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Sosyal Hizmet Magazin elektronik dergisinin temel amacı; 
sosyal hizmet alanlarını yansıtan güncel yazıları, haberleri, 
gelişme ve tartışmaları, bilimsel derlemeleri, araştırmaları ve 
kültür-sanat yazılarını öğrenciler, uygulayıcılar, 
akademisyenler ve araştırmacılarla paylaşmaktır. 

Sosyal çalışma mesleğinin akademisyenleri, uygulayıcıları, 
öğrencileri ile sosyal hizmet alanlarındaki temel ve destekleyici 
diğer mesleklerin profesyonelleri tarafından yazılan yazılar 
yayınlanır. Sosyal Hizmet Magazin, sosyal çalışma ve sosyal 
hizmetlerin popüler bilim ve uygulama dergisidir. Günceldir, 
canlıdır. 

E-dergi; Ekim, Kasım, Aralık, Şubat, Mart, Nisan aylarında 
yılda altı sayı yayımlanır. 
Dergide yayınlamasını istediğiniz yazılarınızı 
sosyalhizmetmagazin@gmail.com adresine iletiniz. Güncel 
yazılar 750-1000 kelime, tanıtım, haber, film, belgesel, kitap 
(edebiyat, düşünce, akademik sosyal hizmet türlerinde) 
incelemesi türündeki yazılar ise 500-750 kelime arasında 
olmalıdır. Dergideki yazılar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.
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Sevgili SOSYAL HİZMET MAGAZİN okur ailesi,
İlk sayının müthiş bir ilgi ve beğeni yağmuruyla 
karşılaştığını belirterek başlamak herhalde hepinizi 
sevindirecek. Daha yayınlandığı ilk gece abonelik 
tıklayanların sayısı 249 oldu. İlk gece, birkaç saatte. 
Diğer günler düzenli olarak abone sayısı artma 
gösterdi.
Gelen telefonların sayısını tutmadık. Epostaları 
saklıyoruz. Dergimiz üzerine yazılan anlamlı bir 
makaleyi veriyoruz. Aziz Şeker’den. Anladık ki 
Türkiye’de geniş sosyal hizmet ailesi böyle bir derginin 
varlığına özlem duyuyor ve ama adlandıramıyorlardı. 
Hakemli dergi olmasın istedik. Düşünceler yazılsın, 
farklı uygulamalar kaleme alınsın. Birbirini kırmadan 
değerlendirmeler yapılsın, eleştiriler dillendirilsin, en 
önemlisi nedir biliyor musunuz, birbirimize saldırmadan, 
incitmeden, kırmadan, görüşlerimizi tartışma düzlemini 
oluşturalım, istedik. Bu, zamanla olacak. Ya da, 
zamanla bu da olacak, inanıyorum.
Sosyal medya geniş bir özgürlükler alanı. Her 
düşüncenin kaleme alındığı, yazıldığı, yazıyla 
söylendiği bir geniş alan. Yazıyla söylendiği dedim, 
çünkü sosyal medyada yazı disiplini içinde yazılmıyor 
yazılanlar, giriş, gelişme, sonuç yok; akıldan geçtiği 
gibi, içinden ya da sesli söylendiği gibi yazılıyor. Hatta 
bunun için yazıma da, yazım yanlışlarına da bakılmıyor. 
Rastgele, noktasız virgülsüz düşünceler açıklanıyor. 
İnsanlar sosyal medyada, o kişiyle yüzyüze geldikleri 
zaman söyleyemeyeceklerini yüzyüze olmadıkları bu 
yerde rahatça söyleyebiliyorlar. Bir de, kısa bir iki 
cümleyle en sert vurma, kendisini en doğruyu söyleyen 
olarak görme ve gösterme çabası kişide öyle bir ego 
sertleşmesi yaratıyor ya, kendisi için doyumsuz! 
Varlığını en kısa ifadeyle en vurucu biçimde göstermek 
herhalde o gece rahat uyutuyordur çevresini kırıp 
döktüğünü düşünmeden bir iki cümlelik yazanları.

Geçenlerde bir kanalda bir 

akademisyen söylemişti. Sosyal 

medya neymiş? Okumayanların 

okuyanları en rahat 

eleştirdikleri yermiş. Doğru 

buldum bunu.
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Çünkü neden biliyor musunuz? İmla yok, cümle bozuk, 
ifade olabildiğince sert. Zorlanarak mı desem, hiç 
zorlanmadan yazıldığı belli mi desem bilemiyorum, topu 
topu, birkaç cümle. Ezici formüle edilmiş. Ve karşında 
hemen yanıt alacağın muhatabın yok. En sert vuruşlar tek 
taraflı. Yazı kısa olduğu için, önü arkası, üstü altı olmadığı 
için de o sınırlı yapısıyla mantıklı ve haklı da 
görünebiliyor. Olayda onu yazana haksız diyebilmek için 
olayı bilmek gerek; olay dörtbaşı bayındır bilen biri ortada 
yok; kimse bilmiyor. Bu durumda ya vuran haklıdır ya da 
ona da en sertinden karşı tepki gelmektedir.
 
SOSYAL HİZMET MAGAZİN mükemmel yapısıyla, 
eleştiriyi birkaç cümleyle yapıp rahatlayanlara görüşlerini 
tutarlı bir mantık çerçevesi içinde genişleterek yazma 
olanağı sunuyor. Düşüncelerini birkaç cümleyle değil de 
konu çerçevesiyle, kendi haklılığını kanıtlayacağı bilgilerle 
düzenli bir yazı içinde yapma olanağı sunuyor. Kendini 
daha uzun ifade etme olanağı sunuyor ve bunu da 
hakemli dergilerde olduğu gibi hakem denetiminden 
geçirmeden yapıyor. Tek koşul, birebir, bodoslama 
saldırmadan, düşüncelerini temellendirip açıklayarak 
yapılacak görüş alışverişi olması. Bu yapılanma biryandan 
görüşlerin rahatça açıklanmasını sağlarken farklı düşünce 
sahiplerine de görüşlerini derli toplu, anlaşılır uzunlukta, 
gerekçelere dayayarak sunma olanağı sunuyor. Bu model 
sosyal hizmet alanında da, sosyal çalışma mesleğinde de 
hem düzeyi yükseltecek hem de farklı görüşlerin 
alışverişlerini arttıracaktır. Bu da ortama, alana, mesleğe 
çok olumlu katkılar yapacaktır.
 
Ayrıca yazılan uygulamalar, uygulamalara yapılan 
değerlendirmeler sosyal çalışma disiplinine de çok 
verimli veriler sunacak, buradan görüş alan, beslenen 
araştırma görevlilerinden profesörüne kadar tüm 
akademisyenler bilimsel görüşlerini varsıllaştırmada 
alanda emek veren ve uygulamalarını kaleme alanların 
yazılarından çok şey çıkaracak, yararlanacaklardır. 

SOSYAL HİZMET MAGAZİN ikinci sayısında gene 
dopdolu. Türkiye’de ilk sosyal hizmet akademik kuruluşu 
olan Sosyal Hizmetler Akademisinde göreve başlamış, 
yıllarını vermiş öğretim üyesi hocamız Prof. Dr. Nesrin 
Güran’la istediğimiz röportajı maalesef yapamazdık. 
Çünkü kendisini 2014 yılında geçirdiği anlamsız ve acı bir 
trafik kazasında kaybettik. Ama kendisini unutmadık. 
Geçen yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Sema Kut 
müdürümüz ve değerli hocamız Prof. Dr. Nihal Turan’la 
ayrılmaz bir üçlü oluşturduklarını söylemeliyim. Emekleri 
çoktur. Sanki aramızdaymışçasına akademik boyutlu 
yaşam öyküsünü sevgili arkadaşımız Arş. Gör. Fethi Anıl 
Mayda kaleme aldı. Sevgili hocamız da aramızda olsaydı, 
elbette kendine özgü çok farklı konulara değinirdi, 
bilemediğimiz, ama kendisini yeni kuşaklara tanıtmak için 
Mayda’nın yazısı çok şeyler anlatıyor.
 
Bu sayıda Türkiye’de bir vakıf üniversitesinde kurulan ilk 
Sosyal Hizmet Bölümü’nü tanıtıyoruz. Başkent 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 
Bölümünü… Bu da tarihsel bir tanıtım olarak görülmelidir.
 
Dergimizde disipliner yazıların yanısıra sosyal 
bakışlarla yazılmış gene sanat var, sinema var, 
teknoloji var, uygulama var. Yani Türkiye’nin sosyal 
hizmetleri ve bu alanda üretilen görüşler var. 
Buyurunuz…

Kuram uygulamadan 

çıkar çünkü.

Alanda ter döken 

uygulamacılar da yaptıkları 

uygulamaların bilimsel 

düşünce üretmede 

kolaylaştırıcı kaynak 

oluşturması onuruna sahip 

olacaktır.
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Kavuştuk. Hasretin sonu, birlikte ve kelimelerle 
yürüdüğümüz bir yolun başı. Sosyal Hizmet Magazin 
doğmadan önce onlarca yazı onu kucaklamayı 
beklemişti. Ekim’in on beşinde yayın hayatına adım 
attıktan kısa bir süre sonra abone sayısı bini geçti. 
Elektronik yayının indirilme sayısı beş bine yaklaştı. 
Sadece bir ay içinde. Onlarca sıcak, içten ve 
yüreklendirici mesajla beslendi. Bir dergiyi yaşatmak 
için en çok ihtiyaç duyulan şeylere, ilgiye ve şefkate 
sahip şimdi. Sayenizde, sonsuz teşekkürler tüm 
okurlarımıza ve yazarlarımıza. Hepimizin gönüllü 
olduğu bu yolu birlikte yürüyeceğimize şüphe yok. 
Yazılarınızı göndermeye çekinmeyin. Bir fikri, bir 
deneyimi, değerli olanı paylaşmak isteyen 
meslektaşlarımız için geniş bir kitleye açılan bir kapı 
artık burası. Yazın, sadece paylaşmak için değil, 
düşünmek için de yazın. Humbolt’un söylediği gibi, 
yazmak düşünmektir aynı zamanda. Düşüncenin 
organı hem beyin hem de yazma eylemidir.

Vuslat

Endüstrileşme ile sürekli göç alan ve hızla büyüyen 
şehirlerde hastanelere çok sayıda hasta akın ediyordu. 
Artık eskiden olduğu gibi hastasını evinde ziyaret eden 
hekim modelini sürdürmek mümkün değildi. Hekim ne 
hastasını ne de onun ailesini ve yaşam koşullarını 
tanımıyordu.

Tıbbi Sosyal Hizmet
“Hekimin görüş alanının 

daralması” olarak tanımlanan 

bu süreçte sosyal çalışma 

mesleği devreye girdi ve 

hastane merkezli  sağlık 

hizmetinde oluşan boşluğu 

doldurdu. İlk sosyal 

çalışmacılar hem hastalıkların 

sosyal bağlamını 

değerlendirdiler hem de 

hastalar ile hekimler arasında 

köprü görevi üstlendiler.

Bu sayımızda sosyal çalışma disiplininin ilk 
uzmanlaştığı alanlardan birisi olan sağlık alanına, tıbbi 
sosyal hizmete ışık tutan yazılara ağırlık verdik. Meslek 
ve disiplin, 1900’lerin başında ortaya çıktıktan çok kısa 
bir süre sonra ilk sosyal çalışmacılar hastanelerde 
çalışmaya başlamıştı. Tıbbi tedavi planını etkileyen 
sosyal faktörlerin anlaşılması gerekiyordu. Yoksulluk, 
yoksunluk ve ihmalin tetiklediği tüberküloz, frengi gibi 
yaygın bulaşıcı hastalıkları artıran çevre koşulları 
tanımlanmak zorundaydı. Hekim ile hastası arasındaki 
boşluğa köprü atmak gerekiyordu.
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Tüm bu gelişmeler hekim merkezli sağlık anlayışını 
dönüştürmek için en başta hekimleri motive eder. 
Hastalıkların kişisel, sosyal yönleriyle ilgilenen bir 
çalışana ihtiyaç vardır. Aksi durumda Foucault’nun 
deyimiyle (Bkz. Kliniğin Doğuşu eseri) “hastanın 
bedeni, onun varlığından ve kimliğinden kopartılarak 
salt tıbbi bir meseleye dönüştürülecektir…” Zira “…
klinik bakış, hastalığın üzerinde nicel bir indirgeme 
gerçekleştirir. Hastalık, yalnızca addan ibarettir... Bir 
insan öksürür; kan tükürür; zorlukla nefes alır; nabzı 
hızlı ve serttir; ateşi yükselir: Birçok izlenim, adeta 
birçok harf. Hepsi birleşince bir hastalığı oluştururlar.” 
Bu, katı biyomedikal bakışın sonucudur.

1946’ya gelindiğinde, Dünya 

Sağlık Örgütü de 

Anayasasında sağlığı, üç 

boyutlu tam bir iyilik hali 

olarak tanımlamıştı: 

Bedensel, ruhsal ve sosyal 

iyilik hali. Sosyal 

çalışmacılar, sosyal iyilik 

halinin temininde yetkin 

profesyoneller oldular. 

Ruhsal ve bedensel sağlığın 

temininde karar verici olan 

hekimi ise destekleyici 

birçok rol üstlendiler.

Gelişmiş ülkelerde, örneğin ABD’de iki yüz binden fazla 
sosyal çalışmacı sağlık alanında çalışıyor. Türkiye’de 
ise bugün binden fazla meslektaşımız sağlık 
kurumlarında görev yapmaya devam ediyor. Tümü tıbbi 
tedavinin önündeki tıbbi olmayan engelleri ortadan 
kaldırmak için çalışmakta.

Bugün
Genel hatlarıyla baktığımızda beş mesleki işlev tıbbi 
sosyal hizmeti özetliyor: Birincisi, hasta ve ailesinin 
tedaviye uyum sağlaması için, hastalığın etkileri, 
hastane bakımı konularında bilgilendirilmesi yapılıyor. 
İkincisi, hastaların hastalıkla bağlantılı olan psikolojik ve 
sosyal koşulları belirleniyor. Üçüncüsü, hastalığa ve 
tedavi sürecine uyum sağlamasında hastalara yardımcı 
olunuyor. Dördüncüsü, hastane ile toplum ve çeşitli 
kurumlar arasında bağlantı kuruluyor. Beşincisi ise, 
hastaların haklarının ve sağlık hizmetlerine erişiminin 
artırılması için savunuculuk girişimleri yapılıyor.

Yine bugün, sağlık sisteminin hangi alt alanı olursa 
olsun tüm sosyal hizmet uygulamaları temel bir 
kuramsal yaklaşıma dayalı olarak yürütülüyor. Bu 
yaklaşıma göre, insanları en doğru şekilde anlamak ve 
onlara yardım etmek, ancak onları yaşadıkları sosyal 
çevre koşulları ve kaynakları bağlamında 
değerlendirmekle olanaklıdır. Burada sosyal çevre, bir 
kişinin; kişilerarası ilişkilerini, gereksinimleri için 
kullandığı kaynakları ve toplumdaki konumunu, rollerini 
ve topluma katılımını içeren unsurlardır. Bu perspektif 
meslek literatüründe “çevresi-içinde-birey” olarak 
adlandırılır. İlaveten, -kişilerin potansiyellerine ve 
yeteneklerine odaklanan- güçler perspektifi de bunu 
tamamlar.



Editörden
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PROF. DR.  İLHAN TOMANBAY

Sosyal çalışmanın sosyal sorunlara bakışını özetleyen 
güçler ve çevresi-içinde-birey perspektifleri aynı 
zamanda, sağlık alanındaki temel kuramsal yaklaşım 
olan biyopsikososyal model ile paralel bir yol izler. 
Biyopsikososyal modele göre, sağlık ve hastalık; 
biyolojik, psikolojik ve sosyal değişkenlerin karmaşık 
etkileşimleri ile şekillenmektedir.

Riskli davranışı değiştirme, 

sosyal çalışmacıların 

uzmanlık konuları 

arasındadır.

Yirmi birinci yüzyıla iz bırakacak büyük gelişmelerin 
başında genetik mühendisliğindeki keşifler gelmekte. 
İnsanın gen haritası çoktan tamamlandı. Birçok akut 
veya kronik hastalığın önlenmesi mümkün hale gelmiş 
olsa da insan üzerinde artan müdahale becerisi çok 
sayıda etik tartışmayı beraberinde getiriyor. Sosyal 
çalışmacılar da bu tartışmanın içinde yer almak 
zorunda.

Yarın

Sosyal hizmet disiplinini bekleyen yeni ödevler var. 
Bugüne kadar davranışı şekillendiren psikolojik ve 
sosyolojik faktörleri analiz etmek yeterli gibi görünse de 
artık biyopsikososyal modelin “biyo”su üzerinde daha 
çok bilgi sahibi olmak zorundayız. Nörolojiyi, beynin 
davranış ve duygular üzerindeki etkisini daha iyi 
bilmeliyiz.

Ciddi hastalığı nedeniyle hastaneye yatmak zorunda 
olan bir kişinin iyileşme potansiyelini artırmak için onun 
hastanede yattığı sürece yaşam koşullarının ve 
hastaneden taburcu olduktan sonra nelerle uğraşmak 
zorunda olduğunun bilinmesi gerekir. Örneğin hastanın 
kendisine bakabilecek bir yakını çevresinde mevcut 
mudur? Hasta ne tür desteklere sahiptir? Hastanın 
çevresindeki toplumsal kaynaklar iyileşmesine katkı 
vermekte midir? Esasında insanları çevre koşulları 
içinde anlamak tıbbi sosyal hizmetin ötesine geçiyor ve 
tüm alanlardaki sosyal hizmet uygulamalarının 
temellerini oluşturuyor.

Ortalama yaşam beklentisi hızla yükseliyor. Ülkemizin 
demografi piramidi değişiyor, adeta tersine dönüyor ve 
çoğunlukta genç nüfusun yerini yaşlı bir nüfus alıyor. 
Nüfus kompozisyonumuzda kaçınılmaz bir dönüşüm 
bu. Bunun anlamı çok açık: Uzun süreli kronik hastalık 
yönetimi ve bakım gereksinimi olan kalabalık bir nüfus 
grubu oluşmakta. Hastalık ve yaşlılık iç içe geçmekte 
ve sosyal çalışmacıların sağlık alanındaki rolleri ikinci 
basamak hizmetlerden üçüncü basamak hizmetlere 
doğru genişlemekte. Diğer taraftan Türkiye’de halen 
ölüm nedenleri arasında birinci sırada kardiyovasküler 
bozukluklar gelmekte. Kalp ve damar hastalıklarının 
artışında; beslenme, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, 
sigara kullanımı ve hipertansiyon temel risk faktörleridir. 
Tüm bunlar gündelik yaşam alışkanlıklarımızla ilgili 
sorunlar ve başta çocuklar olmak üzere tüm nüfus 
gruplarının sağlık davranışları konusunda bilinç 
artırmasına ve doğru davranışlar geliştirmesine ihtiyaç 
var. 

Geleceğin sosyal 

çalışmacılarına muhtemelen 

“biyopsikososyal çalışmacı” 

denilecek! Daha nice gelişme 

tıbbi sosyal hizmeti bekliyor.
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Prof. Dr. Veli Duyan

Sosyal hizmet alanına yeni bir ses yeni bir nefes 

gelmiş gibi duruyor. Önceki ile şimdiyi bir araya 

getiren, nesiller arası paylaşıma olanak 

sağlayan Sosyal Hizmet Magazin'in bu yönüyle 

geleceğe de ışık tutacağını düşünüyorum. 

Bireysel yazıların yanı sıra kurumları da tanıtıcı 

yazıların olması ayrı bir zenginlik. Sosyal 

hizmetin değerlerini bir araya getirme çabası 

için Sevgili Hocam Prof. Dr. İlhan Tomanbay’ı ve 

sevgili öğrencim Prof. Dr. Tarık Tuncay’ı 

kutluyorum.

SİZDEN GELENLER

Prof. Dr. Aliye Mavili

Derginizi çok beğendim. Magazin derken popüler 

ve yüzeysel konular anlatılıyor diye 

düşünmüştüm. Tam tersi, önemli konular gereken 

özen ve ciddiyetle anlatılmış. Bunca sıkıntının 

ortasında su gibi okunan yazılar... emeklerinize 

sağlık, yazarlar ve siz düzenleyenler.

Orhan Gündüz

Dün akşam Derginin ilk sayısını inceleme fırsatı 

buldum.   İçerik doyurucu, sunum akıcı, konular 

çarpıcı, makaleler belgesel tadındaydı.  Yayın 

yelpazesindeki boşluğu doldurma misyonunuzu 

takdirle karşılıyor;  düşünen, gerçekleştiren, her 

aşamada emeği geçen tüm emekçileri sizin 

şahsınızda kutluyorum.

Mehmet Can Özkaya

Harika bir fikir ve inanılmaz kaliteli görsellerle 

doyurucu bir ilk sayı. Değerli İlhan Hoca'ya ve çok 

sevgili Tarık Hoca'ya alkışlar ve teşekkürler.

Melis Kaya

Tebrikler, yazıları, deneyimleri ile hazırlığında 

tüm emeği geçen herkesin emeğine, yüreğine 

sağlık, başarılı yayınların devamını dilerim.

Bülent Karakuş

Değerli İlhan Hocamın şahsında Tarık Hoca ve 

emeği geçen herkesi kutluyorum. İlk sayısıyla 

kaliteyi yüksek tutan derginin bu haliyle ve hatta 

daha da güçlenerek düzenli olarak devamını 

diliyorum.

Cafer Asan

Çok güzel bir çalışma olmuş. Dergiyi her yönüyle 

çok beğendim. Başta İlhan Hocam olmak üzere 

Tarık Hocam ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

Bu yayınların mesleğin gelişimine katkı 

sağlayacağı, meslek mensuplarını 

güçlendireceğine inanıyorum. 

Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu

Derginin kapağı çok güzel olmuş, bu gelişmeyi 

güzel ve mesleğimiz için çok yararlı buluyorum, 

emeği geçenleri kutluyorum ve doktora 

arkadaşım Tarık Tuncay'ın çok derinlikli 

okumaları olduğunu, çalışkanlığını çok iyi 

biliyor, gurur duyuyorum. Ancak bence, 

DERGİNİN adına MAGAZİN konulmadan önce, 

bir "isim tartışması" açılsa çok iyi olurdu. 

KAVRAMLAR, sosyal bilimciler için, hekimlerin 

tansiyon ölçme aletleri kadar önemlidir! 

Gül Erdost

Gerçekten çok kaliteli bir yayın olmuş. İlhancım 

yine yeniliklere öncü oldun, Tarık hoca siz de... 

Görünürlüğümüz açısından da gerekliydi. Emeği 

geçen ve katkı veren herkese çok çok teşekkürler, 

İyi ki varsınız..

Filiz Asya

Derginizi gördüm ve gerçekten çok emek verilerek 

güzel bir çalışma çıkarmışsınız. Tebrik ederim. 

Emeği geçen herkese de kendi adıma teşekkür 

ederim.

Beraat Akpınar

Dergi dolu dolu. Rengarenk ve çekici. Emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum. Hem kültürel 

anlamda da hem de bilgisel anlamda bir eksikliği 

doldurmuş oldunuz. Daha fazla SHU'ya öğrenciye 

ve ilgi duyanlara ulaştırılması/haberdar edilmesi 

konusunda elimden geleni yapacağım.
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Aziz Şeker

SİZDEN GELENLER

Meslekler, uygulamalarıyla gelişirken, teorik 

zenginleşmeleriyle de uygulamalarını daha etkili kılarlar. 

Bu iki öge, mesleki gelişimin önemli ölçütleri arasında yer 

almakla beraber, başka şeylere de gereksinim vardır. 

