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ÖZET
Amaç: B u çalışmada, sokakta  çalışan çocukların öz kavramları incelenm iştir. Yöntem: Çalışmanın  
ö m eklen im i A dana sokaklarında çalışan 66  ve çalışm ayan 66  o lm ak üzere, 9-16 ya ş  gru b u n d a k i 132 
ço cuk  o luşturm aktadır. Her ik i g rup tak i çocukların öz kavram larını belirlem ek amacıyla Piers-Har- 
ris'in Çocuklarda Öz-Kavramı Ölçeği (Piers-Harris Children's Self-C oncept Scale) kullanılm ıştır. 
Bulgular: A nalizler sonucunda , sokakta  çalışan çocukların öz kavram ı p u a n  ortalamalarının so ka k 
ta çalışm ayan çocuklardan daha d ü ş ü k  olduğu saptanm ıştır. Ayrıca m u tlu lu k -d o yu m  ve davranış alt 
ölçek p u a n la n  arasında is ta tistiksel olarak anlam lı bir ilişki bu lunurken; kaygı, popularite, fiziksel 
g örünüm  ve o ku l d u ru m u  alt ölçekleri arasında anlam lı bir ilişki bu lunm am ıştır. Tartışma: S o ka k 
ta çalışan çocukların ben lik  tasarım  p u a n  ortalamalarının sokakta  çalışm ayan çocuklardan daha d ü 
ş ü k  olduğu saptanm ıştır. B u  d u ru m  çocuğun sokakta  çalışıyor o lm asından kaynaklanabilir. B u  bu l
gular daha önceki araştırm a bu lgu lan  ile de paralellik gösterm ektedir.
Anahtar sözcükler: so k a k  çocukları, sokağın çocukları, evsiz çocuklar, öz-kavram ı 
SUMMARY: A  STUDY ON SELF-CONCEPT OF THE WORKING STREET CHILDREN 
Objective: In th is s tu d y  the self-concept o f  the children w orking in the stree t was examined. 
Methods: The sam ple  o f  the s tu d y  consisted  o f  132 children a t the ages o f  9-16, 66  o f  w hich w ork  
in the stree ts o f  A dana province and  66 o f  which do n o t w o rk  “Piers-Harris Children's Self-C oncept 
Scale'' was u sed  to determ ine the self-concept o f  the children in both groups. Results: The resu lts  o f  
the analysis revealed th a t the self-concept o f  the children w orking in the stree t scored lower than the  
children w ho are n o t w orking in the street. Moreover, while a sta tistica lly  significant difference was 
fo u n d  between the scores o f  happiness and  satisfaction and  behavior subscales, there were no  sig
n ifican t differences between the  scores o f  anxiety, popularity, physica l appearance, in tellectual and  
school s ta tu s  subscales. Discussion: The resu lts  o f  the analyses revealed th a t the self-concept o f  
the children w orking in the  stree t scored low er than the children who are n o t w orking in  the street. 
W orking in  the streets effects the children's self-concept negatively  This finding is  co n sis ten t w ith  
the previous research.
Key words: S treet children, children o f  the  street, hom eless children, self-concept

GIRIŞ

Tüm dünyada sokak çocukları ciddi ve karmaşık 
bir sorundur ve bugün dünyadaki en önemli 
sosyal sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Ge
rek politik yapılar, toprak reformu, nüfus artışı, 
kıtlık, kırsal kesimden şehre göçler, ekonomik 
kriz, işsizlik ve yoksulluk gerekse aile içi şiddet 
ve ekonomik koşulların yetersiz olması gibi ne
denlerle son yıllarda tüm dünyada özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerde sokak çocuklarının sa
yısı hızla artmıştır. (Aptekar 1994, Balanon 1989, 
Peralta 1992, Scanlon ve ark. 2003).

UNICEF kaynaklarına göre, bugün dünyada 100 
milyona yakın sokak çocuğu olduğu tahmin 
edilmekte (UNICEF 2003) ve sokakta çalışan ço
cuklar sokak çocuklarının %90 gibi büyük bir 
bölümünü oluşturmaktadır (Aptekar 1994, Mu-
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fune 2000, Peralta 1992). Ancak sokak çocukla
rı sürekli yer değiştirdiklerinden ve hareket ha
linde olduklarından sayılarını tam ve doğru şe
kilde belirlemek çok zordur (Peralta 1992).

