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Suriye’den Lübnan, Ürdün, Tür-
kiye’ye sığınan Dom ve ilgili di-
ğer topluluklar bugün Ortado-
ğu’da neredeyse tüm ülkelere 
dağılmış durumdalar. Derin bir 
yoksulluk içinde yaşama tutun-
maya çalışıyorlar, kamusal alan-
larda dışlanıyor, ayrımcılığa uğ-
ruyorlar, büyük oranda çocukları 
eğitimden mahrum kalıyor, sağ-
lıklı bir yaşam sürmek için yiye-
ceğe, temiz suya, sağlık hizmet-
lerine erişimde büyük zorluklar 
yaşıyorlar. 

Hayata, doğaya ve insana derin 
bir saygıyla bağlı olan bu in-
sanların seslerini duyurabilmek 
adına, çaba sarf eden, destek 
sunan, ulusal ve uluslararası sivil 
toplum örgütleri ve çalışanları-
na, kamu kurum kuruluşları ile 
temsilcilerine, Kırkayak Kültür 
olarak teşekkürlerimizi sunarız…

Bu rapor, “Dom Çocuklara” 
adanmıştır… 
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*Bu raporda Dom ismi, Ortadoğu halkları tarafından Nawar, Zott, Ghajar, Bare-
ke, Gaodari, Krismal, Qarabana, Karaçi, Aşiret, Qurbet, Mıtrıp, Gewende Çingene, 
Dom, Abdal, Tanjirliyah, Haddadin, Haciye, Arnavut, Halebi, Haramshe, Kaoli gibi 
jenerik terimlerle nitelendirilen Peripatetik (Çingene) topluluğunun alt gruplarının 
hepsini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Raporu hazırlayan, Kırkayak Kültür, Orta-
doğu’da yaşayan Peripatetik (Çingene) topluluklarının ana gövdesi olan Domlarla 
benzer koşullarda, birlikte yaşayan ve hatta iç içe geçmiş olmaları, akrabalık ilişki-
leri göz önünde bulundurularak Dom ismini kullanmayı tercih etmiştir. 

Ortadoğu’da sayıca az olan bir diğer Peripatetik topluluk Abdallar/Teberler, 
Domlar tarafından Per-Dom (daha alt statüyü işaret eder) olarak adlandırılırlar, 
dil, dinsel inanç ve tarihsel arka plan farklılıkları olsa da, yerel toplumlar tara-
fından; Çingene, Nawar, Ghajar, Mıtrıp adları altında jenerik terimlerle adlandı-
rıldığı için Dom şemsiyesi altına alınmıştır. Abdalların grup içinde konuştukları 
Teberi olarak adlandırdıkları dil, kısmen Fars kısmen de Turani topluluklara ait 
dillerden izler taşıyan özel bir kelime dağarcığına sahiptir.

Bugün dünyada Çingene ismiyle adlandırılan, Dom, Rom/Roman, Lom, Teber/
Abdal gibi pek çok Peripatetik topluluk yaşamaktadır. Çingene olmayanlar 
tarafından kullanılan jenerik terimler dışında ki bu adlandırmalar toplulukla-
rın kendi öz adlandırılmalarıdır. Kırkayak Kültür, kullanılan kavramlar ve isimler 
konusunda, grupların kendi iç adlandırmalarının en doğru tanım olduğunu dü-
şünmektedir.

Çingene ismi bu öz adlandırmaların hepsini kapsayan Gypsy kelimesinin karşı-
lığı olarak kullanılmıştır. 

Peripatetik1 kavramının sosyal bilim yazınında yaygın bir biçimde kullanılmaya 
başlanması esas itibarı ile 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir. Kavram 
Türkçe ’ye zanaat göçebeleri olarak çevrilebilir. Demircilik, kalaycılık, bakırcılık, 
cambazlık, müzisyenlik, kuyumculuk, dişçilik, halk hekimliği, sünnetçilik söz ko-
nusu zanaatlardan sadece birkaçıdır. Her bölgede müşteri topluluklarının talep-
lerine, zanaat göçebelerinin sahip oldukları bilgi ve becerilere ve içinde yaşanılan 
coğrafyanın özgünlüklerine göre farklı meslekler icra edebilmektedirler2.

1 Akademik yazında peripatetik adlandırmasının mevcut şekliyle korunması daha yerinde bir 
tavır olacaktır.
2 Yılgür, E.,(2018) Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya’da Zanaat Göçebeleri (Peripatetik 
Topluluklar) Üzerine Bir Deneme 
www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/KaDergi/KAdergi8.pdf
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AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

BM Birleşmiş Milletler

BMEHS Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme

BMMYK Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

BMSS Birleşmiş Milletler Mülteci ve Sığınma Sözleşmesi 

CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

ÇHS Çocuk Hakları Sözleşmesi 

ERTF Avrupa Konseyi’nin Romanlar ve Gezginler Bölümü 

ESKHS BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 

HRW İnsan Hakları İzleme Örgütü 

HYD Helsinki Yurttaşlar Derneği 

IAOKS Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 
 Uluslararası Sözleşme 

ILO Uluslararası Çalışma Örgütü

STK Sivil Toplum Kuruluşu

UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu  
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ünKırkayak Kültür, kurulduğu, 2011 yılından, bu yana uluslararası göç hareketlerinin 
sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, eğitim ve 
göç programları kapsamında projeler yürütmektedir. Göç alanında teorik ve saha 
araştırmaları yapmakta, bu araştırma sonuçlarını yayınlayıp, kamuyla paylaşarak, 
savunuculuk ve hak temelli çalışmalar yapmaktadır.

Kırkayak Kültür şu an da kurumsal olarak, “Kırkayak Kültür – Taş Ev” ve “Göç ve 
Kültürel Çalışmalar Merkezi” olmak üzere Antep’te iki farklı mekânda kültür- sanat 
ve göç çalışmaları yapmaya devam etmektedir.

Kırkayak Kültür-Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi, Ortadoğu ülkelerinde ya-
şayan Dom topluluklarının ve ilgili diğer grupların, yaşadıkları ülkelerde, sosyo 
ekonomik durumlarının iyileştirilmesinde, eğitim, barınma, sağlık, istihdam ve 
ayrımcılığın önlenmesi, insan hakları gibi alanlarda iyileştirme, sosyal ve kamu 
hizmetlerine erişebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Dom 
grupların yerleştikleri ülkelerde toplumun etkin bir üyesi olmaları ve ülkenin eko-
nomik, sosyal, kültürel, sivil ve siyasi hayatına katılıp katkıda bulunmaları temel 
hedefimizdir. Sosyal ve kültürel olarak riskli ve dezavantajlı bu toplulukların, sos-
yal kültürel açıdan gelişme gösterebilmesi ve bu topluluklara yönelik önyargı ve 
ayrımcılığa karşı toplumu, birlikte yaşam, diyalog ve dayanışma çerçevesinde bü-
tünleştirme çalışmaları yaparak sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak 
merkezimizin ana hedefidir. Bu çerçevede strateji ve eylem planları oluşturmakta 
özellikle kamu ve sivil toplum kurumlarıyla Dom toplumu ve ilgili diğer grupların 
yaşadıkları ülkelerde kültürel çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.