Örneğin söz konusu mesleğin, hem toplumda güçlü bir 

karşılığının olması hem de hukuken yetkilendirilmiş 

olması gerekmektedir. Sosyal hizmet mesleği açısından 

bakıldığında, en azından yaşadığımız coğrafya açısından 

bunların bir bütün halinde var olduğunu söylemek 

şimdilik olanaksız gibi görünüyor. Meslek kabul edilmekle 

birlikte, uygulama boyutu yeterince gelişmediği daha 

doğrusu toplumda kurumsallaşmadığı için tartışmalar 

sürüyor. Belki de bunu, mesleği ortaya çıkaran süreçler 

üzerinden giderek yorumlamak daha anlaşılır görünüyor. 

Sosyal hizmet mesleğinin unsurlarından olan, meslek 

elemanının eğitim boyutu ne kadar yeterli? Ya da 

uzmanlaşma sağlanabilmiş mi? Meslek elemanı 

disiplinler arası işbirliğinde ne kadar yetkin ya da kendi 

mesleki kimliğinin sınırları ne ölçüde başarıyla çizilmiş? 

Toplum, meslekten ne anlıyor? Mesleğin saygınlığı yeterli 

durumda mı? Mesleğin bir odası var mı? Bu sorular en can 

alıcı şekilde çoğaltılabilir… Mesleğin geliştiği Batı 

ülkeleri, sosyal hizmet mesleğinin Türkiye’de gelmesi 

gereken aşamayı çok yıllar önce başarıyla geçtiler. 

Mesleği seküler bir çizgiye taşırlarken, hem toplum hem 

de diğer meslekler hiyerarşisindeki çelişkilerini 

çözümlediler. Türkiye’de sosyal hizmet mesleği 1961 

yılından beri, buna zaman kaybetmek demeyelim, ama bir 

adım ileri iki adım geri tarzında gelişme adına muğlâklığa 

kayan bir yana sahip oldu. Sosyolojiyle olan kan bağı, ya 

da psikolojiyle olan sırdaşlığından söz etmiyorum. 

Söylemek istediğim bir paradigma sorunu yaşıyor olduğu 

gerçeğidir. Elbette bu durum, kendi doğasını da 

ilgilendiriyor. Ama temelde konuk olduğu sofrada 

tutunup tutunmamasıyla ilgili… Örneğin farklı bilimsel 

çevrelerde çok sayıda renkli sesler çıkmasına rağmen, 

mesleğin kavram sorunuyla ilgili bir aşama 

kaydedilmemiş görünüyor. Meslek elemanları olarak 

yetişenler, nasıl yetiştikleri ya da kendilerini nasıl 

yetiştirdikleri ayrı bir tartışmanın konusu ama, artık 

istihdam noktasında hayal kırıklıkları yaşıyorlar… 

Mesleğin gelişimiyle ilgili yapısal sorunların varlığı gün 

geçtikçe daha bir artıyor. 

Okullaşma ve meslekte nicel genişlemenin, nitel 

ilerlemeye bir katkısının olmadığı gün gibi ortada… Yine 

de bu koşullarda mesleğin fotoğrafını çeken, arayış içinde 

olanların dertlerini kaleme aldıkları yayınlarla da 

karşılaşma şansına sahibiz. İşte bunlardan biri, sosyal 

hizmet magazin dergisi… Baştan söyleyeyim, evet bir 

emek harcanmış, her çaba üzerinde durulduğunda eleştiri 

hakkı baki kalmak şartıyla saygıyı hak ediyor. Bu mesleki 

dergi eğer günceli, beceriyle takip edebilirse, ileride 

yetkin bir mesleki tartışma platformu haline gelebilir. 

Bununla ilgili bir şeyler yazmak için şimdilik erken. İleri 

haftalar demeyeceğim, ancak yıllarca yayın hayatını 

sürdürebilirse belki de güzel ve anlamlı şeyler yapma 

amacına ulaşmış olacak. Bu nedenle bu işe gönül vermiş 

meslek aktörlerinin işi zor ve yorucu görünüyor. Buna 

rağmen başarmaları için önünde hiçbir engel ufukta 

görünmüyor. Sosyal hizmet magazin dergisine yeniden 

dönecek olursak: Mesleğin dönemsel olarak Türkiye’deki 

öncüleri arasında yer alan Nihal Turan’la yapılan 

söyleşiden etkilendiğimi paylaşmak isterim. Mesleği 

bilmek, anlamak, tanımlamakla ilgili bir birikim bu. 

Özetle, bu söyleşi, içinde çok değerli şeyler barındırıyor. 

Dikkatinizi çekmek isterim. Nihal Turan’ın kendisine 

yöneltilen bir soruya verdiği şu cevap genişçe tartışılmayı 

hak etmiyor mu?:“Ayrıca sosyal hizmet literatüründe 

birçok yeni kavramın kullanılmaya başlandığına tanık 

oluyoruz. Bunlar arasında; yeşil yoksulluk kavramı var, 

daha önceki süreçte toplum merkezleri yapılanmasına 

benzeyen toplum sağlığı merkezleri var, kanıta dayalı 

sosyal hizmet var ve son olarak muhafazakâr sosyal 

hizmet var. Muhafazakâr sosyal hizmet özellikle çok yeni 

bir kavram ve bana göre tartışılması gereken bir 

kavram.”(bkz: sosyal hizmet magazin, söyleşi, Nihal 

Turan)

İlhan Tomanbay’ın çabasına, meslekle tanıştığım 

yıllardan beri uzak değilim. Tarık Tuncay ile birlikte, bu 

dergide yeni tartışmaların önünü açmak istedikleri 

muhakkak. İyi de yapıyorlar. İkisine bu konuda teşekkür 

etmek isterim. Bu arada yeni yüzlerin, yeni yazarların 

ortaya çıkması için verdikleri katkıyı önemsemek gerekir. 

Kuşkusuz mesleğin tarihini okuyanlar bilirler; 

Tomanbay’ın yıllarca sürmüş SABEM macerasını… 

Hemen adresinden aktarayım; “SABEV Türkiye’nin 

sosyal hizmetler ve sosyal çalışma alanında eğitim, 

araştırma, belgeleme ve uygulama alanında kurulmuş ilk 

ve tek vakfıdır. Vakıf tarafından beş yıl boyunca sosyal 

çalışma alanında Türkiye’nin o dönem için biricik meslek 

dergisi olan ve iki ayda bir yayınlanan SABEM adlı dergi 

yayınlanmıştır. Derginin yayınına 1995 yılında başlanmış 

ve 1999 yılında ekonomik nedenlerle son verilmiştir.”

Umarım, sosyal hizmet magazin dergisi istediği aşamaya 

ulaşır. Sonu SABEM gibi olmaz… Yoksa çok yazık olur. 

Çünkü sosyal meslekler gerçekten tartışılarak ve 

yazılarak ilerleyen mesleklerdir. Sürekli çağı 

yakalamaya dönük bilgi arayışı, mesleki pratiğin 

yetkinliği, bu işe gönül vermiş bir mesleki yazar 

kuşağının yetişmesi gerekiyor…
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ARŞ. GÖR. ENGİN FIRAT 

Sağlık biyolojik olduğu kadar sosyaldir. Bu nedenle bu
yazıda sağlığın sosyal belirleyicilerini ve bu belirleyicilerin
sosyal çalışmacılar için taşıdığı önemi ele alacağım.
Öncelikle sağlığı nasıl kavramsallaştırdığımı ifade etmek
zorundayım. Çünkü bir şeyi nasıl kavramsallaştırdığımız
onu nasıl değerlendirdiğimizi işaret etmektedir. Eğer
sağlığı hastalığın olmayışı olarak kavramsallaştırırsak,
hasta olmayanların sağlıklı olduğu sonucuna varırız. Bu
eskimiş ve yararsız görüşe katılmam mümkün değil.
Öncelikle hastalık (disease), hasta olma hali/rahatsızlık
(sickness ya da illness) ve sağlık (health) kavramları
arasında bir ayrım yaparak işe başlamalıyız. Bu üç kavram
içinde en kapsayıcı olanı sağlık kavramı. Hastalık, sağlığın
sadece bir boyutu; hastalık olmadan da sağlıktan
bahsedebiliriz. Hastalık tıbbi bir durumu ifade ederken,
hasta olma hali ise toplumsal-kültürel ve öznel bir bağlamı
çağrıştırır. Farz edelim ki siz HIV+ bir bireysiniz. Bu durum,
sizin tıbbi olarak ifade edilen patolojinizi yansıtıyor. Buna
genellikle hastalık-maraz deniyor. Sizin HIV+ olmanıza
ailenizin ve çevrenizdeki insanların yüklediği ve bizatihi
sizin yüklediğiniz öznel anlamlar sizin hasta olma
halinizi/rahatsızlığınızı yansıtıyor. Bu nedenle esasında
hasta olma hali, hastalıktan başka bir şey. Bunun yanında
bir de sizi ve sağlığınızı derinden etkileyen toplumsal ve
yapısal koşullar söz konusu. Örneğin siz alt sosyo-
ekonomik düzeye sahip bir ailede dünyaya geldiniz, içinde
yaşadığınız ülkede toplumsal eşitsizlikler had safhada,
barınma koşullarınız çok kötü, işsizsiniz ve bir de eşinden
şiddet gören bir kadınsınız.  

Pozitif Sağlık 

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Engin
Fırat, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde
diyabetli çocukların yaşam kalitesiyle ilgili yüksek lisans tezi yazarak bilim
uzmanı unvanını almıştır. Şu an doktora çalışmasına devam eden yazar,
aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Doktora çalışması
kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerle ilgilidir. Çalışma alanları arasında
tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, adli sosyal hizmet, madde bağımlılığı,
toplumsal cinsiyet, göç çalışmaları ve anlatı terapisi gibi çeşitli alanlar yer
almaktadır. Aynı zamanda sağlık ve hastalık sosyolojisiyle ilgilenmektedir.
enginfirat2@gmail.com 

Yukardaki kavramsal açıklamalardan sonra kapsayıcı bir
sağlık tanımından bahsedebiliriz. Ben burada en kapsayıcı
olduğunu düşündüğüm bir tanımı aktaracağım. 

Bütün bu koşulların sonucu 

ortaya çıkan “şey” sizin 

sağlığınızı belirleyen faktörler 

kümesini temsil ediyor.

Günümüzde artık klasik sağlık tanımları yerine pozitif
sağlıktan bahsediliyor. Pozitif sağlık, fiziksel olarak sağlıklı
olmanın yanında kişinin stres oluşturan durumlarla baş
edebilme yeteneğine sahip olması, güçlü bir sosyal güvenlik
sistemi içinde yaşaması; yüksek moral, yaşam memnuniyeti,
psikolojik denge ve zindeliğe sahip olması ile tanımlanıyor
(Lamb, 1988’den akt. Öksüz ve Malhan, 2005: 3). 
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Sosyal faktörlerin insan sağlığına etkileri üzerine
düşünmek güncel bir konu değil. Örneğin sosyal bilimlerde
sağlık ve hastalık sosyolojisi ve sağlık bilimlerinde ise
sosyal epidemiyoloji bu konu ile ilgilenmektedir. Bu bilim
dalları sağlığı etkileyen sosyal ve yapısal faktörlere
odaklanarak sağlık ve hastalığa ilişkin farklı bir kavrayış
geliştirmemize yardımcı oluyor. Öne sürdükleri görüşü şu
şekilde özetleyebiliriz: toplumdaki sosyal ve yapısal
faktörler sağlığı derinden etkiler ve toplumdaki avantaj ve
dezavantajların dağılımı (yani eşitsizlikler) ise sağlık ve
hastalıkların dağılımını yansıtır.  

Sosyal Belirleyiciler 

Konuyu daha detaylı analiz edebilmek için şu soruları
sormak gerekiyor: neden toplumun üst tabakasında yer
alan insanların sağlıkları (hastalıkları, yaşam kaliteleri,
çevresel koşulları, maddi olanakları, sosyal sermayeleri,
tüketim alışkanlıkları vb.) toplumun alt tabakasında yer
alan bireylere göre daha iyidir? Neden bazı hastalıklar
yoğun bir biçimde toplumun alt tabakasında gözlenirken,
toplumun üst tabakasında gözlenmezler? Neden ebola
hastalığı New York’un göbeğinde değil de Afrika’nın en
yoksul bölgelerinde ortaya çıkar? 

Bu sorulara cevap verirken kullanacağımız kavramların hepsi
sağlığın sosyal ve hatta politik belirleyicilerini işaret eder.
Sağlığın sosyal belirleyicileri; bireyin içine doğduğu,
büyüdüğü, çalıştığı, yaşadığı ve yaşlandığı koşullardan
ibarettir. Bu koşullar o topluma ait çeşitli yapısal ve sosyal
faktörlerden etkilenerek şekillenir. Bunun yanında ülkenin
refah rejimi ve sağlık politikası, o ülkede yaşayan insanların
sağlıklarının alacağı yönü belirleyen gizli bir el gibidir. Ülke
içindeki eşitsizlikler toplumsal tabakaların sağlıklarını olumsuz
etkilerken, ülkeler arasındaki eşitsizlikler çeşitli göç
dalgalarının ortaya çıkmasına sebebiyet verecek olaylara
zemin hazırlar. Sağlık, bütün bu politik bağlamlardan bağımsız
olarak ele alınamaz.  

Buna göre, fiziksel bir hastalığı/marazı olmadığı halde
güçlü bir sosyal bir güvenlik sistemine dahil olamayan,
yaşam kalitesi düşük ve zindeliği zedelenmiş olan bir
bireyin sağlığının tehlikede olduğu sonucunu çıkarabiliriz.
.Bu tanım bizi bir adım ileriye götürüyor. Sağlığı bu şekilde
kavramsallaştırmak, sağlığı belirleyen sosyal faktörlere
odaklanmayı zorunlu kılıyor. Peki nedir bu sosyal
belirleyiciler? 

Dünya Sağlık Örgütü (1998) sağlığın sosyal belirleyicilerine
ilişkin 10 temel faktör belirlemiştir. Bunlar: gelir ve statü
(sınıfsal konum), stres, erken çocukluk dönemi, sosyal
dışlanma, çalışma yaşamı, işsizlik, sosyal destek, bağımlılık,
yiyecek ve ulaşımdır. Sınıfsal konum ve buna bağlı olarak
gelir ve statüdeki kayıplar insan sağlığını derinden etkileyen
bir mekanizma işlevi görür. Örneğin toplumun en alt
tabakasında yer alan bireylerin en üst tabakada yer alan
bireylere göre iki kat hastalık ve erken ölüm riski taşıdığı
çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. Alt tabakadaki bireylerin
daha kötü barınma koşullarına sahip olduğunu ve daha kötü
eğitim imkanlarından faydalandıklarını ve bu durumun da hem
kısa vadede hem de uzun vadede bireylerin sağlığını olumsuz
etkilediğini ifade edebiliriz. Gelir adaletsizliği ve bireylerin
sosyal hareketliliğindeki aksaklıklar, sağlık durumunun
iyileştirilmesinin önündeki engellerdir.  

Stres, çeşitli sosyal ve psikososyal koşullarla ilişkili olan ve
insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri söz konusu olan
bir diğer faktördür. Stresin beraberinde getirdiği anksiyete ve
düşük özgüven bireylerin kendi yaşamları üzerindeki kontrolü
kaybetmelerine sebebiyet verebilir. Bir diğer önemli faktör
erken çocukluk dönemidir. Bu dönemdeki deneyimlerin,
gelecek yaşama ilişkin önemli bir belirleyici olduğu
tartışılmaktadır. Örneğin, eşinden şiddet gören bir annenin
çocuğu olarak dünyaya gelmiş, şiddete tanık olmuş, yetersiz
beslenme ve barınma koşulları içinde erken çocukluk dönemi
geçirmiş bir bireyin sağlığı ciddi tehlikeler altında kalabilir. Kötü
barınma koşullarını birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirebiliriz.
Bunun yanında sosyal dışlanma, sağlık üzerinde etkili olan
önemli faktörlerdendir. Ekolojik krizlerin ve savaşların
uluslararası göçü tetiklediğini ve bunun da sosyal dışlanma ve
ırkçılığı beraberinde getirerek kalabalık nüfus gruplarında
çeşitli sağlık problemlerine sebebiyet verdiğini açık bir biçimde
gözlemliyoruz. Ülkeler içindeki etnik ve dini gruplara ve farklı
toplumsal cinsiyet kimliklerine yönelik sosyal dışlanmadan
bahsetmiyorum bile! 
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Diğer sosyal problemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan
bağımlılık, kişi ve toplumların sağlığını etkileyen bir diğer
önemli faktör. İşsizliğin beraberinde getirdiği maddi
yetersizlikler ve psikolojik yükler, kişilerin sağlığını olumsuz
etkileme potansiyeli taşıyor. Sadece işsizlerin değil
çalışanların da sağlığı tehlikede olabilir. Öyle ki bazı
mesleklerin, içerdiği stres düzeyi ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz sonuçlar doğurduğu tartışılmaktadır.  

Son Söz 

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler sadece kadınların
ve kız çocuklarının değil, heteronormatif olmayan bireylerin
de sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında sağlık
hizmetlerine ve sosyal hizmetlere erişimde yaşanan
aksaklıklar ve eşitsizlikler, grupların yaşadığı sorunların
derinleşmesini beraberinde getirmektedir. Ülke içindeki
bölgesel eşitsizlikler ve ülkeler arasındaki eşitsizlikler
insanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bütün bunlar,
insan sağlığının birçok faktörden etkilenebilen bir yapıya
sahip olduğunun altını çizmektedir. 

Bireyi çevresi içinde ele almayı ezber edinmiş bir meslek için
yukarıda ifade ettiklerim az kalır. Sağlık, biyolojik olduğu kadar
sosyal ve politik bir bağlama sahiptir. İnsan sağlığını
geliştirmeyi hedef edinen bir meslek olan sosyal çalışmanın,
öncelikli olarak sağlığı, hak ettiği geniş bağlamda
kavramsallaştırması gerekmektedir. Çünkü bir şeyin nasıl
tanımlandığı, ona nasıl müdahale edileceğini de şekillendirir.
Sağlık, dar bir kalıpta ele alınamayacak kadar önemli bir
kavramdır. Sağlığı çepeçevre saran bu “önlenebilir” faktörlerin
doğru teşhis edilmesi, sağlığı zarar gören bireylerin ve
toplulukların savunuculuğunu yapmada bizlere etik bir kolaylık
sunar. 

Sosyal destek insan hayatında 

önemli bir işleve sahiptir. 

Hepimiz sevildiğimizi ve değerli 

olduğumuzu hissetmeye ihtiyaç

duyarız. Sosyal destekten 

yoksun bireylerin sağlığı 

tehlike altındadır.

Halk sağlığının koruyucuları 

sosyal çalışmacılardır. 

Unutmayın, sağlık sosyal ve 

politiktir!

Kaynaklar:  
Öksüz, E. ve Malhan, S. (2005). Sağlığa bağlı yaşam kalitesi
kalitemetri. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları. 
World Health Organization. (1998). Social determinants of
health: The solid facts.  
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FİLİZ ER 

Doğum ve ölüm her bir kişiye eşit olarak bahşedilmiş bir
durumdur. Doğum ne kadar istendik bir durum ise ölüm de
o kadar istenilmeyen bir olgudur.  Sevilen birinin ölümü
herkes için büyük bir acı kaynağıdır ve istenilmeyen bu
durumla herkes karşılaşmaktadır. Yaşanan ölüm olayı ile
birlikte bir yas süreci ortaya çıkmakta, hangi yaş ya da
durumda olursa olsun kişiyi etkileyebilmekte ve bununla
baş etmek için ciddi bir çaba sarf etmek durumunda
kalınabilmektedir.  Ölen kişinin geride bıraktığı bir çocuksa
bu iş biraz daha karmaşık hal alabilmektedir.  

Çocuklar İçin Ölüm Kavramı
ve Ölüm Olgusuna
Gösterilen Tepkiler 

1977 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi. Hacettepe
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümü’nü 2002 yılında bitirdikten sonra Ankara GATF
Psikiyatri A.D.’da sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya
başladı. Yetişkin Psikiyatrisi Bölümünde bireysel görüşmeler,
açık grup toplantısı programları, yapılandırılmış kapalı grup
çalışmaları yaptı; aile danışma hizmeti verdi ve özellikle
psikoz hasta ve aileleriyle çalıştı. 2004-2012 yılları arasında
konsültasyon ve liyezon psikiyatrisi alanında çalışmalar
yürüttü. GATF Psikiyatri AD’da 2006 yılından itibaren
başlatılıp halen devam eden “Kronik Psikiyatrik Hasta İzlem
Projesini” 2012 yılına kadar yürüttü. 2008-2012 yılları
arasında Askeri Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi Bilim Dalında
sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştı. Halen Bursa İlker
Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde sosyal
hizmet uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca
Ankara Üniversitesi sosyal hizmet doktora programına
devam etmektedir. Araştırma ve ilgi alanları ise psikiyatrik
sosyal hizmet uygulamaları, toplum ruh sağlığı, toplumsal
baskı ve ayrımcılık, engellilik, yoksulluk ve aile
çalışmalarıdır. filliztokgoz@hotmail.com 

Bunun bir örneğini yakın zamanda hekim olan arkadaşım
babasını kaybettiğinde yaşadık. Kendi acısı ve yas
sürecinin yanında, dedesi ile çok yakın ilişkileri olan kızına
bu ölüm olayını nasıl anlatacağı ile ilgili ciddi bir kaygı
yaşadı. Daha yeni babasız kalan arkadaşım kendi
duygularını anlamlandıramamışken, altı yaşında olan ve
doğduğundan bu yana dedesi ile beraber vakit geçiren
Ela’ya dedesinin nerede olduğunu nasıl anlatmalıydı. İşte
burada bu kısa yazı aracılığı ile bu konuda pratik bilgiler
vermek amaçlanmıştır.  

Çocukluk çağında, genelde ölüm uzak bir olgu olarak
düşünülür, çünkü çocuklar ölüm kavramını anlamakta
zorlanmaktadır. Fakat çocuklar da büyükler gibi doğal
yaşam içinde ölüm olayı ile karşılaşabilmektedir. Anneleri,
babaları ya da kardeşleri ölebilir. Ancak çocuklar kendi
duygu ve düşüncelerini tam ifade etme konusunda yeterli
olmadıkları için, yetişkinler olarak onları anlamakta zorluk
yaşayabilmekteyiz. Bu durumda bu süreç içinde, yetişkinin
kendi yas yaşantısını deneyimlerken çocuğun ne yaşadığını
anlayamadığını ve çocuğa doğru yardımda bulunamadığını
düşünmesi durum ile ilgili kaygısını artırmaktadır.  
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Genel olarak ele aldığımızda şu tepkiler karşımıza
çıkmaktadır. 
- Okula gitmeyi, uyumayı, akranlarıyla oynamayı
istememe, 
- Ölen kişi ile ilgili konuşmayı istememe; ölen kişiye
ait şeylerden fiziksel olarak kaçınma, 
- Sıklıkla öfke nöbetleri, öfkeli tepkiler, 
- Aşırı hareketlilik, 
- Kendini suçlama veya dikkat çekmeye çalışma, 
- Uyku bozuklukları, uyku terörü, gece kabusları, 
- Çalma, saldırganlık, tahripçilik gibi şiddet eğilimli
davranışlar, 
- Otoriteye karşı gelme, 
- Sıklıkla nedeni açıklanamayan huysuzluk nöbetleri, 
- Sosyal ortamlardan kendini soyutlama, içedönüklük
hali, 
- Günlük aktivitelerle veya sorunlarla başa çıkmada
yetersizlik, 
- Fiziksel şikayetler, ağrılar. 
- Uzun süreli duygu yokluğu ve hissizlik,  
- Panik ataklar, kaygı bozuklukları, fobiler (2) 
  

İlk olarak çocuklar “ölüm” olgusunu kendi zihinlerinde nasıl
algılamaktadır, bunu ele almakta fayda vardır. Çocukların
ölüm anlayışına yönelik araştırma yapanlar genellikle
bilişsel gelişim teorilerini, özellikle Piaget’i
kullanmaktadırlar. Piaget, ilk çocuk çağından ergenliğe
zihinsel gelişimi analiz etmiş ve farklı gelişimsel
seviyelerimizin olduğunu ortaya koymuştur. Piaget’e göre
sadece ilk çocukluk döneminde tanımlanan altı farklı
zihinsel gelişim basamak vardır. Piaget çocukların uzun bir
süre soyut düşünce basamağına varamadıklarını,
nerdeyse on yaşındaki çocukların bile, tüm zihinsel
kaynaklarıyla birlikte sadece somut işlemler basamağına
kadar gelebildiklerini öne sürmüştür. Buradan hareketle
çocuklar ancak ergenlik döneminde tam olarak soyut
kavramları ve buna bağlı olarak da ölüm kavramını
anlayabilirler (1) Elbette çocuk kavrayamadığı ve
anlamlandıramadığı konularla ilgili olarak yaşadığı acı hissi
ile bir takım tepkiler ortaya koyabilmektedir. 

