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Teşekkür
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teşekkür etmek imkânsızdır. Benimle deneyimlerini ve görüş-
lerini paylaşmış olan herkese içten teşekkürlerimi ve minnettar-
lığımı paylaşmak isterim. Eski sorulara yeni cevaplar bulmam 
konusunda kritik sorular sorarak bana destek olan öğrencile-
re de ayrıca teşekkür etmek isterim. Onlar dikkatimi konudan 
ayırmamamı sağladılar. Ek olarak, gündelik yaşamda dene-
yimledikleri baskıların üstesinden gelme konusundaki güçleri 
ve bilgelikleriyle bana daimi bir esin kaynağı olan ebeveynle-
rime de teşekkür ederim. Son olarak ise, David ve Nicholas’a 
sevgi dolu bitmez destekleri ve anlayışları için teşekkür etmek 
istiyorum. 

Lena Dominelli 





Baskıcı Sosyal İlişkiler:  
Sosyal Çalışmacıları İlgilendiren Bir Alan

Bugün, dünyanın her yerinden, daha iyi yarınlara ulaşabilme 
umuduyla bir araya gelen insanların temel endişesi, baskıla-
rın ortadan kaldırılabilmesini ve herkesin kendini ifade etme 
hakkına sahip olabilmesini mümkün kılabilmektir. Onların öz-
gürlük ve güçlenmeye ilişkin taleplerinin yanı sıra farklı nüfus 
grupları arasında daha eşitlikçi sosyal ilişkiler yaratılmasına 
ilişkin istekler, ulus devletlerin baskın yurttaşlık ve katılım ta-
nımları ile ulus devletin bir parçası olan refah ve sivil toplum 
tanımlarına da meydan okumaktadır (Dominelli 2000). Bu mey-
dan okumanın, içinde sosyal çalışmanın da bulunduğu bakım 
odaklı mesleklerin hem kuramsal temelleri hem de uygulama-
ları üzerinde büyük etkileri olmuştur. 

Bunun sonucunda da Batı toplumlarındaki bakım odaklı 
mesleklerin uygulayıcılarının sahip oldukları bilimsel uzman-
lığın, hayatlarına müdahil oldukları insanların deneyim ve is-
teklerinden daha fazla ön planda tutulması gerektiğine ilişkin 
kabuller de değişmeye başlamıştır (Belenky ve diğ., 1997). Bu 
değişim, küreselleşmeyle bağlantılı olarak büyüyen ‘yeni’ top-
lumsal hareketler ve tüketici haklarının korunmasına yönelik 
artan taleplerle de ilişkilidir. Bunun sonucunda kadınlar, yaş-
lılar, siyahiler, gey ve lezbiyenler, engelliler ve ruhsal sağlık 

GİRİŞ
Çeviren: Görkem Kelebek Küçükarslan ve Çağıl Öngen Köse
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sorunu olan bireyler gibi geniş yelpazedeki hizmet alanların 
gereksinimlerine mesleki uygulamaların verdiği geleneksel ya-
nıtlar da sorgulanmaya başlamıştır (Dominelli, 1999). Hizmet 
alanların, meslek elemanlarının yönlendiriciliğinde gerçek-
leşen mesleki uygulamaların birçok yönüyle kabul edilebilir 
olmadığını ifşa etmeleriyle birlikte, meslek elemanları hizmet 
alanlarla kurdukları mesleki ilişkinin geleneksel yönlerini yeni-
den düşünmeye zorlanırken, hizmet alanların taleplerini daha 
çok dikkate alan bir biçimde verdikleri hizmetleri gözden ge-
çirmeye başlamışlardır (Ahmed, 1990). Bütüncül ve kesintisiz 
hizmet modellerinin yanı sıra, hizmet alanları güçlendirme te-
melli ve baskı karşıtı uygulamalar geliştirilerek, hizmet alan-
ların kendi yaşamlarına dair planlarının yönlendirici olduğu 
mesleki uygulama anlayışı temel ilke olarak yerleşmiştir (Craig 
ve Mayo, 1995).