Kırkayak Kültür’ün yaptığı tüm çalışmalarda “Birlikte Yaşama” fikri, ana referans 
noktası olarak alınmaktadır. Bu günün dünyasında her olgu gibi, göçte karakter 
değiştiriyor, dünyanın farklı bölgelerinden harekete geçen kitlelerle birlikte, dünya 
çapında mülteci sayısının her geçen gün artması; toplumları çok kültürlü, çok dinli 
ve çok dilli olmaya zorluyor. Kırkayak Kültür, göçle yeni gelenin, eskiyle birlikte, 
bir arada insanca yaşayacağı yeni bir göç rejimine ve düşüncesine ihtiyacın oldu-
ğunu düşünüyor ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Çingeneler (Rom, Dom Lom), 
Ortadoğu coğrafyasında, yüzyıllarca, diğer halklarla birlikte yaşadılar. Peri-pate-
tik bir topluluk olarak birlikte yaşadıkları halklara, iş aletleri ürettiler, çoğu zaman 
kültürlerinin taşıyıcısı oldular, geleneksel halk hekimliği ve dişçilik yaptılar, onlarca 
farklı alanda onlara hizmet götürdüler. Bugün ve gelecekte de bu kadim toprak-
larda yaşamaya devam edecekler. Umudumuz, herkesin etnik köken, renk, dil, din, 
kültür ve diğer farklılıklarına bakılmaksızın insan olmaktan kaynaklı olarak insana 
yakışır bir dünyada yaşaması ve bu umudu hep birlikte gerçekleştirmek dileğiyle…
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Tİ Bu rapor Kırkayak Kültür ta-
rafından yürütülen “Lübnan, 
Ürdün ve Türkiye’ye Sığınan 
Suriyeli Dom ve İlgili Diğer 
Grupların Haklarının Destek-
lenmesi Projesi” kapsamında, 
Suriye’den gelip Lübnan, Ürdün, 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli Dom 
Göçmenlerin yaşam koşulları, 
dışlanma ve ayrımcılığa maruz 
kalma biçimleri ve karşılaştıkları 
diğer problemleri tespit etmek 
amacıyla hazırlanmıştır. 
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ün Bu rapor Kırkayak Kültür tarafından yürütülen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye Sı-
ğınan Suriyeli Dom ve İlgili Diğer Grupların Haklarının Desteklenmesi Proje-
si” kapsamında, Suriye’den gelip Lübnan, Ürdün, Türkiye’ye sığınan Suriyeli Dom 
Göçmenlerin yaşam koşulları, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma biçimleri ve 
karşılaştıkları diğer problemleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Diğer yan-
dan büyük bir bölümü, kendi ülkesinde. 7 yıl önce göç eden bu toplulukların, sı-
ğındıkları ülkelerde birlikte yaşadıkları topluluklarla toplumsal uyumun sağlanması 
için bir strateji ve politika geliştirilmesi gerektiği de ortadadır. Bu açıdan bu rapor 
2 yıl boyunca Dom Topluluklarının sığındıkları ülkelerde ki mevcut durum analizle-
ri yanı sıra bir strateji taslak belgesini de içermektedir. Strateji belgelerinin bir an-
lam ifade edebilmeleri için kamu gücünü kullanan erk tarafından kabul edilmesi ve 
bu doğrultuda politika belirlenmesi ve mevzuatlarda değişikliğe gidilmesi gerek-
li ve zorunludur. Kırkayak Kültür kurumsal olarak bu strateji belgesini hazırlama 
aşamasında tüm bunların bilincinde olarak taslak bir belge yaratmaya hiç olmazsa 
bir yol haritası oluşturmaya gayret göstermiştir. Bunu yaparken öncelikle her üç 
ülkede Dom toplulukları ile toplantılar ve görüşmeler yapıldı. Bununla birlikte, bu 
ülkelerde göç alanında çalışan ulusal, uluslararası ve yerel sivil toplum kurumları, 
kamu kurumları ve aktivistlerle pek çok görüşme ve toplantı yaptı. Yapılan bu top-
lantılarda, ayrımcılığa karşı mücadele, çocukların eğitime erişimi, sağlığa erişim, 
temiz ve hijyen suya erişim, barınma ve konut hakkı, iş bulma ve işsizlik, kamu 
hizmetlerine erişim gibi, temel yaşamsal başlıklar katılımcılarla tartışıldı. Tüm gö-
rüşler bir araya getirilip değerlendirilerek “Bölgesel Sosyal İçerme Strateji Önerisi” 
belgesi hazırlandı. 

Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalı sürecin Dom toplulukları üzerine etkilerini 
konu alan raporun saha çalışmaları Kırkayak Kültür – Göç ve Kültürel Çalışmalar 
Merkezi tarafından yapıldı. İki yıl boyunca, konunun uzmanları, Dom toplumunun 
Lübnan, Ürdün ve Türkiye’deki profilini, temel ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu ülke-
lerde toplulukların yaşadıkları yerleri içeren bölgesel bir haritalandırmayı da içe-
ren, mevcut durum analizi yapmayı hedeflemiştir. Saha araştırmaları yapılırken 
Dom gruplarının bu ülkelerde yoğun olarak yaşadıkları bölgeler, daha önceki ça-
lışmalara dayanılarak, saha ziyaretleri boyunca temas kurulan topluluk üyelerinin 
yönlendirmeleriyle göç mekanları tespit edilmiştir. 

Dom Toplumu, Ortadoğu coğrafyasında diğer halklarla birlikte yaşayan, Çingene, 
Nawar, Ghajar, Kıpti gibi jenerik isimlerle adlandırılan, peri-patetik topluluklardan-
dır. Peri-patetik topluluklar tarihsel olarak sanayii üretimi öncesi toplumlarda, bir-
likte yaşadıkları halklara, iş aletleri üreten, çoğu zaman sözlü ve müzikal kültürle-
rinin taşıyıcısı olan, dişçilik, sünnetçilik, gibi geleneksel halk hekimliği, sirk, hayvan 
terbiyeciliği, cambazlık, müzisyen, dansçı gibi eğlence alanında çalışan, demircilik, 
kuyumculuk, kalaycılık, sepet, kalbur, deri işlemeciliği, gibi pek çok farklı alanda 
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sin – gıda maddeleri alan, göçebe – yarı göçebe topluluklardır. Özellikle son 50 
yılda, üretim ilişkilerinin gelişimi, sanayi devrimiyle birlikte hızlanan seri üretim ve 
atölyeler, fabrikalar gibi üretimin kurumsallaşması Peri-patetik toplulukların gele-
neksel zanaatlarını büyük ölçüde geçersiz kılmıştır. Topluluklar yeni iş alanlarına 
yönelmiş, hurda-atık toplayıcılığı, mevsimlik tarım işçiliği, ayakkabı boyacılığı, ha-
mallık, çiçekçilik, seyyar satıcılık gibi, gündelik işler yaparak, çoğunlukla kayıt dışı 
alanlarda çalışarak, yeni yaşam stratejileri geliştirmişlerdir. 

Ortadoğu’da, yaşayan Dom Toplulukları son elli yıllık süreçte büyük ölçüde, gö-
çebeliği gerektiren zanaatlarının pazar alanlarının daralması sebebiyle kentlerin 
çeperlerinde, yüzyıllardır konakladıkları “göç mekanlarına”, yerleşmeye başlamış-
lardı. Yıllardır bölgede süren savaş, çatışma ve şiddet ortamı, Dom toplumunun 
yerlerinden edilmesine sebep oldu. 

Bu coğrafyada on yıllardır süregelen, iç savaş ve çatışmalı süreç Ortadoğu’da ya-
şayan Dom topluluklarını, savaşta taraf olmamalarına rağmen şiddet ve zorunlu 
göçe maruz bırakmıştır. Özellikle Suriye’de yaşanan çatışmalı ortam, bu ülkede 
yaşayan Dom topluluklarının ve diğer Peri-patetik toplulukların, komşu ülkelere 
sığınmalarına sebep olmuştur. Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye gibi ülkelere sığınan 
topluluklar, ülkelerin göç programları ve politikaları içerisinde diğer ana-akım mül-
teci gruplarına göre dezavantajlı duruma düşmüş, geleneksel Çingene karşıtlığın-
dan kaynaklı ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalmaktadırlar. Yaşadıkları ülkelerde, 
hem ev sahibi ülke ve toplum hem de ana-akım mülteciler tarafından marjinalleş-
tirilen ve savunmasız kalan bu toplulukların hizmetlere erişimi konusunda sorunlar 
yaşanmakta, toplum ayrımcılığa uğramakta ve dışlanmaktadır. 

2010 yılında başlayan, “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk ayaklanmaları, Orta-
doğu ülkelerini etkisi altına alan siyasal ve toplumsal değişim, iç-savaş ve çatışmalı 
ortam bu insanların yaşamlarını gün geçtikçe zorlaştırmaya başlamıştır. Yüzyıllar-
dır yaşadıkları göç mekanlarına, mahallelere ve evlerine el konulmasıyla, yerleşik 
hayata geçen bu topluluklar yeniden göçebe hayata zorlanmaktadır. 

20. yüzyılın son yıllarında Doğu Avrupa’da yaşanan deneyim; savaş ve çatışmala-
rın yaşandığı ülkelerde devlet sisteminin ortadan kalkması, para-militer güçlerin, 
radikal grupların ve aşırı milliyetçi örgütlerin alan hakimiyeti kurmaları, şehirleri ve 
bölgeleri denetlemeleri ve yeni muktedirler olarak devlet yönetiminde söz sahibi 
olmaları, o ülkede yaşayan etnik ve inançsal azınlıklar açısından en zor zamanlar 
olarak tarihe geçti.

1981’de Kosova’da başlayan siyasi amaçlı gösteri ve eylemler, yaklaşık 15 yıl sür-
müş, 1995 yılında Yugoslavya’nın dağılması ile son bulmuştu. Bu süreç boyunca, 
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bu ülke sınırları içerisinde yaşayan Roman/Rom toplumu büyük trajediler yaşadı. 
1990’lı yılların başından itibaren dağılan doğu bloğu ülkelerinde ilk başta Çinge-
neler, özgürlüklerine kavuştuklarını sandılar. Ancak çok kısa bir süre içerisinde bu 
ülkeler ve parçalanmalar sonucu yeni oluşan ülkelerde aşırı milliyetçiliğin gide-
rek yaygınlaşması sonucunda, ilk olarak, Çingeneler ırkçı saldırıların ve yabancı 
düşmanlığının baş hedefi oldular. Yeni kurulan ulus devletlerde yükselen milliyetçi 
dalga, ilk önce Çingene/Romanlara yöneldi. Bu coğrafyada yaşayan Roman top-
lumu sistematik şiddete ve katliama maruz kaldı, büyük bir bölümü diğer Avrupa 
ülkelerine sığınmak zorunda kaldı.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki iç savaş ve çatışmalarda, tarafsız kalmaları-
na karşın Romanlar/Çingenler, ikinci dünya savaşı yıllarında olduğu gibi, yeniden 
katliamlara maruz kalmışlardır. Özellikle Sırp Milisler Romanların mallarına el koy-
muş, katliamlara uğramış, kamplarda hastalık ve açlıkla karşı karşıya kalmışlardır. 
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evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmıştır. 