Genel olarak baktığımızda "sokak çocukları" te
rimi hem sokakta yaşayan çocuklar [evsiz ya da 
sokağın çocuğu (children of the street)] hem de 
bütün gün sokakta çalışan fakat gece evlerine 
dönen çocuklar olmak üzere geniş bir kitleyi 
içermektedir. Kısacası sokak çocukları terimi, so
kakta günlük yaşamının bir bölümünü harcayan 
çocuktan daha fazlasını ifade etmektedir (Baker 
1999). Bununla birlikte sokak çocuklarının tanı
mı ile ilgili olarak tam bir fikir birliği bulunma
makta ve çeşitli yazar ve kurumlar sokak çocuk
larını farklı şekillerde sınıflandırmakta ve tanım
lamaktadırlar. Bazı bilim adamları sokak çocuk
larını araştırırken, sokak kültürünü kabul etme,
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sokakta ekonomik etkinliklerde bulunma, bu ço
cuklar arasında sosyal organizasyonlar ve sokak 
bölgesi gibi bazı boyutları ele alırken, bazıları 
insan hakları boyutunda sokak çocuklarını ta
nımlamaktadırlar (Scanlon ve ark. 1998).

Birleşmiş Milletler sokak çocuklarını "...sokak 
onun yaşam kaynağı ya da yerleşim yeri olmuş
sa ve sorumlu yetişkinin yeterli koruma, rehber
lik ve kontrolü olmaksızın sokaklarda dolaşıyor
sa sokak çocuğudur" şeklinde tanımlamaktadır 
(aktaran Peralta 1992).

UNICEF ise sokak çocuklarını iki gruba ayır
maktadır. Birinci gruptakiler bir yetişkin gözeti
minde olmaksızın sokakta yaşayan ve tek başına 
sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalışan "soka
ğın çocukları"; ikincisi sokakta çalışan fakat gü
nün sonunda evlerine dönen "sokak çocukla- 
rı"dır (Aptekar ve ark. 1997, Baker 1999, Cam
pos ve ark. 1994).

Tanımlamalar değişik olmakla birlikte, sokak ço
cukları için üç temel özellik söz konusudur. Bi
rincisi, bu çocuklar zamanlarının büyük bölü
münü sokakta harcarlar. İkincisi, sokaklar ço
cukların geçim kaynağıdır ve üçüncüsü bir yetiş
kinin yeterli bakım, koruma ve denetiminden 
yoksundurlar (Le Roux ve Smith 1998).

Bununla birlikte sokak çocukları terimi daha çok 
Afrika ve Asya da kullanılırken, Avrupa, Ameri
ka ve Avustralya'da yaygın olarak evsiz çocuk
lar (homeless children), evden kaçanlar (runa
ways), evden atılanlar (thrown aways) ve dışarı 
itilmişler (pushouts) terimleri kullanılmaktadır 
(Le Roux ve Smith 1998).

Sokak çocuklarına ilişkin araştırmalar çok sınırlı 
olmakla birlikte, bu özel grubun doğru ve tam 
olarak durumunu ortaya koymak çok zordur. 
Sokak çocukları ile ilgili yapılan araştırmalarda 
iyi seçilmiş örneklem gruplarının oluşturulama
ması, karşılaştırma gruplarının bulunmaması ya 
da örneklemi iyi temsil etmemesi , güvenilir ve 
geçerli ölçüm araçlarının kullanılmaması ve 
araştırmaların çoğunda standart olmayan testler 
kullanılması gibi nedenler, onlar hakkında doğ
ru veriler elde etmemizi engellemektedir. Oysa 
ki bu özel grup üzerinde yapılacak araştırmalar

destek servisler, politika uygulayıcıları ve genç
lerin kendilerini değerlendirmeleri anlamında 
yararlı olacaktır (Cause ve ark. 2000, Robertson 
ve Toro 1998).

Sokak çocukları ile ilgili yapılan araştırmalar da
ha çok ya evsiz çocuklar ya da evsizliğin bu ço
cuklar üzerindeki fiziksel, zihinsel ve psikolojik 
etkilerini araştırmaya (Adlaf ve Zdanowicz 1999, 
Aptekar ve Ciano 1999, Ayerst 1999, Cause ve 
ark. 2000, Hier ve Korboot 1990, Rafferty ve 
Shinn 1991, Robertson ve Toro 2003, Teal 2003, 
Yapchai ve ark. 2001, Waldron ve ark. 2001) ya 
da sokak çocuklarını tanımlamaya, çocukların 
sayısını, onların sokakta olma nedenlerini, de
mografik ve aile özelliklerini, suç davranışlarını 
belirlemeye yönelik nicel çalışmalardır (Aptekar 
1994, Aptekar ve ark. 1997, Balanon 1989, Baker 
1999, Campos 1994, Le Roux 1996, Le Roux 
1998, Mufune 2000, Peralta 1992). Buna karşın 
sokakta çalışan çocuklar ve sokakta çalışmanın 
bu çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen araş
tırmalar daha sınırlıdır.