Buna ek olarak refah devletinin yürütücüsü olan politikacı-
ların ve kamu personellerinin dahil olduğu işverenler, hizmet 
sunumunda harcanan kamu kaynaklarına ilişkin hesap verilebi-
lirliğin daha fazla önemsenmesini talep etmektedirler. İşveren-
lerin yukarıda belirtilen talepleri küreselleşen dünya ekonomisi 
ve Yeni Sağ popülizminin yükselişiyle ortaya çıkan rekabetten 
duydukları endişeye de atfedilebilir. Çünkü küreselleşen dünya 
ekonomisi ve Yeni Sağ popülizmi, kamu harcamalarına ayrılan 
paranın ne kadar kıymetli olduğunu vurgularken, insanlardan 
kendi başlarının çaresine bakmalarını talep etmektedir. Yeni 
Sağ’ın destekçileri de ekonominin politik bir ideoloji haline gel-
diği söylemine katkı vermektedirler. İronik olan, bu gelişmeler 
sürerken, uygulayıcıların ve politika yapıcıların günlük yaşam-
larında güçlenmek için mücadele verenlerin taşıdıkları endişeyi 
anaakımlaştırmış olmalarıdır. Örneğin, İngiltere’de, toplumsal 
alanda daha fazla fırsat eşitliği politikalarını geliştirilme hede-
fi, ‘Üçüncü Yol’un politik felsefesinin kapsadığı fikirler ve buna 
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eşlik eden bir dizi politika girişimi sayesinde bakım odaklı mes-
lek gruplarının yanı sıra, kamuoyu da baskı karşıtı uygulamayla 
ilişkili retoriğe aşina olmuştur.

Refah devleti üzerindeki tüm bu gelişmeler bir araya gele-
rek, uygulayıcıların mesleki çalışmalarını nasıl yürüttükleri ya 
da kariyer beklentilerinin doğası üzerine olan kabullerini sars-
mıştır. Tüm bu kabuller belirsizlik ile yer değiştirirken, kimi-
leri felç edici bir suçluluk hissederken, kimileri de bu durumu 
yeni alternatifler ve gerçekçi seçimler yapmak üzere bir fırsat 
olarak görmüştür. Bu gelişmeler, meslek elemanlarının ve hiz-
met alanların, refah devleti ve onun sözüm ona varlığına iliş-
kin geçmiş konsensüsten kalan kayıtsızlıklarını darmadağın 
etmiştir (Mishra, 1990). Aslında, daha iyimser olunan 1960’lar 
ve 1970’lerde, refah devleti olma açısından kusurlu kabul edi-
len ABD gibi ülkelerin refah rejimlerinin yavaş da olsa gelişme 
göstereceği ve zamanla kurumsallaşmış ideal model olan 
Kuzey ülkelerinin, özellikle de İsveç’in sosyal demokrat refah 
modeliyle bir noktada kesişeceği öngörülmekteydi (Wilensky 
ve Lebeaux, 1965; Mishra, 1990). Bugünse, bu öngörünün tersi-
ne ABD, kamusal hizmetlerin özelleştirildiği, bireylerin ve aile-
lerin kendi başlarının çaresine bakmaya zorlandıkları kalıntı re-
fah devletinin öncülüğünü yapıyor (Mishra, 1995; Teeple, 1995). 

Devlet desteği için başvuran kişilere gelir testi uygulama-
sı, damgalayıcı hizmet sunumu ve müracaatçı gruplarını adeta 
şeytanlaştırılan neo-liberal mantralar, politik gündemde olduk-
ça revaçta (Jones, 1993). Bu durum, sol kanattan olduğunu ile-
ri süren bir partinin hükümetin başında olup olmadığına göre 
de değişiklik arz etmiyor. Nitekim, ABD’de Clinton yönetimi 
Reagancı politikaların doruk noktası olan 1996 Kişisel Sorum-
luluk ve İş Uzlaştırma Yasası’nı kabul etmişti (Zucchino, 1997). 
İngiltere’de Tony Blair’ın başında olduğu İşçi Partisi’nin hü-
kümetin başına geçmesiyle başlayan Yeni İşçiler döneminde, 



