar:
"Ger<;ek dilenciler ihtiya~lanm kar~llayabilsin diye. Biz ~u anda meslek haline
getirmi~ olanlarm ylizlinden onlan fark edemiyoruz ... i~ kan~ffil~ durumda.
Bunlara farkll davranmah, caydmcl, hapis cezaSl mesela, 2-5 ay mesela" [16,
E, Mercan, e~arp) ... "Meslek haline getirmi~ olanlar i<;in tedbir gerekir. Rahatslz
ediyorlar. Vergi vermiyorlar. Gayrimenkul, altm doviz ahrlar. Kredi kart!
kullanmazlar. Sisteme girmezler. Tefeci bile olabilirler. ZorlaYlcl caydmcl
tedbirler ahnmah" [02, E, Fatih, kutasiye, <;ikolata) ... ,"Tehdit olan tipler i<;in
evet tedbir almmahdu. Adam oldlirene bile ciddi bir cezamn verilmedigi bir
Ulkede buna bir ~ey yapllacagml saDffilyorum ama. Organizeye kar~l caydmcl
cezalar olmah. Elini kolunu sallaya sallaya bu i~i yaparken korkmasl lazlm" [38,
E, kirtasiyeci, Urnraniye).
Normallklasiklgeleneksel dilenciligin bir toplumsal sorun olu~turmadlgtm
dli~linen katlhmcllarm bile hemflkir oldugu husus <;ocuklann dilendirilmesinin
ve sokakta <;ah~tmlmasmm ciddi bir toplumsal sorun oldugu hususudur:
"Program dahilinde <;ocuk toplamak su<;tur. Onlara yer gostermek su<;tur. Digeri
ise istismardlr" [35, E, sanayici, i~adaffil) ... "Su<; degil suiistimal olabilir ancak.
<;ocuklara yaptlrmalarl ise su<;tur. Basmdan medyadan duydugumuz i<;in
ozellikle <;ocuklara kotli davramldlgt i<;in ... " [47, K, kafe i~letmecisi) ...
"<;ocuklar bunlann ellerinden kurtulmah. Velayeti almmah. Ge1ecek neslin
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korunmasl i~in gerekli alan bu ... Once ~ocuklar" [43, E, bili~im lojistik hizmet
sektorti, Mecidiyekoy].
Dilenciligin ne olursa olsun onlenmesi gerektigine inananlar da yok degil.
Bunlar gene Ide caydtncl tedbirlerden yanalar:
"Evet, dilenme ortamlannm olmamasl lazlm" [04, E, Fatih, kuyumcu) ...
"Cezai mlieyyide ~art. Yasal olarak su~ olmall. SabIkall gibi olmah. 1 ay 2
ay cezast olmah. CaydtncI tedbirler lazlm... insan ki~iligine ters oldugu
i~in, vicdana ters oldugu i~in tedbir almmast gerektigini dli~linliyorum"
[24, E, marangoz, Cagaloglu) ... "Ama memlekette demokrasi var, seyahat
ozglirlligli var... Boyle bir kanun ~tkabilir mi, eIini a~tp isteyene
yaptmmda bulunabilir misin?" [48, E, turizm sektOrli aksesuar liretim ve
temini).

Caydmclhglll tek ba~llla bir anlam ta~lmadlgtna inanan ve aSll ~oztimtin halklll
bilin~lenmesi oldugunu dti~tinenesnaf, "halk ihtiya~ sahibi ile dilenciyi
aYlrmadlk~a bu sorun ~oztilmez" kanaatinde:
"Valilik, karakol, polis ne yaparsa yapsm halk

bilin~lenmedik~e

sorun

~ozlilmez. Vermezse ~ozlillir. ihtiya~ sahibi ile dilenciyi aytrmast laztm.

Bunlar dilenci degildir" [27, E, lokanta i~letmecisi, Laleli).