Türkiye'de sokak çocukları ile ilgili yapılan ça
lışmalara bakıldığında ise bu araştırmalar daha 
çok sokakta yaşayan ve/ya da çalışan çocukların 
demografik özellikleri ile sokakta çalışmanın ne
denlerini incelemeye yöneliktir (Aksu ve Yol- 
daşcan 2001, Akşit ve ark. 2001, Köksal ve Alisi- 
nanoğlu 1998, Mağden ve Deretarla-Gül 2003, 
Gövercin 2000, Türkmen ve İlik 1994, Türkmen
1998, Yılmaz 1998). Buna karşın sokakta çalışma
nın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran çalış
malar ise çok sınırlıdır (Alisinanoğlu ve Köksal
1999, Ersoy ve Kandır 1997, Görker ve Aygölü 
2003).

Yukarıda da belirtildiği gibi sokak çocuklarına 
oranla sokakta çalışan çocuklar ve sokakta çalış
manın bu çocuklar üzerindeki etkilerini incele
yen araştırmaların sayısı çok sınırlıdır. Oysa ki 
bu özel gruptaki çocuklar her an sokağın çocuğu 
olma riskini taşıyan bir gruptur. Bu anlamda bu 
gruptaki çocukların gerek eğitimlerine devam 
etmeleri gerekse sokağın onlar üzerinde yarata
cağı olumsuz özelliklerden en az etkilenmeleri 
çok önemli bir konudur. Bu çocukların sokakta 
çalışmalarının onlara getirdiği zorluklar ve de
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diğer yetişkinlerin ve akranlarının onlara karşı 
gösterdikleri düşmanca ve aşağılayıcı tavırların 
bu çocukların benlik gelişimini olumsuz yönde 
etkileyeceği düşünülmektedir

Oysaki benlik tasarımının oluşumu her çocuğun 
gelişiminde değişme özelliği olan çok önemli bir 
süreçtir. Bu süreçte çocuk kendi hakkında bazı 
inançlar edinir. Kendi hakkında edindiği bu 
inançlar ömür boyu onunla kalır ve daha sonra
ki yaşamında kendisiyle ilgili karar vermesinde 
önemli bir yer oluşturur. Rogers'a göre kişinin 
öz-kavramı hem kendi hem de çevresindekilerin 
onu nasıl bir kişi olarak gördüğünden etkilen
mektedir (Gül 2003, Tucker-Ladd 2002). Cooley 
(1968) kişinin benlik tasarımının içinde bulundu
ğu toplumsal ortamdan soyutlanamayacağını ve 
bireyin toplum içerisinde diğer insanlarla etkile
şimde bulunurken onların bireyi nasıl algıladık
ları ve nasıl değerlendirdiklerinin birey için 
önemli olduğunu vurgulamaktadır (aktaran Al
pay 2003, Öner 1987).

Benlik tasarımı; kişinin diğer insanlar tarafından 
nasıl algılandığına ilişkin tasarımı(benliğin sos
yal anlam taşıyan yönü), diğerlerinin, kişinin bir 
davranışı hakkındaki yargılarının onda yarattığı 
tepki (bireyin toplum içinde aldığı değer) ve 
benliğe ilişkin geliştirilen duygular (gurur duy
ma veya utanma) olmak üzere üç öğeden oluş
maktadır. (aktaran Alpay 2003, Öner 1987). Yani 
benlik tasarımı doğuştan olmayıp, bireyin diğer 
insanlarla etkileşim göstermesi sonucu bireysel 
olarak gelişmektedir (Huitt 1998).

Bu açıdan baktığımızda az öncede belirtildiği gi
bi bu çocukların sokakta çalışmalarının onlara 
getirdiği zorluklar ve diğer yetişkinlerin ve ak
ranlarının düşmanca ve aşağılayıcı tutumları on
ların benlik gelişimini olumsuz yönde etkileye
bilir.

Bu nedenle bu çalışma sokakta çalışan çocukla
rın benlik tasarımlarının incelenmesi, fiziksel ge
lişim dönemlerine göre benlik tasarım puan or
talamalarının değişip değişmediğinin belirlen
mesi ve sokakta çalışmayan akranları ile karşı
laştırılması amacıyla planlanmıştır.

ARAÇ VE YÖNTEM

Denekler: Araştırma Adana'da yaşayan ve okul 
dışı zamanlarında Adana sokaklarında çalışan 9
16 yaş grubundaki 66 erkek çocuk ve sokakta ça
lışmayan 66 sosyo-ekonomik düzeyi düşük aile 
çocuğu olmak üzere 132 erkek çocuk üzerinde 
yürütülmüştür. Sokakta çalışan bu çocuklar okul 
dışındaki zamanlarının büyük bir bölümünü şe
hir sokaklarında seyyar satıcılık (kağıt mendil, 
çiklet, çiçek satmak gibi), araba camı silme, kağıt 
toplama gibi işler yaparak geçirmektedirler. 
Araştırmanın örneklemini oluşturan bu çocukla
rın hepsi sokağın çocuklarından farklı olarak ak
şamları ailelerinin yanına dönmekte ve okulları
na devam etmektedirler.

