DOM TOPLUMU VE YERİNDEN EDİLMİŞ
SURİYELİ DOM TOPLULUKLARI
ORTADOĞU ÜLKELERİNDE

COVID-19 SALGINI RİSKİ
ALTINDA
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DOM COMMUNITIES AND
DOM IMMIGRANTS FROM
SYRIA IN MIDDLE EAST
COUNTRIES AT RISK OF
COVID-19 PANDEMIC
The novel Coronavirus impact on
disadvantaged and marginalised
groups like Dom reveal the
discriminations these groups face
more as they are underresourced and
underserved by emergent
legalisations and humanitarian aids.
While Covid-19 pandemic makes Rom,
Lom, Dom communities, refugees and
immigrants who live with poverty and
health inequities, more vulnerable,
this historical period bring the issue of
defending human rights of these
communities at the front.
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DOM* TOPLUMU NEDEN RİSK ALTINDA?
·

Dünyada COVID-19 vakalarındaki çarpıcı artışı ve salgının Ortadoğu
ülkelerinde ki yayılımı hakkındaki kısıtlı veriler, bu ülkelerde yaşayan Dom
Toplumunun durumunu endişe verici hale getirmektedir.
9 yıllık çatışmalı dönem boyunca, Suriye’yi terk edip komşu ülkelere sığınan
ve hala ülke içerisinde yaşayan Dom Topluluklarının COVID-19 salgınından
ne derece etkilendikleri konusunda bilgi sahibi değiliz. Kırkayak Kültür
olarak topluluk üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde salgın sebebiyle alınan
önlemlerin gün geçtikçe topluluğun, beslenme, barınma, işsizlik, sağlık ve
eğitim gibi temel yaşamsal alanlarda hayatını zorlaştırdığı tespit edilmiştir.
Yerinden edilmiş Suriyeli Dom gruplar ve ev sahibi ülke vatandaşı Dom
toplulukları; yoksulluk, açlık, temiz su, kötü sanitasyon ve hijyen koşulları
sebebiyle COVID-19 Salgını riski altındadır.
Yaşadıkları ülkelerde güçlü Çingene karşıtlığı, ayrımcılık, ırkçı şiddet ve
yükselen göçmen/mülteci karşıtlığı, gelecek günlerde, Dom Toplulukları için
ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.
* KIRKAYAK KÜLTÜR, DOM İSMİNİ, ORTADOĞU’DA YAŞAYAN PERİPATETİK (ÇİNGENE) TOPLULUKLARININ ANA
GÖVDESİ OLAN DOMLARLA BENZER KOŞULLARDA, BİRLİKTE YAŞAYAN, AKRABALIK İLİŞKİLERİ GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULARAK, BU COĞRAFYADA YAŞAYAN ABDAL VE DİĞER İLGİLİ GRUPLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE
KULLANMAYI TERCİH ETMİŞTİR.

Ortadoğu ülkelerindeki hükümetleri, BM,
Avrupa Birliği, yerel ve uluslararası sivil toplum
örgütlerini acil olarak Dom Topluluklarının
COVID-19 salgınına karşı korumak için gerekli
tedbirleri almaya çağırıyoruz.
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COVID-19 salgınının Dom
toplulukları üzerindeki etkisi ve
riskleri
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DOM TOPLUMUNA KARŞI
AYRIMCILIK
VE MARJİNALLEŞTİRME
RİSKLERİ
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YOKSULLUK VE İŞSİZLİK
RİSKLERİ
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SAĞLIK RİSKLERİ
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EĞİTİM RİSKLERİ
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Dom Toplumuna
karşı ayrımcılık
ve
marjinalleştirme
riskleri
Ortadoğu’da yaşayan Domlar, yüzyıllardır
yaşadıkları ülkelerdeki en kırılgan
toplumsal grubu oluşturmaktadır. Birlikte
yaşadıkları diğer halklar tarafından,
sistematik olarak ayrımcılığa uğramış,
kamusal alan dışına itilmiş ve
marjinalleştirilmişlerdir.
Topluluğun bir kesiminin hala göçebe ve
yarı göçebe hayat sürmesi sebebiyle
enfekte olan bireylerin hastalığı hızla
farklı kentlere taşımasına ve ülke
içerisinde hatta ülkeler arasında topluluk
kitlesel olarak enfekte olabilir ve bu
hastalığın birlikte yaşadıkları diğer
insanlara bulaşmasına sebep olabilir.
Hem geleneksel komünal hayatın devam
etmesi hem de yoksulluk sebebiyle hala
geniş ailelerin bir arada yaşamaları
virüsün hızla herkese bulaşmasına sebep
olabilir.
COVID-19 salgını, toplumlarda ki
“Çingene karşıtlığını” körükleyebilir. Dom
Topluluklarını COVID-19'u yaymakla
suçlayabilirler, onları günah keçisi olarak
hedef haline getirebilir

Göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzı onları
hükümetler gözünde, hastalığı yaydıkları
gerekçesiyle, suçlu duruma düşürebilir.
Seyahat kısıtlamaları göçebe ve yarı göçebe
gruplar için, gıda, temiz su, barınma ve sağlık
gibi temel yaşamsal hizmetlere erişimlerini
engelleyebilir.
Özellikle son dönemde, dünyanın diğer
ülkelerinde olduğu gibi Ortadoğu ülkelerinde
de göçmen ve mülteci karşıtlığı hem
toplumda hem de siyasetçiler arasında
oldukça yükselmiş durumda. Bu nefret
söylemi, pandemi kriziyle birlikte yerinden
edilmiş bireylere, göçmelere ve mültecilere
karşı fiziki saldırılara dönüşebilir. Bu şiddet bu
nüfus içindeki Suriyeli Dom mültecilere
yönelebilir.
Özellikle sosyal medya ve medya aracılığıyla
yapılan yalan haberler mülteci göçmen ve
bunlar içinde ki en korumasız olan Domları
şiddetin hedefi haline getirebilir.
Bu tür kriz durumlarında insan hakları izleme
örgütleri ve sivil toplum örgütleri sahada çok
sık bulunmadıkları için hükümetlerin yerinden
edilmiş Domları sınır dışı etme teşebbüsleri
olabilir.