Bugün Avrupa’da Balkan Çingenleri olarak bilinen Romanlar, hem o ülkenin yerli 
Roman toplumu tarafından hem de o ülkelerin diğer halkları ve yöneticileri tara-
fından “Göçmen Çingeneler” olarak aşağılanmakta, kamusal hizmetlerden büyük 
ölçüde dışlanmakta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar. Aradan geçen 20 yıllık süre 
boyunca bu toplumun, toplumsal uyumu ve entegrasyonu için çaba sarf edilme-
mesi toplumu giderek toplumsal yapı içerisinde alta itmiştir. Sosyal uyum prog-
ramlarına dahil edilmeyen, devletin ve sivil toplumun sağladığı, eğitim, istihdam, 
sağlık, devlet yardımları gibi, sosyal hizmetlerine ulaşıp yaralanmayan bu toplum, 
hızla kriminalize edilmiş, özellikle genç kuşaklar içerisinde suça bulaşma oranı hız-
la artmıştır. 

Son otuz yılda Avrupa’da Balkan Romanlarının yaşadığı bu deneyimin gelecekte 
Suriyeli Domların yaşamaması için, geç olmadan harekete geçilmelidir. Ulusal ve 
uluslararası örgütler, göç/mültecilik alanında çalışan sivil toplum kurumları, Ro-
man/Çingene kurumları ve elbette bu çalışmanın yapıldığı üç ülke (Türkiye, Lüb-
nan ve Ürdün) başta olmak üzere Suriyeli sığınmacıların yaşadığı tüm ülkeler, bu 
konuyla ilgili bir strateji oluşturmalıdırlar. 

Bugün Suriyeli Mülteci Domlar ve yerli Dom topluluklarının yaşadıkları ülkelerde, 
karşı karşıya kaldıkları sorunlar, mülteci olmalarından kaynaklı olmalarının ötesin-
de; ayrımcılık, dışlanma, yoksulluk, önyargı ve şiddet gibi gayri insani öğeleri de 
içinde barındırmaktadır. 

Ortadoğu’da yaşayan yaklaşık 5 milyon Çingene, yüzyıllardır yaşadıkları bu coğ-
rafyada, yok sayılmış, görmezden gelinmiş, ayrımcılığa maruz kalmıştır. 

Bu toplulukların “haklardan mahrum” kalmalarının temel sebebi bu toplumun 
içinde yaşadıkları ulus devletlerce tanımlanan yurttaş kimliği içeresinde yer edi-
nememeleridir. Bu durum, onların devlet aygıtı dışına itilmelerine ve de giderek 
yasal haklardan da mahrum kalmalarına sebep olmuştur. Bu “haksızlık” hali Dom 
toplulukların, görünürlüklerinden de yoksun kalmalarına sebep olmuştur. Bu gün 
Ortadoğu ülkelerinde binlerce Çingene topluluğu hayaletler gibi yaşamaya ça-
lışmakta, yüzbinlerce çocuk eğitimden mahrum, erkekler ve kadınlar sokaklarda 
yardım toplayarak, gündelik işlerde çalışarak yaşamaya çalışmaktadır. 
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ün Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalı süreç 8 yılı geride bıraktı, bu süre boyunca 
yaklaşık 13.1 milyondan fazla Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı. 5.6 milyona 
yakın kişi ise çevre ülkeler, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’a sığındı.1 Avrupa 
ülkelerine sığınmış olan Suriyeli sayısı da 1 milyona yaklaşmış durumda. Suriye iç 
savaşının sadece Ortadoğu’da değil, öncelikle Avrupa olmak üzere, dünyanın pek 
çok bölgesinde siyasal, ekonomik ve toplumsal etkileri gün geçtikçe derinleşmek-
tedir. Özellikle, Suriye’nin komşu ülkeleri yoğun bir mülteci akını ile karşı kaşıya 
kaldılar. 

Türkiye

IrakLübnan

Mısır

Ürdün

Toplam
(yaklaşık)

5.600.000
Suriyeli

3.646.889

946.291

670.236

Türkiye’de Göç İdaresi2 verilerine göre Türkiye’de, 3.646.889 Suriyeli sığınmacı 
bulunuyor. 8 ilde kurulan 13 barınma merkezinde, yani kamplarda, 140.704 mülteci 
kalmaktadır. Bu durumda, Türkiye’de yaşayan Mültecilerin yaklaşık % 4’ü kamplar-
da, geri kalan % 96’sıda, tüm şehirlere dağılmış olarak yaşamaktadır.

Lübnan’da BMMYK verilerine göre kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısı 
946.291dir. BMMYK Lübnan 6 Mayıs 2015’ten itibaren Lübnan’ın talimatlarına göre 
yeni kayıt işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Buna göre, kaydolmayı bekleyen 
kişiler artık bu sayıya dahil edilmiyor.3 Bazı gözlemcilere göre bu sayı, bu tarihten 
bu yana gelenlerle birlikte 1.5 milyonu aşmış durumda.

Özellikle Lübnan söz konusu olduğunda mültecilerin geldikleri ülke nüfusuna oranı 
hayli yüksektir. Örneğin Lübnan’da ülkenin toplam nüfusunun yüzde 25’ini Suriyeli 

1 Syria Regional Refugee Response, UNHCR 
data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.150812086.1634584225.1465540161
Syria Regional Refugee Response, UNHCR 
data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.150812086.1634584225.1465540161
2 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik
3 data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
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ünmülteciler oluşturmaktadır. Ürdün’de ise BMMYK verilerine göre, 670.236 Suriyeli 
mülteci kayıt altına alınmıştır. 4 Zaatari Mülteci Kampı yaklaşık 80 bin mültecinin 
yaşadığı bir şehre dönüşmüş durumdadır.

Aradan geçen 8 yıllık süreç içerisinde Suriyeli mülteciler yaşadıkları ülkelerin coğ-
rafyasında neredeyse her yere dağıldılar. Hukuki statü, haklar konusunda pek çok 
eksik bulunmasına rağmen, bu insanlar yeni yaşamlar kurmaya başladı. Mültecile-
rin birlikte yaşadıkları yerli halklarla temas noktaları hızla genişliyor. Bu ülkelerde 
yeni bir Suriyeli nesil oluşmaya başladı. Bu süre içerisinde yüzbinlerce çocuk doğ-
du, bu çocukların bir kısmı doğdukları ülkelerde okul yaşına geldi. Gittikleri ülkeler-
de üniversitelere kayıt olma şansı bulan Suriyeli gençler mezun oldular, o ülkelere 
ait meslek diplomaları var. Bu ülkelerde oluşan Suriye diasporası, şimdilik, statü ve 
haklar konusunda talepleri öne çıkarmasa da gelecekte, yeni kuşaklar tarafından, 
bu yönde talepler oluşacaktır. Bugün Suriyeli mültecilerin yaşadıkları ülkelere, bir-
likte yaşam ve toplumsal uyum eksenli bir entegrasyon modelinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu modelin özellikle ana-akım mülteci gruplarının dışında kalan, 
etnik grupları, dinsel azınlıkları, dezavantajlı grupları kapsayacak bir yetkinlikte ol-
ması oldukça önemlidir. 

Suriye’de yaşanan iç-savaşta, bu ülkede yaşayan tüm etnik gruplar ve dinsel azın-
lıklar “zor günler” geçirdi ve hala geçirmeye devam ediyor. Suriye içinde tüm si-
lahlı grupların ölümcül şiddetine maruz kalanlar, canlarını kurtarmak umuduyla di-
ğer ülkelere sığınmak zorunda kaldılar. Özellikle bu ülkede yaşayan Dom, Abdallar 
Romanlar gibi Çingene Toplulukları, etnik ve dinsel azınlıklar çatışmalarda taraf 
olmamalarına rağmen çatışan taraflarca şiddet ve dışlanmaya maruz bırakıldılar.

Çingeneler5, kadim Ortadoğu coğrafyasında, yüzyıllarca, diğer halklarla birlikte 
yaşadılar. Peri-patetik bir topluluk olarak birlikte yaşadıkları halklara, iş aletle-
ri ürettiler, çoğu zaman kültürlerinin taşıyıcısı oldular, geleneksel halk hekimliği 
ve dişçilik yaptılar, onlarca farklı alanda onlara hizmet götürdüler. Bu coğrafya 
da yaşayan halklar tarafından, dünyanın her yerinde olduğu gibi, hep dışlandılar, 
öteki kabul edildiler, ayrımcılığa uğradılar. Tüm bu dışlanmışlığa rağmen, Çinge-
neler son 50 yıldır, Ortadoğu’da yerleşik hayata geçmeye başlamışlardı. Asırlardır 
konakladıkları, kent çeperinde ki, göç makamlarına, derme çatma evler yapmış, 
zanaatlarını buradan icra etmeye başlamış, yarı göçebe bir yaşam sürmeye baş-
lamışlardı. Geleneksel zanaatlarını yüzyıllardır sürdüren topluluklar eğer hizmet 
verecekleri toplumlardan yeterli talep geliyorsa yerleşik hayata geçmişlerdi. Kimi 
zaman hizmet verecekleri topluluklara erişim için, yani çalışmak için, yarı göçebe 

4 data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107
5 Bu raporda “Çingene” sözcüğü, Rom/ Roman, Lom, Dom, Abdal ve diğer Peripatetik grupların 
hepsini kapsamaktadır.
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ün olarak yaşamlarını sürdürseler de, zamanla üretim biçimleri gelişip, değişti, sana-
yinin yerelde gelişmesi, seri üretimin yaygınlaşması sonucunda, onların ürettikleri 
de değersizleşti. Dişçilik, sünnetçilik ve halk hekimliği gibi zanaatları yasaklandı. 
Zanaatları geçerliliğini yitiren bu halk, farklı mesleklere yöneldi ama Çingene ol-
dukları için eğitim kurumlarının kapıları yüzlerine kapandı, iş verilmedi, toplumca 
utanılıp, ayıplanan işler bu topluluğa kaldı. Atık toplayıcılığı, hurdacılık, mevsimlik 
işçilik gibi işleri bu topluluklar yapmaya başladı. Özellikle son 20 yıldır, Ameri-
ka’nın Irak işgalinden sonra, Ortadoğu’nun girdiği çatışmalı süreç bu toplulukları 
yeniden göçebeliğe zorlar hale geldi. 