Araştırmanın örnekleminin bir bölümünü oluş
turan bu çocuklar ile sokakta oldukları saatlerde 
yemek yedikleri ve temizlik gereksinmelerinin 
karşılandığı devlete bağlı bir toplum merkezi ile 
sokak çocuklarına yardım amacıyla kurulmuş 
olan bir "sokak çocukları derneğinde" görüşül
müştür.

Bu amaçla Ekim 2002-Aralık 2002 tarihleri ara
sında her cumartesi günü (çocukların bu merke
ze en yoğun geldikleri gün) şehrin merkezinde 
kurulmuş sokak çocukları derneğine gidilmiş ve 
çocuklar ile bireysel olarak tek tek görüşülmüş
tür. Daha sonra yaş grupları uygun olan tüm 
çocukların öz-kavramı ölçeğini doldurmaları 
sağlanmıştır. Ocak 2003- Mart 2003 tarihleri ara
sında ise şehrin başka bir bölgesinde sokak ço
cuklarına yardım amacı ile devlet tarafından ku
rulmuş olan bir toplum merkezine birkaç hafta 
süre ile gidilerek bu merkeze gelen çocuklar ile 
de tek tek görüşülmüş ve görüşmenin sonunda 
çocuklardan ölçeği doldurmaları istenilmiştir. 
Ekim 2002- Nisan 2003 tarihleri arasında 9-16 
yaş grubundan toplam 66 çocuğa ulaşılabilmiş
tir. Görüşmeyi kabul etmeyen ve ölçeği doldur
mak istemeyen çocuklar araştırmaya alınmamış
lardır.

Araştırmanın karşılaştırma grubunu oluşturan 
ailesi ile yaşayan ve sokakta çalışmayan çocuklar 
ise yoğun olarak sokakta çalışan çocukların de
vam ettikleri bir okuldaki fakir aile çocukların
dan seçilmişlerdir. Bu çocuklar sosyo-ekonomik
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ve demografik özellikler açısından sokakta çalı
şan çocuklar ile benzer özellikler gösteren ancak 
sokakta çalışmayan çocuklardır. Karşılaştırma 
grubuna ilişkin verileri toplamak amacı ile bu 
çocukların devam ettikleri okullara gidilerek, 9
16 yaş grubundaki çocukların devam ettiği sınıf
lara girilmiş ve öğretmen araştırma hakkında 
bilgilendirilerek yardımı istenmiştir. Daha sonra 
aile yapısı ve ailenin ekonomik durumu açısın
dan sokak çocuklarına benzer özellikler gösteren 
çocuklar rastgele örneklem yöntemi ile seçilerek 
araştırmanın karşılaştırma grubu oluşturulmuş
tur. Karşılaştırma grubuna alınan bu çocuklar ile 
görüşülerek araştırma hakkında bilgi verilmiş ve 
yanıtlamayı kabul eden çocukların ölçeği dol
durmaları sağlanmıştır.

işlem

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Ekim 
2002-Mart 2003 tarihleri arasında her iki merke
ze de gidilerek öncelikle her bir çocuk ile boş bir 
oda da konuşularak çocuğun sosyo-demografik 
özellikleri ve sokakta çalışmasına ilişkin bilgiler 
elde edilmiştir. Araştırmacı bu amaçla çocuklara 
"kardeş sayısı, , anne ve babasının ne iş yaptıkla
rı, çocuğun sokakta ne iş yaptığı, neden çalıştı
ğı, sokakta çalışan başka kardeşinin olup olma
dığı, sokaktan kazandığı parayı ne yaptığı, para 
kazanamadığında ne gibi sorunlar yaşadığı, so
kakta ve okulda ne gibi sorunlar yaşadığı ile ilgi
li" sorular sormuştur .Daha sonra çocuğa araştır
ma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katıl
mayı ve ölçeği doldurmayı kabul eden çocuklar
dan ölçeği doldurmaları istenmiştir. Ölçeği oku
mada ve yanıtlamada sorun yaşayan çocuklara 
yardım edilmiştir.

Araştırmanın ikinci aşamasında karşılaştırma 
grubunu oluşturmak amacı ile seçilen okula gi
dilmiş ve öncelikle okul müdürü ve sınıf öğret
menleri araştırma hakkında bilgilendirilerek 
destekleri istenilmiştir. Daha sonra sınıf öğret
menlerinin yardımıyla sokak çocukları ile ben
zer sosyo ekonomik ve demografik özellikler 
gösteren çocuklar belirlenerek sınıflarından alın
mışlar ve boş bir sınıfa getirilmişlerdir. Daha 
sonra çocuklara kısaca araştırma hakkında bilgi

verilmiş ve yardımları istenilmiştir. Araştırmaya 
katılmayı ve ölçeği doldurmayı kabul eden ço
cuklar araştırmaya alınmışlardır.