Burada çocukların tepkileri bu şekilde olmalı ya da bütün
çocuklar tepkisel davranış göstermeli anlamı çıkmamalıdır.
 Ayrıca çocuğun her bir davranışı ya da olumsuz tepkisi
sadece ölüm olgusuna bağlanmamalıdır. Verilen tepkisel
davranışların şiddeti ve yoğunluğunun zaman içinde
azalıyor olması önemlidir.  
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Ölüm Olayında Çocuklara
Verilecek Duygusal Destek 
Yetişkinler, ölüm gibi önemli yaşam olaylarında çocuklara
nasıl bir yaklaşımda bulunacağını hesaplarken genelde
sözel iletişim üzerinde daha çok durmaktadırlar. Fakat
yetişkinlerin çocukla olan etkileşiminde bizim ne
hissettirdiğimiz belki de söylediklerimizden daha etkili
olabilmektedir. Bunu için uygulanabilecek duygusal
destekleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

Ölüm çocuk için ayrılıktır ve onun 

için kimin tarafından bakılıp 

korunacağı önemlidir. Bu konuda ise 

“ ihtiyacın olduğu sürece yanında 

olacağım, ben ölsem bile sana 

bakabilecek bizi seven bir sürü kişi 

var amcan, halan, dayın var” gibi 

ifadeler rahatlatıcı olabilir.

Çocuklarla kurulan sözel iletişim sırasında çocukların biz
yetişkinlerden daha basit ve somut düşünceleri olduğunu
unutmadan sade ve gerçekçi bir dil kullanılmalıdır.
 Kabullenmenin kolaylaşması için somut ve doğru yanıtlar
verilmelidir. Örneğin “sana dedenle ilgili üzücü bir haberim
var” şeklinde konuşma başlatılabilir. Ölen kişinin artık
nefes almadığı, yemek yiyemeyeceği ve duyup
hissedemeyeceği ilgili somut bilgiler verilerken bir daha
hayata dönemeyecekleri de anlatılmalıdır.  Konuşma
sırasında çocuğun sustuğu zamanların zihinsel işlemler ile
meşgul olduğunu ve konuyu anlamaya çalıştığını
düşünerek hareket edilmeli ve telaşa kapılmamalıdır.
Yetişkinler çocuğun konuşmasını teşvik etmek amaçlı
“öylemi”, “hmm” “anlıyorum” gibi kelimeler kullanabilir.
“Sizde mi öleceksiniz, bendemi öleceğim” soruları sık
duyulabilir. Bu durumda “evet bizlerde bir gün öleceğiz
ama daha önümüzde zamanımız var ve birlikte güvendeyiz
merak etme” gibi ifadelerle teskin edilebilir.  

- Çocuğa ona önem verildiği ve bakılacağı duygusunu
vermek,  
- Fiziksel olarak yakınlık sağlayarak ona güvende olduğu
duygusunu vermek,  
- Çocukla fiziksel temas kurarak ona olanları açıklamak,
anlatılanları nasıl anladığını görmek için onu dinlemek,
duygu ve düşüncelerini anlatması için ona fırsat tanımak,  
- Çocuğa ölüm olayı ile ilgili bilgi vererek olanları tam
olarak anlamasını sağlamak,  
- Yanlış anlama, yanlış kavramsallaştırma ve sihir ile ilgili
düşüncelerin olup olmadığına dikkat etmek,  
- Çocuğun olanlarla ilgili kişisel bir anlam oluşturmasına
yardımcı olmak, 
- Çocuğun yaşanan olay ile ilgili konuşmasına, oyunlar
oynamasına ve olanları yeniden canlandırmasına ortam
hazırlamak,  
- Açıklığı ve dürüstlüğü vurgulamak,  
- Evde, okulda veya yuvada eskiden kurulmuş olan düzeni
devam ettirmek,  
- Yetişkinler olarak çocuğun dile getirdiği ihtiyaçlara ve
tepkilere duyarlı olmak,  
- Yuva ya da okuldaki sorumluları, olanlardan haberdar
ederek onların da çocuğa en iyi şekilde destek vermelerine
olanak sağlayarak çocuğu destekleyebiliriz (3). 

Çocukla Sözel İletişim 
Peki çocuklara bu durum hangi sözel ifadelerle anlatılmalı?
 İlk olarak verilen kötü haber sırasında haberi veren daha
çok bunu nasıl anlatacağını düşünürken karşıdaki kişi ise
haberi veren kişinin mimik, jestler ve davranışlarını gözlem
altına aldığını unutmamak gerekir. Bu nedenle kötü haber
verecek kişinin daha da dikkatli davranması
gerekmektedir. Sakin ve duygusal olarak duruma uygun bir
hal sergilemesi önemlidir. Çünkü kişinin o hali haberi alan
tarafından hiç unutulmayacaktır. 
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Bütün bunların yanında ölümü uykuya benzetmek, uzun bir
yolculuk olduğunu anlatmak çocuk için kaygı uyandırıcı
olurken “deden seni yukardan izliyor” gibi ifadeler ise
çocuk için ölen kişinin canlı olduğunu düşündürerek
kafasının karışmasına neden olabilir.  

Kısacası, ne kadar yaşayacağımızı bilmemekle birlikte
hayatın gerçeği olan ölüm olgusuna çocukların vereceği
tepkileri ele almak, iletişim ve etkileşim sırasında
takınacağımız olabildiği kadar doğru tavır ve sözel ifadeler,
yaşanması kaçınılmaz olan yas sürecinin daha sağlıklı
olarak yaşanmasına yardımcı olacaktır. Bu durumda
Ela’nın soracağı “dedem nerede” sorusuna yetişkinlerde
“korkmadan” cevap verebileceklerdir.  

Ölüm olayını anlatırken dini 

kavramları kullanma 

konusunda dikkatli olmalıyız. 6 

yaşından evvel dini kavramları 

anlamakta zorlanabilirler. 

Örneğin “Allah dedeni çok 

sevdiği için yanına aldı” ifadesi 

çocuk için tüm sevilen kişilerin 

ölebileceği anlamına gelebilir.

Çocuğun duygularını ortaya konmasına ve üzüntüsünü
yaşamasına olanak verilmedir. Ağlamaması veya
üzülmemesinin söylenmesi yerinde bir davranış değildir.
Çocuklar ölümle ilgili olarak kendilerini suçlayabilirler
örneğin “dedem ben yaramazlık yaptığım için öldü” gibi. Bu
durumda ölüm olayında herhangi bir suçlunun olmadığı
mesajı verilmelidir.  

KAYNAKLAR 
(1) Mustafa Köylü ( 2004) “Ölüm Olayının Çocuklar Üzerine Etkisi ve
Ölüm Eğitimi” On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17,
2004, ss. 95-120. Erişim Tarihi. 04.09. 2018. Erişim Adresi:
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/188566  
(2) Fatma Tahta, Kadir Tahta, Semra Dernek (2015) “Çocukların
Yakınlarının Ölüm Kavramlarını Algılama Üzerine Kurdukları Sistemler Ve
Oyunlar”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. Erişim
Tarihi: 03.09.2018 Erişim Adresi:
http://dergipark.gov.tr/husbfd/issue/7891/103827  
(3) Türk Psikologlar Derneği, “Çocuklarda Yas Anne Baba El Kitabı”
Erişim Tarihi. 01.09.2018. Erişim Adresi:
https://www.psikolog.org.tr/doc/cocuklarda-yas.pdf  

Ölüm olayı ile birlikte yaşanacak seremonilerle ilgili çocuğa
bilgi verilerek yaşantının yeniden düzene konulacağına
dair güven verilmelidir. Cenaze törenine gitmesi uygun
olarak düşünülürse götürülmelidir. Sosyal destek
sisteminden faydalanılmaya çalışılarak çocuğun evdeki
alışkanlıklarının devamı konusunda yardımcı olunabilir.
Ayrıca yetişkinlerin tutumlarının tutarlı olması da oldukça
önemlidir.  



YENİ BİR KARİYER ALANI
HALK SAĞLIĞI SOSYAL
HİZMETİ
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TAHİR GÜNEŞ 

2011 yılında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet
Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim
Dalında yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezini
“Türkiye’de Halk Sağlığı Sosyal Hizmetinin Uygulayıcıların
Gözünden İncelenmesi” başlığıyla halk sağlığı alanında
yaptı. Meslek hayatına 2011 yılında Bursa İl Sağlık
Müdürlüğünde başladı. Kurumda madde bağımlılığı, aile içi
şiddet, akıl ve ruh hastalıkları vb. konularda koruyucu-
önleyici çalışmalar yürüttü. 2018 yılının Temmuz ayından
itibaren Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde çalışmaktadır. Aynı
zamanda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora eğitimine devam
etmektedir. tahirrgunes@gmail.com 

“Kendinizi bir tren yolunda hayal edin. Rayların
yanından yürüyorsunuz. Aniden gözünüze rayların
üzerinde duran büyük bir taş parçası çarptı. Aynı anda
karşınızda hızla gelen bir tren… Güvenli olduğunu
düşündüğü raylardan yoluna devam etmekte. Fakat siz
aniden ürperdiniz. Çünkü tren aslında sandığı gibi
güvende değil. Raylarda gözünüze ilişen taş parçası
büyük bir kaza riski oluşturmakta. Tren raydan
çıkacak, büyük bir gürültü kopacak;  hayallerin ve
umutların doluştuğu bavullar dört bir yana savrulacak.
En kötüsü de insanlar ve hatta etraftaki diğer canlılar
yaralanacak. Daha kötüsü evet daha kötüsü nabızlar
belki de artık hiç atmayacak. Ama durun! Bunlara hiç
gerek yok. Atın tüm kötü düşünceleri. Çünkü siz tüm
kara bulutları dağıttınız. Aniden o taş parçasına
uzandınız. Sanki olabilecek tüm kötü senaryoları
okyanusun derinliğine gömercesine attınız o taşı.
Önlediniz, korudunuz büyük bir kazayı” demişti “Çevre
ve Sağlık” dersinde hocam. Henüz lisans
öğrencisiydim. “Halk sağlığı nedir hocam?” diye
sorduğumda aldığım cevap buydu (ben biraz
öyküleştirdim). “…Önlemektir halk sağlığı, korumaktır
halk sağlığı, tedaviye harcanacak onca ekonomik ve
zaman kaybının önüne geçmektir halk sağlığı. Ve siz
sosyal çalışmacılar, halk sağlığı uzmanlarıyla omuz
omuza vererek yapacaksınız bu mücadeleyi…” dedi ve
derse devam etti hocamız.  

Biz sosyal çalışmacılar halk sağlığı alanında sözü
edilen mücadeleyi “halk sağlığı sosyal hizmeti” adı
altında yürütmekteyiz. Dünyada kökeni 1935’lere
dayanmaktadır.  Türkiye’de ise 2000’li yıllardan sonra
gelişme göstermiştir. Gelişmesindeki en büyük etken
Sağlık Bakanlığınca yürütülen “Sağlıkta Dönüşüm
Programı”dır. 

2017 yılı itibariyle Sağlık 

Bakanlığı Halk Sağlığı 

Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü merkez ve taşra 

teşkilatlarında çalışan 

sosyal çalışmacı sayısı 

267’dir. 
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Halk Sağlığı – Sosyal Hizmet
İlişkisi 

Bu sayının taşrada her ilçede en an bir tane açılması
planlanan “Sağlıklı Hayat Merkezi” uygulaması ile giderek
artacağı öngörülmektedir. Bu merkezlerin hazırlanmakta
olan Yönetmeliğinde de sosyal çalışmacılara ayrı bir başlık
açılmıştır. Şimdi ülkemizde önümüzdeki yıllarda sosyal
çalışmacılar için önemli bir istihdam ev uzmanlaşma alanı
olacak halk sağlığı sosyal hizmetini biraz daha yakından
tanıyalım. 

Halk sağlığı ile sosyal hizmet disiplinleri bir madalyonun iki
yüzü gibidir. Halk sağlığı sosyal hizmeti, sosyal hizmetin
temel değer ve bilgisine sadık kalarak halk sağlığı alanında
ortaya çıkmıştır. Birbirini tamamlayan ve destekleyen
paydaları oldukça fazladır. Sağlığı bir bütün olarak
etkileyen sosyal belirleyicilere odaklanma, ekolojik
modelden yararlanma, sosyal adalet taahhüdü, sağlıktaki
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için savunuculuk, sosyal
epidemiyolojiden yararlanma, halk sağlığının geliştirilmesi
ve risklerin ortadan kaldırılması gibi ortak amaçlar, kanıta
dayalı uygulama her iki disiplinde vazgeçilmez unsurlardır.
Bu vazgeçilmez unsurlar aynı zamanda her iki disiplinin
kesişme noktasını yani halk sağlığı sosyal hizmetini ifade
eder. 

Halk Sağlığı Sosyal Hizmeti 
Halk sağlığı sosyal hizmeti temelde sağlığı korumayı ve
risklere karşı önlem almayı amaçlar.  Tüm eylemlerinde
kişileri hastalıklardan korumak birincil amaçtır. Yine
sağlıktaki eşitsizlikleri ortadan kaldırma, sosyal adalet için
savunuculuk yapma, sağlık eğitimlerinde yer alma ve ekip
çalışmasındaki konum elde etme temel amaçlar
arasındadır.  

Halk sağlığı alanında çalışan sosyal çalışmacılar,
epidemiyoloji gibi metodolojik ve analitik becerilerini
kullanarak araştırmacı; çeşitli kişiler ve gruplar arasında
ilişki kurabilmek için lider ve iletişimci; sistematik sağlık
sorunlarının çözümü için politika geliştirici ve savunucu;
hastalık, hastalıkların önlenmesi, tedavi seçenekleri ve
önleme konusunda kişilere beceri kazandırmak için
eğitimci; doğrudan kişisel destek ve tedavi sağlayıcı;
müracaatçıyı ve onun destek sistemini değerlendirmek,
müdahale için bir plan oluşturmak ve müracaatçıyı hizmet
ve kaynaklarla buluşturmak için vaka yöneticisi; terapötik
veya psikoeğitimsel grupların oluşturulması ve yönetilmesi
için grup yöneticisi; toplumdaki bireyleri, kendi ihtiyaçlarını
tartışmaları, stratejiler oluşturmaları ve kendileri için
savunuculuk yapmaları konusunda desteklemek için
toplum örgütleyici olurlar. 

Halk sağlığı uygulamalarını, örgütsel etkililiği ve verimliliği
değerlendirmek için denetçi ve değerlendirici; çalıştığı
kuruma ve alana özgü projeler geliştirmek, fon bulmak ve
uygulamak için proje yöneticisi; örgüt işleyişinden sorumlu
olmak için yönetici ve idareci ve son olarak yönlendirme,
eğitme, koçluk, mentörlük ve danışmanlık için süpervizör
gibi rol ve işlevleri üstlenirler. 

Halk sağlığı sosyal hizmet uygulaması, bölgeden bölgeye
veya ülkelerin sağlık politikalarına göre değişkenlik
göstermekle birlikte; anne ve çocuk sağlığı, ergen sağlığı,
yaşlı sağlığı göçmen sağlığı, engelli sağlığı, kronik
hastalıklar, madde bağımlılığı, bulaşıcı hastalıklar, küresel
sağlık, ruh sağlığı, evde sağlık, kırsal sağlık ve mahalle
bazlı sağlık alanlarının tümünü kapsamaktadır.  Sosyal
çalışmacılar tüm bu alanlarda mikro, mezzo ve makro
uygulama düzeylerindeki çalışmalarda yer alabilmektedir. 
Öncelikle unutulmamalıdır ki bilgi sürekliliği olan ve
yenilenen bir süreçtir. Herhangi bir alanda uzmanlaşmak
için edinilmesi gereken bilgi sınırı diye bir mevzu söz
konusu olmadığı gibi bir alanda uzman olmak için kabul
edilebilir bir düzeyden de söz etmek mümkündür. Halk
sağlığı sosyal hizmet alanında uzmanlaşmak için halk
sağlığının temel bilgisine, halk sağlığı değer ve ilkelerine
kabul edilebilir bir seviyede hakim olmak gerekmektedir.
 Aynı zamanda sosyal hizmet bilgi, değer ve ilkelerini halk
sağlığı alanında uygulayacak beceriye sahip olmak
gerekmektedir.   

Halk sağlığı sorunları sürekli değişmekte ve yenilenmektedir.
Bu kapsamda halk sağlığı sosyal hizmet alanı değişkendir.
 Aynı zamanda gelişen dinamiğe sahiptir. Günümüzde ve
yakın gelecekte terörizm, felaketler, savaş, hastalık, iklim
değişikliği ve sosyal adalet sorunları olarak halk sağlığı
sosyal hizmet alanında çalışan sosyal çalışmacıların
gündeminde yer işgal edecektir. Fırtına, hortum, kasırga,
volkanik patlama, sel, deprem, toprak kayması vb. doğal
afetler; uçak kazaları, fabrika patlamaları, nükleer güç
denemeleri, kimyasal sızıntılar vb. teknolojik afetler, terörizm
ve savaş gibi karmaşık afetlerin tümünde sosyal
çalışmacıları çeşitli görevler beklemektedir. Tüm bu kaygı
verici halk sağlığı sorunları HSSÇ’lerini yakından
ilgilendirmektedir. Çünkü her birinin sosyal, kültürel ve
ekonomik sonuçları vardır. Öte yandan tüm bu sorunlarla
baş etmek için sosyal çalışmacıların halk sağlığı alanındaki
mücadelede ekibin önemli bir üyesi olacağından kuşku
yoktur. Açıkçası halk sağlığı alanı hem dünyada hem de
ülkemizde sosyal çalışmacılara giderek artan bir düzeyde
kariyer fırsatı sunmaktadır.  

Türkiye’de Yeni Bir Kariyer
Alanı 



YAŞAMA VEDA EDERKEN
YAŞAM KALİTESİNİ
ARTTIRMAK: PALYATİF
BAKIM 
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ARŞ. GÖR. YASEMİN ERTAN KOÇAK 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde 35.
madde ile görevli araştırma görevlisidir. Asıl kadrosu
Kahramanmaraş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’ndedir. Lisans eğitimini
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji bölümünde tamamlayan öğretim elemanı,  yüksek
lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bilim
Dalı Genel Psikoloji Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Şuan
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
bütünleşik doktora eğitimine devam etmektedir. Tez
aşamasında olan araştırma görevlisi akademik çalışmalarını
sürdürmektedir. Aile Danışmanlığı ve Boşanma Danışmanlığı
üzerine eğitimler almıştır. Lisansüstü uygulama dersleri
kapsamında aile danışmanlığı hizmeti vermiştir. İlgi alanları
aile, kadın ve gençlik sorun ve ihtiyaçları üzerinedir. Evlidir.
yasemin.ertann@gmail.com 

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan

kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve

hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttırmayı ve

fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal problemlerin erken

tespit edilerek önlenmesini amaçlayan bir yaklaşım ve

hizmettir (WHO, 2018). Başka bir ifadeyle, mevcut

hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya

yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım

amacı taşıyan bir tıp alanıdır. Bu alanın kurucusu ve

öncüsü bir hemşire ve sosyal çalışmacı olan Cicely

Saunders’tir. Palyatif bakım hizmeti multidisipliner ve

bütüncül bir yaklaşımla, başta sosyal çalışmacılar

olmak üzere hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri

tarafından sunulmaktadır  (Small, 2001). 

Palyatif bakım destekleyici bakım olarak da

bilinmektedir. Palyatif bakımda temel amaç, hastalara

psiko-sosyal açıdan destek sağlamak, başka bir deyişle

hastanın yıllarına yaşam katmaktır. Palyatif bakımda

hasta ve yakınları ile iletişim, ölümün doğal bir süreç

olarak kabulü, hastanın kararlarına ve seçimlerine saygı

duyma, yas sürecinde aileye destek hizmeti sunma gibi

ilkeler ön plandadır (Şencan, 2018). Palyatif bakım hasta

ve yakınlarının iyilik hali açısından kritik öneme sahiptir.  

Çünkü hastalar yaşamın son döneminde genellikle

ailelerine yük olma, fiziksel ve duygusal yeteneklerin

kaybolması, dayanılmaz ağrıların yaşanması, ölüm

sürecinde önemli yaşam hedeflerini başarmadan erken

ölme korkuları gibi durumlar (Tuncay, 2013:148;

Işıkhan, 2016:100) ve yaşamlarına ilişkin pişmanlıklar*

yaşayabilmektedir.  

"Ölüm; yaşamdan daha 

küreseldir, çünkü herkes 

ölür  ama herkes 

yaşayamaz!”Albert Camus 
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Bronnie Ware yaşamın son günlerinde hastaların yaşadığı
pişmanlıkları “A Life Transformed by the Dearly Departing"
adlı kitabının “The Top Five Regrets of the Dying”
bölümünde ele almıştır (akt. Şirin, 2016). 

Bu bağlamda uzun yıllar palyatif bakım hizmeti sunmuş
olan hemşire Bronnie Ware’in bakım deneyimleri ele
alınacaktır. Bu deneyimlerin yaşama ilişkin önemli
ipuçlarına sahip olması yazarın dikkatini çekmiş ve bu
deneyimler bu yazının konusunu oluşturmuştur. 

Hastaların ölümü beklerken en çok
pişmanlık duyduğu beş şey: 
1. “Keşke başkalarının benden beklediği
hayatı sürmek yerine düşlerimi
gerçekleştirme cesaretim olsaydı..!, 
2. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım..!, 
3. Keşke duygularımı dile getirmeye
cesaretim olsaydı..!, 
4. Keşke arkadaşlarımla ilişkimi
sürdürseydim..!, 
5. Keşke kendime daha çok mutlu olmak
için izin verseydim..!” 

Ölmek üzere olan hastaların çoğu, hayallerinin yarısını bile
gerçekleştirememişti ve bunun en büyük sorumlusunun
kendisi olduğunu fark ederek hayatına veda etmişti. Çünkü
insanlar kendi istedikleri hayatı yaşamak yerine
başkalarının onlardan beklediği hayatı yaşamıştı...
çocuklarının çocukluk dönemini kaçırmıştı ve eşine daha
fazla zaman ayıramadığı için pişmanlık duymaktaydı...
ortamın uyumunu bozmamak adına duygularını bastırmıştı
ve hiçbir zaman olmak istedikleri kişi olamamıştı... sahip
oldukları arkadaşlıkların ne kadar değerli olduğunu
yaşamları sonlanmadan önce anlamıştı.. mutluluğun kişisel
bir tercih olduğunu hayatın son evresinde farkına varmıştı.  
 