SAYFA | 05

OAKRİDGE HOLDİNGS |

Yoksulluk ve işsizlik riskleri

Birçok Dom, mevsimlik işler, atık ve hurda toplayıcılığı ve gündelik işlerde güvencesiz olarak
çalışmakta, pandemi sebebiyle bu tür işlerin durması topluluğu aşırı yoksulluk riskiyle karşı
karşıya bırakmaktadır.
Kriz sebebiyle artan işsizlik bu işlere diğer insanların da yönelmesine sebep olabilir. Bu durum
Dom topluluklarını geçim kapılarından mahrum bırakabilir.
Ortadoğu ülkelerinde göçebe ve yarı göçebe Dom Toplulukları çadırlarını kurdukları arsalar ve
alan sahiplerine kira ödemektedirler, salgın sebebiyle yoksullaşan aileler bu kiraları
ödeyemedikleri için konaklayacak yer bulmada zorluklar yaşayabilirler.
Ortadoğu ülkelerinde zaten sınırlı olan sosyal yardımlar, hükümetlerin çalışanları ve insani
yardım örgüleri çalışanlarında bulunan “güçlü(gizli) Çingene karşıtlığı” sebebiyle Dom ailelere
ulaşmayabilir. Özellikle yerinden edilmiş/mülteci Dom aileler, sosyal yardımlardan sistematik
ayrımcılık sebebiyle mahrum kalabilirler.
Suriyeli Domlar sığındıkları ülkelerde, kamplara kapatılmak, sınır dışı edilmek belgelerinin
eksikliği sebebiyle sosyal yardımlara erişemeyebilirler
Yaşadıkları ülkelerde Suriyeli Domların bir kısmı sokaklarda küçük eşyalar satarak yada yardım
toplayarak geçinmeye çalışmaktaydı. Hükümetler tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasakları
insanları bu geçim kaynaklarından mahrum bırakabilir. Ve pek çok aile açlık sorunuyla karşı
karşıya kalabilir.
Kriz dönemlerinde temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarındaki artışlar zaten bu maddelere
sınırlı erişimi olan Dom ailelerin beslenme sorunları ile karşı karşıya bırakabilir.
Suriyeli Dom toplulukların yaşadıkları ülkelerde mültecilere insani yardım götüren örgütlerin
yardımları dağıtmayı askıya almaları insani yardımı geç
dağıtmaları bu yardımlarla geçinen aileleri açlığa terk edebilir.
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Sağlık riskleri
Topluluk içerisinde okur yazar oranın düşük
olması, bilgiye erişim ve iletişim kanallarına sahip
olmama virüsün bulaşma ve korunma yöntemleri
konusunda ki bilgi eksikliği toplulukta COVID-19
’un yayılma riskini yükseltmektedir.
Tüm ülkelerde Dom Toplulukları aşırı kalabalık
yada büyük aileler şeklinde yaşamaktadır.
Yaşadıkları konutlar sağlık ve gündelik yaşamlarını
idame etmek açısından oldukça yetersizdir.
Göçebe ve yarı göçebe olarak yaşayanlar yılın
büyük bölümünü derme çatma çadırlarda
geçirmekte temiz su ve hijyenik koşullardan
mahrum bir yaşam sürmektedir. Bu durum
insanları salgına açık hale getirmektedir
Genel olarak Domlarda ortalama yaşam süresi
diğer birlikte yaşadığı toplumlara göre daha
düşüktür. Sağlık durumları, kronik hastalıklar ve
zayıf beslenmeden kaynaklı sağlık sorunları
topluluk içinde oldukça yaygındır. Bu durum
topluluğu salgına karşı daha riskli duruma
getirmektedir.
İklim değişikliği, Ortadoğu’da zaten yetersiz su
kaynaklarının daha da azalmasına sebep
olmaktadır. Bu durum Domlar gibi göçebe ve yarı
göçebe toplulukların, göç yollarının değişmesine
sebep olmakta ve toplulukların büyük ölçüde
göçebeliği bırakmalarına, kentlerin çeperlerine
yerleşmelerine sebep olmuştur. Bu çeper
mahallerde temel yaşam gereksinimleri olan,
beslenme, sağlık, iş, barınma, eğitim gibi
hizmetlere erişimlerini zorlaştırmaktadır.
Toplulukların özellikle temiz suya erişimi
konusunda çok büyük sorunlar bulunmaktadır.

Bu mahallelerde, içme suyu ve kanalizasyon
sisteminin olmaması temiz suya erişimi
zorlaştırmaktadır. Aileler günlük ihtiyaç
duydukları suyu, yakınlarda ki derelerde
kuyularda ya da inşaat alanlarında almakta ve
bu su kaynaklarının temiz olup olmadığı
bilinmemektedir. civarlardaki derelere
karışmakta ve topluluklar bu suları kullanmak
zorunda kalmaktadır.
Diğer yandan göçebe gruplar ise sık sık yer
değiştirdiklerinden dolayı, iş bulmak yada da
kolluk güçlerinden kaçmak için daha çok kırsal
alanları, köy, kasaba yada kentlerin
çeperlerinde ki tarımsal alanlar arasında
dolaşmakta ve bu bölgelerdeki dere, kuyu ve
atık suları içmek ve temizlik de dahil olmak
üzere gündelik hayatta kullanmak zorunda
kalmaktadırlar. Bu sular topluluk için sağlık
açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Özellikle sulama amaçlı kullanılan bu su
kaynakları, tarımsal alanlarda kullanılan zirai
ilaçlar ve pestisit artıkları bu sulara karışmakta
toplum sağlığı için ciddi bir risk
oluşturmaktadır.
Diğer bir risk ise sanayi bölgelerine yakın
yerlerdeki su kaynaklarından
kaynaklanmaktadır. Sanayi bölgelerindeki kirli
sıvı atıklar bu bölgelerdeki akarsulara
karışmakta ve bu sular da topluluklar
tarafından kullanılmaktadır. Yine özellikle köy
ve kasabalarda kanalizasyon ve atık su
sisteminin olmaması sebebiyle bu atıklar
civarlardaki derelere karışmakta ve topluluklar
bu suları kullanmak zorunda kalmaktadır.
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Eğitim riskleri

