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Öz
Sokağa çıkıldığında çoğu yerde dilenciler ile karşılaşılmaktadır. Dilencilik toplumsal yaşamın değişmeyen
özelliklerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı, sosyal ve toplumsal bir problem olarak algılanan dilencilerin niçin
dilencilik yaptıklarını araştırmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Bu araştırma 2016-2017 yılında Konya’nın Selçuklu ilçesinde 10 katılımcı ile yapılmıştır. Araştırmada
veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiş ve toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz
yaklaşımı kullanılmıştır. Dilencilerin kimler olduğunu tespit etmek ve dilenciliğin niçin yapıldığını, nasıl
yürütüldüğünü, daha çok hangi ortamlarda dilendikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara
baktığımızda; katılımcıların hasta ve mağdur durumda oldukları için dilendiklerini söylemelerine rağmen
insanları kandırdıkları ve dilenciliğin onlarda alışkanlık olduğu gözlemlenmiştir. Dilencilik kolay yoldan para
kazanma yöntemi olarak görüldüğü için çoğu katılımcı başka bir iş ile uğraşmayı düşünmediğini ifade etmiştir.
Genellikle insanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, cami önlerinde, pazarlarda vb. yerlerde
bulundukları gözlemlenmiştir.
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Abstract
We meet beggars in many streets when we go out. Begging is one of the unchangeable features of social
life. The aim of this study is to search why beggars who are regarded as a social problem beg. The case
study method which is one of the qualitative research methods was used in the research. This study
was made with 10 participants in Selçuklu district of Konya city in 2016-2017. In the study, the data
were obtained by semi-structured interview technique and descriptive analysis approach was used in
the analysis of collected qualitative data. It has been tried to identify who the beggars are and why they
are being done, how they are conducted, and in what context they are most likely to be. The research
shown that they have fooled people and have observed that they are habitual in their language although
participants say they are willing to be sick and victimized. Since begging is seen as an easy way to earn
money, most participants have stated that they do not consider dealing with another job. It has been
observed that people are usually located in streets and streets where people are concentrated, in front
of mosques, in markets etc.
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