Araçlar

Çocukların öz kavramlarını ölçmek üzere Piers 
ve Harris tarafından geliştirilen ve 9-16 yaş gru
bu çocukların kendilerine yönelik düşünce, duy
gu ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla kul
lanılan ve Öner tarafından Türk çocukları için 
adaptasyonu yapılan "Piers-Harris'in Çocuklar
da Öz-Kavramı Ölçeği (Piers-Harris Children's 
Self-Concept Scale)" kullanılmıştır (Öner 1996).

80 tanımlayıcı ifadeden oluşan skala'da yüksek 
puanlar çocukların kendileri hakkındaki olumlu, 
düşük puanlar ise olumsuz öz-kavramına işaret 
etmektedir Öz-kavramının mutluluk ve doyum 
(Happiness and Satisfaction), fiziksel görünüm 
ve özellikler (Physical Appearance and Attribu
tes), zihin ve okul durumu (Intellectual and 
School Status), popularite (Popularity), davra
nışsal uyum (Behavioral Adjustment) ve kaygı
dan kurtulma (Freedom from Anxiety) gibi bir
kaç farklı ögesi bulunmakta ve ölçek bu altı alt 
faktörden oluşmaktadır.

Verilerin Analizi

Verilerin değerlendirilmesi aşamasında gelişim 
dönemleri esas alınarak yaş grupları 9-11 yaş 
(erinlik öncesi), 12-14 yaş (erinlik) ve 15-16 yaş 
(ergenlik) olmak üzere üç gelişim dönemine ay
rılmış ve öz kavramı üzerinde gelişim dönemle
rinin etkili olup olmadığına bakılmıştır. Verile
rin değerlendirilmesinde, sokakta çalışan ve ça
lışmayan çocukların öz kavram puanları ve öz 
kavramı alt ölçek puanları arasında anlamlı fark 
olup olmadığını belirlemek amacı ile t testi ve 
çocukların yaşları ile öz kavram puanları arasın
da fark olup olmadığını belirlemek amacı ile var- 
yans analizi yapılmıştır.
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BULGULAR
Bu çalışma sokakta çalışan çocukların öz kav
ramlarının incelenmesi ve sokakta çalışmayan 
yaşıtları ile karşılaştırılarak, sokakta çalışmanın 
onların öz kavramı oluşumunu etkileyip etkile
mediğini ve hangi alanlarda etkilediğini belirle
mek amacıyla planlanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1: Çocuğun Sokakta Çalışıp-Çalışmama 
Durumuna Göre Çocukların Öz Kavramı Puan 
Ortalamaları

Gruplar n x Sd.

Sokakta çalışan 66 53.2 10.0

Sokakta çalışmayan 66 58.6 10.4

Toplam 132 55.9 10.5

Tablo 1 incelendiğinde, sokakta çalışan çocukla
rın öz kavramı puan ortalamalarının sokakta ça
lışmayan çocukların puan ortalamalarından da
ha düşük olduğu ve yapılan t testi sonucunda 
farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
saptanmıştır (t (130) = 3.003 p=.01).

Yapılan analizler sonucunda mutlu olma (t (130) 
= -2.322, p=.05) ve davranış (t(130) = -3.615

p=.05) alt ölçek puanlarında sokakta çalışan ve 
çalışmayan çocukların puanları arasında istatis
tiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, kaygı, 
popularite, fiziksel görünüm ve okul durumu alt 
ölçekleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış
tır (Tablo 2). Tablo 2 incelendiğinde hem mutlu
luk hem de davranış alt ölçeklerinde sokakta ça
lışmayan çocukların puan ortalamalarının so
kakta çalışan çocukların puan ortalamalarından 
daha yüksek olduğu görülmüştür.

Tablo 3: Yaşlarına Göre Çocukların Öz Kavramı 
Puan Ortalamaları Ve Varyans Analizi Sonuçları

Gruplar n x Sd.

Sokakta çalışan 9-11 yaş 14 54.4 8.3
12-14 yaş 38 52.5 9.7
15-16 yaş 14 54.0 12.6

Sokakta çalışmayan 9-11 yaş 17 60.2 9.2
12-14 yaş 37 58.9 10.8
15-16 yaş 12 55.6 10.8

Toplam 9-11 yaş 31 57.6 9.2
12-14 yaş 75 55.6 10.7
15-16 yaş 26 54.7 11.6

Tablo 2: Alt Ölçek Puanlarına Göre Çocukların Öz Kavramı Puan Ortalamaları

Ölçek alt grupları n x Sd.