Birçok Dom, mevsimlik işler, atık ve hurda toplayıcılığı ve gündelik işlerde güvencesiz •
Ortadoğu ülkelerinde Dom çocukların okullaşma oranları oldukça düşüktür. Özellikle
yerinden edilmiş Suriyeli Dom çocuklarının neredeyse %90 okulla gidememektedir.
Genel olarak Dom çocukların eğitimden kopmalarının sebepleri arasında; okullarda
yaşanan ayrımcılık, dışlanma yoksulluk ve maddi yetersizliklerdir. Tüm dünyayı etkisi altına
alan pandemi krizi bu çocukların eğitime erişimi önündeki engelleri daha da
yaygınlaştıracak ve zaten zor olan eğitime erişimlerini daha da zorlaştıracaktır.
Özellikle okula devam eden Türkiyeli Dom çocuklar, yaşam koşulları nedeniyle, uzaktan
öğrenme ve evde eğitime katılımda sorunlar yaşamaktadır.
Aşırı kalabalık evler öğrenmeye elverişli değildir, çoğunun evinde bilgisayarı yoktur veya
ebeveynler okuma yazma bilmedikleri için çocukların derslerine yardım etmemektedirler.
Örgün eğitim sisteminde bile eşit eğitim hakkına erişemeyen çocuklar, uzaktan eğitimde
tamamıyla bu haklarından mahrum kalmışlardır.
Ortadoğu’da mülteci çocuklara eğitim veren sivil toplum kurumlarının önderliğinde açılan toplum
ve eğitim merkezleri salgın sebebiyle kapandı. Ve bu durum çocukları uzaktan eğitim için gerekli
araçlardan yoksun bırakmıştır.
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Acil Durum Önlemleri ve
İnsani Yardım
Acil olarak, yaşadıkları ülkelerde, toplumsal olarak kırılgan
grupların göçmen, mülteci, yerinden edilmiş kişiler ve Dom
topluluklarını kapsayan ulusal ve yerel acil eylem planları
hazırlanmalıdır.
Hazırlanacak acil eylem planın hazırlık ve uygulama
süresince, topluluk temsilcilerini ve bu grupların hakları için
çalışan sivil toplum kurumu temsilcileri de katılmalıdır.

Sağlık bakım görevlileri Dom nüfusa nerede ve nasıl
ulaşılacağını bilemeyebilir. Dom toplulukların yaşadığı yerleşim
yerlerine ve konakladıkları göç mekanlarına acil müdahale ve
kriz ekiplerinin ulaşımı sağlanmalıdır.
Topluluk temsilcilerinin ve sivil toplum örgütlerinin de
desteğiyle yetkililer, mahalle ve şehirler düzeyinde ihtiyaç
analizleri yapmalı, her bir yerleşim yerinde yaşayan kişilerin
sayısı yaş, cinsiyet bakımından da belirlenmeli ve bilgi acil
salgın durumu için ulusal ve yerel kriz müdahale ekipleriyle de
paylaşılmalıdır.
Göçebe ve yarı göçebe grupların mevcut göç mekanları
sabitlenmeli, buralara elektrik, su, tuvalet ve gıda desteği
verilmeli varsa arsa sahiplerine kiraları, devlet tarafından
ödenmelidir.
Acil ekonomik önlemler toplumsal olarak kırılgan gruplar
göçmen, mülteci, yerinden edilmiş kişiler ve Dom topluluklarını
kapsamalıdır. Savunmasız gruplara mali yardım sağlanmalıdır.
Kamu kurumları ve insani yardım örgütleri
çalışanları önleyici tedbirleri alırken ve
uygularken Domlara eşit muamele etmelidirler.

SAYFA | 09

OAKRİDGE HOLDİNGS |

Gıda ve Hijyen Desteği
Ortadoğu ülkelerde Dom ailelerin büyük bir çoğunluğu, düzenli bir gelirden
yoksun olarak yaşamaktadırlar. Virüs salgını sonucu ilan edilen sokağa çıkma
kısıtlıkları sebebiyle yapabildikleri günübirlik işleri de yapamaz duruma
gelmişler. Pandemi krizinin ne kadar süreceğine dair var olan
belirsizlik, aileleri açlıkla karşı karşıya bırakabilir. Acil olarak bu
aileler tespit edilip insani yardım programları tüm savunmasız ailelere
ulaşacak şekilde tasarlanmalıdır. Acil olarak gıda ve hijyen malzemelerinin
dağıtımı yapılmalı insanların onurları kırılmadan düzenli ve planlı bir şekilde
yapılmalıdır.