Ölümü Beklerken En Büyük
 Beş Pişmanlık 
Bu bağlamda uzun yıllar palyatif bakım hizmeti sunmuş
olan hemşire Bronnie Ware’in bakım deneyimleri ele
alınacaktır. Bu deneyimlerin yaşama ilişkin önemli
ipuçlarına sahip olması yazarın dikkatini çekmiş ve bu
deneyimler bu yazının konusunu oluşturmuştur. 

 
Çünkü hayatları boyunca mutluluğu keşfetmek yerine, eski
alışkanlık ve kalıpları devam ettirerek yaşamıştı.. 
Keşke, keşke demeden yaşama veda etselerdi... 

“Yaşamak” ve Keşke Dememek İçin; 
*Kendini tanı.  
*İçinde bulunduğun anın kıymetini bil.  
*Kendi gücünün farkına var.  
*Hayatının kontrolünü elinde tut.  
*İyilik halini etkileyen tüm etmenleri gözden geçir.  
*Kendine inanmaktan vazgeçme.  
*Paylaşmaktan kaçınma.  
*Kendinle ve yaşamınla ilgili hedefler belirle.  
*Planlı ol.  
*Yapılması gereken işlerini erteleme.  
*Her türlü yeniliğe açık ol.  
*İyi ve güzel düşünmekten vazgeçme.  
*İhtiyaç duyduğunda profesyonel destek al.  
*Sevdiklerine zaman ayır.  
*Yaşama sevincini yitirme. 
ve Virginia Satir’in şu sözünü unutma:  
“Hayat hiçbir zaman olması gerektiği gibi değil, olduğu
gibidir. Farkı yaratan başetme biçimindir.” 

Kaynaklar 
Işıkhan, V. (2016). Palyatif Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmet
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Small, N. (2001). Social work and palliative care. The British Journal of
Social Work, 31 (6), 961-971. 
Tuncay, T. (2013). Yaşam Sonu Bakımda Sosyal Hizmet Uzmanının
Rolleri. Journal of Society & Social Work, 24 (2), 145-153. 
Şencan, B. (2018, 9 Ocak). Palyatif Bakım Nedir.  
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SUÇ BİR DELİLİK MİDİR?
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DR. TUĞBA GÖRGÜLÜ 

Yüz yıllardır suç ve suçluluk kavramları tartışılmaktadır.
Tarihte suç davranışına verilen ilk cezayla birlikte, suçun
bireyden mi yoksa çevresel faktörlerden mi kaynaklandığı
sorusuna verilen yanıtlar farklı disiplinlerin kendi bakış
açısıyla iredelenmiştir. Örneğin sosyolojik bakış açısı,
suçun nedenlerini sosyal ve toplumsal unsurlara
atfederken, psikolojik bakış açısı suçun bireysel ve aileden
kaynaklanan nedenlerine ve hatta genetik geçişe vurgu
yapmıştır. Psikolojik bakış açısıyla ele alındığında, aslında
suç her ne kadar sosyolojik nedenlerle açıklanabilir olsa
da, temelinde bazı bireysel sorunların bireyi suça ittiğini
belirtir. En çok vurgu yapılan bozukluk ise antisosyal kişilik
bozukluğudur (AKB). Bu başlığı atmamdaki neden, suçu
kuşkusuz mental bir sorunla açıklama niyetim olduğundan
değildir. Ancak antisosyal kişilik bozukluğunu her ne kadar
salt mental bir sorun olarak ifade etmek doğru olmasa da,
psikolojik temelli ve bir kişilik bozukluğu olması sebebiyle
bir delilik olarak tanımlanabilir mi? Aslında hayır. Ama
kesinlikle bir bozukluk ve psikolojik temelli olmasıyla
mental bir sorundur. Bu noktada suçun bir delilik
olmadığını kim iddia edebilir? Yine de salt mental bir sorun
olarak ifade etmek suçun meşrulaştırılma riskini
doğuracağından dolayı, burada suç ve AKB tek başına
psikolojik temelli açıklanmayacaktır.  

Lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nde
tamamladı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Adli
Psikoloji Bölümü’nde, doktora eğitimini Hacettepe
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araştırmacı olarak kabul edilip, ABD’ de araştırma yapmak
üzere TUBITAK bursu kazanan yazar, aynı zamanda ODTU’
de süpervizyon eğitimi dâhil olmak üzere “Aile ve Çift
Terapisi” eğitimi almıştır. 2005 yılından beri Adalet Bakanlığı’
na bağlı kurumlarda psikolog olarak görev yapmış, Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ nde grup
çalışmalarının geliştirilmesi, revizasyon çalışmaları ve
personel eğitimlerinde görev almış, hala bu alanda
çalışmalarını devam etmektedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası
dergilerde, kitap ve çeviri kitaplarında makale ve bölüm
yazıları olan Tuğba Görgülü, İstinye Üniversitesi Sosyal
Hizmet Bölümü öğretim üyesidir. tgorgulu@istinye.edu.tr 

Bu kişiler sürekli kavga etme ya da 

takma isim kullanma vb. dürüst 

olmayan davranışlar yanında, 

yineleyen kavga ve dövüşler ya da 

sinirli ve saldırganca tutum ve 

davranışlar sergileyebilmektedirler.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Nedir? 
Antisosyal kişilik bozukluğu ruhsal bir hastalık
kategorisinde ele alınmakla birlikte, suç işleme ve
vicdansızlıkla kendini gösteren bir bozukluk olduğu fikri
nerdeyse tüm kültürlerde evrenseldir. Geçmişte psikopati
ya da sosyopati gibi kavramlarla da açıklanmaya çalışılan
AKB, günümüzde bir kişilik bozukluğu olarak ele
alınmaktadır. Genelde fiziksel kavgalarla kendini gösteren
bu bozuklukta birey tutuklanmasına neden olabilecek ya
da adli sistem içine girmesine zemin hazırlayacak
tekrarlayan davranışlarda bulunmaktadır.   
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Bu noktada suçla ilişkili en önemli bozukluklardan biri
olduğu söylenebilir. Alan yazını incelendiğinde de erkek
cezaevinde olan bireylerin 2/3’ünün antisosyal davranışlar
sergiledikleri belirtilmektedir. Ancak bu durum cezaevinde
kalan bireylerin antisosyal kişilik bozukluğu tanısı aldıkları
anlamına gelmemektedir.  

Antisosyal kişilik bozukluğu
birçok nedenle açıklanır 
Sosyal öğrenme modeli çerçevesinde değerlendirildiğinde,
saldırgan davranışların temel nedenleri olarak bireyin
içinde yaşadığı sosyal çevre gösterilmektedir. Buna göre
birey, sosyal çevresindeki bireyleri gözlemleyerek model
alır ve davranışlarını taklit etme eğilimindedir. Elbette ki
genetik geçişin önemi yadsınamaz. AKB ve suç işleme
davranışlarında çevresel etkenlerin yanı sıra genetik geçiş
de oldukça önemlidir. Son yıllarda psikolojik bozukluklarda
ya da kişilik bozukluklarında genetik geçiş üzerinde yapılan
çalışmalar hız kazanmış ve AKB gibi kişilik bozukluklarının
genetik olabileceği fikri hakim olmaya başlamıştır. Örneğin
Viding ve arkadaşlarının (2005) 3687 ikizle yaptıkları
çalışmada, ikizlerin %73’ ünde antisosyal davranışların var
olduğuna işaret etmektedirler. Kuşkusuz oran oldukça
yüksektir, hatta bu bulgular psikolojik çoğu bozukluğun
genetik faktörlü olduğu yanılgısını doğurur. Nitekim
davranışçıların sosyal çevre vurgusunu unutmamakta
fayda vardır. 

Adli psikiyatri ve adli psikoloji alan yazını temel
alındığında, AKB suçla en ilişkili bozukluk olarak ifade
edilmektedir. Bu bireylerin genel olarak geçmişleri
incelendiğinde, çocukluklarında yalancılık, evden kaçma,
sokakta yaşama, hırsızlık, kavgacılık, derste arkadaşını
rahatsız etme ya da ebeveynlerine karşı gelme vb tipik
davranış sorunları sergiledikleri görülür. Kuşkusuz
çocukluk dönemlerinde bu tür davranışlar sergileyen
birerlerin ileride AKB tanısı alacakları ya da suç
işleyecekleri anlamına gelmemektedir, ancak bu bireylerin
bu gibi davranışlar için risk taşıdıkları söylenebilir.  

Günümüzde çok popüler bir şekilde 

hiperaktif olarak etiketlenen bazı 

çocukların, davranış bozuklukları olduğu 

ancak ebeveynleri tarafından bu durumun 

reddedildiği gerçeği göz önünde 

bulundurulmadır. 
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AKB üzerinde yapılan nöropsikolojik çalışmalar, antisosyal
bireylerin korku uyandıran birçok uyaranlara karşı nadir
tepki gösterdikleri ya da hiç tepki vermediklerini ortaya
koymaktadır. Bu sonuçlar, antisosyal bireylerin riskli
davranışları çok daha kolay ya da düşünmeden
göstereceklerine işaret etmektedir. Bu durum antisosyal
bireylerin kolaylıkla suç işleyeceklerinin de en temel
göstergeleri arasındadır. Nitekim impulsif (dürtüsel)
davranışlarda bulunmaları ve öfkelerini kontrol
edememeleri nedeniyle antisosyal kişilerin bireyleri kontrol
edebilmek oldukça zordur. Araştırmacılar, suça eğilimli bu
bireylerin tedavilerinin de kolay olmadığını belirtmektedir.
Bunun en önemli sebebi, antisosyal bireylerin kişilik
çizgilerinin egosantrik (ego uyumluluk) olmasıdır. Kısaca
söylemek gerekirse bu bireyler olumsuz davranışlarını
normal kabul etmekte, maladaptif davranışlarına karşı
içgörü geliştirememekte ve her şeyden önce ne yaparlarsa
yapsınlar karşıdaki bireyin bu davranışları hakkettiğini
düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Çevremizdeki bu
gibi insanları düşündüğünüzde siz de “insanların
değişmeyeceği” yanılgısına düştünüz mü hiç? Aslında
insanlar değişir, ancak bu durum katı bir kişilik bozukluğu
düzeyinde değilse. 

Her ne kadar antisosyal kişilik bozukluğunun kesin bir
tedavisi olmasa da, yine de antisosyal tutum ve
davranışların azaltılması ya da antisosyal bireylerin iç görü
kazanmaları mümkündür. Son yıllarda Multisistematik
Terapi (MST) gibi yoğun aile ve toplum odaklı terapilerin
ciddi davranış bozukluğu gösteren bireylerin
davranışlarının değiştirilmesinde etkili olduğu
belirtilmektedir. 

Watson, “Bana bir düzine sağlıklı bebek 

verin, onları büyüteyim, kendime ait bir 

dünya oluşturup çocuklardan herhangi 

birini istediğiniz konuda uzmanlaştırayım. 

Yeteneklerinden, eğilimlerinden, 

yetilerinden, becerilerinden, 

kabiliyetlerinden ve ırkından bağımsız 

olarak onları doktor, avukat, sanatçı, 

tüccar ve hatta dilenci ya da hırsız 

olmalarını sağlayabilirim” derken belki 

çok iddialı konuşmuştur ama 

yanılmamıştır.  

AKB neden suçla en ilişkili
bozukluk olarak ifade
ediliyor? 
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Norveç’ te yapılan bir çalışmada 63 

erkek ve 37 kadından oluşan 100 

çocuk aile MST tedavisine alınmış, 

çalışmanın sonuçlarına göre, 

çocukların olumsuz davranışlarını 

dışsallaştırmaları önemli derecede 

azalmış, içselleştirme 

davranışlarında önemli oranda artış

gözlenmiştir.

Tedavisi mümkün mü? 

Özetle ifade etmek gerekirse AKB kavgalarla kendini
gösteren, sinirlilik ve saldırganlık belirtisi uzun süreli bir
davranışsal örüntüdür. Bu kişiler tutuklanmalarına zemin
hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunurlar. Erkek
cezaevlerinde bulunan mahkûmlar büyük bir bölümünde
antisosyal davranışlar gözlenmektedir. Tüm bunlar göz
önüne alındığında ceza infaz kurumlarında antisosyal
kişilik bozukluğunun önemli bir sorun olduğu, bu nedenle
ceza infaz kurumlarında psikososyal çalışmaların oldukça
kritik olduğu söylenebilir.  
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DİSİPLİNLERARASI

Sosyal bilimlerin, bilim tarihinde sahneye çıkışının 
üçüncü yüzyılı içerisinde olmamızın yanı sıra psikoloji 
ve sosyal hizmet, diğer sosyal bilimlerin dallarına 
görece daha genç olan disiplinlerdir. Bu nedenle her iki 
disiplin de halen sınırlarını belirginleştirmeye 
çalışmaktadır.
Her iki disiplinin de birer sosyal bilim dalı olma özelliğine 
sahip olmasına karşın ortaya çıkışlarından günümüze 
olan etkilerine kadar farklı konjonktürlerden etkilendiği 
görülmektedir. Psikoloji biliminin ortaya çıkışı, 
ekseriyetle bireysel anlamda bilinç süreçlerinin 
incelenmesi, yani bireyin davranışlarını araştırmak 
amacıyla gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda kök salan 
psikoloji günümüzde de insan davranışlarını farklı 
yönleriyle ele almaya çalışmakta ve bu farklı yönlerle 
ihtisasını sürdürmektedir. Nitekim psikoloji, birey-toplum 
ilişkisini kişilerarası boyutta irdelediğinde sosyal 
psikoloji, bireyin öğrenme süreçlerini incelediğinde 
öğrenme psikolojisi, bireyin beyin fonksiyonlarının 
davranışlara etkisini irdelediğinde nöropsikoloji ve 
bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını 
incelediğinde klinik psikolojiye dönüşür. Bu ve bunun 
gibi çok çeşitli alt dalı bulunan psikoloji biliminden söz 
ederken dikkat edilmesi gereken nokta ise müdahale 
boyutunun mikro ve zaman zaman da mezzo düzeyle 
sınırlı tutulduğudur.  Sosyal hizmet ise psikolojiye 
nazaran daha eklektik yapıyla ortaya çıkmış bir 
disiplindir. Psikolojiden farklı olarak daha toplumsalcı bir 
gelenekle yetişen sosyal hizmetin palazlanması, dünya 
savaşları sırasında ve sonrasında gerçekleşmiş ve 
sosyal hizmet, dünyanın farklı yerlerindeki farklı sosyal 
sorunlar etrafında daha kendiliğinden bir bölünme 
yaşamıştır.
            

Hastane ortamlarında tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, yaşlılarla 
çalışma alanı olarak yaşlılarla sosyal hizmet, göçün yoğun 
yaşandığı bölgelerde göçmenlerle sosyal hizmet ve adlî 
mercilerde adlî sosyal hizmet gibi çeşitli alt dallarıyla hizmet 
veren sosyal hizmetin hedefi ise insan hakları ve sosyal adaletin 
esas kılındığı ve her bir bireyin işlevselliğinin sağlandığı bir 
sosyal ortam meydana getirmektedir. Bu açıdan bakıldığında 
sosyal hizmetin, mikro ve mezzo açılardan psikoloji ile benzer bir 
amacı taşıdığı görülebilmektedir. Bununla birlikte sosyal adaleti 
baz alarak çalışması ve aksamayan bir toplum ortaya çıkarma 
ideali ile makro boyutta daha üst bir amaca hizmet ettiği 
görülmekte ve bu yönüyle psikolojiden belirgin bir biçimde 
farklılaşmaktadır.

* 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 
mezun oldu. Aynı yıl Sosyal Hizmet Bölümü’nde 
Bütünleşik Doktora programına kaydoldu. Ardından 
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Psikoloji Bölümü’nde ikinci lisans eğitimine başladı. 
Halen bütünleşik doktora eğitimine Yükseköğretim 
Kurulu Göç Çalışmaları Bursiyeri ve Psikoloji lisans 
eğitimine dördüncü sınıf öğrencisi olarak devam 
etmektedir.suleymansoyhanoglu@gmail.com
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Sosyal hizmet mesleğinin, bu perspektiflerden bakıldığında 
orta ve uzun vadede çözüm sunacak olan alanlarda 
çalışmaya daha yatkın olduğu düşünülür. Sosyal çalışmacı, 
makro bir çalışmanın uzun zaman alacağını ve farklı 
meslek gruplarıyla çalışılması gerektiğini bilir. Bu nedenle 
sosyal çalışmacı için farklı kurumlar ve farklı meslekten 
elemanlar ile koordinasyonu sağlayabilmek önemli bir 
yetenektir. Psikologların ise diğer meslek gruplarıyla 
çalışma şekilleri daha sınırlıdır. Psikologlar, bireyin ruh 
sağlığını etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır. 
Burada esas olan doğru ve etkili müdahaledir. Dolayısıyla 
bir psikolog için daha ağır vakalarla karşılaşıldığında, 
yapılması gereken müracaatçının, zaman kaybedilmeden 
başka bir psikologa, psikiyatra veya farklı bir alanda uzman 
diğer bir meslek çalışanına gönderilmesini sağlamaktır.

İki Meslek Elemanı: Sosyal Çalışmacı - 
Psikolog

Sosyal hizmet ve psikolojinin ortak sosyal bilim geçmişi, her 
ikisine de benzer disiplinler olma doğrultusunda hastaneler, 
cezaevleri ve adliyeler gibi alanlarda birlikte çalışma imkânı 
verirken farklı branşlarda uzmanlık isteyen yönleriyle de 
mesleklerinin ciddi anlamda farklılaştığı noktalar sunmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında her iki disiplinin de meslek çalışanları 
çeşitli kuramlar ekseninde çalışırken psikologlar çoğunlukla 
terapötik müdahaleyi şekillendiren, uzmanlık gerektiren ve 
psikopatoloji ile doğrudan çalışan psikoterapi kuramlarını 
veya özellikle sosyal psikolojide mevcut olan orta 
düzeykuramlarını kullanırken sosyal çalışmacı ise daha çok 
çerçeve kuram denilen ve terapötik müdahaleyi doğrudan 
içermeyen kuramları kullanmaktadır. Sosyal hizmet 
mesleğinde ele alınan kuramlar daha çok bakış açısını 
şekillendirme görevi görmektedir ve uzman; sistem kuramı, 
güçlendirme kuramı, baskı karşıtı uygulama veya feminist 
kuram gibi farklı türde birçok kuramı tek başına veya bir arada 
kullanarak kendisine bir yol haritası çizmektedir.
 

Sosyal hizmet ve psikoloji alanlarında birer meslek 
elemanı olmak, farklı kulvarlarda uzmanlık 
gerektirmektedir. Makro düzeyde çalışma kabiliyeti, sosyal 
hizmet mezunu bir sosyal çalışmacıya daha sistemsel bir 
bakış açısı sunmaktadır. Böylece sosyal hizmet 
mesleğinde egzosistem ve kronosistemler de göz önünde 
bulundurulabilmekte ve müracaatçının sorunları kişisel, 
kişilerarası, toplumsal, kültürel ve politik gibi birçok açıdan 
ele alınabildiğinden müdahale de daha etkili bir 
pozisyonda gerçekleştirilebilmektedir. 
 Psikologların ise bu konudaki avantajı, mikro ve mezzo 
boyutunu derinlemesine çalışabilme imkânlarının 
olmasıdır. Kamuda, çoğunlukla kısıtlı bir zaman diliminde 
birlikte çalışılacak olan müracaatçıların, genelde her 
açıdan ele alınabilecekleri bir ortam bulunmamaktadır. Bu 
nedenle kişisel ve kişilerarası boyutta müracaatçıyla 
yakından çalışabiliyor olmak önemli bir avantaj olarak 
görülmektedir.

İki meslek grubunun 
benzerliklerinin ve farklılıklarının, 
birbirlerini tamamlayıcı bir nitelik 
taşıdığına dikkat edilmelidir.

Bu durumun iki mesleğin birbirinden güçlü veya güçsüz 
olduğunu göstermediği unutulmamalıdır. Nitekim farklı 
sosyal sorunların birbiriyle ilintili olduğunu kabul ederek 
büyük ölçekte bir müdahale planı geliştiren sosyal 
çalışmacının koordinasyon görevi ile birey gibi küçük 
ölçeklerde davranış analizinde bulunarak doğrudan bireyin 
ruhsal iyiliğini hedefleyen psikologun bu görevi, kendi 
meslekî amaçlarının sınırlarından, kısacası sosyal hizmeti 
sosyal hizmet, psikolojiyi psikoloji yapan faktörlerden 
kaynaklanmaktadır.

Psikoterapi kuramlarının uzmanlık istemesi ve 
psikopatolojiyle doğrudan ilgili olması nedeniyle psikolojide 
ihtisaslaşmak zorunludur. Klinik psikolojide yüksek lisans 
yapmak; bir unvan kazanmak ve bu işi resmî olarak ifa 
etmek için gereklidir. Benzer şekilde adlî mercilerde 
çalışabilmek için de adli psikoloji alanında yüksek lisans 
yapma şartı bulunur. Sosyal hizmetin bir alt disiplininde 
uzmanlaşmak ise çoğunlukla çalışılan kurumda doğal 
olarak ortaya çıkmakla beraber alt disiplinlere özgü bir 
unvan da kazandırmamaktadır. Sosyal çalışmacı ve sosyal 
hizmet uzmanı, bütün sosyal hizmet lisans 
bölümümezunları için kullanılan ortak unvanlardır.  Hem 
sosyal hizmet hem de psikoloji, kaynağını insandan alan 
sosyal bilimlerin önemli bileşenlerindendir. Sosyal 
çalışmacı; insan davranışları, gelişimi ve psikopatolojisi gibi 
konularda psikolojiden yararlanırken psikolog da toplumsal 
kurumları ve sosyokültürel dinamikleri ele alırken sosyal 
hizmetten yararlanır. Her iki meslek elemanı da birbirine 
sıkça başvurur ve birçok çalışmasını eşgüdümlü olarak 
gerçekleştirir.
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ARŞ. GÖR. FETHİ ANIL MAYDA*

Nesrin Güran Koşar Ankara’nın köklü ailelerinden birinde 
1933 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Lisans eğitimini 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Klasik Şubesi’nde fakültenin 
çalışkan öğrencilerinden biri olarak tamamlamıştır. Mezun 
olduktan hemen sonra ise bir ortaokulda İngilizce öğretmeni 
olarak görev yapmıştır. Öğrencileri arasında yıllar sonra 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 
müdürü olacak Beril Tufan da yer almaktadır.
Koşar’ın öğretmenlikten sonraki adresi Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi olmuştur. Üniversitenin kuruluş yıllarında 
görev yapan Koşar, bu süre zarfında akademik hayatında 
uzun yıllar birlikte yürüyeceği Sema Kut ile beraberdir. 
Buradaki görevinden ayrıldıktan sonra bir süreliğine 
Hollanda’ya gitmiştir ve kendini geliştirme imkanı 
bulmuştur. Daha sonra Türkiye’ye dönerek Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde Koruyucu Aile 
Programı’nda Çocuk Yetiştirme Elemanlarının Eğitimi 
Projesi’nde görev almıştır. Bir kez daha yurtdışı deneyimi 
yaşayan Koşar, bu defa ABD’ye giderek Columbia 
Üniversitesinde sosyal hizmet alanında yüksek lisansını 
tamamlamıştır. Döndükten sonra ise uzun yıllar görev 
yapacağı, yapılanmasında, gelişiminde ve değişiminde 
büyük pay sahibi olacağı Sosyal Hizmetler Akademisi’nde 
görev yapmaya başlamıştır. Akademi, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu adını 
alarak devam ederken Şener Koçyıldırım’ın müdürlük 
görevini yaptığı 80’li yıllarda Gönül Erkan ile birlikte 
müdür yardımcılığı görevini de yerine getirmiştir. Uzun 
yıllar burada görev yaptıktan sonra 1997 yılında emekli 
olmuştur.