Mutluluk/doyum Sokakta çalışan 66 8.2 2.7
Sokakta çalışmayan 66 9.3 2.8

Kaygı Sokakta çalışan 66 6.8 2.8
Sokakta çalışmayan 66 7.8 2.9

Popularite Sokakta çalışan 66 8.3 1.6
Sokakta çalışmayan 66 8.9 1.8

Davranış Sokakta çalışan 66 10.7 2.8
Sokakta çalışmayan 66 12.4 2.5

Fiziksel görünüm Sokakta çalışan 66 7.1 1.8
Sokakta çalışmayan 66 7.4 2.0

Zihin/okul durumu Sokakta çalışan 66 5.0 1.6
Sokakta çalışmayan 66 5.5 1.4

6



Sokakta çalışan çocuklar

Tablo 3 incelendiğinde, toplam puanda yaş art
tıkça çocukların puan ortalamalarının azaldığı 
görülmektedir. Gruplar tek tek incelendiğinde 
12-14 yaş grubundaki sokakta çalışan çocukların 
puan ortalamalarının 9-11 yaş ve 15-16 yaş gru
bundaki çocuklardan daha düşük olduğu bulun
muştur. Buna karşın sokakta çalışmayan çocuk
larda ise yaş arttıkça ölçekten elde ettikleri puan
larda doğrusal bir azalma olduğu saptanmıştır.

Ancak yapılan istatistiksel analizler sonucunda 
gerek yaş (F(2,132)=,442 p>.05) gerekse yaş x 
grup (F(2,132)=,53 p>.05) etkileşiminin istatistik
sel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (Tablo 
3).

TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı, sokakta çalışan çocukların 
öz kavramlarını belirlemektir. Bu konuda daha 
önce yapılan çalışmalarda yaşlar genellikle tüm 
grup olarak değerlendirilmiştir (Ersoy ve Kandır 
1997, Görker ve Aygölü 2003). Ancak bu çalış
mada yaşlar gelişim dönemlerine göre erinlik 
öncesi, erinlik ve ergenlik olmak üzere üç gruba 
ayrılmıştır. Sokakta çalışıp çalışmama durumu 
ve çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine 
göre öz kavramının etkilenip etkilenmediği ince
lenmiştir.

Sonuçlar göstermiştir ki, sokakta çalışan çocuk
ların öz kavramı puanları sokakta çalışmayan 
akranlarından daha düşüktür. Bu durum çocu
ğun sokakta çalışıyor olmasından kaynaklanabi
lir. Bu bulgular daha önceki araştırma bulguları 
ile de paralellik göstermektedir.

Daha önce yapılan bazı araştırmalarda da sokak
ta çalışan çocukların sokakta çalışmayan akran
larına oranla daha düşük öz kavramına sahip ol
dukları bulunmuştur (Ersoy ve Kandır 1997, Ali- 
sinanoğlu ve Köksal 1999). Görker ve Aygölü'de 
(2003) sokak çocuklarının %55.93'ünün düşük öz 
kavramına sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ay
rıca Richter ve Swart-Kruger (1995) ve Cronje ve 
arkadaşları (1976) sokak çocuklarının düşük öz
saygı, kadercilik ve duygusuzluk gibi özellikler 
gösterdiklerini bulmuşlardır (aktaran Le Roux 
ve Smith 1998).

Öz kavramı kişinin erken yaşlardan itibaren di
ğer insanlarla karşılıklı ilişkilerinden edindiği iz
lenimlerden oluşmaktadır. Öz kavramı bireyin 
çevre ile etkileşimi sonucunda oluşur. Yani ben
liğin oluşmasında arkadaşlar, ebeveynler ve di
ğer insanlarla olan sosyal etkileşimler önemli bir 
yer tutmaktadır (Cenkseven 2000, Gül 2003). 
Özellikle ergenlik döneminde diğer insanlar ta
rafından kabul edilme çok önemlidir ve ergenler 
bu konuda yoğun kaygılar yaşarlar. Öz kavramı
nın gelişimi açısından bizim ne yaptığımız ve di
ğerlerinin bizim yaptıklarımız ile ilgili söyledik
leri sözler çok önemlidir (Palabıyıkoğlu 1996, 
Tuncer-Ladd 2002).