Su, Elektrik, Kira ve Altyapıya Erişim
Ortadoğu ülkelerinde topluluğun en temel sorunlarından biri temiz suya erişimdir. Su
ücretlerin yüksek olması topluluğu doğal su kaynaklarına yönlendirmekte, sağlıksız kuyu
suları ve tarımsal alanlardaki akar surları içmek ve gündelik hayatta kullanma
mecburiyetinde bırakmaktadır. Özellikle tarımsal alanlardaki suların zirai ilaç ve pestisit
atıklarıyla kirletilmiş olmaları sağlık açısından büyük risk yaratmaktadır.
Acilen, toplulukların temiz suya erişimi sağlanmalı. Çadırların bulunduğu göç mekanlarına
eğer şehir suyu sitemi uzak ise yerel yönetimler tarafından tankerlerle su getirilmelidir.
Domların yaşadıkları mahalleler, sokaklar ve göç mekanları yerel yönetimlerin
dezenfeksiyon önlemlerine dahil edilmelidir.
Yerleşim alanlarına elektrik sistemi bağlanmalı ve taşınabilir tuvalet kabinleri
sağlanmalıdır.
Toplulukların ihtiyacı olan hijyen, sanitasyon malzemeleri ve temizlik kitleri sağlanmalıdır.
Ailelerin çok büyük bir bölümü kendi evlerine sahip değildir, kiraladıkları evlerde
yaşamaktadırlar.
Domlar bazı Ortadoğu ülkelerinde çadır kurdukları göç mekanları için de kira ödemek
zorunda kalmaktadırlar. Salgın önlemleri süresince bu alanlar ve evler için ailelere kira
desteği verilmelidir.
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Sağlık Sistemine ve Tıbbi malzemelere
Erişim
Yaşadıkları ülkelerde Domların sağlık sistemine ücretsiz erişimi
sağlanmalıdır. Tedavi ve ilaç ücretleri bulundukları ülkelerin vatandaşı yada
oturma izin belgesi olup olmadıklarına bakılmaksızın ücretsiz karşılanmalıdır.
Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan kişilerin sağlık ve diğer
hizmetlere erişimi için kayıtlı oldukları şehirlerde ikamet etme zorunluluğu
kuralına bakılmaksızın, Suriyeli Dom Topluluklarının her yerde sağlığa
erişimi sağlanmalıdır.
Sağlık sistemine eşit erişim, tedavi ve ilaç temini konusunda ayrımcı
uygulamaların önüne geçen, kimseyi geride bırakmayan herkes için eşit bir
sistem oluşturulmalıdır.

Dom Toplulukların Güvenliğinin sağlanması
Domların yaşadıkları ülkelerde kendilerini güvende hissetmemektedirler. Kimlik ve
kağıtlarının eksik olması, zorunlu askerlik ve mülteci olmalarından kaynaklı olarak sık sık
yer değiştirmektedirler. Yerel yönetimler ve kolluk güçlerinin “Çingene karşıtlığı” ve ayrımcı
uygulamaları onları mobilize etmektedir. Suriyeli Dom gruplarının bazıları kamplara
gönderilme ve sınır dışı edilme korkusuyla sürekli yer değiştirmektedir.
Domların yaşadıkları yerlerdeki yönetimler topluluğun kendini güvende hissetmesi için bu
uygulamalara son vermeli, onların ayrımcılığa uğramadan yaşayabilecekleri alanlar
yaratılmalıdır.