* Fethi Anıl Mayda, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Hizmet Bölümü’nde 2010-2015 yılları arasında tamamladı. 2016 
yılında Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı’yla Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 
Sosyal Hizmet Bölümü’nün araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 
Lisansüstü eğitim sürecine Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nın yüksek lisans 
programında devam etmektedir. Aynı zamanda öğretim görevlisi 
yetiştirme programı kapsamında Hacettepe’de araştırma görevlisi 
olarak çalışmaktadır. anilmayda@gmail.com

Yaşam Öyküsüne Kısa Bir Bakış

Emekli olduktan sonra da çalışmalarına devam eden Koşar, 
Beril Tufan ile Almanya’daki uluslararası bir sosyal hizmet 
kurumuna yönelik önemli bir çalışma meydana getirme 
sürecindeyken vahim bir kaza sonucu hayata gözlerini 81 
yaşındayken yummuştur. Bu ani ölümle ilgili olarak Tufan, 
Koşar’ın ölümünün çok ani olduğunu, o dönemlerde büyük 
bir üzüntü yaşadığını ve çalışmaya dair motivasyonunu 
tümüyle kaybettiğini ifade etmiştir. Hayatını sosyal hizmete 
adayan Koşar, emekli olduktan sonra da bilgi birikimini ve 
deneyimini sosyal hizmet camiasından esirgememiştir. Bu 
açıdan bakıldığında bilime gönül vermiş bir öncü olarak son 
çalışmasını tamamlayamamış olsa da tüm yaşamı boyunca 
üretmeye ve bilimsel yazına katkı vermeye devam etmiştir.

Görüşler
Onunla gerek özel gerekse akademik hayatta çeşitli 
paylaşımlarda bulunan ve sosyal hizmet camiası için önemli 
kişilerin Koşar hakkında düşüncelerine yer vermek onun 
insani ve akademisyen yönünü daha doğru yansıtabilir.
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Koşar’la uzun yıllar boyunca saygı, sevgi, güven, bilgi, 
anlayış ve bir dostlukta aranabilecek her şeyi paylaştıklarını 
ifade eden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Kut, kitaptaki 
makalesinin giriş kısmında Koşar’ı şu cümlelerle anlatmıştır:

Sosyal hizmetin ülkemizdeki tanınan isimlerinden olan 
Beril Tufan, Kasım Karataş, Çiğdem Arıkan ve Sema 
Kut’un Koşar hakkındaki düşünceleri bu anlamda çok 
kıymetlidir. Bilim çevresinde önemli yer edinmiş ve 
akademik dünya tarafından değerli görülen bir kimseye 
teşekkür etmenin en iyi yollarından biri ona armağan kitap 
yayınlamaktır. İçinde sosyal sorunlar ve sosyal hizmet 
konularında 35 makalenin yer aldığı "İnsani Gelişme ve 
Sosyal Hizmet”(2001) kitabı bu anlamda sosyal hizmet 
camiasının Koşar’a bir teşekkürüdür. Sosyal hizmetin 
akademik camiası içerisinde bulunan, çoğunun öğrencisi 
ve çalışma arkadaşı olduğu değerli akademisyenlerin 
Koşar hakkındaki düşüncelerine bakıldığında sosyal 
hizmet meslek ve disiplini için ne kadar değerli ve önemli 
bir kişilik olduğu görülmektedir.

“Prof. Dr. Nesrin Güran Koşar Türkiye’de sosyal hizmet 
eğitiminin temel taşlarından biri olmuş, Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu’nun kuruluşundan bu yana sadece akademik ve 
bilimsel gelişmesine değil, aynı zamanda yeni 
yapılanmasında da önemli katkılar vermiştir. Sosyal hizmetler 
camiasının Prof. Dr. Nesrin Güran Koşar’ı hiç 
unutmayacağından her zaman takdir, sevgi ve saygı ile 
anacağından hiç kuşkum yok (Kut, 2001, s. 9).”

Koşar, sosyal hizmet tarihinde iz bırakmış ve hayatının son anına 
kadar katkı vermeye devam etmiştir. Bu yönüyle bilgi birikimini ve 
deneyimlerini hiçbir zaman sosyal hizmet camiasından 
esirgememiştir. Koşar’ın sosyal hizmete verdiği katkıların başında 
ürettiği eserler gelmektedir. ‘’Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk 
Refahı Alanı‘’ (1989), ‘’Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı 
Alanı‘’ (1996), ‘’Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı: Yoksulluk 
ve Sosyal Hizmet‘’(2000), ‘’Sosyal Hizmet Mesleğinin Sosyal 
Kişisel Çalışma Yönteminde Bir Uygulama: Seher Kara 
Dosyası’’ (2008) kitapları, yıllar boyunca sosyal hizmet eğitiminde 
öğrencilerin ve alandaki meslek elemanlarının yararlandıkları temel 
kaynaklar olmuştur. Kitaplarında müracaatçılara sunulacak olan 
hizmetlerin ‘gayri şahsi’, dolayısıyla objektif olması gerektiğini 
vurgulamıştır. Bu anlamda sosyal hizmetin gönüllük esasına dayalı 
bir yardım etme etkinliğinden daha fazlası olduğunu ifade ederek 
profesyonelliğe değinmiş ve bunun savunuculuğunu üstlenmiştir. 
Buna ek olarak vakalara ilişkin tutulan kayıtların kurumlar ve 
meslek elemanları için önemli araçlar olduğunun altını her 
defasında çizmiştir. İyi bir şekilde değerlendirilmesi halinde vaka 
kayıtlarının mesleğin ve eğitim programlarının gelişimine katkı 
sağlayacağını düşünmüştür.
Yazdığı kitaplar dışında yaptığı araştırmalarla ve ürettiği 
makalelerle sosyal hizmete hayatı boyunca doğrudan katkı 
sağlamıştır. Ayrıca akademik hayatı süresince lisans düzeyinde, 
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Sosyal Mevzuat, Sosyal Hizmet 
Alanları, Sosyal Kişisel Çalışma; yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde ise İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Toplum 
Örgütlenmesi ve Toplum Kalkınması ve Sosyal Hizmet 
Organizasyonu ve Yönetimi gibi dersleri vererek birçok öğrencinin 
yetişmesinde pay sahibi olmuştur (Karataş ve Arıkan, 2001, s. 5).

Koşar’ın İngilizce öğretmenliği yaptığı yıllarda sınıfında 
öğrenci olarak yer alan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Beril 
Tufan, kitabın önsözünde şunları ifade etmiştir:
“Ülkemizde sosyal hizmetin bir bilim dalı olarak 
başlamasına ve gelişmesine emek ve katkı veren Prof. 
Dr. Nesrin Güran Koşar, Sosyal Hizmet Bilim dalında 
öncü hocalarımızdan biri olup, lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde birçok öğrenci yetiştirmiştir. Sosyal 
hizmet uzmanları kendisini her zaman sevgi ile 
anmaktadır. Prof. Dr. Nesrin Güran Koşar’ın benim 
yaşamımda ayrı bir yeri vardır. Kendisini her aşamada, 
mesleki gelişmeme katkı veren biri olarak yanımda 
hissetmişimdir. Sevgili hocam, Sosyal Hizmet Bilim 
Dalına ve bize verdiğiniz emeğe teşekkür ederiz 
(Tufan, 2001, s. 3).”

Kitabının editörleri Prof. Dr. Kasım Karataş ve Prof. Dr. 
Çiğdem Arıkan ise Koşar ile ilgili olarak şunları kaleme 
almışlardır:
"Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulunun değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Nesrin Koşar, Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin 
biçimlenmesinde ve güçlenerek bugünlere gelmesinde 
kilit rol oynamış insanlardan biridir. Sağduyusu, 
sistematik çalışma tarzı, engin bilgi birikimiyle tüm 
öğrencileri ve meslektaşları için bir model olmuştur. 
Bunun yanı sıra pek çoğumuzun yetişmesinde büyük 
emeği olan sevgili hocamız, Türkiye’de sosyal 
politikanın biçimlenmesinde ve mesleğin 
kurumsallaşmasında öncü rol oynayan adlar arasında 
yer almaktadır. Bizler gerek eğitimimiz süresince 
gerekse özel yaşamımızda her zaman kendilerini 
yanımızda ve yakınımızda hissettik. Bu yüzden emekli 
oluşlarına çok zor alıştık. Ürettikleri ile yolumuzu 
aydınlatan değerli hocamız, bizler için bir güç kaynağı 
olmayı sürdürmektedir (Karataş ve Arıkan, 2001, s. 5)."

Sosyal Hizmete Verdiği Katkılar
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SÜLEYMAN SOYHANOĞLU

JANE ADDAMS KİMDİ?
Jane Addams, barışçıl bir 

politika izlemeye çalışan, 

demokratik katılımcı, feminist; 

enternasyonalizm ve çoğulcu 

toplum taraftarı, bir sosyolog, 

bir sosyal reformcu ve bir sosyal 

çalışmacıydı. Addams, 

ilerlemeciliği ve sosyal adaleti 

savunan Amerika’nın önde 

gelen sosyal aktivist ve sosyal 

eleştirmenlerinden biriydi. 

Hayatının zirvesine üç rolde 

çıkmıştı: Hull House’un 

kurucusu ve önderi, reformcu ve 

halkçı bir aydın olmak onun en 

önemli özellikleriydi.

1860 yılında Cedarville, Illinois’te dünyaya gelen Jane 
Addams, John Huy Addams’ın hayatta kalan 4 çocuğundan 
biriydi. Hastalıklarla mücadele içerisinde geçen bir 
çocukluk dönemi, onu birçok aktiviteden alıkoydu. Fakat 
Jane, bu durumu bir fırsata çevirmeyi bildi ve çocukluğunu, 
kardeşi George ile birlikte babasının kütüphanesinde kitap 
okuyarak geçirdi. John Addams, Jane’i en çok etkileyen 
isimdi. Jane, babası gibi olmaya çalışırdı. John Addams, 
Abraham Lincoln’un yanında köleliğin kaldırılması için 
mücadele eden isimlerden biriydi. Dünyada politik 
özgürlüğün sağlanması için çabalamıştı. Hıristiyanlığa çok 
önem veren ve kiliseye çokça yardımda bulunan babası 
gibi Jane de çocukluğunda kiliseye yıllık 100 dolarlık 
yardımda bulunurdu.

Yaşamı ve Yaptıkları
Bu miktar, o dönem için sıradan bir ailenin ödeyemeyeceği 
kadar yüksekti. John Addams, kızı için o kadar önemli bir 
isimdi ki ölümünden sonra Jane yaklaşık sekiz yıl kadar bu 
ölümün etkisinden kurtulamadığını ifade ediyordu. Jane 
Addams, babasının kitaplarını okurken birçok isimden 
etkilenmeye başlamıştı. Lev Tolstoy, bunlardan sadece bir 
tanesiydi. Ayrıca sonraki dönemlerde Jane Addams, bir 
Avrupa turnesinde Tolstoy ile karşılaşacak ve Tolstoy, 
savaş karşıtı görüşleriyle Jane’i etkileyecekti.

Aynı kitaplar Jane’in felsefeye de ilgi duymasını sağlamış 
ve onu John Locke, Samuel Barnett ve Heinrich Pestalozzi 
gibi isimlerle tanıştırmıştı. Jane, daha sonra felsefe üzerine 
bazı yazılar kaleme almış ve kendini de bir filozof olarak 
tanımlamıştı.
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Jane’in sosyal sorunlara ilgisi büyüktü. Çocukluğundan beri 
yoksullara yardım eden Jane, babasıyla da sıkça bu konular 
üzerinde tartışırdı. Yoksullukla mücadele adına İngiltere’de 
kurulan Toynbee Hall, Jane’e ilham kaynağı olmuş ve 
1888’de orayı ziyaret ettikten bir yıl sonra, 1889’da 
Chicago’da benzer bir amaç taşıyan Hull House’u kurmuştu.

Hayatının son döneminde 

Uluslararası Kadın Özgürlük ve 

Barış Birliği kurucu başkanı 

olarak dünya çapında barışın ve 

kadın haklarının savunucusu 

olmuştu ve ardından 1931 yılında 

Nobel Barış Ödülü’ne layık 

görülmüştü.

Hull House’tan Nobel’e Giden 
Yol

Addams, sadece Hull House’ta çalışmakla kalmamış, 1905 
yılında Chicago Eğitim Kurulu’nda görev yapmaya başlamıştı. 
Aynı yıl içerisinde Okul Yönetim Komitesi’nde de görev 
yapmaya başlayan Addams, beş yıl sonra 1910’da, sonraki adı 
Sosyal Hizmet Ulusal Konferansı olacak olan Vakıflar ve Islah 
Evleri Ulusal Konferansına başkanlık eden ilk kadın olmuştu.
Dünya barışı adına çalışmalar yürüten Addams 1902 yılında 
yazdıklarını basmaya başlamıştı. Democracy and Social 
Ethics (Demokrasi ve Sosyal Etik) ile yayın hayatına giriş 
yapan Addams, yaptığı konuşmalarını da bir araya getirmiş, 
1907’de “Newer Ideas of Peace” (Modern Barış Fikirleri) adlı 
kitabını yayımlamıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 
ardından da Women’s Peace Party (Kadınların Barış Partisi) 
Başkanı olarak görev yapmıştı.

Hull House’u kuran kişi olmasının yanı sıra Addams, ulusal 
ve uluslar arası düzeyde gününün en etkili yenilikçi 
liderlerinden biri olmuştu. Çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak 
için çalışmış, sendikaları ve işçi haklarını desteklemiş, ifade 
özgürlüğünü, yurttaş haklarını ve bütün kültürlere eşit saygı 
gösterilmesini savunmuş, kadınların oy hakkı kazanması ve 
özgürleşmesi, insani potansiyellerini destekleyecek 
koşulların sağlanması için mücadele etmiş; bütün bunlarla 
bağlantılı olarak da savaş karşıtı propagandalar ve 
konferanslarla barışın yayılması için çabalamıştı.

Addams, Siyahların Gelişmesi Ulusal Birliği ve Amerikan 
Yurttaş Özgürlüğü Sendikası yönetiminde yer almıştı. William 
McKinley’den Franklin Roosevelt’e kadar döneminin bütün 
başkanlarına danışmanlık yapmıştı. Addams, bugüne kadar 
Amerika’nın yetiştirdiği en önemli, kadınlardan biri olmuştu. 
Öyle ki 1912’de kadınların oy hakkının yasalaşmasından 8 yıl 
kadar önce, gazetelerde Addams’ın başkanlığa doğru gittiği 
söylenmişti. 

Amerika Birleşik Devletleri, 19. Yüzyılın sonlarında yoğun göç 
dalgaları ile mücadele ederken ülkeye göç eden insanlar, 
sıklıkla işe yaramaz yaftasıyla karşılaşıyordu. Göçmenler, 
ikinci sınıf insan muamelesi görüyor ve yoksul olmaya 
mahkûm ediliyordu.



SAYFA 30 • SOSYAL HİZMET MAGAZİN • BİR ÖNCÜ •  KASIM 2018 • SÜLEYMAN SOYHANOĞLU

W W W . S O S Y A L H I Z M E T M A G A Z I N . C O M  •  S O S Y A L H I Z M E T M A G A Z I N @ G M A I L . C O M

Jane Addams, eşitliğe inanıyordu. Fırsat verildiğinde her 
insanın başarıya ulaşacağından emindi. Hull House’u da bu 
amaçla kurdu. Hull House’a göçmen ve yoksul bireyler kabul 
ediliyor ve onların temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 
çocuk bakımı, hijyen, eğitim kursları, dil dersleri, sanat dersleri 
ve aşçılık gibi birçok konuda bireyler destekleniyordu. 
Ardından Hull House’ta kalanların ürettiği malzemeler çeşitli 
fabrikalara ve şirketlere gönderiliyor ve bireylerin istihdamına 
yönelik çalışmalar yürütülüyordu.

Jane’i yıllarca uğraştıran tek 

başlık kadınlara yönelik oy 

hakkı talebi değildi. Çocuk 

hakları ve çocuk işçiliği 

konularında da mücadele eden 

Jane, arkadaşları ile birlikte 

İllinois yönetimi ile yoğun bir 

mücadele içine girmişti. Çocuk 

Koruma Birliği, ulusal çocuk 

mahkemeleri, Psikopatik 

Çocuk Kliniği gibi talepleri 

bulunan sosyal reformist 

kadınların bu mücadelesi 

ancak 20 yıl sonra başarıyla 

sonuçlanabilmişti.

Bu çalışmalar çoğunlukla erkeği içeriyordu. 

Kadınların çalışmasına iyi gözle 

bakılmıyordu. Fakat bu Jane’in 

düşüncelerine aykırıydı. Jane, kadınların eve 

hapsedilmesine karşı çıkmış ve onların ev 

hanımı olmaktan daha fazla şey ifade 

edebileceklerine inanmıştı. Toplumun kadına 

olan aşağılayıcı bakışını eleştirmiş ve 

kadınları bir arada tutacak birçok dernek 

kurarak toplumda hâkim erkek egemen 

düşüncenin karşısında yer almıştı. 

İşgücü piyasası içerisinde Addams, sadece istihdamla 
ilgilenmemişti. O dönemde çalışma şartları oldukça kötüydü ve 
işverenler yeterince denetlenmiyordu. Özellikle ticari 
şirketlerdeki şartların iyileştirilmesi ve ülke çapında 
denetimlerin genişletilmesi için çaba harcamaya başlayan 
Jane Addams, bu noktada koruyucu yasal politikalar 
geliştirilmesini hedefleyerek çeşitli yazılar yazmıştı.

Politik alanda çalışmalara başlayan Addams, ilk olarak 
1906’da Amerikan Kadınları Oy Hakkı Ulusal Birliği’ni 
toplamıştı. 1911’de bu birliğin başkanı seçilen Addams, 
kongrelerde kadınlara oy hakkı verilmesine yönelik 
konuşmaları ile arkasında büyük bir güç toplamaya başlamış 
ve onun bu politik ilgisi ulusal arenada yankı bulmaya 
başlamıştı. Bu yankılar 1920 yılında sonuç vermiş ve Addams 
ve diğer sosyal reformcu kadınlar, orta ve üst sınıf kadınlara 
tanınan oy hakkı ile çalışmalarından sonuç almayı başarmıştı.
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Jane Addams ve arkadaşları, çocukların fabrikalardan alınarak 
okula gitmeleri gerektiğine vurgu yaparak onlar için eğlence 
alanları ve düzenli eğitim programları düzenlenmesi için büyük 
çabalar sarf etmişti. Buna ek olarak yine çocuk refahını 
sağlamak amacıyla, çalışan erkeklerin tazminatları ve 
kadınların emekli maaşları üzerine de çalışmalar yürütülmüştü. 
ABD’nin daha çekici hale gelebilmesi için sağlıklı ve iyi eğitimli 
nesillere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hull House 
yöneticileri özellikle göçmen ve yoksul aileden gelen 
çocukların sosyalizasyonunun sağlanmasına acil olarak ulusal 
anlamda öncelik verilmesi gerektiğini savunmuştu.
Jane’in hayatı çok yoğundu ve büyük mücadeleler içerisinde 
geçmişti. Bu mücadeleler 71 yaşındayken ona bir Nobel 
kazandırmıştı, fakat ondan sağlığını almıştı. 1926’da ciddi bir 
kalp krizi geçiren Jane’e, kolon kanseri tanısı konmuştu. Yine 
de çalışmalarına devam etti. Sağlığı bu kalp krizinden sonra 
bir daha eskisi gibi olmadı. 1933’te ikinci bir kalp krizi 
geçirdikten sonra durumu daha kötüye gitti. 1935 yılında ise 
kolon kanserine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Yazarın Notu: Jane Addams’a ilişkin bu yazıda geçen bilgiler, 
Addams’ın makalelerinden derlenen “Jane Addams's Essays 
and Speeches on Peace” adlı 2013 yılı basımlı yapıttan ve 
Louise W. Knight’ın 2014 yılında Türkçe’ye çevrilen “Jane 
Addams: Eylemci Bir Ruh” adlı kitabından elde edilerek bir 
araya getirilmiştir.
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ARŞ. GÖR. KÜBRA ARSLAN

Başarılı olmanın anahtarı hedef belirlemekten geçer. 
Rotası belli olmayan bir uçak benzini bitene kadar 
pervasızca döner ve en sonunda yıkıcı bir şekilde yere 
çakılır. Hayatta başarılı olabilmek için de öncelikle belirli bir 
hedefe ihtiyacımız var. Bir şeyi ne kadar çok istersek elde 
etmemiz o kadar  kolaylaşır.

Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir

Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümü'nden 2014 yılında mezun 
oldu. Pozitif Psikoterapi, Aile Danışmanlığı, Aile ve Çift 
Terapisi, Beden Dili Eğitimci Eğitimi, Eğitici Eğitimi, Yaşam 
Koçluğu, Eğitim Koçluğu, Sanat Terapi (bir kaç modül), Yas 
Danışmanlığı eğitimleri aldı. Sağlık Bakanlığı Ünvan 
Değişikliği sınavına girerek  2016 yılı Ocak ayında Ankara 
Onkoloji Hastanesi'ne atandı. Bir yıl Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi'nde Psikiyatrik Sosyal Hizmet alanında çalıştı. 2017 
yılından itibaren Onkolojik Sosyal Hizmet alanında kanser 
hastaları ile birey, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet 
uygulamaları yürütüyor. Onkoloji hastaları için Kanser Hasta 
Okulu, sanat etkinliklerinin gerçekleştirildiği Uğraşı Terapi 
Merkezi, hastalara ayni yardım yapmak amacı ile açılan 
Şefkateli Mağazası başlattığı ve halen yürütmekte olduğu 
projelerden bir kısmıdır. Ayrıca hastane personelinin bilimsel 
alanda gelişimine katkı sağlamak amacı ile çeşitli 
sempozyum programları düzenlemekte. 2018 yılı Nisan 
ayında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü desteği 
ile ilk “Onkolojik Sosyal Hizmet Sempozyumu”nu 
gerçekleştirdi. Evli ve 3 çocuk 
annesidir. a.incedis@hotmail.com

Bu sene lise geçiş sınavına giren bir öğrencimiz 
başarısızlığının nedenini şöyle açıklıyordu: "Ben henüz ne 
olacağıma karar veremedim ki!!". Bu kadar basit... Henüz 
ne olacağına karar verememek, bir hedef belirleyememek, 
dolayısıyla o hedefe ulaşmak için gereken çabayı 
gösterememek.

İşte o gün sosyal hizmet uzmanı 

olmak için ihtiyacım olan 

nedeni bulmuştum; "Bir hayatı 

yeniden inşa etmek..."