Sokak çocukları ile ilgili olarak yapılan bazı araş
tırmalar sokak çocuklarına karşı halkın düşman
ca ve aşağılayıcı tutumlar sergilediklerini ortaya 
koymuştur (Aptekar ve ark. 1997, Aptekar ve 
Abebe 1997). Toplumun sokak çocukları ile ilgili 
bu tür algı ve tutumları çocukların kendileri 
hakkındaki olumsuz algıları üzerinde katalizör 
işlevi görmektedir. Bu nedenle sokak çocukları
na karşı yetişkinlerin düşmanca ve aşağılayıcı 
tutumları onların sağlıklı bir öz-saygı (self-este
em) kazanmalarını engellemektedir (Le Roux 
1996, Le Roux ve Smith 1998). Ayrıca ebeveynle
rinin çocuğu sevip sevmemesi; çocuğun öğret
meninin sevgi, saygı ve beğenisini hissedip his
setmemesi; yaşıtlarının onu kabul ya da reddet
mesi de çocuğun öz kavramını olumlu ve olum
suz olarak etkileyebilir (Alisinanoğlu ve Köksal 
1999). Bu anlamda baktığımız zaman, bu çocuk
lar okul yönetimi ve/ya da öğretmenlerinin ken
dilerinin karşılaştıkları sorunların ve gereksi
nimlerinin farkında olmamaları ve temizlik ek
sikliği ve/ya da giysilerinin eski olması gibi ne
denlerle öğretmenleri ya da akranları tarafından 
utandırılmaları sonucu düşük öz kavramı geliş
tirebilirler (Iowa Department of Education 1998). 
Kısacası, okulda arkadaşlarının, akranlarının, 
öğretmenlerinin, okul yönetiminin ve sokaktaki 
halkın onlara karşı olumsuz tutumları bu çocuk
ların öz kavramlarını olumsuz yönde etkilemek
tedir (Gül 2003, Le Roux 1996, Le Roux ve Smith 
1998).

Sokakta çalışan çocukların mutluluk-doyum ve 
uyumsal davranışlar alt ölçek puanlarının so
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kakta çalışmayan akranlarından daha düşük ol
duğu saptanmıştır.

Asi davranışlar ve duygusal problemler sokak 
çocuklarının en sık ve en erken ortaya koydukla
rı tepkilerdir. Evsiz gençler üzerinde özellikle 
standardize edilmiş testlerle yapılan çalışmalar
da evsiz gençler arasında %19-50 oranında duy
gusal ve zihinsel sağlık sorunları rapor edilmiş
tir (Robertson ve Toro 1998).

Sokak çocuklarının çoğunluğu uzun süreli ve 
zor yaşam deneyimlerine sahiptirler (Campos ve 
ark. 1994). Bu çocuklar ailede sürekliliğin olma
ması, güven eksikliği, ailenin dağılması, açlık, 
yoksulluk, eğitimin yarıda kesilmesi, hastalıklar, 
şiddet, istismar ve ihmal gibi olumsuz durumla
rı yoğun olarak yaşayan çocuklardır ve tüm bu 
olumsuz durumların bu çocuklarda duygusal 
problemlerin ortaya çıkmasına ve artmasına ne
den olduğu söylenebilir.

Ayrıca sokak yaşamının stresi de çocuklarda 
yüksek derecede depresyona, anksiyeteye ve 
düşük öz-saygısına neden olabilmektedir (Goins 
ve Cesarone 1993).

Bununla birlikte, kaygı, popularite, fiziksel gö
rünüm ve okul durumu alt ölçekleri açısından 
gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamış
tır. Sokakta çalışan ve sokakta çalışmayan çocuk
ların sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri
nin benzer olması, benzer aile yapılarında yetiş
meleri, her iki grubun ailesinde de çocuğa veri
len değerin benzer olması nedeniyle benzer so
nuçlar göstermiş olabileceklerini düşünmekte
yiz.

Yaş grupları incelendiğinde sokakta çalışan 12
14 yaş grubundaki çocukların öz kavramlarının 
diğer yaş gruplarındaki çocuklardan daha dü
şük olduğu bulunmuştur. Buna karşın sokakta 
çalışmayan çocuklarda yaş arttıkça öz-kavramı 
düzeylerinde doğrusal bir azalma olduğu sap
tanmıştır. Ancak her iki grupta da farklılıklar is
tatistiksel olarak anlamlı değildir.

Sonuçlar daha önceki çalışmalarda elde edilen 
bulgularla benzerlikler göstermekte olup, Alisi- 
nanoğlu ve Köksal (1997) da sokakta çalışan ve 
çalışmayan çocukların öz-kavramı puanları ile

yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olmadığını bulmuşlardır.

Cause ve arkadaşları (2000) yaptıkları çalışmada 
evsiz gençlerde erken ergenlik döneminde orta 
ve geç ergenlik dönemine oranla daha fazla duy
gusal sorun olduğunu bulmuşlardır. Erinlik dö
nemi çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşaması ol
duğundan bu dönemde çoğu problem en üst 
noktada yaşanmaktadır.

Bu dönemde fiziksel ve psikolojik değişimler 
çok çabuk oluşur. Genç tüm bu değişimlere 
uyum sağlamaya çalışırken aynı zamanda da 
kendine yakışacak bir benlik arayışı içerisinde
dir. Yani ergenlik dönemi öz kavramının öne 
geçtiği bir çağdır. Bu dönemde birey duyguları
nı, bedenini inceler, nasıl bir kişi olduğunu ve ne 
olmak istediğini düşünmeye başlar. Tüm bunlar 
benlik arayışının bir sonucudur. Bu çağda öz 
kavramı sürekli iniş çıkışlar gösterir.