Ortadoğu’da yaşayan Dom toplumu ve diğer Peripatetik gruplar genel olarak ge-
leneksel zanaatlarına göre bölünmüş alt kabilelerden oluşuyor ve bunlar da birlik-
te yaşayan büyük aileler olarak gruplara bölünüyor. Her bir grubu oluşturan aileler 
(5- 15 arası aile) aslında komünal bir yaşam sürüyor. Görünüşte bağımsız çadırlar-
da ya da evlerde yaşasalar da, dayanışma geleneği, birlikte yaşama ve paylaşma 
geleneği büyük ölçüde sürüyor. Grubu yönetip yönlendiren bir lider aynı zamanda 
dış dünyayla da ilişkilerini kuruyor. Bu komünal yaşam içe kapanık toplumu dış 
tehlikelere karşı da koruyor. Kadim gelenek bu sayede süregeliyor. Özel mülki-
yet duygusunun neredeyse olmaması, bireysel-ailesel eksiklik ve yokluğun grup 
içinde telafisi, özellikle kadınların ve çocukların korunması, zor yaşam koşulları-
na dayanıklılık gibi, kısaca Gadjoların yarattığı toplumsal, ekonomik sisteme karşı 
var olabilmek ve de yüzlerce yıldır asimile olmama direnci bu komünal yaşamdan 
kaynaklanıyor.

Bu birlikteliğin, savaş ve çatışma gibi altüst oluş dönemlerinde parçalanmaya 
uğraması, bireysel yaşama becerisi olmayan aileleri ve bireyleri, bilmedikleri bir 
dünyanın içerisine atıyor. Parçalanan gruplarla birlikte toplumsal bünyede yaralar 
açılıyor. İşsizlik, barınaksızlık ve açlık gibi yaşamsal gereklilikleri karşılamak için 
bilmedikleri sistemin içine dahil olmaya mecbur kalan bireyler buradan gelecek 
tehlikelerle de baş başa kalıyorlar. Sokakta bir şeyler satan çocuklar, yardım top-
layan kadınlar ve ne iş olursa yaparım diyen erkekler hızla suça bulaşıyor ya da 
bulaştırılıyor. Dom toplulukları, dağılan gruplar ve bölünen ailelerle her türlü teh-
likeye açık hale geliyor. 

Ortadoğu’da ki 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 oluyordu. Evlerini, 
yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü açlık ve her türlü barınma şartları 
bozulmuş ve can güvenlikleri ortadan kalkmıştı. Önlerinde iki seçenek vardı. Top-
luluk üyeleri ve liderleriyle yaptığımız görüşmeler ve üç ülkede yaptığımız saha 
çalışmaları sonucunda, topluluğun yeni iki yaşam stratejisi geliştirdiğini görüyo-
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ünruz. Birinci seçenek topluluğu oluşturan grupların da aileler olarak dağılması yani 
görünmez olmak. Bu durumda aileler özellikle büyük şehirlere sığınıyor ve farklı 
mahallelere dağılıyorlar. Bu görünmez olmalarını sağlıyor. Kendilerini en iyi bildik-
leri dillere göre Arap, Türkmen, Kürt olarak tanıtıyorlar. Özellikle, İstanbul, Amman 
ve Beyrut gibi metropollere sığınan aileler buralarda yaşamaya çalışıyorlar. Büyük 
yoksul gettolara sığınan, gündelik işler yada yardım toplayarak geçinmeye çalışan 
büyük aileler dağılmaya başlıyor. Topluluk komünal ve birlikte yaşamın duygu-
sunun dışına düşen aile bireyleri, çaresiz kaldıkların için, suça açık hale geliyorlar. 

Topluluk için ikinci seçenek ise yeniden yollara düşmek, göçebeliğe geri dönmek. 
Diğer yüz binler gibi sınırları geçtiler, derme çatma çadırları ve birkaç kapkacakla 
yaşamlarını sürdürmeye yetiyordu. Çöplerden atık ve hurda toplayarak, günlük ve 
mevsimlik işçilik yaparak çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. İş bulma 
umuduyla, ekmek derdiyle şehir şehir dolaşmaya başladılar. 

Bu rapor Kırkayak Kültür tarafından yürütülen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye Sığı-
nan Suriyeli Dom ve İlgili Diğer Grupların Haklarının Desteklenmesi Projesi” kap-
samında hazırlanan “Durum Analizi Raporu” Suriye’den gelip Lübnan, Ürdün, Tür-
kiye’ye sığınan Suriyeli Dom ve diğer ilgili grupların yaşam koşulları, dışlanma ve 
ayrımcılığa maruz kalma biçimleri ve karşılaştıkları diğer problemleri tespit etmek 
amacıyla hazırlanmıştır. 

İki yıllık bu çalışmanın hedefleri içerisine Suriyeli Dom ve diğer ilgili göçmelerin sı-
ğındıkları ülkelerde ki toplumsal uyumları için “Bölgesel bir sosyal içerme stratejisi 
geliştirme amacı da konmuş ve bir strateji önerisi de hazırlanmıştır. Bu çalışmayı 
yapanlar elbette şunun farkındadırlar, strateji belgeleri uygulamak kamusal erki 
ellerinde bulunduran kurumların kararlı çalışmalarıyla olabilir. Bu strateji belge 
önerisi bu açıdan yaptırım gücü olmayan, bu alanda çalışma yapacak olan kamu 
ve sivil toplum örgütlerinin ellerinde bir yol haritası sunabilmek amacı gütmekte-
dir. 

Bu çalışmada, Ortadoğu’da yaşayan Dom toplulukları hakkında ki, yaklaşık 20 yıl-
lık, deneyim ve göç alanındaki son yüz yıllık deneyimle harmanlanmıştır. Diğer 
yandan bu çalışmaya destek veren uzmanların Roman çalışmaları alanında ki de-
neyimleri çalışmayı daha da zenginleştirmiştir. 



Suriye iç savaş ve çatışmalı dönem boyunca yaklaşık 40 -50 bin arası Dom 
ve diğer ilgili topluluğun Türkiye’ye sığındığı tahmin edilmektedir. Bu toplu-
luklar, Suriye’den gelen mültecilerin yaşadıkları ve karşılaştıkları genel zor-
lukların yanı sıra, etnik kökenleri ve yaşam biçimlerinden dolayı da resmi 
makamların, yerel nüfusun ve de diğer Suriyeli mültecilerin uyguladığı ay-
rımcılığa maruz kalmaktadır. Dom göçmenler üzerine yapılan çalışmaların 
azlığı, bu insanların karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara çözüm bulmayı 
zorlaştırmaktadır. Bu araştırma bu konudaki eksikliği gidermek, toplulukla-
rın güncel sorunlarını tespit etmek amacıyla Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de 
yapıldı. 
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ünTürkiye’de; Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Mar-
din ve Diyarbakır illeri ve ilçelerinde yapılmıştır. Suriye’den gelen topluluk üyele-
riyle bireysel hem de odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmeler ağırlıklı ola-
rak Dom topluluğundan kadınlar, gençler ve çocuklarla yapılmış, erişkin erkeklerin 
görüşlerine de yer verilmiştir. 

Lübnan’da yapılan saha araştırmaları; Bekaa Vadisi ve Tripoli bölgesindeki yerle-
şim yerlerinde ve grupların kamp yerlerinde gruplarla görüşmeler yapıldı. Ayrıca 
Beyrut’ta Sabra-Hay el Gharbeh mahallesinde Suriyeli Dom Toplumu üyelerinin 
evleri ziyaret edildi ve görüşmeler yapıldı. Lübnan’da özellikle Suriyeli kadınlar ve 
çocuklarla hem bireysel hem de odak grupları vasıtasıyla yüz yüze görüşüldü. 

Ürdün’de ise Al-Qweismeh, Amman - Al Kweismeh, Mustanada, Dleel, Al Taliah, 
Irbid, Jarash, Mustanada, Mafraq, Al Zaqra, Dleel (Adduleyl) gibi yerleşim yerlerin-
de Suriyeli gruplarla görüşmeler yapıldı. 