Ama dilenciligin toplumsal bir sorun oldugunu ve devletin ya da yerel
yonetim1erin meseleye sahip ~lkmasl gerektigini dti~tinenler de
aZlmsanmayacak bir oranda:
"Devlet sahip ~Iksm. istihdam yaratsm. i~i bo~alan bankal~dan birinin
i~ini doldurup buraya yatJrsm ... Yerel yonetimler ilgilenmek zorunda.
Merkezi yonetimlerle gli~lerini birle~tirmelidirler" [12, E, sahaf/yaymct,
Beyoglu) ... "Valilik, belediyeler bir ~eyler yapmall" [17, E, BeyogIu,
mlizik) ... "Be1ediyenin zabltalarl ilgilenmelidir. Banka hesaplanna kadar
el koymak gerekir. Bu tedbirleri onceIiyorum "saglIkh toplum olsun"
diye" [18, E, kafe i~letmecisi, Kadtkoy) ... "Zablta ile toplayabilirler. Bu
caddenin her iki ba~mda slirekli zablta bulunmall" [19, E, hazu giyim,
Kadtkoy].

Sorunu yaratan sistemin kendisi oldugu i~in, ~ozumun de koBuk kuvvetleri
tarafllldan degil '''vicdan sahibi bireyler tarafllldan" saglanabilecegini soyleyen
tek bir kattilmcl oldu:
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"Devletin ideolojik aygltlanndan bagtmslz olarak sivil toplum ve sorumlu
insanlarm bir ~eyler yapmasl gerekiyor. Vicdanl olan insanlar.
Kendiliginden, sistem-dl~l ~ozlimler" [14, E, Baktrkoy, CD].

Dilenciligin kendisini degil, bunun turistler tarafmdan gOrlilmesini ya da
onlardan para istenmesini sorun olarak goren esnaflar da var. Turistik
bOlgelerde, Eminonli, Kadlkoy civarmdaki esnaf bu konuda olduk~a duyarh:
"igren~ bir durum. <;ocuklarla dola~an 0 kadmlann listli ba~l peri~an.
<;ocuklann bumu aklyor. Ge~enlerde Avrupah turistler vardl burada.
Baklyorlar bu kadar glizel bir cadde ve bu kadar peri~an insanlar" [19, E,
ham giyim, Kadlkoy] ... "Evet. Burasl metropo! ve turistik bir ~ehir.
Turistin bakt~ a~lSl ~ok farkh. Tlirkler dileniyor! Batlda dilencilik gitar
~alma~eklindedir. Buradakiler turistleri de rahatslz ediyorlar. 0 nedenle
dagltmalan lazlm... Bizi orada kotlileyecek. TUrk toplumu dilenci
degi\dir. Turizm ~Ismdan onlenmeli" [31, E, kozmetik, Eminonli] ...
"Cami ~evresinde bir tehdit olu~turmaz ama turistlere aSllanlann
toplanmasl gerektigini dli~linliyorum" [33, E, i~ ~ama~m, Eminonli]'

Meseleyi "Avrupa kar~lS1ndaki itibanffilz" a~lS1ndan degil de blitlinsel olarak
ele alan bir esnaf, onceligi bOlli~limlin adil kthnmasma verdigini belirtmi~ti:
"Belli bir kuruma havale etmek degil. Bir blitlin olarak ele almmah.
i~sizlik, adil btilii~limlin olmamasl, devlet, halk, millet. Bunu meydana

getiren problemleri ~ozmek lazlm" [28, E, tekstilci,

i~letmeci,

LaleJi].