ARZU İNCEDİŞ

Bir Hayatı Yeniden İnşa Etmek
Benim ise sosyal hizmet uzmanı olmak için  bir çok 
nedenim vardı. Ortaokul sonrasında babamın  ısrarı ile 
istemediğim bir okula gitmiş, dolayısıyla istemediğim bir 
mesleği yapmak zorunda kalmıştım. Kişinin hayatta doyum 
elde edebilmesi ve başarılı olabilmesi için istediği işi 
yapması gerekmektedir. Uzun bir süre istemediğim bir işi 
elimden gelen gayretle yapmıştım. Ancak eksik olan bir 
şey vardı. Yıllar sonra o eksikliği fark ettim ve üniversite 
okuyarak mesleğimi değiştirmeye karar verdim. Şanlıurfa 
Kadın Doğum Hastanesi'nde yenidoğan servisinde 
hemşire olarak görev yapmaktaydım. Bir gün cami 
bahçesine bırakılan bir bebek getirildi kliniğime. 
Bulunduğum ilde Aile Bakanlığı’na bağlı çocuk 
yuvasında  0 yaş grubu  olmadığı için evlatlık aile ile 
bağlantı kuruluncaya kadar bebeği klinikte konuk etmemizi 
istediler. Bir hafta sonrasında bebeği evlatlık alacak aile ile 
bir uzman geldi. Sonradan sosyal hizmet uzmanı olduğunu 
öğrendiğim beyle uzun uzun mesleğini konuştum. 
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Hedefe ulaşmak için atılması gereken doğru adımların 
planlanması, uygulamaya geçilmesi gerekiyordu. Hedefim 
belliydi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü... 
İşe, sınavı kazanmam için bana gereken kaynakları temin 
etmekle başladım. Bu arada 8 aylık hamileydim ve yakın 
bir zamanda doğum yapacaktım. Zaman benim için 
kıymetliydi. 3 ay süren yoğun bir çalışma temposu 
içerisinde piknik, sinema, TV izleme gibi birçok boş zaman 
etkinliğine ara vererek sadece hedefime konsantre oldum. 
Bilmemiz gereken bir şey var; süreç ne kadar sıkıntılı 
olursa olsun  zaman bir şekilde geçiyordu. Sınav günü 
oldukça heyecanlıydım. Sınav sonuçları açıklandığında 
ekranda  Türkiye 125.si olarak sınavı kazandığım 
yazıyordu. Nihayet tercih zamanı gelmişti. Tercih formuna 
ilk tercihimi hemen yerleştirdim. Sonuçlar açıklandığında 
hedefime ulaşmıştım. "Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümü!"

Bir nedenin varsa tüm engelleri kaldıracak yeteri gücü 
bulabilirsin. Ben nedenimi bulmuştum.

Mesleğimi çok seviyordum ve iyi bir şekilde icra etmek 
istiyordum. 2015 yılı Ocak ayında atamam yapıldı. 
Şizofreni tanısı alan hastaların toplumsal rehabilitasyonu 
için proje olarak başlatılan Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi'nde çalışmaya başladım. 33 yaşında 10 yıldır 
Şizofreni tanısı ile hastaneden tedavi alan bir hasta ile 
başladım güne."En sevdiğin şarkı nedir?" sorusunun 
altında çözülmesi gereken çok ciddi bir sorun vardı. "Bir 
yangının külünü yeniden yakıp gittin en sevdiğim şarkı 
bu..."

Emeksiz Yemek Olmaz

Bir Yangının Külünü Yeniden 
Yakıp Gittin
Okul bitiminden sonra ilk yılımı  mesleki yeterliliğimi 
arttırmak için eğitimlere adadım. Aile ve evlilik terapisi, aile 
danışmanlığı ve bir çok psikoterapi eğitimi aldım.

Hastalık tanısından sonra belki iyileşir diye evlendirilmişti 
hastam. Bir çocuğu olmuştu. Kızı  11 aylık olduğunda  eşi 
ile ayrılmıştı ve 10 yıldır kızını göremiyordu. Kızını görmek 
ister misin dediğimde çok istediğini ancak kızının onun gibi 
bir babayı ne yapacağını söylemişti. Hastalığının tedavi 
sürecinde bu  buluşmanın ona çok iyi geleceğini 
düşünmüştüm. Hastam kızıyla buluşmak için gün saymaya 
başladı, içtiği sigarayı bırakmak istedi. Kızına sarıldığında 
sigara kokmak istemiyordu. Daha şimdiden değişim için 
çabasının arttığını fark etmiştim. Kızı ile ilk görüşmesinden 
sonra haftada bir gün olmak üzere her hafta görüştüler. 
Kimsenin fark etmediği sorunları fark etmek ve çözümü için 
çaba sarf etmek. Hastayı takip eden doktor ile görüştüğüm 
zaman hastanın çocuğu olduğunu bile bilmediklerini fark 
etmiştim. Sosyal hizmetin çevresi içinde birey bakış açısı 
hem hastamıza hem de uygulama ekibine yeni bir bakış 
açısı kazandırmıştı.
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Bir yıl sonra onkoloji hastaları ile çalışmak üzere çalıştığım 
birim değiştirildi. Hastaneye geldiğimde mevcut olan sosyal 
hizmet uygulamaları dışında çalışmalar yapmak istediğimi 
hastane başhekimine bildirdim. Başhekimimizin mesleğimi 
çok iyi biliyor olması ve yapacağım çalışmalarda sonsuz 
destek olarak yanımda olması benim en büyük şansımdı. 
Mesleğimin yapıldığı her alana saygım var ancak tedavi 
ekibinin bir parçası olarak sosyal hizmet uzmanlarının 
sahada daha aktif sosyal hizmet uygulamalarını yürütmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Sağlık ruhsal, sosyal, fiziksel ve 
tinsel alanda tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyorsa hastanın 
tedavi sürecinde sosyal hizmet uzmanı ekibin vazgeçilmez 
bir üyesi olmalıdır. Sosyal hizmet uygulamaları bireysel 
başlayıp ihtiyaç halinde grup uygulamaları ve politikaların 
oluşturulabilmesi için toplum uygulamalarına 
dönüşebilir.  yıldır onkoloji hastaları ile çalışmaktayım. 
Kanser hastalarının ayni ihtiyaçlarının karşılanması için 
Şefkateli Mağazası Projesi, kanser farkındalığı oluşturmak 
için Kanser Hasta Okulu Projesi, kemoterapi alan hastalara 
Uğraş Terapi Merkezi Projesi ve hastaneye gelen hastaların 
çocuklarını bırakabileceği Çocuk Eğlence Merkezi projelerini 
yürütmekteyim.

Mesleğiniz ne olursa olsun, 

hangi işi yaparsanız yapın, 

ister öğrenci, ister anne, 

ister baba, ister  sosyal 

hizmet uzmanı; FARKINIZI 

FARKETTİRİN. 

Sevgiyle  kalın...

Sedye de ya da görüşme odasında hiç fark etmez 
hastalarımıza dokunmak, yolculuklarına eşlik etmek için yeni 
başlayan her güne merhaba diyorum. İlerleyen süreçte 
yapmış olduğum görüşmelerin sonuçlarını araştırmaya dahil 
ederek akademik çalışmalar yapmayı arzu etmekteyim.

Sosyal Hizmet: Karşılıksız 
Açılan Kocaman Bir Kucak

Bir  hayale kavuşmaktı benim yolculuğumun adı. 
Sonunda  değişen hayatların vesilesi olabilmek, umutsuz 
yüreklere umut olabilmek, bir değişimin adı olabilmek nasip 
oldu bana. "Ne olursanız olun farkınızı fark ettirin" demişti bir 
hocamız. Üniversite yıllarımda ve halen meslek hayatımda 
yoluma ışık tutan bu cümle ile sonlandırmak istiyorum. 

TRSM'de bireysel görüşme etkinliği TRSM'de  hastalarımızla yaptığımız Gazete Kolaj çalışması
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HAŞİM KİRAZ

1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 
2003 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nden Kamu Yönetimi bilim alanından aldı. 1993-
2006 yılları arasında Ankara Zübeyde Hanım 
Doğumevi’nde sağlık teknisyeni olarak görev yaptıktan 
sonra aynı hastaneye 2006 yılında sosyal hizmet uzmanı 
olarak atandı. 2008 yılında Ankara Zübeyde Hanım 
Doğumevi ile Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi birleşmesi sonucunda 
oluşan yeni hastanede görev yapmaya başladı. 2011 
yılından bu yana aynı yıl uygulamaya geçen Tıbbi Sosyal 
Hizmet Uygulama Yönergesi kapsamında Dr. Sami Ulus 
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi tıbbi sosyal hizmet birim sorumlusu 
olarak görev yapmaktadır. kirazhsm@gmail.com

1990 yılında Sağlık Bakanlığı’nın açtığı tamamlama 
programına katıldığımda aynı anda yeniden üniversiteye 
girmek için hazırlanıyordum. Başarısız ve kısa süreli bir 
üniversite macerasından sonra öncelikli olarak bir meslek ve 
iş sahibi olmak ilk hedefim idi. Tamamlama programına 
devam ederken üniversite sınav sonuçları açıklandığında 
ismimin karşısında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksek Okulu’nu gördüğümde biraz üzülmüştüm. Planlarım 
kamu yönetimi alanında eğitim almaktı. Fakat (kaderin bir 
cilvesi olacak) devam ettiğim program ile yüksekokul yan 
yana idi. Bu durum her iki eğitimi de sorunsuz tamamlamama 
yardımcı olmuştu. sosyal hizmetlerdeki eğitim devam ettikçe 
kendime en uygun okulu seçtiğimi anlamam uzun sürmedi. 
1993 yılında ilk görev yerim olan Ankara Zübeyde Hanım 
Doğumevi’ne tayinim çıktı. Sağlık teknisyeni olarak görev 
yaparken çalıştığım hastane ve komşu hastanedeki sosyal 
hizmet uygulamalarını izleme fırsatı bulmuştum. Bir sosyal 
hizmet uzmanının hastanede neler yapabileceği konusunda 
fikir sahibi olmaya başlamıştım. Bu nedenle ilk staj uygulama 
yerimi Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi olarak belirledim. Staj 
sırasında yaptığım faaliyet ve çalışmalardan sonra kesin 
kararımı vermiştim sağlık alanında çalışan bir sosyal hizmet 
uzmanı olacaktım. 4. Sınıfta yaptığımız toplum stajında da 
Mamak gecekondu bölgesinde bulunan bir aile planlaması ve 
ana çocuk sağlığı merkezini tercih etmem bu kararımı 
pekiştirdi. Ama bu alandaki en büyük hayalim Dr. Sami Ulus 
Çocuk Hastanesinde çalışmaktı. Staj yaptığım dönemde 
hasta ve yakınlarının profilini anlamaya çalışmış sorun ve 
ihtiyaçlar konusunda fikir sahibi olmaya başlamıştım. Ayrıca 
stajım esnasında çocuk psikiyatri kliniğinde çalışırken bir aile 
tedavi çalışmasına dahil edilmem sağlık ekibinde bir sosyal 
hizmet uzmanının ne denli önemli olduğunu anlamama 
yardımcı olmuştu.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı olma ısrarım uzun bir süre 
beklememe neden oldu. Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği 
için sınavı ancak 2006 yılında açtı ve o yıl sağlık teknisyeni 
olarak çalıştığım Ankara Zübeyde Hanım Doğumevi’ne 
sosyal hizmet uzmanı olarak atandım.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde çalışma hayalim devam 
ediyordu. 2008 yılında bu hayalim Sağlık Bakanlığı’nın 
verdiği sürpriz bir birleşme kararı ile gerçekleşmişti. Artık 
aktif olarak mesleği uygulama zamanı gelmişti. Bu süreçte 
tıbbi sosyal hizmet alanı da gelişme içindeydi. Hastanelere 
yeni alımlar yapılmakta, alandaki meslektaşlarımızın hem 
merkez hem de taşrada sayısı artmaktaydı.
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Alandaki mevzuat eski ve yetersizdi. Özellikle 2. ve 3. 
basamak sağlık hizmetleri uygulamalarında yeni mevzuata 
ihtiyaç bulunmaktaydı.

Hastanemiz 3. basamak sağlık hizmeti verdiği için kronik 
(yandal uzmanlığı olan) hastalıkların takibi ön planda 
olmaktadır. Çocuk onkoloji, çocuk kardiyoloji, çocuk 
endokrinoloji, çocuk nefroloji ve çocuk enfeksiyon klinikleri 
yoğun çalışılan kliniklerin başında gelmektedir. Hastalığı 
şekli, seyri ve çocuğun durumu her bölümde ayrı 
psikososyal müdahale yapmayı gerektirmektedir. Çocuk 
Endokrin kliniğinden sorumlu olduğum için bu hastalık 
grubuna yönelik müdahaleden bahsetmek gerekmektedir.

Alanda çalışan 

meslektaşlarımız ile 

beraber yaptığımız yoğun 

çalışmalardan sonra 2011 

yılında “Tıbbi Sosyal 

Hizmet Uygulama 

Yönergesi” yayımlandı.

Endokrin hastalarına yapılan sosyal hizmet 
müdahalesinde; çocuğa ve aileye sorun çözme 
becerilerinin kazandırılması, hastalık nedeni ile ailede 
değişen rollerin ve/veya bozulan aile içi ilişkilerinin yeniden 
düzenlenmesi, ekonomik destek mekanizmalarına gerekli 
yönlendirmelerin yapılması gibi pek çok sorun/ihtiyaç 
konusunda mikro-mezzo ve makro düzeyde çalışmalar 
yapılmaktadır. Özellikle diabet hastalığı ve hastalığın 
getirdiği psikososyal ve sosyoekonomik sorunlara yönelik 
sosyal hizmet müdahaleleri bu çalışmaların başında 
gelmektedir.

Çalışmalarımızın etkinliğini arttıran bu mevzuat değişikliği 
kapsamında aynı yıl tıbbi sosyal birim sorumluluğu görevini 
aldım ve halen bu görevi yürütmekteyim. Dr. Sami Ulus 
Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Ankara’nın Altındağ ilçesinin “Çinçin” 
diye tabir edilen bölgesinde bulunmaktadır. Hastanenin 
bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısı ayrıca 
hastanenin bölge hastanesi olma niteliği (il dışından gelen 
yeşilkartlı sevk hastalarının yoğunluğu) ve son dönemdeki 
sığınmacı ve mülteci göçü sonucu oluşan nüfus yoğunluğu 
hastaneye başvuran hasta profilinde belirleyici unsurlardır. 
Böyle bir bölgede yer alan bir hastanede görev yapmak 
çok boyutlu bakış açısını gerekli kılmaktadır. Hastane 
geldiğimde öncelikli olarak (birim sorumlusu olmam 
nedeniyle) evrak sistemini inceleyerek güne başlarım. 1,5 
yıldır takibini yaptığımız sağlık tedbirleri, resmi yazılar, 
vaka yönlendirmeleri vb hususlar bu incelemeyi zorunlu 
kılmaktadır. İncelediğim evrak ve vakaları diğer 
meslektaşlarıma havale ettikten sonra sorumlusu olduğum 
klinik ve polikliniklerden konsültasyon olup olmadığını da 
tespit ettikten sonra durumun aciliyetine göre ilgili servise 
ziyarette bulunurum.

Bu durum birimde çalışan tüm meslektaşlarımız için 
geçerlidir. Çocuk hastanesinde çalışmanın getirdiği bazı 
özel durumlar bulunmaktadır. Her zaman hastayı yerinde 
değerlendirmek gerekmeyebilir. Genellikle hasta refakatçi 
veya yakınları birime davet edilip görüşme birimdeki 
görüşme odasında da gerçekleştirilebilir. Hastanemizin 
eğitim ve araştırma niteliği olması nedeniyle Ankara’daki 
çeşitli üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden stajyer 
kabul etmektedir. Staj eğitimlerinin ilerleyen zamanlarında 
ilk hasta görüşmeleri ve ziyaretleri öğrencilerimiz 
tarafından gerçekleştirilmekte olup  hasta veya yakınından 
alınan bilgileri sorumlu sosyal hizmet uzmanı ile paylaşıp 
gerekli sosyal hizmet müdahalesi planlanır.
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Kronik hastalık servislerinde yatan çocuklar 10 gün-3 ay 
arası hastanede yatmaktadır. Yattıkları süre boyunca 
uygulanan tedavi süreçleri çocukları psikolojik açıdan da 
etkilemekte, boş zaman değerlendirmede sorun 
yaşamaktadırlar. Çocukların morallerinin yüksek tutulması 
iyileşme süreçlerine olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu 
konu stajyerliğimden bu yana hep gündemimde olmuştur. 
Servislerde yatan çocukların kaliteli boş zaman geçirmesi, 
morallerinin yüksek tutulması hep önceliğim olmuştur.

Unutulmamalıdır ki; mutlu 

çocuk çabuk iyileşir.

Bu kapsamda servislerde kütüphaneler oluşturulmuş, çocuk 
kitapları, çocuk dergileri, boyama kitapları ve kalemleri, akıl 
oyunları gibi ürünler temin edilip düzenli çocuklara 
verilmektedir. Okula gidemeyen çocuk için kaynak ve 
kırtasiye desteği sağlanmakta, hastane okulu vasıtasıyla 
çocuklara ulaştırılmaktadır. Sosyal faaliyetler çocuk 
hastanesinde çocuğun moralinin yüksek tutulması çok 
önemlidir. Çocukla ilgili tüm önemli gün ve haftalarda 
gönüllülerle işbirliği yaparak organizasyonlar 
düzenlemekteyiz. Bunlardan en önemlisini bu yıl 
dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz “Geleneksel Dr. Sami Ulus 
23 Nisan Çocuk Şenliği” oluşturmaktadır. Okuyucularımız ve 
meslektaşlarımız şenliğimiz ve birimimizin faaliyetleri ile ilgili 
ayrıntıları internetten sorgulama yaparak bulabilirler.
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BERFİN YAZICI

UYGULAMA DERSİ 
DENEYİMİ: LÖSEV ÖRNEĞİ

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden 2018 yılı 
Haziran ayında mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformunda gönüllü çalışmalar 
yaptı. Şu an LÖSEV-Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfında 
Orta Anadolu Bölge Sorumlusu olarak çalışıyor. 
yaziciberfin.1996@gmail.com
yaziciberfin.1996@gmail.com

Sosyal hizmet sosyal değişmeyi ve 

kalkınmayı, bireylerin 

güçlendirilmesini ve 

özgürleştirilmesini hedefleyen 

uygulama temelli bir meslektir. Bu 

yüzden de eğitim öğretim sürecinde 

uygulama deneyimini en çok 

gerektiren mesleklerden biridir. Bir 

sosyal hizmet öğrencisi lisans 

sürecinde geçirdiği bu uygulamayı 

ne kadar verimli değerlendirirse 

alanda çalışmaya o kadar hazırlıklı 

olacaktır.

LÖSEV-Lösemili Çocuklar Vakfı makro ve mezzo düzeyde 
sosyal hizmet uygulamalarının nitelik ve nicelik olarak fazlaca 
deneyimlenebileceği bir sivil toplum kuruluşudur. Mikro 
düzeyde bireysel müdahaleler ise hem vakfa kayıtlı danışan 
sayısının fazlalığı hem de talepler doğrultusunda daha azdır. 
Çocuk, genç ve yetişkin danışanlar için hem nakdi, ayni ve 
psikososyal ihtiyaçları hem de katılımları gözetilerek çeşitli 
projeler oluşturulmuştur. Bu projeler çoğunlukla mezo düzeyde 
grup çalışmalarını içermektedir. Bu grup çalışmaları genellikle 
kapalı olmamakla birlikte katılımcıları her hafta 
değişebilmektedir. Bu grup çalışmalarının yanı sıra 
danışanların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli etkinlikler 
yapılmaktadır. Çocuklar için etüt grupları, gençler için kamplar, 
yetişkinler için dans, örgü gibi talepleri doğrultusunda 
etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinlikler aslında onların 
birbirlerinin yaşanmışlıklarını anlayıp empati kurdukları 
birbirilerine destek oldukları başka bir süreç haline gelmeye 
başlamıştır. Bireysel müdahaleler ise çoğunlukla danışanın 
özel olarak talep iletmesi üzerine meslek elemanının bu 
sürece dahil edilmesiyle başlamaktadır.

Kurumda psikososyal destekler bu şekilde iletilirken nakdi ve 
ayni yardımlar da danışanın en kolay ulaşabileceği şekilde 
iletilmektedir. Ayni yardımlar danışanların tedavisi bitene kadar 
düzenli olarak ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda 
iletilmektedir. Nakdi yardımlar ise danışanlara eşit ve 
ihtiyaçları doğrultusunda belirli sürelerde ve belirli miktarlarda 
iletilmektedir. Kurum tarafından verilen bu hizmet dışında 
danışanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 
Belediyeler, Sosyal Hizmet İl Müdürlükleri gibi kamu 
kurumlarına da yönlendirilmektedir. Tedavileri bittikten sonra 
ise aradaki bağ koparılmamaktadır.

LÖSEV gibi bir kurum bir sosyal hizmet uzmanına zaman 
yönetimi, hızlı düşünüp doğru kararlar verme, analitik 
düşünebilme, stres yönetimi gibi birçok bireysel beceri 
konusunda katkı sağlamaktadır. Hastalık sonucunda 
danışanın hayatını kaybetmesi, danışan yakınının bu durumu 
kabullenmesi, yas süreci ve sonrası durumu ise sosyal hizmet 
uzmanına mesleki anlamda daha dirençli tecrübeler 
kazandırmaktadır.

Hem uzmanın bu duruma direnç 

kazanması hem de bu süreci danışan 

yakınları açısından sağlıklı 

yürütebilmesi için ölüm ve yas 

süreciyle ilgili mesleki bilgisini 

arttırması gerekmektedir.
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Son olarak sosyal hizmet uygulama sürecinin devamlılığı, 
kurumda geçirilen vaktin verimliliği, kurum raporlarının 
düzenli olarak yazılması gibi konular ise bu süreçte 
öğrencinin gelişimine en çok destek verici olan 
durumlardır. Bu durumların takibinin hem öğrenci hem de 
süpervizör tarafından yapılması uygulama sürecinin 
verimliliğini arttıracaktır.

Bu süreçte sosyal hizmet öğrencisi mesleki anlamda hem 
süpervizörlerinin hem de kurumdaki diğer meslek 
elemanlarının deneyimlerini dikkate almalı hem de mesleki 
gelişimi için akademik anlamda çaba göstermelidir. Sosyal 
hizmet uygulaması dersi lisans yaşamının belki de en önemli 
derslerinden biridir. Bu yüzden bu süreç oldukça önemlidir. Bu 
süreçte farklı kurumlar deneyimlemek ise öğrenciyi daha çok 
düşünmeye, daha çok vaka çalışmaya ve farklı hassas 
gruplarla farklı pratikler yapmaya itecektir.
LGBTİ+, sığınmacı, istismara uğramış kadın ve/veya 
çocuk, kanser hastası, mevsimlik işçi vb. birçok hassas 
grupla çalışma deneyimi yaşamak öğrencinin danışan 
grubun özellikleri, ihtiyaçları, talepleri gibi farklı konularda 
hızlı ve pratik çözümler üretmeye başlamasını 
sağlayacaktır.

Bu sebeple sosyal hizmet uygulama 

dersi lisans hayatının vazgeçilmez 

bir parçası ve öğrencinin meslek 

hayatına ilk adım attığı noktadır.
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PROF. DR. ARZU İÇAĞASIOĞLU ÇOBAN

Tarihsel süreç içinde bireylerin ve toplumların değişen, 
dönüşen ihtiyaçları, sosyal hizmetin yalnızca bu odakta faaliyet 
göstermesini imkânsız kılmış ve sosyal hizmet, bir bilim ve 
meslek olarak gelişmiştir (Paine 1990; akt: Reamer, 2018:21).
Günümüz dünyasında hemen her ülkede insanların ve 
toplumların karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde, 
ihtiyaçların giderilmesinde sosyal hizmet mesleği hayati bir 
öneme sahiptir. 
Özellikle de piyasa ekonomisinin hakim olduğu, kaynakların 
giderek sınırlı hale geldiği ve bakım, koruma, rehabilitasyon 
gibi alanlarda devletlerin sorumluluğunun azaldığı (azaltıldığı) 
bir süreçte “insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; 
sosyal değişimi destekleyen; insanların iyilik hallerinin 
geliştirilmesi için birey, aile, grup ve toplum düzeyinde insan 
ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi, özgürleştirmeyi ve 
insan işlevselliğini artırmayı amaçlayan” (Sosyal Hizmet 
Okulları Derneği, 2018:4) sosyal hizmet mesleğinin bir ülkede 
birey ve toplum için taşıdığı önem giderek artmaktadır. 
Birey ve toplum odağındaki fiziksel, sosyal, psikolojik, 
ekonomik, kültürel gibi pek çok farklı alanda yukarıda sayılan 
amaçlara ulaşmak için çabalayan sosyal hizmet mesleği, 
doğası gereği farklı disiplinlerin bilgi ve becerilerini bilmek ve 
kullanmak durumundadır. Bu nedenle meslekleşme sürecinde 
gönüllü çabalarla başlayan girişimler alandaki ihtiyacı 
karşılamakta yetersiz kalmış, sistematik bilgi ve uygulamalara 
ihtiyaç duyulmuştur.