Bireyi hoşnut eden ya da düş kırıklığına uğratan 
yaşantılar bireyin, kendine değer verme duygu
sunun gelişimini olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileyebilir. Bu dönemde özellikle bireye yakın 
olan kişilerin tutumu onun için çok önemlidir 
(Temel ve Aksoy 2001). Bu açıdan bakıldığında 
sokakta çalışmanın ve bazı yönleri ile akranla
rından farklı görünmenin (bedensel temizlik, 
giysilerdeki eskilik, yaralar gibi) bu yaştaki ço
cukların benlik gelişimini olumsuz yönde etkile
diğini söyleyebiliriz.

SONUÇ

Sokağın çocuğu olmak, sokak kültürü ve yaşa
mına tam geçinceye kadar yani evden tamamen 
ayrılıncaya kadar geçen ve yavaş yavaş ilerleyen 
evden sokağa taşınma süreci olarak tanımlan
maktadır. Bütün sokak çocukları sokakta yaşa
maya başlamadan önce periyodik olarak ve aşa
ma aşama sokakta yaşamaya başlarlar. Onlar ilk 
önce bir ya da iki gece evden ayrılırlar ve daha 
sonra sokakta evden daha fazla zaman geçirme
ye başlarlar. Zamanla sokakta evde harcadıkla
rından daha fazla zaman harcarlar ve aileleri ile 
bağları çok zayıflar (Aptekar 1994, Aptekar ve 
ark. 1997). Bu süreç sokak çocuğundan sokağın
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çocuğu olmaya doğru giden bir süreçtir.

Görüştüğümüz çocukların çoğunluğu da sık sık 
akşam eve belli miktarda para götürmediklerin
de aileleri tarafından fiziksel olarak cezalandırıl
dıklarını ve yeterince para kazanamadıklarında 
bazen eve gitmediklerini ve sokakta yattıklarını 
belirtmişlerdir.

Ayrıca bu çocuklar geç saatlere kadar sokakta 
çalıştıkları için çoğu zaman okul ödevlerini ya
pamadıkları için sık sık öğretmenleri tarafından 
fiziksel olarak cezalandırıldıklarını ve bu neden
le de okula devam etmediklerini belirtmişlerdir. 
Çoğunluğu da ekonomik nedenlerle okul araç- 
gereçlerini (uniforma, kalem, kitap gibi) alama
dıklarından hem arkadaşlarından utandıklarını 
hem de öğretmen tarafından cezalandırıldıkları 
için okuldan kaçtıklarını söylemişlerdir. Göz
lemlerimiz sonucunda bu çocukların bir süre 
sonra ailelerinin de desteği ile okulu bıraktıkları 
ve tüm gün sokaklarda çalışmaya başladıkları 
görülmüştür. Bu şekilde tüm gününü sokakta 
geçiren çocuklar bir süre sonra sokak kültürüne 
alışmakta evden sokağa kaymaktadırlar. Yani 
sokağın çocuğu olmaktadırlar. Bu nedenle bu ço
cukların okullarına devam etmeleri çok önemli 
bir konudur.

Sonuç olarak sokakta çalışan çocukların evden 
ve okuldan ayrılmalarında ve sokakta yaşamaya 
başlamalarında aile, öğretmen, arkadaş, akran- 
lar,ve toplumdaki diğer yetişkinlerin etkisi çok 
büyüktür. Bu nedenle daha sonraki çalışmalarda 
çocukların öz kavramlarını etkileyen aile, öğret
men, arkadaş, akranlar ve toplumdaki diğer ye
tişkinlerin bu çocuklara karşı tutum ve davranış
ları ile çocukların öz kavramları arasındaki ilişki 
incelenebilir.

Ayrıca bu çalışma sınırlı sayıdaki çocuk üzerin
de yürütülmüş ve veriler bir şehirden toplanıl- 
mıştır. Bundan sonraki çalışmalar daha geniş ör- 
neklem grupları üzerinde ve birkaç şehirde yü
rütülebilir.

Bu çalışmada yalnızca çocukların öz kavramları 
incelenmiştir, daha sonraki çalışmalarda öz-say- 
gı (self esteem) düzeylerinin de incelenmesinde 
yarar vardır.

Ayrıca bu çalışma, Adana ilinde sokakta çalışan 
örneklemi temsil edecek yeterli sayıda kız çocuk 
bulunmaması nedeniyle yalnızca erkek çocuklar 
üzerinde yürütülmüştür. Daha sonraki bir çalış
mada sokakta çalışan kız ve erkek çocukların öz 
kavramları karşılaştırılabilir.

Bu çalışmada niteliksel veriler sunulmamıştır. 
Niteliksel yöntemin kullanıldığı başka bir çalış
mada daha derin sonuçlar elde edilebilir.
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