Bu raporda, Suriye’de 2011 de başlayan iç savaş boyunca, komşu ülkelere sığın-
mış Ortadoğu halkları tarafından Dom, Çingene, Nawar, Gajar, Zot, Abdal, Qurbat, 
Karaçi, Tanjirliyah, Haddadin vb. adlarla adlandırılan Dom ve ilgili diğer grupların 
mevcut durum analizi yapılmıştır. Grupların; benzer koşullarda birlikte yaşadık-
ları, iç içe geçmiş olmaları, akrabalık ilişkileri göz önüne alınarak, Dom şemsiyesi 
altında adlandırılmıştır. Domlar tarafından Per-Dom (daha alt statüyü işaret eder) 
olarak adlandırılan Abdal topluluğu; dil, dinsel inanç ve tarihsel arka plan farklılık-
ları olsa da, hem yerel halk hem de Suriye’de Nawar adı altında adlandırıldığı için, 
Abdallar da Dom şemsiyesi altına alınmıştır. 

Bu araştırma Dom gruplarının; sosyoloji, antropoloji ve tarih bilimleri kapsamın-
da ele alınması gereken tarihsel arka plan, etnik köken, dil ve sosyo – ekonomik 
analizi olmasa da Ortadoğu toplumlarında Çingene/Dom toplumuna karşı, kökleri 
derinlere giden, önyargıların olduğu gerçeğinden yola çıkılarak kısa tarihsel bir de-
ğerlendirme yapılmıştır. Saha çalışmaları boyunca sivil toplum örgütleri çalışanları 
ve diğer toplumlardan insanlarla yapılan görüşmeler de; antropolojik ve sosyolojik 
çalışmalar dışında Dom kültür, tarihi ve sanatı ile ilgili çalışmalara da büyük bir 
ihtiyacın olduğu gözlemlenmiştir. 

Dom sığınmacı/mültecilerin, Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de karşılaştıkları sorunlar, 
temel haklara erişimde sıkıntılar, yerel halk ve kamu otoritesi tarafından uygula-
nan ayrımcılık ve mevcut “göç mevzuatının” bu toplulukların yaşamına etkileri ele 
alınmış ve mevcut durumları analiz edilmiştir. 
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ün “Çingene/Gypsy” kelimesi dünyada toplumsal bir grubu tanımlamak için kulla-
nılan bir terimdir. Çingene olmayanlar tarafından, farklı coğrafya ve dillerde bu 
toplulukları belirtmek için kullanılan; Nawar, Zott, Ghajar, Bareke, Beni Murra, Ga-
odari, Krismal, Qarabana, Karaçi, Abdal, Aşiret, Qurbet, Mıtrıp, Gewende, Poşa, 
Abdal, Tanjirliyah, Haddadin, Haciye, Arnavut, Halebi, Haramshe ve Kaoli jenerik 
adlandırmalar yapılmıştır1. Bu isimler değişse de Çingene /Gypsy genellikle bütün 
bu isimleri kapsar. Bu isimler genellikle “geldikleri düşünülen yer isimleri, kabile 
ve meslek isimlerinden” alınarak oluşturulmuş olup genellikle sıfat olarak aşağı-
layıcı bir anlam taşımaktadır. Örneğin “Nawar” terimi, Arap dünyasında en çok 
kullanılan isimlerden biridir2. Kelime hakaret olarak kullanılır. “Çingene” kelimesi 
de Türkçede de hakaret anlamında kullanılan genel sıfattır. Persler, Koli (Kabilli 
anlamına gelir) kelimesini de aynı şekilde kullanırlar. Çingene, yalnızca toplumu 
tanımlayan bir isim/ad olmanın ötesinde, aynı zamanda bunları değersiz kılan, 
ötekileştirmek için kullanılan bir “sıfattır da. 

Çingene/Gypsy adı bugün, Avrupa’da Roman/Rom, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
“Dom”; Ermenistan, Kafkasya ve Kuzey Anadolu’da Lom olarak adlandırılan, geç-
mişin göçebe zanaatkâr / Peripatetik toplulukları için kullanılmaktadır.

Büyük ölçüde kabul gören varsayımlara göre, bugünkü Hindistan ve Pakistan’dan 
7. ve 10. yüzyıllar arasında, çeşitli sebeplerle (savaş, kıtlık, vb.), “büyük yürüyüş-
le” başlayan ve yüzyıllar boyunca dünyaya dağılan, vatanları Hindistan’da “insan” 
anlamına gelen Dom topluluklarının, (Hint göçmenleri) diğer halklar tarafından 
Çingene olarak adlandırıldığı düşünülmektedir.

Günümüzde Dom toplulukları; Mısır, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, 
Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamaktadırlar. 
Domlar, Dom kimliğinden ziyade kendilerini vatandaş olarak tanımlamaktadırlar 
(yani Lübnanlı, Ürdünlü, İranlılar vb). Kesin sayıları bilinmemekle birlikte, Ortado-
ğu ülkelerinde yaklaşık 5 milyon Dom nüfusu olduğu tahmin edilmektedir.

Dom toplulukları, farklı ülkelere göç etmelerinden dolayı iki-üç farklı dili konuşabi-
len çok dilli bir toplumdur. Ev sahibi ülkenin diline ek olarak, ailelerinde ve topluluk 
içinde kendi dilleri olan Hint kökenli, Domari dilini konuşurlar. Domari dili, hala çok 
güçlü bir biçimde sözlü geleneklerle sürdürülür. Ortadoğu’da, Arap toplumu içeri-
sinde “Nawari” terimi genellikle Domari’nin eşanlamlısı olarak kullanılır. Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika ülkelerine ek olarak, Domari, Afganistan, Rusya ve Özbekistan’da 
konuşuluyor.

1 Yılgür, E., (2018) Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya’da Zanaat Göçebeleri (Peripatetik Topluluklar 
Üzerine Bir Deneme http://www.ka.org.tr/dosyalar/file/Yayinlar/KaDergi/KAdergi8.pdf
2 Williams, G. A., Dom of the Middle East http://www.domresearchcenter.com/journal/11/dom.
html#Eleven
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ünÇingene olarak adlandırılan topluluklar antropolojide “peri-patetik” topluluk ola-
rak tanımlanır. Peri-patetik kavramı; kırsal, kentli ve pastoral toplumların belli pe-
riyotlarla karşılaştıkları, mekânsal hareketlilik düzeyleri yüksek topluluklar olarak 
tanımlanır. Bu topluluklar göçebe zanaatçılar olarak bilinirler. Müzisyenler, sepet-
çiler, kalaycılar, demirciler, dokumacılar, sihirbazlar, falcılar, hayvan performans-
çıları gibi zanaatları icra eden, temel olarak “gıda üretmeyen göçebeler” olarak 
tanımlanırlar. Farklı etnik kökenlere sahip, farklı diller konuşan, grup içi evlilik ya-
pan, çeşitli ürünlerin üretimini- satışını yapan ve farklı hizmetlerin sunumuyla ge-
çimlerini sağlayan, mobilite seviyeleri yüksek topluluklar olarak tanımlanırlar. Avcı 
toplayıcı, sürü sahibi ya da tarımsal faaliyetler yürüten topluluklara başta iş aletleri 
olmak üzere çeşitli hizmetler götüren topluluklar insanlık tarihi boyunca var ol-
muşlardır. Peri-patetik topluluklar ve hizmet götürdüğü büyük toplum arasındaki 
ilişki, birbirlerine ihtiyaç duyan aktörler arasındaki ilişki olarak da tanımlanır.3

Peri-patetik topluluklar, kapitalist ilişkiler ve sanayinin gelişmesiyle birlikte geçim 
stratejilerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Geleneksel zanaatların geçerliliğini 
yitirmesi, toplulukları farklı işlere yöneltmiştir. Ürdün Vadisi’ndeki bitkileri hasat 
edenlerin yanı sıra Ürdün’ün kuzey kesiminde tütün hasadı yapan işçiler arasında 
Domlar bulunabilir. Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği, hurda – atık toplayıcılığı 
yapmaktadırlar. Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nde tarım işçiliği yapmaktadırlar. Orta-
doğu ülkelerinde eğlence sektöründe müzisyen ve dans sanatçılarıdır. Suriye’de 
metal işçisi olarak hizmet verirler. Irak gibi bazı ülkelerde, eşekleriyle ve deve ka-
ravanlarıyla köy köy gezen, müzisyenler, hokkabazlar ve akrobatlar olarak göçebe 
bir yaşam sürerler. Göçebeliği tamamen bırakıp şehirlere yerleşenler olduğu gibi 
yarı göçebe olarak yaşayanlar da vardır. Beyrut’ta Shatila ve Sabra olarak bilinen 
bölgede, Filistinliler ve diğer göçmenlerle birlikte Dom toplulukları da yaşıyor. Bu-
ralar; molozdan yapılmış binalar, çöp yığınları, izbe nemli kulübeler, gökyüzünü 
kaplayan binlerce elektrik kablosundan oluşan, en alttakilerin hayata tutundukları 
konut, iş, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yoksun bir dünyadan ibaret!..

Topluluğun bir kısmı hala Ortadoğu’da göçebe bir hayat sürüyor. Yılın bir bölümü-
nü kentlerdeki “Çingene” mahallelerinde geçirip, yılın geri kalanında çadırlarında 
yaşarlar. Köylerde, kasabalarda ve şehir sokaklarında kendilerini zanaatkârlar, sa-
tıcılar, falcılar, dişçiler, hançerciler, kalaycılar ve dansçılar olarak adlandırırlar. 