14 Baskı Karşıtı Sosyal Çalışma

önceki dönem hükümette olan muhafazakar partinin yasa 
tasarıları hayata geçirilerek üniversite öğrencilerinin okul 
harçları arttırılmış, küçük çocuklu annelerin yararlandığı sosyal 
yardımlara ilişkin kriterler çalıştırma dayatması doğrultusunda 
iyice sıkılaştırılmış, tek ebeveynli ailelerin yararlandığı yardım-
larda kısıntıya gidilmiş ve refah devletinin pek çok bileşeni pi-
yasanın önceliklerine uygun olarak yeniden yapılandırılmıştı 
(Kilkey, 2000). Almanya’da da Gerhard Schröder liderliğindeki 
Sosyal Demokrat hükümet merkezci eğilimli bir politikayı be-
nimsemişti. Bu nedenle günümüz ne müracaatçıların özgürleş-
melerini sağlamada ne de bakım odaklı meslek elemanlarının 
kendilerini adayarak müracaatçıların ekonomik ve politik ih-
tiyaçlarını ön plana çıkaran güçlendirme temelli uygulamalar 
yürütebilmelerine imkân tanımıyor (Humphries, 1996). 

Baskı karşıtı uygulamayı benimseyenler neo-liberal refah po-
litikalarının sosyal dışlanmayı arttırmasından endişe ediyorlar. 
Yoksulluğun ve ötekileştirmenin giderek arttığı, toplumun kena-
rına itilmiş insanların yaşam mücadelesi verirken karşılaştıkları 
farklı biçimlerdeki baskılarınsa giderek şiddetlendiği görülüyor 
(Cochrane, 1993). Örneğin, ekonomik baskılar neticesinde, yok-
sul ve zengin arasındaki boşluk giderek genişliyor. 1960 yılında, 
nüfusun en zengin yüzde %20’si dünya gelirinin yüzde %70’ini 
elinde tutuyordu. Bu oran 1994 yılında %86’ya yükseldi. Aynı 
dönemde, dünya nüfusunun en yoksul %20’sinin toplam gelir 
üzerindeki payı %2,3’ten %1,1’e düştü (Wichterich, 2000, s. 125). 
Yoksulluk ve açlık arttıkça, insanlar asgari şekilde yaşamlarını 
sürdürebilmek için mücadele verirlerken, gelişme ve çevreleriyle 
etkileşimde bulunma gibi olanaklara kavuşamıyorlar bile. Ken-
dilerini dinletebilmek için çok daha fazla çabalamaları ve ihtiyaç-
larını bir öncelik sırasına koymaları gerekiyor. 

Kar etmeyi takıntı yaparak insanı geri plana atan bir dünya-
da, bunu yapabilmek tahmin edilemeyecek kadar zor. Sosyal 
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demokrasinin temellerine ilişkin uzlaşının kaybıyla birlikte ar-
tık yeni bir ekonomik ideolojimiz var ve bu hepimizi tehlikeli 
bir yere sürüklüyor. Paternalist kapitalizm yerine, ilkelerine 
katılmayanları acımasızca yutan ve onları değersiz bir çöp gibi 
fırlatıp atan yağmacı kapitalizm tarafından eziliyoruz. Paylaş-
tığımız dünya, yoksulları gülünçleştiriyor, insanların birbirle-
rini şeytanlaştırmaları, aşağılamaları ve birbirilerinden korku 
duymaları için teşvik ediyor. İnsanların birbirlerine duydukları 
saygının yerini açgözlülük alıyor.   

Sosyal çalışmacıların yoksullara ilişkin bu gülünç resmedili-
şe meydan okumaları, sosyal dışlanmayı aşmak için mücadele 
verenlerin güçlü yanlarını kamuoyuna duyurmaları ve bunun-
la beraber, içinde bulundukları koşulların ağırlığı ile dibe vu-
ranları güçlendirmek için onlarla birlikte çalışmaları gerekiyor. 
Her şeyden önce sosyal çalışma uygulamasının var olma sebe-
bi, eşitsiz bir dünyada sosyal adaletin ve insani gelişmenin ger-
çekleştirilmesi ve bu incinebilir insanlara destek olmaya ilişkin 
toplum sözleşmesini yerine getirmenin de temelini oluşturu-
yor. Bu kitabın asıl kaygısı da baskılara karşı koyabilmek üzere 
onun dinamiklerini anlamak ve güçlendirici uygulama biçimle-
rini geliştirebilmek.