Bu baglamda dikkat ~ekmek istedigimiz son bir onemli saptama var. Bu
saptama esnafm bir~ogunun bir sorun alam olarak zikrettigi <;ingene dilencilerle
ilgili. Ara~hrmada birka~ katlllmci dl~mda ~ogu esnaf, <;ingeneleri kendisinden
~ekinilen bir dilenci kategorisi olarak zikretti ve bunlardan bir ktsffilnm
kanaatleri olduk~a olumsuz ve etiketleyici idi. <;ingeneleri "kovulmu~ halk"
olarak tammlayan bir kat1l1mcl bile oidu. Ama Mecidiyekoy' de i~yeri olan ve
<;ingenelerle ki~isel temaSl bulunan bir katthmcmm ifadeleri, konunun dl~Iama
yerine dahil etme ~abalan ile ele ahnmasmm olumlu sonu~lar vermeye ~ok daha
elveri~l( oidugunu gostermesi baktmmdan burada ahntllanmaya deger:
"Bunlarm kent1e~melerini, topluma katllmalanm temin etmek lazlm.
Universitenin burada kurulmasl bir donli~lim slirecini ba!?latffil~t1r. Ha bir diger
sorun da: Kentle~ti. Bizim gibi olacak ama 0 zaman da ileti~imsiz, insanm
kimseyle dostlugun olmadlgl olumsuz duruma gelmeleri soz konusu. Bu da
~ozlim mli? Asd oimasl gereken dini ~ah~madlr... insanlann, kanaat
onderlerinden bu konuda yararlamlabilir. Nitekim tesir yaratlldl. Camide
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beraberiz. Ailecek gorti~tiyoruz. Sehirle~me evet ama bu ikinci yontem daha
oJumlu" [42, bilgisayarcl, Mecidiyekoy].
Sonu~

ve Degerlendirme

Ara~ttrmaya

katIlan esnafm, dilenciligi dogasl itibariyle ve aJdlgl ge~itli
bi9imler baklmdan bir toplumsal sorun olarak algllamakla birlikte, verici olma
ozelligini hal a belirgin bi9imde korudugu gortilmektedir. Bunda geJeneksel
esnaf degerlerinin etkisi var. Kaplya geleni bo~ gevirmemek, gelenin Htzlr
olabilecegi dti~tincesiyle vermek gibi geleneksel degerler, Hifzen ifade
etmeyenJer i9in bile, hala temel davram~ kodlan olmaYl stirdtirtiyor. Ancak,
kandmlml~hk hikayelerinin etkisi de ttim istanbullularda oldugu gibi esnaf
arasmda da ge~itli derecelerde izlenebiliyor. Buna ragmen 90gu ki~i, gergek
ihtiya9 sahiplerini es ge9me riskini goze almamak adma dilenciye yardlml
stirdtirecek kadar iyi niyetli. Ama bundan sonraki ku~aklarda dilenciye vermeyi
te~vik eden ya~hlann ve sozel geleneklerin etkisinin azalmaSl oranmda
aldattlma oyktilerinin etkisinin artmasl beklenebilir. Gen9 ku~aktan yazarlann
katklda bulundugu internet sozltik sitelerinde, dilenciye ili~kin giri~lerin
90gunlukla olumsuz olu~u da bunun a91k bir ornegi olarak gortilebilir. Bu da,
modernle~me ve bireyselle~me stirecinde olan bir toplum a91smdan olduk9a
beklenebilir bir durum.
Esnaf, klasik dilencilerin bir sorun olu~turmadlgml dti~tintirken, saldlrgan
dilencilerden ve basma yanslyan haberlerden dolaYl tinercilerden ciddi endi~e
duyuyor. Dilenciligin ihtiya9 sahipliginden uzakla~lp meslek ve sektOr haline
gelmesinden de ho~nutsuz. Bunun nedeni meslekten dilencilerin insanlan
yardlmdan sogutarak gergek ihtiya9 sahiplerini magdur edebilecek olmasl.
Esnafm 90gunlugu meseleye sosyal tedbirlerle yakla~llmasl gerektigini
dti~tintiyor ancak meslekten dilenciler ve istismarcllar a9lsmdan caydmci
tedbirlerden yana olanlar da saylca az degil. ilgin9 olan hususlardan biri, esnafm
dilencilerden muzdarip olan kesimlerinin bile ~u veya bu nedenle dilenciye para
vermeyi stirdtirtiyor olu~lan. Nitekim Zablta Odak grup toplanttsmda da esnafm
Zablta'dan ka9an dilencileri dtikkanlannda sakladlgma dair deneyimler
nakledilmi~ti. Btittin bu veriler, esnafm ge9mi~ten gelen toplumsal dayam$maCI,
korumacl egilimlerini yogun modernle~me stire9lerine ragmen hala muhafaza
etmekte oldugunu gosteriyor.