Yerleşik hayata geçenlerin bir kısmı daha iyi bir eğitim imkânı ve daha kalıcı çalış-
ma imkanına sahiptir. Bununla birlikte, çoğu Dom halkı yalnızca etnik kimliğinden 
dolayı iş bulamıyor. Çocukları eğitimden yararlanamıyor. Çoğu zaman sokaklarda 
yardım toplayıp ve sokak satıcılığı yaparak ailelerine ekonomik destek sunmaya 
çalışıyorlar.

3 Yılgür, E., 2016. “Roman Tütün İşçileri “Ayrıntı Yayınları *Gadjo (Gaco); Çingene olmayan; yabancı; 
el anlamında; Çingeneler tarafından kendilerinden olmayanlar için kullanılır.
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Ortadoğu ülkelerinde Dom toplumu, 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 yaşanan çatışmalı süreçler, Suriye ve Irak’ın siyasi ve fiziki 
olarak yıkıma uğramasıyla birlikte ortaya çıkan siyasi ve sosyal kargaşa ve şiddet 
ortamı, Dom toplumunda toplumsal bir kırılma sürecine sebep olmaktadır. 

Ortadoğu’da yaşayan Dom toplumu alt kabilelerden oluşmakta ve bunlarla birlikte 
yaşayan büyük aileler olarak gruplara bölünmektedir. 5-15 aile tarafından oluşturu-
lan gruplar aslında komünal bir yaşam sürdürmektedir. Görünüşte bağımsız çadır-
larda ya da evlerde yaşasalar da, dayanışma geleneği, birlikte yaşama ve paylaş-
ma geleneği büyük ölçüde sürmektedir. Grubu yönetip yönlendiren bir lider aynı 
zamanda dış dünyayla da ilişkilerini kurmaktadır. Bu komünal yaşam içe kapanık 
toplumu dış tehlikelere karşı da korumaktadır. Kadim gelenek bu sayede sürdürül-
mektedir. Özel mülkiyet duygusunun neredeyse olmaması, bireysel-ailesel eksiklik 
ve yokluğun grup içinde telafisi, özellikle kadınların ve çocukların korunması, zor ya-
şam koşullarına dayanıklılık gibi, kısaca gadjoların* (dipnotta gadjo tanımı yapılacak 
mı)yarattığı toplumsal, ekonomik sisteme karşı var olabilmek ve de yüzlerce yıldır 
asimile olmama direnci bu komünal yaşamdan kaynaklanmaktadır.4

4 On the Road amid Poverty and Discrimination. Living at the Bottom. Dom Migrants From Syria 
http://www.kalkinmaatolyesi.org/v2/en/publications/syrian-migrant-seasonal-agricultural-workers 
dom-migrants-from-syria/
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ünBu birlikteliğin, savaş ve çatışma gibi altüst oluş dönemlerinde parçalanmaya 
uğraması, bireysel yaşama becerisi olmayan aileleri ve bireyleri, bilmedikleri bir 
dünyanın içine atmaktadır. Parçalanan gruplarla birlikte toplumsal bünyede yara-
lar açılmakta, işsizlik, barınaksızlık ve açlık gibi yaşamsal gereklilikleri karşılamak 
için bilmedikleri bir sistemin içine dahil olmaya mecbur kalan bireyler, riskler ve 
tehlikelerle baş başa kalmaktadır. Sokaklarda bir şeyler satan çocuklar, yardım 
toplayan kadınlar ve “ne iş olursa yaparım” diyen erkekler hızla suça bulaşmakta 
ya da bulaştırılmaktadır. Dom toplulukları, dağılan gruplar ve bölünen ailelerle her 
türlü tehlikeye açık hale gelmektedirler.5

Ortadoğu ülkelerinde ve ülkelerin vatandaşları olan etnik ve dinsel gruplarda bu-
gün hala, güçlü bir Çingene karşıtlığı görülmektedir. Bu ülkelerde yaşayan Çin-
gene toplulukları, Peripatetik yani göçebe zanaatkâr yaşamı, ülkeden ülkeye de-
ğişse de, sürdürmeye çalışmaktadırlar. Özellikle Ürdün gibi ülkelerde, Bedouin/ 
Bedewi  göçebe Arap topluluklarının olması sebebiyle onlara hizmet götürmek 
için göçebeliği sürdüren bazı Dom toplulukları hala demircilik, müzisyenlik ve ge-
leneksel dişçilik yapmaktadırlar. Topluluğun büyük çoğunluğu yeni oluşan iş ve 
pazar alanlarına uyum sağlamış, özellikle mevsimlik tarım işçiliği, ülkeler arasın-
da küçük ticari faaliyetler yürütmektedir. Bu ülkelerde genel olarak bu topluluklar 
mümkün olduğunca kamusal alanlar içerisine alınmamakta kentlerin uzak semtle-
rine ve kırsalda görünmeden yaşamaya itilmektedirler. Kamusal hizmetlere erişim 
oldukça sınırlıdır. Çocukların eğitimi, sağlığa erişim, elektrik ve temiz suya erişim 
gibi temel hizmetlerden olabildiğince az yararlanmaktadırlar. Domlar ve Abdal-
lar gibi kalabalık Çingene grupları, Nawar olarak tanımlanırlar. Nawar isim olarak 
değil sıfat olarak kullanılmakta, içerisinde pek çok önyargıyı ve ötekileştirici sıfa-
tı barındırmaktadır. Yüzlerce yıldır süren bu durum, Dom ve diğer ilgili grupların 
marjinalleştirilmesini sürdürmekte, Çingene karşıtı önyargılar, ayrımcılık Ortadoğu 
toplumu içerisinde, dünyanın diğer ülkelerine benzer şekilde sürmektedir. 

Ortadoğu ülkelerinde, geçerli toplumsal yapıyı dönüştürmek ve iyileştirmek için 
güçlü politik kararlar alınamamaktadır. Özellikle sivil toplum örgütlerinin Dom 
topluluklarıyla ilgili çalışmaları için kapasite geliştirme, kamu makamlarının eği-
timi, kanun uygulayıcı organların ve eğitim, sağlık, gibi, hizmetleri veren kurum 
ve kişilerin eğitimi ve bilinçlendirilmeleri girişimleri konularında neredeyse hiçbir 
çalışma yapılmamaktadır. 

5 Tarlan, K.V., 2016; Deportation, İsolation, and Destruction: The Syrian Dom in The Crossfire, 
(Yayımlanmamış makale)
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Suriye’de Dom toplumu yüzyıllarca diğer halklarla birlikte yaşıyordu. Peri-patetik 
bir yaşam süren gruplardan oluşan topluluğun; müzisyenlik, demircilik, gelenek-
sel dişçilik, ahşap işçiliği, elek, sepet, kalaycılık, çerçilik, bohçacılık, gibi geleneksel 
mesleklerini icra ederek, birlikte yaşadıkları diğer topluluklara hizmet götürmüş-
lerdir. Son yıllarda üretim sisteminin değişimi ve gelişimiyle birlikte topluluklar, ya 
mevsimlik tarım işçiliği, hurda, atık toplayıcılığı gibi yeni mesleklere yönelmiş ya 
da geleneksel zanaatlarını değiştirip, dönüştürerek yenilemişlerdir. Örneğin; de-
mirciler, soğuk demir işlemeye başlayıp kapı, pencere, taraba ve inşaat demirciliği 
işlerini yapmaktadırlar. Müzisyen gruplar, eğlence sektörü içerisinde yer almaya 
başlamış, düğün- eğlencelerde ve gece kulüplerinde sahne almaya başlamışlardır. 
Suriyeli geleneksel dişçiler Ortadoğu’nun diğer ülkelerine gidip oralarda meslek-
lerini icra etmişlerdir. Çerçi ve bohçacı Domlar savaştan önce körfez ülkeleri ile 
Suriye arasında seyyar ticaret yaparak, önemli miktarda ticari faaliyeti yürütmek-
teydiler.

Suriye’de Dom Toplumu 
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ünSuriye’de yaşayan Dom toplumunun büyük bir bölümü, Suriye vatandaşı olarak 
kimlik belgelerine sahiptiler. Bu konuda yapılan görüşmelerde; özellikle yerleşik 
hayata geçen toplulukların vatandaşlık belgeleri konusunda sorunlarının olmadı-
ğını, çocuklarının büyük bir oranda ilkokul eğitimi aldıklarını söylemektedirler. 