Dom Çocukların Uzaktan Eğitime Erişimi
Okuldaki çocuklar için alternatif, yaratıcı ev eğitimi yolları geliştirilmelidir.
Eğitim alanında çalışan STK'ların eğitim materyallerini bu çocuklara ulaştırması
gerekmektedir. Pandeminin olumsuzluğunu olumluya çevirerek evlerinde kalmak zorunda
olan Dom çocukların eğitime erişimini sağlayacak önlemler alınmalıdır.
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SİVİL TOPLUMUN
ROLÜ
Sivil Toplum kurum ve örgütlerin acil durum
planlarını pandemi koşullarına uyarlamalı,
yetkilileri ikna edip, çalışanlarını da sağlık
açısından riske sokmadan, her türlü önlemi
alarak mevcut duruma uygun aksiyon planları
hazırlanmalıdır.
Koruma ve sosyal yardım programlarını
mevcut duruma çözüm üretecek hale
getirmek için hızlı davranılmalıdır. Çünkü,
kırılgan topluluklar, mevcut COVID-19 salgını
nedeniyle daha yüksek bir risk altında ve
zaman daralıyor.
Sivil Toplum; hükümetleri, kurumlarını ve diğer
paydaşları özellikle kırılgan ve korunmasız
grupların ihtiyaçlarını karşılamak için teşvik
etmelidir.
Sivil Toplum çalışanlarının bazılarında “çingene
karşıtlığı” ne yazık ki hala sürmektedir. Saha
çalışanlarının, insan onuruna saygılı, onları
koruyan ve ayrımcı davranışlarda bulunan ve
onları damgalayan davranışlarda
bulunmamaya dikkat edilmelidir.
İnsanlara yardım yada sosyal destek verirken,
herkese eşit, kimseyi geride bırakmayan bir
anlayış geliştirilmelidir.
Sivil toplum, Domlar ve birlikte yaşadıkları
diğer toplumlar arasında diyalog oluşturma,
bir arada yaşama çabasını desteklemek için
farkındalık geliştiren programlar
geliştirmelidir.
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SİVİL TOPLUMUN
ROLÜ
Sivil Toplum, topluluğun ihtiyaçlarını sürekli
analiz ederek bu konuda yetkilileri ve
bağışçıları topluluğun ihtiyaçları konusunda
bilgilendirmelidir. Tüm bunları yapılırken, karar
alma mekanizmalarında topluluk üyelerinin
katılımını sağlamalı ve danışma hatları
oluşturulmalıdır.
Topluluk salgın konusunda bilgilendirilmeli,
sağlığa ve diğer hizmetlere erişimleri
konusunda onlara yol gösteren, güncel
durumlar hakkında sürekli bilgilendirme
kampanyaları yürütülmelidir.
Topluluğun koruyucu malzemelere (maskeler,
eldivenler, dezenfektanlar) erişimi ve koruyucu
önlemler hakkında bilgilendirilmesi
sağlanmalıdır.
Sivil toplum, sosyal medya ve diğer medya
araçlarını takip etmeli, çingene karşıtlığı,
göçmen karşıtlığı ve nefret söylemi, toplulukları
hedef haline getiren söylentileri ve yalan
haberleri izlemeli ve bu konuları yasalar
çerçevesinde takip edebilmelidir.
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COVID-19 Sonrası
Sürece Hazırlanmak
Pandemi sonrası toplumdaki sosyo-ekonomik değişimleri ve etkilerini izleme:
Pandeminin uzun bir zamana yayılacağı, sona ermesi durumunda bile etkilerinin uzun
olacağı ve yeni bir sosyo-ekonomik yapılanmanın oluşacağı görülmektedir. Bu noktada
pandemi ile birlikte oluşacak bu yeni sosyo-ekonomik yapıda kırılgan gruplar nasıl var
olacaklar, kendi alışkanlıkları ve yasam tarzları ile nasıl yaşayabilecekler ve bu
durumdan nasıl en az zararla çıkabilecekleri üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
COVID-19 salgını sonrası oluşacak yeni dönemde, geliştirilecek kriz sonrası
politikalara bu toplulukların temsilcilerinin ve sivil toplum kurumlarının dahil edilmesi;
onların konut ve altyapı geliştirme, ekonomik katılım (istihdam ve serbest meslek),
eğitime erişim vb. alanlarda geride bırakılmamaları sağlanmalıdır.

