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4-5 Kasım 2022 tarihlerinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen 10. Yoksulluk ve Sosyal 

Hizmet Konferansı çok sayıda öğrenci, uzman ve akademisyenin katılımı ile başarılı bir şekilde sona erdi. 10 yıldır 

gönüllü bir grup insan tarafından sosyal hizmetin farklı alanlarını konu edinerek hazırlanan konferansın bu yılki 

konusu yoksulluktu.  

Konferansta öne çıkan sonuçlardan biri ekonomik eşitsizliğin ülkeler arasında azalmasına karşın (Çin ve Hindistan gibi 

ülkelerin ekonomi büyüme başarısına bağlı olarak gerçekleşen bir durum) eşitsizliğin ülkeler içinde artmasıdır. Bu 

gelişmenin 3 önemli etkisi var. Birincisi orta sınıfın sınıf düşerek alışılan yaşam tarzını sürdürememesi. İkinci etki 

çalışan yoksulluğu olarak adlandırılan olgudur. Bu olgu aslında sistemin meşruluğunun altını oyan bir gelişmedir 

çünkü insanlara vaat edilen şey onların bir işte çalışarak kendilerinin ve ailelerinin yaşamını insan onuruna yakışan 

bir şekilde sürdürebilecekleri yönündeydi. Üçüncü etki ise kırılgan kesimlerin zaten kolay olmayan koşullarının daha 

da kötüleşmesidir.  

Bütün bu gelişmeler değişik boyutlarda dünyanın her tarafında meydana geldiğinden dolayı kapitalist sistemin yapısal 

ve kalıcı yoksulluk ürettiği vurgulandı. Bu yoksulluk durumunun şiddeti ülkelerin iç politikalarına göre değişmektedir. 

Bu bağlamda örneğin Türkiye’de neredeyse hiç resmi grevin yapılamaması şaşırtıcı değildir. Buna karşın fiili küçük 

grevlerin yaygınlaşması aslında çalışanlar arasında büyük bir direniş potansiyelinin de olduğunu göstermektedir. 

Konferansın diğer bir konusu ise Almanya, Avusturya ve İngiltere’de sosyal hizmetlerle ilgili verilen örneklerdi. Bu 

bağlamda bütün ülkelerde benzer yapısal sorunların bulunduğunun altı çizilmiştir. Kamunun sosyal hizmetler 

alanında en büyük işveren olduğu göz önünde bulundurulduğunda bir taraftan aslında doğru olan hizmetin kamu 

tarafından karşılanmasına karşın kamunun bu hizmeti nasıl sağladığı konusunda büyük endişe ve eleştiri var. Hem 

devletin sosyal hizmeti baskı aracı olarak kullanabilmesi hem de sosyal hizmet uzmanlarının mesleğe yabancılaşması 

her zaman sağlanan hizmetin halka uygun bir şeklide ulaşmasını engellemektedir. Burada yapılması gereken şey 

kamuya karşı talepleri ve baskıyı canlı tutmak ve sosyal hizmet eğitiminin kalitesini yükseltmektir. Geleneksel sosyal 

hizmet eğitiminin aslında bir reforma gereksinimi olduğu katılımcılar tarafından vurgulanırken bu reform 

perspektifinin literatürde Radikal Sosyal Hizmet olarak adlandırılan yönde ilerlemesi yönünde konferansta görüş 

birliği oluşmuştur. Radikal Sosyal Hizmeti geleneksel sosyal hizmetten ayırt eden şey onun sadece hangi kesimlere 

ve nasıl hizmet sunulacağını değil aynı zamanda yoksulluk gibi hizmet sunumunu gerektiren yapısal koşulların 

sorgulanması ve değiştirilmesi yönünde adımların atılmasını ön plana çıkarmasında yatmaktadır. 

Sosyal hizmetler alanına genel ve doğrudan etkisi olan göreli yeni bir konu da iklim değişikliğinin etkilerinin neler 

olduğu ve nasıl bu etkilerle baş edilmesi gerektiği yöndeki gelişmelerdir. 

Son olarak, konferansta net olarak ortaya çıkan ihtiyacın bu tür uluslararası ve değişik kesimlerden gelen 

katılımcıların bir araya gelerek daha fazla tartışma ve çözüm önerileri geliştirme imkanlarının sağlanması yönünde 

olmasıydı. Buradan da hareket ederek gönüllü konferans ekibi bir sonraki konferansı planlamak için harekete geçti  

bile! 