Göçebe ve yarı-göçebe bir yaşam süren toplulukların bir kısmı, özellikle zorunlu 
askerlik yapmamak için kişisel kimlik bilgileri, pasaportlar ve hatta doğum belge-
leri olmaksızın yıllarca belgesiz bir yaşam sürdürmüşlerdir. Suriye’de uzun süreli 
askerlik hizmeti sebebiyle, askere gitmek istemeyen grup üyeleri nüfus kayıt iş-
lemlerinden kaçmaktaydı. Kayıtsızlığın bir başka sebebi de yüzyıllardır yaşadıkları 
Ortadoğu’da sınırların onlar için anlamsızlığıdır. Domlar, kadim Ortadoğu coğraf-
yasında sınırlar olmadan yaşamakta, İran’dan Mısır’a, Anadolu’dan Körfeze yüz-
yıllardır göç etmektedir. Son yüzyılda kurulan devletlerin sınırları üzerinden göç 
etmeyi sürdürmüşlerdir. Bu yüzden saha çalışması yaparken Ürdün, Lübnan ve 
Suriye kimliklerinin her üçüne de sahip olan kişilerle karşılaştık. Suriye vatandaşı 
olan ve Lübnan ya da Ürdün pasaportuna ve kimliğine sahip çift vatandaşlığı olan 
bireyler de vardı. Bu durum Domların, Ulusal ve uluslararası yardım kuruluşların-
dan yardım almalarını engelleyen temel nedenlerden birini oluşturmaktadır. Suri-
ye’de çatışmanın yoğunlaşmasıyla birlikte, bu insanlar ve binlerce belgesiz insan 
sığındıkları ülkelerde “mülteci” olmadıkları gerekçesiyle, bürokratik engellemeler-
le uluslararası yardım kuruluşlarına kayıt olmaları engellendi. Bu insanlar bugün 
yardım kuruluşlarının, nakit kart ve diğer yardımlarından büyük ölçüde yararla-
namamaktadır. Sivil toplum çalışanlarının bir kısmı bu insanları “mülteci ve sığın-
macı” olarak görmemekte, sanki sürekli göçebe olarak yaşıyorlarmış gibi “Zaten 
onlar hep göçmenlerdi. Suriye vatandaşlıkları yok” gibi genel geçer bahanelerle 
topluluklardan uzak durmaktadırlar. 

Suriye’de yaşanan iç-savaşta, bu ülkede yaşayan tüm etnik gruplar ve dinsel azın-
lıklar “zor günler” geçiriyorlar. Suriye içinde rejimin ve cihatçı grupların ölümcül 
şiddetine maruz kalanlar, canlarını kurtarmak umuduyla diğer ülkelere sığınmak 
zorunda kaldılar. Özellikle bu ülkede yaşayan Dom Toplulukları çatışmalarda taraf 
olmamalarına rağmen çatışan taraflarca şiddet ve dışlanmaya maruz kaldılar. Bir 
yandan silahlı grupların baskısı diğer yandan radikal cihatçı grupların bu toplulu-
ğa “yeterince Müslüman olmadıkları” gerekçesiyle evlerine ve mallarına el koyup, 
tehdit ve yer yer şiddet kullanılması, toplulukla görüşmelerde sık sık dile getiril-
miştir. Suriye’yi yöneten Baas partisi, özünde Arap milliyetçisi olması sebebiyle 
ve toplumdaki geleneksel Çingene karşıtlığı sebebiyle on yıllardır bu grupları asli 
vatandaş olarak kabul etmedi, çoğunlukla görmemezlikten gelen bir yaklaşım ser-
gilendi. İç savaşın ve çalışmaların başlamasıyla birlikte, rejim yıllardır yok sayılıp 
dışladığı ve büyük bölümüne kimlik dahi vermediği zaten hiçbir zaman asli unsur 
olarak da görmediği bu toplulukları korumak için de gerekli çabayı sarf etmedi. 
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rekçesiyle ağır bombardıman altında tuttu. Örneğin Halep’te Haydariye gibi tarih-
sel olarak Çingenelerin yüzlerce yıldır yaşadığı yerleri tamamen boşalttı.

Kısa sürede içine düşülen çalkantılı süreç en çok küçük etnik grupları, ‘ötekileri’ 
sarstı. Bu gruplar, geleceğin belirsizliğinden sakınmak ve korunmak amacıyla ça-
tışmalardan uzak durmak, tarafsız kalmak istiyorlardı ama çatışma ve kaos öylesi-
ne büyüdü ki en küçük bir çatışmada bile ortak hedef bu topluluklara yöneliyordu. 
Evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü açlık ve her türlü barınma 
şartları bozulmuş ve can güvenlikleri ortadan kalkmıştı. Tek çare yeniden yollara 
düşmekti. Yapabildikleri en iyi şeyi, yani göçebeliği yapmaya başladılar. Diğer mil-
yonlar gibi sınırları geçip derme çatma çadırları ve birkaç kap- kacakla yaşamla-
rını sürdürmeye başladılar. Çöplerden atık- hurda toplayarak, günlük- mevsimlik 
işçilik yaparak çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. İş bulma umuduyla, 
ekmek derdiyle şehir şehir dolaşmaktalar.

İdeolojik, kişisel ve siyasi farklılığa rağmen, savaşan milisler tek bir konuda hemfi-
kirler: Irak’ta veya Suriye’de Dom cemaati için artık bir gelecek kalmadı. IŞID tara-
fından, Suriye ve Irak’ta Dom toplulukları, “inanmayanlar” listesinin başına yerleş-
tirildi.6 Son 7 yıldır Suriyeli Domlar, radikal milisleri ve Suriye ordusunu aşıp komşu 
ülkelere sığınmayı başardı. Suriyeli Dom Toplumu liderlerine ve bu alanda çalışan 
uzmanlara ve bu çalışmayı yapan uzmanlara göre; Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak, 
Mısır, Birleşik Arap Emirliği, Filistin ve Avrupa ülkelerine 100 bin kişinin üzerinde 
Suriyeli Dom dağılmış durumda. 

6 As conflict rages in Iraq and Syria, the ‘hidden people’ suffer in silence https://www.thenational.ae/
opinion/as-conflict-rages-in-iraq-and-syria-the-hidden-people-suffer-in-silence-1.278218
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Mıtrıp/müzisyen

Haramshe/haciye
müzisyen/dansçı

Gharablaji/elek
kalbur/sepet

Siyaghin-dişçi

Haddadin/demirciler

Müzisyen/
Çerçi

Tanjarlie 
kalaycı / lehimci

Müzisyen/çerçi
seyyar satıcı

Mubbayidin
Kalaycı/Demirci
Sıocak demircilik

Siyaghin - dişçi
mıtrıp/müzisyen/

demircilik

Ahşap işleri, elek, 
sepet, demirci ve 

kalaycılık

Meslekler ve Zanaatlar**

Nawar
(Çingene)

Türkmen
(Şii)

Abdal 
(Bektaşi)

Türkmen
(Sünni)

Arnavut
Roman 
(Sünni)

Kürd 
Sünni

Farsça Kürtçe Arnavutça Türkçe

Konuşulan Diller *

Domari 

Dom
(Sünni)

Kaoli
Sunni

Suriye’de Nawar (Çingene) Toplulukları

*Suriye’de Çingene (Nawar) toplumu, birlikte yaşadıkları halkların (Kütçe, Arap-

ça, Türkçe, Farsça) dillerini de konuşan çok dilli topluluklardır. Tabloda, konu-

şulan diller bölümü toplulukların Arapça ve kendi dilleri dışında konuştukları 

üçüncü dilli göstermektedir. 

**Toplulukların geleneksel olarak icra ettikleri meslekler ve zanaatların bir kısmı 

yazılmıştır.

Bu Tablo “ The Verious Components the Nawar People” başlığıyla, Frank Me-

yer tarafından ‘Biography and Identity in Damascus: A Syrian Nawar Chief’ ( 

Customary Strangers: New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle 

East, Africa and Asia, edited by Joseph C. Berland and Apama Rao, Praeger 

Publishers, 2004) makalesinde yer alan tablonun Kemal Vural Tarlan tarafından 

Suriyeli Çingene topluluk üyeleri ve kanaat önderleriyle yapılan görüşmelerle 

yeniden düzenlenmiştir.
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ünKaoli: Kowli, İran’da Çingenler, Afganistan’ın başkenti Kabil’den geldikleri gerekçesiyle Kā-
boli (Kabilli) olarak adlandırılmışlardır. Topluluk bugünkü İran coğrafyasında Abdal Karaçi, 
Gorbati, gibi adlarla da adlandırılır. İran’dan Çingene grupları (Koli, Kowli), Irak ve Suriye‘ye 
de dağılmışlardır. Kowli Çingenleri genel olarak Farsça ve Arapça konuşsa da ikincil dil 
olarak, kendi içinde, Darviši, Lutiuna olarak adlandırılan Farsçayla iç içe geçmiş bir dil de 
konuşmaktadır. 

Kalbur, kalay, sepet, tarak gibi aletleri ahşap ve demiri işleyerek yapan topluluklardır. Ayrıca 
müzisyenlik, cambazlık, komedyenlik, gibi performans ve gösteri sanatlarını da icra ederler7

Arnavut / Roman: Ortadoğu’da ki nadir Rom, Roman topluluklarındandır. Balkan sava-
şından sonra Osmanlının kalan topraklarına çekilen Roman grupların bir bölümü Adana, ( 
bugün hala Adana’da yaşayan Arnavutça konuşan Roman grupları var) ve Antep’e gelmiş 
olmalı. Türkiye sınırlarının yeniden çizilmesiyle Suriye tarafında kaldılar. Bu gün kendilerini 
Arnavut olarak tanımlayan bu topluluk Türkiye sınırına yakın bölgelerde demircilik, kalay-
cılık, çaydan ve bakır cezve ve sıcak demircilik yapan peri-patetik Çingene gruplarından 
biridir.