Ortadoğu ülkelerindeki hükümetleri, BM,
Avrupa Birliği, yerel ve uluslararası sivil toplum
örgütlerini acil olarak Dom Topluluklarının
COVID-19 salgınına karşı korumak için gerekli
tedbirleri almaya çağırıyoruz.
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Ortadoğu’daki Dom Topluluklarının
yaşam koşulları hakkında temel bilgiler

Günümüzde Dom toplulukları; Mısır, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail,
Filistin, Türkiye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaktadırlar. Kesin
sayıları bilinmemekle birlikte, Ortadoğu ülkelerinde yaklaşık 3 ile 5 milyon
arasında Dom nüfusu olduğu tahmin edilmektedir.
Ortadoğu ülkelerinde Dom toplumu, göçebe ve yarı göçebe yaşam tarzları ve
Hint-Aryan etnik kökeni ve Domari dilinden dolayı, yaşadıkları ülkelerde siyasi
temsil, iş fırsatlarına erişim ve hatta yurttaşlıktan mahrum bırakıldı.
Özellikle son 30 yılda Ortadoğu’da yaşanan çatışmalı süreçler, Suriye ve Irak'ın
siyasi ve fiziki olarak yıkıma uğraması ile birlikte ortaya çıkan siyasi ve sosyal
kargaşa ve şiddet ortamı, Dom toplumunun yerinden edilmesine neden oldu.
Ortadoğu’daki çalkantılı süreç en çok küçük etnik grupları, ötekileri, sarstı. Bu
gruplar geleceğin belirsizliğinden sakınmak ve korunmak amacıyla çatışmalardan
uzak durmak, tarafsız kalmak istediler ama çatışma ve kaos öylesine büyüdü ki,
en küçük bir çatışmada bile ortak hedef olarak bu topluluklar oldu. Evlerini,
yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Sınırları geçtiler, yaşadıkları kentlerin
çeperlerindeki yoksul gettolarda; derme çatma evlerde, barakalarda ve
çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çöplerden atık ve hurda
toplayarak, günlük ve mevsimlik işçilik yaparak çocuklarının karınlarını
doyurmaya çalışıyorlar. İş bulma umuduyla, yeniden yollara düşüp, göçebeliğe
geri döndüler. Ekmek derdiyle şehir şehir dolaşmaya başladılar.
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Ortadoğu’daki Dom Topluluklarının
yaşam koşulları hakkında temel bilgiler
Bugün Ortadoğu’da Dom Toplumu, mümkün olduğunca kamusal alanlar
içerisine alınmamakta, kentlerin uzak semtlerine ve kırsalda görünmeden
yaşamaya itilmektedir.
Yaşadıkları mahalleler genellikle çok kalabalık, temiz su, kanalizasyon sistemleri
ve mahallelerinin altyapılarında büyük eksiklikler vardır. Çok sayıda yoksul aile
aşırı kalabalık evlerde yaşamakta, bazen de kira ücretleri sebebiyle birkaç aile
bir hane de yaşamaya çalışmaktadır. Bu yaşam koşulları salgın süresince sosyal
mesafe kuralına uymalarına engel olmaktadır. Kamusal hizmetlere erişim
oldukça sınırlıdır. Çocukların eğitimi, sağlığa erişim, elektrik ve temiz suya erişim
gibi temel hizmetlerden olabildiğince az yararlanmaktadırlar. Yüzlerce yıldır
süren bu durum, Dom ve diğer ilgili grupların marjinalleştirilmesini
derinleştirmekte, Çingene karşıtı önyargılar, ayrımcılık Ortadoğu toplumu
içerisinde, dünyanın diğer ülkelerine benzer şekilde sürmektedir*.

http://www.kirkayak.org/
info@kirkayak.org
kirkayaksanat@gmail.com

@KirkayakKultur

NOT: COVİT-19 PANDEMİSİNİN DOM TOPLULUKLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİ
KONU ALAN BU BİLGİLENDİRME NOTU KIRKAYAK KÜLTÜR – GÖÇ VE
KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

*SURİYELİ DOM GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONUNU VE TOPLUMSAL UYUMUNU
TEŞVİK ETMEK - BÖLGESEL BİR SOSYAL İÇERME STRATEJİ ÖNERİSİ TÜRKİYE, LÜBNAN
VE ÜRDÜN. HTTP://WWW.MİDDLEEASTGYPSİES.COM/REPORTS-ARTİCLES/