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, 
1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyal Hizmet Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine ve 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında 
yüksek lisansını tamamlayan yazar, 2007 yılında, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim 
Dalında “Ailelerin Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi: Ankara 
Örneği” konulu tez çalışmasını tamamlayarak doktor 
ünvanını kazandı. 2012 yılında sosyal hizmet doçenti, 2017 
yılında profesör olan yazar, akademik yaşamını 2004 
yılından itibaren Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde sürdürmektedir. Aile 
sorunları, ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları, aile 
politikaları, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, engelli bireyler 
ve sorunları, engellilere yönelik hizmet ve politikalar, sosyal 
hizmet eğitimi alanlarında akademik çalışmalarına devam 
etmektedir.

Sosyal Hizmet: Gönüllü 
Çabalardan Bir Bilim ve 
Mesleğin Doğuşu
Sosyal hizmet mesleği ilk olarak 

“yoksulluğun lanetine yanıt vermek” 

amacıyla ortaya çıkmıştır.

Bu da sosyal hizmet mesleğinin salt 

gönüllülük/vicdanla yapılamayacak 

bir iş olduğu kavrayışını ortaya 

çıkarmıştır. Bu kavrayışın sonunda 

sosyal hizmet uzmanlarının bilimsel 

bilgi ve beceriye dayanan eğitimleri 

başlamıştır.
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Dünyada sosyal hizmet eğitiminin başlaması 1800’lü 
yılların sonuna denk gelmektedir. Ülkemizde ise 1950’li 
yılların sonunda bu eğitimin başladığı görülmektedir. 
Sosyal hizmet eğitimi başlangıcından bu yana daima (daha 
doğru bir ifadeyle, zorunlu olarak) dinamik, değişime açık, 
dünyanın ve verildiği ülkenin güncel koşullarına uygun 
olarak kendini geliştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu alanda 
son dönemde önemle karşımıza çıkan bir olgu eğitimde 
belli standartların sağlanması ve eğitimin akredite 
edilmesidir. Bu açıdan eğitiminin uluslararası standartlarda 
sunuluyor olması önemli bir mesele olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

 
Derneğin genel amacı; “ülkemizde sosyal hizmet eğitim ve 
öğretiminin sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk 
ve farklılıklara saygı temelinde uluslararası standartlar 
doğrultusunda nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır”.

2006 yılından sonra Alptekin (2016)’in de 
belirttiği gibi sosyal hizmet eğitimi alanında 
“kontrolsüz bir büyüme” baş göstermiştir.

“Ne olacak bu sosyal hizmetin 
hali?” Sorusuna bir yanıt 
olarak Sosyal Hizmet Okulları 
Derneği
Son birkaç yıldır hangi sosyal hizmet öğrencisine, sosyal 
hizmet uzmanına veya akademisyenine sorsanız sorun, 
hepsinin sosyal hizmet / bir alan olarak sosyal hizmetler ve 
sosyal hizmet eğitimi ile ilgili olarak yaygın endişelerinin 
olduğunu görmeniz mümkündür.
Ülkemizdeki sosyal hizmet eğitimi 2002 yılına kadar tek 
eğitim kurumu olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Hizmetler Yüksekokulu’nda yürütülmüştür. 2002 yılında ise 
ülkemizde Vakıf Üniversitesindeki ilk sosyal hizmet bölümü 
olan sosyal hizmet bölümü Başkent Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmıştır.

Son on iki yılda yaşanan bu büyüme her ne kadar başlangıçta 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet uzmanı açığını 
gidermek konusunda önemli bir fırsat olarak görülse de 
geldiğimiz noktada durumun böyle olmadığı net biçimde 
ortadadır. Yeni açılan üniversitelerde sosyal hizmet eğitimi 
almış hiçbir akademisyenin olmaması, açıköğretim 
fakültelerinde sosyal hizmet bölümlerinin açılışı durumun daha 
da vahim bir hal almasına yol açmıştır. Yaygın kaygılar sosyal 
hizmetin bir bilim ve meslek olarak gelişmesi için emek 
harcayan akademisyenleri de kaygılandırmış ve sorunun 
çözümü için süreçte kimi zaman kişisel kimi zaman da küçük 
gruplar halinde harcanan çabaların örgütlü hale gelmesine yol 
açmıştır.
Bu kaygıdan hareketle Sosyal Hizmet Okulları Derneği 
(SHOD) 31 Aralık 2015 tarihinde kurulmuştur.

Bunun yanı sıra dernek;
- Sosyal hizmet eğitim-öğretim programlarının evrensel ilke ve 
normlara ve ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, 
- sosyal hizmet eğitim programları için akreditasyon, 
değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de 
sosyal hizmet eğitim kalitesinin yükseltilmesi yönünde güçlü bir 
yapı oluşturmak ve 
- sosyal hizmet eğitim ve öğretim programlarının niteliğinin ve 
etkililiğinin geliştirilmesi yönünde standart birliğini sağlamayı 
da amaçlamaktadır.
Sosyal hizmet eğitiminde yaşanan sorunlar SHOD 
kurulmadan önce de akademisyenleri ve alanda çalışan 
sosyal hizmet uzmanlarını endişelendirmiş ve bu sorunlara 
yönelik çabalar ilki 2009 yılında Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği Genel Merkezi ve Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 
ortaklığında Isparta’da düzenlenen “Türkiye’de Sosyal 
Hizmet Eğitiminde İhtiyaçlar Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı” olmak üzere aralıklarla sosyal hizmet eğitim 
çalıştayları düzenlenmesini sağlamıştır. SHOD kurulduktan 
sonra ise bu eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi görevini 
üstlenmiştir.

8. Sosyal Hizmet Eğitim 
Çalıştayı: Sosyal Hizmet 
Çekirdek Eğitim Programı 
(SHÇEP)
8. Sosyal Hizmet Eğitim Çalıştayı 12 Ekim 2018 tarihinde 
SHOD tarafından Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü işbirliği ve ev sahipliğinde 
Ankara’da düzenlenmiştir. 
Çalıştayın ana amacı sosyal hizmet eğitimine ilişkin 
akreditasyon sürecinin resmi olarak başlatılabilmesi için gerekli 
alt yapının oluşturulmasıdır. 
Bu kapsamda SHOD tarafından hazırlanan SHÇEP Taslağı 
ülkedeki farklı sosyal hizmet bölümlerinde görev yapmakta 
olan sosyal hizmet akademisyenlerinin görüşüne sunulmuş ve 
tartışılmıştır.
Çalıştaydan beklenen sonuç SHOD’un sosyal hizmet 
bölümlerini akredite edebilmesi için gereken yasal onayı 
alabilmek amacıyla başvuru yapma noktasında harekete 
geçmesidir.
KAYNAKLAR
Alptekin, K. (2016). Başlangıçtan bugüne ve yarına Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi. Nobel Akademik 
Yayıncılık: Ankara.
Reamer, F. G. (2018). Sosyal hizmet etiği ve değerleri. Çev. Editörü: Hakan Acar. Nika Yayınevi: 
Ankara.
Sosyal Hizmet Okulları Derneği (2018). “Sosyal Hizmet Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (SHÇEP) 
2018”.
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BÖLÜM TANITIMI
 

Sosyal hizmet, birey, grup ve toplumun sosyal çevre ile 
bağlantılı sorunlarını -ki bu sosyal çevre aile, okul, işyeri, 
toplum, yasalar, politikalar olabilir- çözmekte yardımcı olmayı 
hedefleyen bir meslek ve disiplindir.
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet 
Bölümü 2002-2003 Akademik yılında eğitim öğretime 
başlamıştır. Türkiye’nin en köklü ve saygın bölümlerinden biri 
olan Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Türkiye’nin 
ikinci, Vakıf Üniversiteleri içinde ise ilk Sosyal Hizmet 
Bölümüdür. Bölümde 2018 yılı itibariyle 2 Profesör, 1 Doçent, 
1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 1 
Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. 
Bölümümüz öğretim kadrosu ve öğrencileriyle birlikte sosyal 
hizmet eğitiminin her alanında ve Türkiye’nin farklı illerine 
yayılan saha çalışmalarındaki başarılarıyla öne çıkmaktadır. 
Bölümümüzün en önemli özelliklerinden biri öğretim 
elemanlarının tamamı sosyal hizmet eğitimi almış alanında 
deneyimli kişilerden oluşuyor olmasıdır. Sosyal hizmet 
bölümlerinin çoğaldığı bir süreçte bu durum önemli bir fark 
yaratmaktadır.
Sosyal hizmet eğitimi öğrenciye geniş bir bakış açısı, analiz ve 
değerlendirme becerisi kazandırır. Bu nedenle sosyal hizmet 
eğitimi, öğrenciyi yalnızca bir meslek sahibi yapmakla kalmaz, 
bunun ötesinde öğrencinin kişisel gelişimine de önemli 
katkılarda bulunur. Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans 
programları yürütülmektedir.

Eğitim süresince uygulamalara büyük önem verilmektedir. 
Eğitim programının 1/3’i uygulama derslerine ayrılmış olup, 
öğrencilerimiz Ankara içi, Ankara dışı ve yurt dışında çeşitli 
sosyal hizmet kuruluşlarında, hem akademik hem de kuruluş 
danışmanları gözetiminde uygulama gerçekleştirmektedirler.
Bölümümüz açısından öne çıkan bir diğer konu da yurt dışı 
ilişkilerdir. Öğrencilerimiz ERASMUS ve HUSBİK programları 
kapsamında 15 farklı Avrupa ülkesinde eğitim ve staj 
olanağına sahiptir. Bölümümüzden alınan diplomanın 
uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Aynı zamanda 
öğrencilerin üniversite içinde, ilgili alanlarda yan dal ve çift 
anadal programlarına kayıt yaptırabilme olanağı vardır. 
Böylece öğrenciler, sertifika ya da çift diploma sahibi 
olabilmektedir.

Lisans Eğitimi
Bölümümüzde öğrenciler, birinci sınıftan başlayarak sosyal 
hizmet kurumlarını tanımakta, bu kurumlara giderek yerinde 
incelemekte ve üçüncü sınıftan başlayarak da birey, grup ve 
toplumla çalışma uygulaması yapmaktadır. Eğitim programı, 
sınıf içi eğitim yanında alanda uygulamayı, sosyal hizmet 
alanlarına giren konularda araştırma yapmayı ve proje 
çalışmalarını içermektedir. Kuramsal ve pratik eğitimin küçük 
gruplar halinde, etkileşime olanak sağlayan şekilde ve öğretim 
elemanlarının yakın gözetiminde verilmesi önemsenmektedir.
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Yüksek Lisans Eğitimi
Yüksek lisans programı 2012 yılından beri tezli ve tezsiz 
programlar kapsamında devam etmektedir. Lisansüstü Eğitim 
ve Sınav Yönetmeliği kapsamında lisans son sınıf öğrencileri 
özel öğrenci statüsünde yüksek lisans programından ders 
alabilmektedir.Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının 
odağını klinik sosyal hizmet oluşturmaktadır. Temelde birey, 
grup ve aile düzeyinde insanın iyilik halinin gerçekleştirilmesi 
amacına yönelen klinik sosyal hizmet uygulaması, "çevresi 
içinde birey" kavramlaştırmasına özel önem vererek, 
psikososyal gelişme, davranış bozuklukları, kişilerarası ilişkiler, 
çevresel stres ve sosyal sistemlere ilişkin bilgi ve teoriye 
dayalıdır. 

Programının temel amacı, Türkiye 

koşullarında, birey, aile ve küçük 

gruplara yönelik olarak sosyal 

hizmet teori ve yöntemlerinin ruhsal 

bozuklukları da içerecek biçimde 

psikososyal işlevsizliklerin, 

yoksunluk ve yetersizliklerin 

önlenmesi ve giderilmesinde rol ve 

işleve sahip olacak yeterlilikte klinik 

sosyal hizmet alanında yetkin sosyal 

hizmet uzmanı yetiştirmektir.
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Teknoloji ve Sosyal 

Çalışma Mesleğinin 

Buluşma noktası: 

Sosyal Çalışma 

Podcast

Bilindiği üzere podcast, Apple tarafından geliştirilmiş bir 
müzik dinleme aracı olan ipod’un “pod”’u, İngilizce 
yayınlamak anlamına gelen “broadcasting” kelimesinin 
“cast”inin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir 
kelimedir. Teknolojinin geliştirilmesiyle hayatımızdan 
yavaş yavaş çıkan radyoyla edindiğimiz dinleme 
kültürünün yeni temsilcisi podcast yayıncılığı, önce 
Apple podcast daha sonra ise diğer podcast yayınlama 
sayfaları aracılığıyla yaygınlaşmaya başlamış, günlük 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 
Günümüzde, sadece işitsel değil aynı zamanda görsel 
olarak da yayınlanan ve  insana dair her şeyin 
konuşulduğu podcastler, çok farklı amaçlar için 
kullanılabileceği gibi öğrenmek, bilgi edinmek için de 
önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Öyle ki artık 
akademik çalışmalarda nasıl kaynak gösterileceği bile 
APA tarafından gösterilmeye başlandı.

Sosyal çalışma mesleği için de bu durum  böyle. Açık bir bilgi 
kaynağı Podcastler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere farklı ülkelerde önemli bir kaynağı. En popüleri 
Türkiye’de psikososyalhizmet.com sayfası üzerinden Türkçe 
dökümleri  yayınlanan The Social Work Podcast  olmak üzere, 
in SocialWork, Show About Race, Pod Save the People gibi 
sosyal çalışmacıların  hazırladığı ve sosyal çalışmacıların 
yararlanabileceği çokça podcast mevcut.

DR. UMUT YANARDAĞ*

*

Umut Yanardağ, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümünden, 2013 yılında Maltepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı  İnsan Hakları Tezli Yüksek Lisans programından, 
2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet  Anabilim Dalı  Sosyal Hizmet Doktora 
programından mezun oldu. Bir yılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda, 9 yılı Sağlık Bakanlığına bağlı 
hastanelerde olmak üzere 10 yıl boyunca kamuda sosyal çalışmacı olarak görev aldıktan sonra 2018 yılında T.C Burdur 
Mehmet Akif Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Çeşitli sivil 
toplum örgütlerine üye olan ve çeşitli projelerde görev alan Yanardağ,  Türkiye’nin ilk ve tek sosyal çalışma  podcastinin 
yayıncılığını yapmaktadır.

Podcast dinleme kültürünün çok yaygın olmadığı ülkemizde ise 
podcast yayıncılığı sosyal çalışma mesleği için denenmemiş bir 
yayıncılık alanıydı. Ta ki  sosyal çalışma podcast, mesleki 
alandaki yayıncılık kültürünü geliştirebilmek için Eylül ayında 
merhaba diyene dek!
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Yolcuğun ilk adımlarını 

yukarıda  paylaştığım podcast, 17 

Eylül 2018 tarihinde yayınlandı. Bu 

yazı yazıldığı tarihe kadar 516 kişi 

tarafından dinlendi. Çok yakında 

farklı ülkelerde yayınlanan 

podcastlerin Türkçe ses kayıtları 

da yayınlanacak, bölümlerin 

Türkçe ve İngilizce versiyonları, 

Youtube kanalı ile birlikte ilk 

youTuber denemelerimize şahit 

olacak. Podcaste

www.sosyalcalismapodcast.com 

adresinden, 

spotify, 

apple ve 

buzzsprout ile erişebilirsiniz.

Meslek insanı olarak daha önce Sosyal Hizmet 
Öğrencileri Derneği tarafından yürütülen 
koordinatörü olduğum Alternatif Sosyal Hizmet 
Okulu projesinin derslerini 
yayınladığımız  internet radyosu radyo alternatif 
ile deneyimlemiştim bu süreci. Biraz da bu 
deneyimin cesaretiyle nasıl podcast yayıncılığı 
yapılırı internette arayarak başladım yayıncılığa, 
her sosyal hizmet uygulamasında olduğu gibi 
çok komik bir bütçeyle yayınlanan podcast için 
web sayfası tasarlamak, bionluk sayfası 
aracılıyla bulunan freelancer’a jingle yaptırmak, 
mensubu olmaktan heyecan duyduğum 
Üniversitemizin konservatuarda müzik 
teknolojileri diye bir bölümün olmasını 
öğrenmem ve bu bölümün çok değerli hocası 
Dr. Seyhan CANYAKAN’ın ürettiği “kaikos” adlı 
eseri bana telifsiz vermesi (giriş, çıkış müziği), 
Antalya’ya giderken  evimize misafir olan  Prof. 
Dr. Arzu İ. ÇOBAN ile ilk podcast kaydımızı 
yapmamız, kayıtların temizlenmesi, spotify, 
apple üzerinden podcastin yayınlanması, ikinci 
bölüm için yenilikçi, örnek akademisyen, Prof. 
Dr. Tarık TUNCAY ile çok değerli meslek insanı, 
rap sanatçısı Dj Suppa namıyla bilinen Onur 
Aslan’ın stüdyosunda kayıt yapmamız…
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ANNEM 

UĞRUNA

(ONE TRUE 

THING)

FILMIN ADI: ANNEM UĞRUNA (ONE 
TRUE THING)

YÖNETMEN: CARL FRANKLIN
TÜRÜ: DRAM

YAPIM YILI: 1998
ÜLKE: ABD

DIL: İNGILIZCE
SÜRESI: 128 DK.

ELİF TOPÇU*

*

Hacettepe Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
Hizmet Bölümü 3. Sınıf 
Öğrencisi eliftopcu4@gmail.com

Yaşamımızda, okuduğumuz 
kitaplar, izlediğimiz filmler oldukça 
büyük öneme sahiptir. Kimisi 
derin yaralar açar kimisi fazlaca 
düşündürür işte 1998 yapımı 
Annem Uğruna filmi izleyenleri 
düşündüren bir film olmuştur. 
Filmdeki dört kişilik Gulden 
ailesini izlerken çoğu zaman 
kendi ailemizden kesitler buluruz.

Gulden ailesi karmaşık ve çatışmalı bir aile yapısına sahiptir. 
Aile içinde genellikle anne-oğul, baba-kız ikilisi ile karşılaşırız. 
Oidipal dönemden bildiğimiz ve alışkın olduğumuz bu ikili 
ilişkiler Gulden ailesinde sonradan değişecek olsa da uzun 
zaman aileyi kapsamı altına almıştır. Kariyer hayatında son 
derecede başarılı ve saygın George (evin babası) ve onun 
yolundan giden, babasını rol model alan başarılı Ellen hayatı 
boyunca babası gibi olmak istemiş ve bu doğrultuda hırsla 
çalışmıştır. Fakat Ellen’in kardeşi Brian ise babası ve 
ablasından farklı olarak derslerinde başarı gösteremeyen ve 
çalışmaya ilgi duymayan bir karaktere sahiptir. Ev hanımı ve 
çok sosyal bir kadın olan evin annesi Katherine kasabadaki 
arkadaşları ile sürekli faaliyetler düzenleyen bir kadındır.
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Gulden ailesini izlerken kendi hayatımızdan ya da 
çevremizdeki aile hayatlarından birçok ayrıntı ile 
karşılaşırız. Örneğin aile yaşantılarında rastlanan kopuk 
anne-kız ilişkisi filmde oldukça yoğun bir biçimde 
işlenmiştir. Anlaşamayan anne-kız, buna rağmen fazla 
ilgili bir anne, sıkılgan bir kız… Bu ilişkileri uzun yıllar 
sürse de bir gün yakın olmayı başarmışlardır. Ama 
maalesef bu ilişkinin düzelmesini sağlayan durum 
hastalıktır. Satir, aile dengesinin hastalık gibi önemli bir 
olay ile değişime uğrayacağını söyler. Filmde tam da bu 
değişimi görürüz. Kanser teşhisi konan ve günden güne 
kötüye giden Katherine aileyi geri bir araya getirmiştir. 
Fakat çatışmalar da oldukça fazla olmuştur. Evdeki 
herkesin belli rolleri varken artık tüm denge ve roller 
değişmiştir. Ellen yemek yapmaya, çamaşır yıkamaya ve 
evi temizlemeye başlamıştır. İşte bu sıralarda Ellen 
annesine ne kadar haksızlık yaptığını aslında işlerinin ne 
kadar zor olduğunu görmüştür. Daha fazla vakit 
geçirmek ister fakat görür ki çok geç kalmıştır. Yine de 
gün gün ölüme yaklaşan Katherine durumu çok kötü 
olmasına rağmen kızı Ellen’in onun için yaptığı şeylerin 
farkındadır.
Aile dengesi, kapalı aile sistem ilişkileri, hiyerarşik sistem, 
sınırlar… ile birlikte Gulden ailesini konu alan Annem Uğruna 
filmi sosyal hizmet bakış açısıyla izlendiğinde çok daha 
anlaşılır hale geliyor. İnsanın biyopsikososyal bir varlık 
olduğunu ve çevresi içinde birey anlayışının önemini bir kez 
daha anlıyoruz.

Aile kavramına ister Virginia Satir gibi 

ister Salvador Minuchin gibi 

yaklaşalım unutmamamız gereken şey 

ailenin gerçekten en önemli kurum 

olduğudur. Annem Uğruna filmini 

izlemeniz umuduyla, iyi seyirler…
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…VE UMUT 

SAHNEDE!

Sosyal hizmet mesleğinde “umut” ne 
kadar çok önemlidir, değil mi değerli 
meslektaşlarım… Değişimin, 
dönüşümün, gelişimin mesleği olan 
sosyal hizmette iyilik halini yükseltme 
çabamızın motivasyonu umuttan başka 
nedir ki! Olması beklenilen veya olacağı 
düşünülen şey, ümit… Sizlerle 
paylaşmak istediğim bir tiyatro oyunu 
var ki o da aynı adı taşıyor, “Umut”.

Umut Hakkında Kısa Kısa…

ARŞ. GÖR. MERVE DENİZ PAK*

*

2015 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sosyal HizmetBölümlerinde çift anadal 
lisans programlarını tamamlayarak birincilikle mezun oldu. Eğitimi sırasında GATA ve Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanelerinde tıbbi/psikiyatrik sosyal hizmet alanlarında şizofreni hastaları ve bağımlılığı 
olan bireylerle çalışmalar yaptı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Organ Nakli ve 
Etik" ve "Genetik ve Etik" konulu Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışmalarında ödüller aldı. Yüksek Lisansını 
Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, klinik odaklı Sosyal Hizmet Anabilim Dalında “Behçet 
Hastalarının Yaşadıkları Güçlüklerin ve Sosyal Hizmet Gereksinimlerinin Belirlenmesi” başlıklı teziyle; eş 
zamanlı olarak Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Danışmanlığı Anabilim Dalında “Behçet 
ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı Olan Çiftlerde Evlilik Doyumu”başlıklı çalışmasıyla 2017 yılında 
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora 
eğitimine devam etmektedir. 2016 yılından beri Başkent Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Sağlık psikolojisi, aile terapisi, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, 
afetlerde sosyal hizmet ve göç ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

Umut, tek perde olarak Devlet Tiyatroları tarafından 
Ankara’da Büyük Tiyatro, Cüneyt Gökçer Sahnesi ve 
İrfan Şahinbaş Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. 
Oyun, bugün içinde yaşadığımız dünyada kent ve 
doğa karşıtlığı üzerinden insanı sorgularken, 
insanların kendileriyle ve doğayla yüzleşmelerini 
sağlıyor. Başka bir söyleyişle bir “soruşturma” 
yaklaşımıyla çağın algılanmasına zemin hazırlıyor.
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Salon karartılırken, çok 

hafif başlayan, giderek 

yükselen, kesilir gibi 

olurken yeniden çılgınca 

artan bir ezgi duyuluyor. 