Baskı, elbette ki yalnızca tahakküm altında olma haliyle sı-
nırlı değildir. Baskının birçok biçimi vardır ve hatta zengin ve 
güçlü insanlar bile kendi hayatlarında baskıyla karşılaşabilirler. 
Örneğin, iş yerindeki zorba yönetim onları ruhsal bir boşluğa 
itebilir. Fakat, bunlar sosyal, politik ve ekonomik yapılara katıl-
maktan dışlanan ve yaşamı bu katılamama halinden etkilenen 
kişilerin deneyimledikleri baskıdan farklıdır. Dolayısıyla, onla-
rın endişeleri doğrudan bu sayfalarda ele alınmayacaktır.

Bu kitap, uygulayıcıların, yaşam deneyimleri baskıcı güç 
ilişkileri tarafından şekillenmiş müracaatçılara daha uygun 
hizmetler sunabilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.  
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Yani, bu kitabın odağı, yaşamlarının her günü karşılarına çı-
kan ve onları kendi yaratıcı potansiyellerinin farkında olmak-
tan mahrum bırakan çeşitli dezavantajlı koşullarla mücadele 
edenlerdir. Kitap, sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet, yaş, engellilik 
ya da cinsel yönelim gibi her biri farklı toplumsal bölünmelere 
karşılık gelen ve birbiri üzerine eklenerek farklı sonuçlar doğu-
ran baskı biçimlerine ilişkin eklektik bir yaklaşımın ötesine geç-
meyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda sosyal çalışmacılardan 
baskı altında olmanın gerçekliğin yalnızca bir kısmı olduğunu 
ve hem kendilerinin hem de müracaatçılarının baskı yaratan 
ilişkilerden azade olmadıklarını anlamalarını talep etmektedir. 
Başka bir deyişle, sosyal çalışmacıların birlikte çalıştıkları kişi-
ler de başka insanların tahakküm altında bulunmalarında kilit 
rol oynuyor olabilirler. Dahası, sosyal çalışmacıların kendileri 
de insanları güçlendirmeye çalışırlarken, bir taraftan da baskı 
uyguluyor olabilirler. Kitap, bu karmaşık durumu ele almak 
üzere, Thompson (1993)’ın çok bilinen KKY (kişisel, kültürel 
ve yapısal) modelinin çok daha ötesinde baskı karşıtı bir kurgu 
üretmeye teşebbüs etmektedir. Thompson’ın modeli öncelikli 
olarak ayrımcılığı odak alırken, baskıcı sosyal ilişkiler ağında 
tartışılması gereken daha pek çok unsur vardır.

Ayrıca, baskının bu iç içe geçen çetrefilli yapısına ilişkin bir 
çalışma yaparken baskının farklı biçimlerini peşi sıra birbiri ar-
dına ekleyen bir yaklaşımla yola çıkmak hem düşünsel hem de 
uygulama düzeyinde baskıyı çatışma çözümü kalıbına sokarak, 
rekabet temelli bir terimle söylersek bir kazanan ve bir kaybe-
denin olduğu bir sonuca varılmasına neden olur. Bu yaklaşım, 
genellikle kaybedenlerin kazanan olmaya çabaladıkları, ayrıca-
lığını kaybedenlerinse yeniden eski konumlarına kavuşmaya 
çalıştıkları, bitmek bilmeyen çatışma içinde dönüp durdukları 
istikrarsız bir sonuçtan başka bir şey yaratmaz. Ek olarak, böyle 
bir yaklaşım, baskının farklı türleri arasında bir hiyerarşi yara-
tarak, birinin diğerinden daha öncelikli olduğu algısına sebep 
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olur. Benim niyetimse, baskının çeşitli biçimlerini bütüncül bir 
çerçeveyle ele alan, hizmet alanların yararlandıkları hizmet-
lerin tasarlanması ve erişiminde daha çok rol oynadıkları ve 
meslek elemanlarının onların belirledikleri gündemlere daha 
uygun yanıtlar verebilme sorumluluğu taşıdıkları bir sosyal 
çalışma uygulamasını gündeme getirerek rekabetçi yaklaşımın 
barındırdığı tüm sorunları aşabilmek.   

