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DERİN YOKSULLUK BİR İNSAN HAKLARI İHLALİDİR!
Derin Yoksulluk Ağı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’ne dikkat çekmek ve
derin yoksullukla mücadelenin toplumsal bir mücadele olduğunu hatırlatmak üzere
“Hikâyenin Yok Hali” kitabını 15 Ekim Cuma Günü yaptığı lansman toplantısı ile yayınladı.
“Hikâyenin Yok Hali” derin yoksulluk içindeki farklı kişilerin gerçek yaşam öykülerinden
oluşuyor. Kağıt ve plastik toplayıcısı bir çiftten sazını sessiz nöbete koyan Ayhan Ak’a kadar
onlarca öyküyü bir araya getiren kitap, derin yoksulluğun yol açtığı hak ihlallerini de göz önüne
seriyor.
Derin yoksulluğun bir insan hakları ihlali olduğunu ve bireylerin temel hak ve ihtiyaçlarına
erişimini kısıtladığını, ekonomik kültürel ve sosyal haklarına ulaşmalarını engellediğini
vurgulayan proje ekibi, kitabın hazırlık sürecinin de Derin Yoksulluk Ağı’nın merkeze aldığı
dayanışma perspektifi ile sürdürüldüğünü vurguluyor.
Derin Yoksulluk Ağı’ndan Güliz Kalender, Hacer Foggo, Selen Yüksel, Şevval Şener ve Şeyma
Duman’ın sahada yaptığı görüşmelerden oluşan ve Heinrich Böll Stifftung Derneği Türkiye
Temsilciliği tarafından finanse edilen kitap kolektif bir emeğin sonucu. Tasarımını Tülay
Demircan’ın yaptığı kitaptaki hikâyeleri görselleştirmek için kullanılan ressam Bahar Coşkun’un
yağlıboya tablolarının kullanım izni ise dayanışmaya destek olarak verildi.
Derin Yoksulluk Ağı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nden hemen önce internet
üzerinden herkesin erişimine açtığı kitaba ilişkin: “Hak temelli, dayanışarak, sürdürülebilir
politikalarla, acil müdahale ederek, insan onurunu koruyarak, katılımcı, açık, şeffaf ve hesap
verebilir bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu mücadelede hem kişilerin öznel deneyimlerini hem de
ulusal ve uluslararası insan hakları ölçütlerini içermeli, derin yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak
tanımlamalıyız. Bu kitap, yoksulluğu deneyimleyen kişilerin hayatlarından kesitleri içeren öyküleri
insan hakları ölçütleri ile birleştiriyor ve bize mücadelenin rotasını çiziyor.
--Kitaba erişmek için:
https://derinyoksullukagi.org/wp-content/uploads/2021/10/HIKAYENIN-YOK-HALI.pdf
Daha detaylı bilgi için: www.derinyoksullukagi.org
--Derin Yoksulluk Ağı Hakkında
Derin Yoksulluk Ağı, Açık Alan Derneği gönüllü ve üyeleri tarafından 2019 yılında kuruldu. DYA,
gönüllüler, destekçiler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve derin yoksulluk yaşayan kişilerin
katılımı ile büyüyen bir dayanışma ve araştırma ağı.
Derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmak ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali
olarak tartışmak için çalışmalar yürütüyor, acil durum müdahalesi olarak #EvdenDeğiştir modeli
ile yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlıyor.