Sonrasında trafiğin ve 

korna seslerinin 

oluşturduğu kısa süreli bir 

telaş… Derin bir sessizlik… 

Adeta tüm dünyaya 

haykırırcasına inadına 

canlı, inadına güçlü 

çığlıklar: Savaş, Barış, 

Başkaldırış!

Oyunda tıpkı insanlığın geldiği durumu tasvir edercesine 
simsiyah giyimli “soruşturmacılar” adı verilen kişiler 
kentsel dönüşümün hakim olduğu, çevrenin kirlendiği, 
insan ilişkilerinin önemini yitirdiği, insanın değerlerinin 
çürüdüğü ve nesnelerin boyunduruğu altına girdiği 
dünyayı araştırıyorlar. Bu karakterlerin özünde ise bilinç 
akışı içerisinde insanlığın korkuları, kaygıları, şüpheleri yer 
temsil ediliyor. Diğer karakterler ise kötü ruh, evrensel ruh, 
cellat, mezarcı, işçi ve köylü…
 
Oyunda hızlı bir dönüşümden sonra ortaya çıkan “yeni 
dünya” pek çok canlının yaşamını sürdürmesini engelliyor. 
Kentler içinde kaybolan insanlar, doğadan kopuş, toplumu 
oluşturan bireylerin birbirlerine yabancılaşması, toplumun 
şehir hayatında, modernleşme içerisinde kendini 
yitirmesi… İnsanın bu distopyada kendisini kaybettiği anda 
da "Makine soyutu eziyor", "Kötü ruh en çok şiirden 
korkuyor" ve "Köyün doğayı sorgulamasıdır güneş" 
söylemleri yankılanıyor. Demir parmaklıklar arasına 
hapsedilmiş insanlar da çıkış yolu bulamıyorlar ve "Sözle 
arası açılmış insan" söylemiyle insanın dünyadan 
soyutlanmış olarak sunulduğunu görüyoruz. Ama temsilde 
bunu reddeden bir tutum da var: “Kent, doğaya ters 
düşmeye başladı mı anlamsızlaşıyor. İnsanın konumu 
ıssızlık oluyor böyle bir kentte. Oysa insan ıssızlığı 
gidermek için geldi dünyaya”. Bu yeni yaşam koşulları 
nasıl değişecek? Tüm bunların karşısında yaşamın 
devamlılığı için tek bir seçenek var: Umut.

Böyle bir yolculuğun ardından Seyfi Babanın evine 
ulaşır. İçerisi karanlık olan evde Seyfi Babayı görebilmek 
için bir kibrit çakan şair aydınlanan ortamda gördüklerini 
şu şekilde belirtmektedir;



SAYFA 50 • SOSYAL HİZMET MAGAZİN • TİYATRO  • KASIM 2018 • ARŞ. GÖR. MERVE DENİZ PAK

Temsilde anlamı derinleştirmek, izleyicilerin içsel 
sorgulama yapmaları ve  hem kendileriyle hem de 
doğayla yüzleşmeleri adına sesler, efektler, müzikler, 
ışıklar, danslar, sinevizyon, lazer gibi pek çok teknik 
kullanılıyor. Bu kısacık ama çok etkili temsil bittiğinde ise 
adeta kendinizle yüzleşiyorsunuz. Tiyatro  da zaten 
bunun için güzeldir; hem düşünmeye zorlar bizi hem 
sorgulamaya…

Bireylerin, grupların (özellikle de yoksullar, engelliler, 
göçmenler, kadınlar, çocuklar gibi dışlanmaya maruz 
kalanlar), toplulukların ve en nihayetinde tüm toplumun 
yaşam şartlarını iyileştirmeyi, çevreleri ile uyumlu 
biçimde yaşamlarına yardım etmeyi, onları 
güçlendirmeyi, insan haklarını korumayı ve sosyal 
adaleti sağlamayı hedefliyoruz. Fakat tüm bu süreçler 
bazen hiç de kolay olmuyor ve değişimin 
gerçekleşmesinin önünde ciddi motivasyon eksiklikleri 
bulunuyor. Müracaatçı sisteminin kişisel ve sosyal 
özellikleri, değişime olan inanç, psikososyal işlevselliğin 
yeterliliği, değişim kapasitesi ve hazırbulunuşluğu, 
sosyal çevreyle olan ilişkiler, çevredeki diğer bireylerden 
gelen desteğin boyutu, bireysel ve toplumsal kaynakların 
varlığı müdahale sürecinde karşımıza çıkıyor. Sosyal 
hizmet uzmanları da bu süreçte önemli roller üstleniyor. 
Albert Camus’nun da söylediği gibi, “Umudun kalmadığı 
yerde, bizlere umudu yeşertmek düşer!”

Sosyal Hizmetin Misyonu: 
Umudu Yeşertmek!
Sosyal hizmet uzmanları olarak çevresel bozulma ile 
insanın var oluşu ve ihtiyaçlarının değişimi, sanayileşme, 
kentleşme, endüstriyel kirlenme, iklim değişikliği, doğal 
kaynakların tüketimi gibi meselelerle çok yakından 
ilişkiliyiz.



ANLATI
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SON 

KONUŞMA

Son konuşma adlı kitabı okurken 
çoğu bölümünde aslında ne kadar 
umutsuz yaşıyor olduğuma dair 
düşüncelere daldım. Carneige 
Mellon’da bilgisayar profesörü olan 
Randy Pausch’ un yaşamı 
sevmesi ve son zamanları 
olmasına rağmen hala azimle bu 
dünya için bir şeyler yapıyor 
olması beni adeta derin bir 
uykudan uyandırdı.

ELİF TOPÇU

İyi bir baba, iyi bir eş ve iyi bir bilgisayar 
mühendisi olan Randy Pausch’a 46 yaşında 
iken pankreas kanseri teşhisi kondu ve 
sadece birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi. 
Pausch şöyle düşündü:

Kitabın Adı: Son Konuşma 
Yazarlar: Randy Pausch ve Jeffrey 

Zaslow
Yayım Tarihi: 8 Nisan 2008

Yayınevi: Butik Yayıncılık
Tür: Otobiyografi

Dil: Türkçe 
Sayfa Sayısı: 240

“Her ne kadar kendim için üzülecek 
yeterince sebebim olsa da, bunun aileme 
ayrıca bana da bir faydası olmazdı. Bu 
sınırlı zamanımdaki en önemli kısım 
ailemle olmak ve onlarla ilgilenmek.”

Randy hala şansı varken çocuklarına yirmi 
yılda öğretebileceklerini bu kısa zamanda 
nasıl öğretebileceğini düşünmeye başladı. 
Çünkü çocuklar ebeveynlerinin yaşamlarına 
dair bazı öykülerini bilmek ister. Randy’nin bu 
düşünceleri onu Carnegie Mellon 
Üniversitesi’nde bir “son konuşma” yapmaya 
itti. Bu son konuşmasında yaşamın güzelliğini 
ve her ne kadar onun için az kalmış olsa da, 
yaşamı ne kadar takdir ettiğini anlatmayı 
planlıyordu. Fakat kısa bir ömrü kalmış 
olduğundan dolayı eşi Jai bu düşünceye pek 
sıcak bakmıyordu. 
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Son zamanlarını birlikte geçirmek istiyor ve 
Randy’nin yorulmasını istemiyordu. Randy 
kararlıydı ve eşine şu konuşmayı yaptı:

Konuşma günü geldiğinde kalabalık bir salon 
karşında konuşmasına hazır olan Randy ona bakan 
meraklı gözlere döndü ve :

“Çocuklarımızın yaşlarına bak; beş, iki ve bir. 
Beş yaşındaki Dylan’ın bana dair birkaç anısı 
olacak. Ama gerçekten kaçını hatırlayacak? Sen 
ve ben, beş yaşında olduğumuza dair ne kadar 
şey hatırlıyoruz? Peki ya Logan ve Chloe? 
Onların hiçbir anısı olmayabilir. Sana şu 
kadarını söyleyebilirim: Çocuklar 
büyüdüğünden kesinlikle yürekleri ağrıyarak 
‘Babam nerede, nasıl biriydi?’ sorularını 
soracak bir süreçten geçecekler. Bu konuşma 
onlara ihtiyaçları olan yanıtları verebilir.”

Randy’nin son konuşması yaşamakla ilgili oldu. Sahip 
olduğu tüm başarıları, sevdiği her şeyi, çocukken 
sahip olduğu hayallere ve hedeflere dayandırdı. 
Randy bu hayallerin çoğunu gerçekleştirmeyi 
başarması sebebiyle aslında kansere rağmen ne 
kadar şanslı bir insan olduğunu hatırladı.

“Eğer olmam gerektiği gibi mahvolmuş ya da 
somurtkan görünmüyorsam, sizi hayal 
kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Ben şu 
anda harikulade sağlıklıyım.”
Ardından dolu bir salon karşısında, insanların 
gerginliğini üstlerinden atmaları ve gerçekten sağlıklı 
olduğunu göstermek için Randy şınav çekip ortamı ısıttı. 
Kanser onu değil de o kanseri yeniyor gibiydi adeta. 
Konuşma içeriğinde çocukluğundan ve ailesinden bolca 
bahseden ve çocukluk hayallerinin çoğunu 
gerçekleştirmiş olan Pausch bizlere hayal kurmamız ve 
asla vazgeçmememiz üzerine iyi bir ders veriyor.
Gerçekten sahip olduğumuz tek şeyin zaman olduğunu 
ve bu zamanın giderek azaldığını çoğumuz biliyoruz 
ama sorun şu ki bunu sadece biliyoruz anlamaya 
çalışmıyoruz. Pausch’un son konuşmasından sonra 
hayatın gerçeklerini tüm çıplaklığı ile anlamaya 
başladım. Başkalarının düşüncelerinin peşinden değil de 
kendi kalbimin peşinden koşmayı öğreten bu kitap aynı 
zamanda bana yaşamayı ne kadar sevdiğimi hatırlatmış 
oldu. Her okuyanın bu düşüncelere ulaşacağından emin 
olduğum bu kitabı mutlaka okumalısınız.
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BAŞLANGIÇLAR 

YARILAR & 

SONLAR

SOSYAL HİZMETİN 

RUHU VE 

SANATINA DAİR 

SAKLI ÖYKÜLER

Eminim çoğumuz sıkıcı teori kitaplarından, 
sonunda yüz referans verilen metinlerden bıktık 
usandık. Sosyal hizmetin teorileri ve insana dair 
söyledikleri bir yana gerçekten uygulamada bu 
işler nasıl yürüyor, sahada neler olup bitiyor somut 
olarak görmek, okumak, deneyimlerin 
aktarılmasını istemek bizim de hakkımız diye 
düşünürken bu kitaba rastladım. Bu kitap adından 
da anlaşılacağı gibi sıkıcı bir ders kitabı değil, 
daha çok yazarın (ki yazar ABD’de sosyal hizmet 
profesörü olarak çalışmaktadır) mesleki 
deneyimlerini ele alan bir mesleki biyografi.

ARŞ. GÖR. MELİH SEVER*

*

2009 yılında Uludağ Üniversitesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun oldu. 
Bir sene Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak İngiltere’ye yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. 
2012 yılında sosyal politika yüksek lisans derecesini Sheffield Üniversitesi’nden aldı. Şu anda 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyi ve aynı zamanda Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü doktora öğrencisi. Doktora tezinde kök hücre nakli olan 
bireyleri ve ailelerini çalışıyor. İnsana dair olan her şeyi incelemeyi, okumayı ve araştırmayı 
seviyor.melihsever@sdu.edu.tr.

Eserin Adı: Beginnings, Middles, & Ends: 
Sideways Stories on the Art & Soul of 

Social Work
Yazarın Adı: Ogden W. Rogers

Yayım Tarihi: 2013
Yayınevi: White Hat Communications

Baskı Sayısı: 1
Dil: İngilizce

Sayfa Sayısı: 253

Kitap sosyal hizmetin daha çok görünmeyen 
yüzünde müracaatçıların ve onların dertleriyle 
dertlenen sosyal hizmet uzmanlarının kimi zaman 
güldüren kimi zaman da okuyanı kalbinden vuran 
anılarını okuyucularla paylaşıyor.
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Yazarın sosyal hizmet okuluna kaydını anlattığı 
bölümle başlayan kitap, öğrencilerine sosyal hizmet 
profesörü olarak verdiği derslerle son buluyor. 
Sosyal hizmet okulunu okurken ve bitirdikten sonra 
birçok alanda çalışan yazar, hem klinik sosyal 
hizmet uzmanı olarak hem de sağlık personeli 
olarak ruh sağlığı ve madde bağımlılığı alanında, 
özel ve devlet kurumlarının tıbbi psikiyatri ve acil 
bakım bölümünde uzun süreli bakım hizmetlerinde 
çalışmış. Sosyal hizmet bakışının meslek hayatına 
kattıklarını çarpıcı örneklerle açıklayan öyküler, 
sosyal hizmet alanından olmayan bireyler için de 
mesleğin insana bakışını oldukça etkileyici şekilde 
aktarmayı beceriyor.

Hem kolay okunan hem de 

bilgilendiren bu kitapta 

yazar, sosyal hizmet 

mesleğinin farklı uygulama 

alanlarındaki 

deneyimlerini oldukça 

mütevazı ve eğlenceli 

şekilde aktarıyor.

Kitaptaki öyküler herhangi 

bir ders kitabında 

bulamayacağınız bilgelikler 

ve yaklaşımlar içeriyor. 

Yazarın oluşturduğu anılar 

mesleki deneyimin ve 

sosyal hizmet sanatının 

teorileri ve kavramları 

nasıl aştığını gösteriyor, 

hayatın ve insan ruhunun 

ne kadar zengin olduğunu 

gözler önüne seriyor. Bunu 

da mizah ve samimiyetin 

enfes bir karışımı ile 

sunmayı başarıyor bu kitap.

Alanda mikro, mezzo ve makro çalışmalar yapan 
yazar, orduda, ev içi şiddet alanında, özel ve devlet 
sosyal hizmet kurumlarında görev almış. Meslek 
hayatının son yıllarında sosyal hizmet eğitmeni 
olarak çalışan yazar öncesinde devlet kurumlarına 
ve özel şirketlere danışmanlık yapmış. Tüm bu 
resmi işlerin yanında gönüllü yardım kuruluşlarında 
15 yaşından beri her şeyden biraz biraz yapmış 
olduğunu dile getiriyor. Bu deneyimler o kadar 
zengin ki, hastanelerin acil bölümlerinde hastalara 
ve yakınlarına ilk müdahaleyi yapmaktan, psikiyatri 
kliniğinde ne zaman eline bir bıçak alsa annesini 
öldürme düşüncesine kapılan ve bıçak fobisi 
geliştiren bir kadın müracaatçıya bilişsel davranışçı 
terapi uygulamaya kadar çok farklı müdahaleler 
içeriyor.  Bu alan zenginliği kitabına da yansımış.

Kitaptaki saklı öykülerin her biri sosyal hizmetin 
insana dair bakış açısını yansıtırken, disiplinlerarası 
çalışmanın önemini ve mesleğin saygın konumunu 
gözler önüne seriyor. Ülkemizde henüz tam 
anlaşılamadığını düşündüğüm sosyal hizmet 
mesleğinin özellikle hastanelerdeki görev, rol ve 
sorumluluklarının kitapta oldukça net bir şekilde 
aktarıldığını görmek, mesleğin önemini 
kavrayamayanlar için tabu yıkıcı nitelikte.  Bu kitap 
şu anda ülkemizde satışta değil ancak İngilizce 
olarak online okuyabilir ya da yurt dışından satın 
alabilirsiniz. Bu kitabı inceleme fırsatı 
yakalayanların sosyal hizmetin aslında insan 
hayatına ne kadar etki eden bir meslek olduğunu 
daha iyi kavrayacağını düşünüyorum çünkü benim 
için öyle oldu. Son olarak ülkemiz sosyal hizmet 
macerasında da benzer birikimlerin paylaşılmasının 
çok önemli olduğunu vurgulamadan bitirmek 
istemiyorum.
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TIBBİ SOSYAL 

HİZMET

Tıbbi sosyal hizmet uygulamaları, 
sağlığı biyopsikososyal düzlemde 
kavrayarak sağlık bakımında ve 
hastane ortamlarında bireylerin 
sosyal işlevselliklerini güçlendirmeyi 
amaçladığı gibi birey ve ailelerin 
diğer yaşam alanlarına da temas 
ederek refahını artırmayı ve toplum 
içinde aktif rol almalarını 
hedeflemektedir.

Eserin Adı: Tıbbi Sosyal Hizmet
Editörler:Dr. Öğr. Üyesi Seda 

Attepe Özden ve Öğr. Gör. Emre 
Özcan

Yayım Tarihi: 2017
Yayınevi: Nobel Akademik 

Yayıncılık
Baskı Sayısı: 1.Baskı

Dil: Türkçe

Çalışma, üç bölüm üzerine inşa edilmiştir. Tıbbi sosyal hizmetin 
temel dayanakları başlıklı ilk bölümde sağlıkla ilgili merkezi 
kavramsallaştırmalar ve tıbbi sosyal hizmetin sağlık alanındaki 
işlevleri vurgulanmıştır. Ayrıca bu vurgular; halk sağlığı, sağlık 
sosyolojisi, sağlık yönetimi, hemşirelik ve etik felsefesi gibi 
konular etrafında disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmıştır. Tıbbi 
sosyal hizmetin uygulama alanları ise ikinci bölümün çerçevesini 
oluşturmaktadır. Bu alanlar kapsamında çocuk koruma merkezi, 
psikiyatri kliniği, kadın doğum hastanesi ve acil servislerde sosyal 
hizmet uygulamalarına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde farklı 
müracaatçı grupları ile tıbbi sosyal hizmet uygulamaları 
tartışılmaktadır. Burada kronik hastalık, madde bağımlılığı, 
kanser, diyabet, organ nakli, kardiyovasküler, yaşam sonu bakım 
konularına yer verilerek tıbbi sosyal hizmetin yelpazesini ortaya 
çıkarmak istenmiştir.

 Tıbbi sosyal hizmet, pek çok sosyal hizmet uzmanının 
çalıştığı ve artan sağlık sorunlarının getirdiği yüklerle baş 
ettiği bir alan olarak önemini korumaktadır. Bu çalışma, 
gerek lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilere gerekse bu 
mesleğe kendini adamış sosyal hizmet uzmanlarına 
rehberlik niteliği taşımaktadır. Elbette ki, her eserin bir 
“tam”lık halinin söz konusu olamayacağını 
düşündüğümüzde eksiklikleri bulunmaktadır; ancak bu 
noktada amacımız eseri diğer çalışmalar için öncü nitelikte 
olabilecek, ama aynı zamanda egemen tıp anlayışının 
duvarlarını da zorlayabilecek bir kudrete taşımaktı ve şu 
süreçte bunun vücut bulduğunu düşünmekteyiz.
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14 Kasım 

Dünya Diyabet 

Günü Her yıl kutlanan Dünya Diyabet Günü, 
kutlandığı yıla ilişkin özel bazı özel temalar alır. 
Örneğin Tükiye’de 2017 yılının teması “Kadın 
ve Diyabet” idi. Uluslararası Diyabet 
Federasyonu, 2018-2019 yılının temasını ise 
“Aile ve Diyabet” olarak belirlemiştir. Her yıl 
belirli sorun alanlarına yoğunlaşarak o sorunu 
temalaştıran Dünya Diyabet Günü’nün anlamı 
büyüktür. 
 
Diyabet hem diyabetli bireyi hem de ailesini 
derinden etkileyen bulaşıcı olmayan kronik bir 
hastalıktır. Diyabet tanısı, kişinin hayatında 
köklü değişikler yapmayı zorunlu kıldığı için 
bazı davranışsal problemleri beraberinde 
getirebilmektedir. Bu nedenle diyabete ilişkin 
farkındalık ve sosyal destek sistemlerinin 
güçlendirilmesi, diyabetle mücadele etmede 
olmazsa olmazdır. Bu zorunluluk, sosyal 
çalışma mesleğini göreve çağırmaktadır.
 
Her geçen gün sayısı hızla artan diyabeti, 
kabaca iki gruba ayırabiliriz. Bunlar, insüline 
bağımlı olan diyabetliler (Tip 1) ve insüline 
bağımlı olmayan diyabetlilerdir (Tip 2). 
Birbirinden küçük bazı biyolojik farklılıkları 
bulunan bu diyabet tiplerinin ortak noktası, 
hepsinin de özel dikkat gerektirdiğidir.

ARŞ. GÖR. ENGİN FIRAT

Dünya Diyabet Günü, 1921 yılında 

insülin hormonunu bularak 

diyabetli bireylerin hayatında 

köklü bir değişime imkân veren 

Fredrick Bantig’in doğum günü 

olması nedeniyle, her yıl 14 

Kasım’da kutlanmaktadır. 

Diyabetli bireylerin insülinle 

yeniden doğmasını sağlayan 

Fredrick’in doğum günü! Kanadalı 

tıp doktoru olan Fredrick Bantig, 

insülin hormonun keşfi sayesinde 

1923 yılında Nobel ödülü almıştır. 

İnsanlığa büyük hizmet etmiş bu 

bilim insanını saygıyla anıyoruz.



Dünya’daki diyabetli bireylerin yarısından fazlası 
diyabetli olduğunu bilmeden yaşamaktadır. 
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verilerine 
göre şu an dünyada 425 milyon diyabetli birey 
yaşamaktadır. Diyabet, kontrol edilemez bir şekilde 
hızla artmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıklar 
nedeniyle gerçekleşen ölümler içerisinde diyabet 
önemli bir yer kaplamaktadır. Düzensiz diyabet 
kontrolü hem bireylerin yaşam kalitesini 
düşürmekte hem de uzun vadede çeşitli kronik 
komplikasyonların artmasına sebebiyet vererek 
toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bütün 
bunların yanında diyabet, düzenli ilgi ve harcama 
gerektirdiği için sosyal ve ekonomik bir yük olarak 
da değerlendirilmektedir.
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Sosyal çalışmacılar için diyabetin önemi 
tartışmasızdır. Öncelikle düzensiz yaşam nedeniyle 
ortaya çıkan Tip 2 diyabetli birey sayısını azaltmak 
için, bazı davranışsal risk faktörlerine dikkat 
çekilmesi gerekiyor. Bunlardan bazıları düzensiz 
beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol 
tüketimidir. Sosyal çalışma buraya el atabilir. 
Koruyucu ve önleyici müdahalelerin yanında, 
halihazırda diyabetli olmuş bireylere yönelik çeşitli 
uyum çalışmaları yürütülebilir. Hastalık ve aile 
odaklı çalışmalar, diyabetli bireylerin yaşam 
kalitesini iyileştirici etki yapacaktır. Diyabet hem 
çevresinden etkilenen hem de çevresini etkileyen 
önemli bir hastalıktır. Sosyal çalışmacıların mesleki 
becerileri, diyabet nedenli ortaya çıkabilecek 
problemleri bertaraf etmede oldukça işlevsel bir rol 
oynayabilir. Diyabet ve toplum sağlığına ilişkin 
makro planlamalar içinde yer almak, sosyal 
çalışmacılar için bir diğer elzem konudur.Sosyal 

çalışmacıların, 

diyabete olan ilgisi 

gün geçtikçe zorunlu 

olarak artmaktadır.

Dünya Diyabet 

Günü kutlu olsun!
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