Kitabın Yapısı
Bu kitabın temel amacı, baskı kavramının kuramsal temeliyle, 
gerçek yaşamda karşılaştığımız baskılar ve uygulamadaki iki-
lemler arasında bağ kurarak, baskı karşıtı yaklaşımlar yoluyla 
müracaatçılara verilen hizmetleri nasıl iyileştirebileceğimize 
ilişkin öneriler sunmaktır. Birinci bölümde, kuramları birbiri 
ardına ekleyen bir yaklaşımın ötesine geçerek, baskı karşıtı uy-
gulama çerçevesi geliştirmemize yardımcı olmak üzere, farklı 
kuramlar ve anlayışlar üzerinde durdum. Bunun için mevcut 
alanyazında, farklı toplumsal kesimlerin baskılara odaklanan 
görüşlerinden yararlandım. Sosyal çalışmanın bir meslek ola-
rak ortaya koyma yükümlülüğü olan toplumsal, politik ve 
ekonomik bağlamları analiz ettim. Bunu yaparken dünyadaki 
karşılıklı bağımlılık ilişkilerini, yani bir ülkede yaşanan bir ge-
lişmenin diğer ülkeleri de etkileyebildiği ya da kişiler arası iliş-
kilerin onların hayatları üzerinde bıraktığı etkileri de göz önü-
ne alan bir yaklaşımla hareket ettim. Çünkü, birbirini etkileyen 
olgularla çalışmak, ulusal refahın dünyanın geri kalanını da 
gözetecek şekilde küresel bir çerçeveyle yeniden ele alınmasını 
gerektirmektedir. Dayanışma, karşılıklılık, iş birliği gibi fikirler 
düşük gelirli ve yüksek gelirli ülkeler arasındaki bölünmenin 
ötesine geçebilen küresel yurttaşlığı güvence altına alabilmenin 
yollarını sunmaktadır. 2. Bölümde sosyal çalışma disiplinin ya-
salarla temellenmiş bir çalışma alanı olan baskı karşıtı uygula-
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ma üzerinde durmaya devam ettim.  Bu bağlam sosyal çalışma-
nın politik bir oluşum haline gelmesiyle birlikte ortaya çıkan 
etik ve ahlaki sonuçları ele almamı da gerektirdi. 3. Bölümde 
ise güçlendirici sosyal çalışma uygulamasının geliştirilmesinde 
can alıcı bir konu olan kimliğe odaklandım. 

4. Bölüm, bireylerle nasıl baskı karşıtı uygulama gerçekleşti-
receğini göstermeye ayrılırken, 5. Bölümün odağını ise, grup ve 
topluluklarla baskı karşıtı uygulama oluşturdu. 6. Bölümde ise 
örgütsel değişimler yaşanırken zaman ve mekânı aşarak, baskı 
karşıtı uygulamanın gelişimini sürdürmenin önemini vurgula-
maya çalıştım. 7. Bölümde, postmodern dünyanın gerekleriy-
le uyumlu olduğu için sanayileşmiş toplumların politikacıları 
tarafından desteklenen, piyasa odaklı ve parçalı refah hizmet-
lerinin sınırlılıklarını aşabilecek evrensel ve yurttaşlık temelli 
refah devletinin var olması gerektiğini savundum. 8. Bölümde 
ise, toplumsal dayanışma, karşılıklılık ve iş birliğine dayanan 
refah devletinin temellendirdiği küreselleşmiş yurttaşlık için 
uygulama ilkelerinin neler olması gerektiği üzerinde durdum. 

Notlar:
1 Dil, iletişim kurmak için kullandığımız bir araçtır. Ancak, konuşurken 

seçtiğimiz sözcükler, dünyaya nasıl baktığımızı ve güç ilişkilerine dair 
ideolojilerimizi gösterir. Ben insan çeşitliliğine dikkat çekmek insan 
isminin çoğul hali olan ‘insanlar (people)’ sözcüğünü kullanıyorum.

2 Günümüzde, Birleşik Krallık’ta tartışmalı bir adlandırma olan ‘müşteri/
müracaatçı (client)’ ifadesi yerine ‘hizmet alan (service users)’ kullanıl-
maya başlandı. Ben bu ifadenin de aynı şekilde sorunlu olduğunu düşü-
nüyorum. Bu kitapta, dünya genelinde daha anlaşılır olduğunu düşün-
düğüm için müracaatçı ifadesini de kullandım. Müracaatçı sözcüğünü 
sık sık tekrarlamamak için arada hizmet alan ifadesine de başvurdum. 
Her iki ifadeyi de sosyal çalışmacıları desteklemek ve hizmet vermek 
üzere insanlarla birlikte çalıştıklarına karşılık gelmesi niyetiyle kullan-
dığımı belirtmeliyim.  