Türkmen / Abdal Toplulukları: Suriye’de yaşayan Türkçe konuşan 3 ayrı Abdal topluluğu 
kendisini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Aralarındaki farklılığın temel sebebi inançsal-
dır. Sünni, Şii ve Alevi/Bektaşi inanç gruplarına sahip bu toplulukların büyük çoğunluğu 
müzisyen olmakla birlikte, çerçi, arabacı, sepetçilik, bohçacılık, seyyar satıcılık, gibi işlerle 
de uğraşırlar. Bugün daha çok mevsimlik işçilik, gündelik işlerle ve düğün ve eğlencelerde 
müzisyenlik yapmaktadırlar. Tanjarlie / Tancirli olarak adlandırılan, geleneksel kalaycılık, le-
him gibi mutfak eşyası tamirciliğiyle uğraşan, Abdal grubu Türkiye’de olduğu gibi Suriye’de 
yaşamaktadır. Topluluğun konuştuğu Teber dili neredeyse unutulmuştur. 89

Dom Toplulukları: Suriye’de kendilerini Dom olarak adlandıran grup en büyük Çingene 
grubudur. Domari dilini çok yaygın konuşurlar, birlikte yaşadıkları halkların (Kütçe, Arapça, 
Türkçe, Farsça) dillerini de konuşan topluluk üyeleri, tarihsel olarak Kürt toplumuyla çok 
uzun süre birlikte yaşadığı için, bazı bölgelerde, kendilerini Kürt olarak da tanımlar. 

Domlar diğer Çingene topluluklarını (Abdal, Arnavut/ Roman) “Per-Dom” olarak adlandı-
rılırlar. Bu adlandırma kendilerinden daha alt statüyü işaret eder ama tüm bu diğer grupla-
rında Çingene olduğunu belirtir. Yine Domlar içerisinde de kastsal bir sınıflandırma vardır. 
Birlikte yaşadıkları Arap, Türkmen, Kürt ve İran topluluklarını aşiret yapısı içerisinde, aşiret 
üyelerinin eğlence müziği yapması ve enstrüman çalması ayıplandığı için Dom toplumu 
içerisinden müzisyen gruplar daha aşağıda bir statüde yer alırken dişçilik ve halk hekimliği 
yapan gruplar üst statüye sahiptir, arada zanaatkâr ( Kalaycı, demirci, sepetçi, vb.) toplu-

luklar yer alır.

7 Gypsies of Persia – Encyclopaedia Iranica http://www.iranicaonline.org/articles/gypsy-i
8 Sarıkaya, M., Seyfili M., (2004). Kırşehir Abdal / Teber Dili ve Anadolu, Azerbaycan, Özbekistan 
Gizli Dilleriyle İlgisi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 15, 243 - 278.
9 Yıldırım, Faruk (2008). Teber Dili. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler. İstanbul: Picus. ss. 52-74.
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Resmi istatistiklerin ve ülke çapında güvenilir tahmini rakamların bulunmama-
sı nedeniyle, Çingenelerin (Dom, Lom ve Rom ya da Abdallar gibi alt grupların) 
toplam sayısı bilinmiyor. Avrupa Konseyi’ne göre tahmini rakamlar 500.000 ile 5 
milyon arasında değişmektedir.10

Çingenelerin büyük bir bölümü Türkiye’nin Batı bölgelerinde, Dom ve Lom gruplar 
ise çoğunlukla Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu bölgesinde yaşamaktadır. Dom’lar, 
Domari konuşan ve Hindistan kökenli farklı bir dilbilimsel grubu oluştururlar.11  Bu-
gün Dom toplumları daha çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşamaktalar. Türki-

10 Avrupa’da Roman nüfusuna ilişkin tahminleri içeren bir tablo için Avrupa Konseyi’nin web sayfasına 
bakabilirsiniz: http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma. 
11 Adrian Marsh, “Türkiye Çingenelerinin Tarihi Hakkında”, Biz Buradayız! Türkiye’de Romanlar, 
Ayrımcı Uygulamalarve Hak Mücadelesi, derleyen Savelina Danova (Istanbul: ERRC/hYd/EDROM, 
2008) içinde; Domari dili için, “Romani Project” web sayfasına bakınız: http://romani.humanities.
manchester.ac.uk/atmanchester/projects/domari.shtml.

Türkiye’de Dom Toplumu 
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500 binin üzerinde olan, bir kısmı yerleşik hayata geçmekle birlikte yarı göçebe ve 
göçebe bir hayat süren gruplardan oluşurlar. Kendi dilleriyle birlikte, yaşadıkları 
bölgelerdeki halkların dillerini de (Kürtçe, Arapça, Türkçe) konuşan çok dilli bir 
topluluktur. Yüzyıllarca demircilik, kalaycılık, dericilik, sepetçilik, dişçilik, sünnetçi-
lik, müzisyenlik, falcılık gibi zanaatları icra eden Domlar, bugün artık bu zanaatların 
geçerliliğini yitirmesiyle mesleksiz kalmış ve farklı mesleklere yönelmişlerdir. Ta-
rihsel olarak bu meslekleri icra etmek için göçebe olarak yaşayan bu topluluklar, 
son 50 yılda yarı göçebeliğe ve büyük oranda yerleşik hayata geçtiler. Yüzyıllardır 
birlikte yaşadıkları halkların iş aletleri, mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışan bu halk, nüfusun artması, sanayiinin ve seri üretimin gelişimiyle ata-
larının zanaatlarını yapamaz duruma düştüler. Bugün Türkiye’nin neredeyse her 
bölgesinde; mevsimlik tarım işçiliği, atık-hurda toplayıcılığı, gündelik işler yap-
maktadırlar. 

Lom gruplar da Türkiyeli Rom ve Domlardan dil olarak farklılık gösterirler, an-
cak Romanlara daha yakındırlar. Lom’ların da Hindistan’dan geldiği düşünülür. Bu 
gruplar, Doğu Karadeniz bölgesinde, doğu ve kuzeydoğu Anadolu’da ve Kafkas-
lar ‘da görülür. Lom’lar, Lomavren dilini konuşurlar.12

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de diğer etnik gruplar arasında Çingeneler 
en alttakiler olarak kabul edilmekte, ayrımcılığa uğramaktadırlar. Geleneksel zana-
atlarını yapamaz duruma gelmeleri, modern işletmelerde iş bulmada ayrımcılığa 
uğramaları, eğitimde çocuklarına uygulanan ayrımcılık, dışlanmışlık gibi neden-
ler bu topluluğun hayatlarını gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Türkiye’nin AB adaylık 
süreciyle birlikte, Roman sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, Avrupa Birliğine 
uyum programları kapsamında, eksikliklerine rağmen “Roman Vatandaşlara Yö-
nelik Strateji Belgesi”13 yazılmış ve Roman Hakları politikası oluşturulmaya çalışıl-
maktadır. Strateji belgesi, tüm Çingene topluluklarını (Dom, Lom, Rom) Roman 
adı altında toplamakta, Dom ve Lom topluluklarına dair bir strateji içermemekte-
dir. 

12 Türkiye’de Roman Toplumu, Ali Mezarcıoğlu ile söyleşi, Ekopolitik içinde. Bkz. http://www.
ekopolitik.org/en/news.aspx?id=5859&pid=1850.
13 “Roman  Vatandaşlara Yönelik  Strateji Belgesi” Resmî Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2016/04/20160430-11.htm
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Dom Toplulukları, Ortadoğu’da ortak bir geçmişe sahip olmakla birlikte homojen 
bir grup değildir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Lübnan’daki topluluklar da dil ve 
yaşam koşulları açısından farklılıklar sergilemektedir. Lübnan’da Dom Toplulukları; 
Sidon, Beirut, Tyre Jubayl, Tripoli ve Bekaa Vadisi çevresinde yoğun yaşamakla 
birlikte, ülke geneline çok sayıda aile dağılmış durumdadır.

Lübnan, Suriye ve diğer Ortadoğu ülkeleri arasında tarihsel açıdan bir merkez 
nokta veya kavşaktır. Bugün bile Dom toplulukları İran, Irak, Türkiye, Filistin ve 
diğer körfez ülkelerine göç edebilmektedir. Bu gün Lübnan’da yaşayan Dom 
gruplarının bir kısmı Filistin’den göç etmiş “Filistinli Domlar’dan oluşmaktadır. 
Sabra ve Şatila kamplarında yaşayan aileler kendilerini Filistinli olarak tanımla-
maktadır. 

Ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın komşu ülkelere gidip gelen göçebe Dom grup-
ları bulunmaktadır. Özellikle Suriyedeki iç savaş öncesi de çok Dom topluluğu sını-

Lübnan’da Dom Toplumu 
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ünrı geçip Bekaa Vadisi ve kuzey Lübnan’ın Tripoli bölgesine mevsimlik tarım işçiliği 
ve diğer gündelik işlerde çalışmak için gelmekteydi. 

Bekaa Vadisi’nde çadırlarda ve kulübelerde, Beyrut ve diğer şehirlerde gecekon-
du bölgelerinde Filistinli mülteciler ve yoksul Lübnalılarla birlikte yaşamaktadırlar. 
Gerçek kimliklerini gizlemek için kendilerini Türkmen, Suriyeli ve Arap- Bedewi 
olarak tanımlarlar. Yaşadıkları yerlede sağlıklı konut, temiz su, kanalizasyon, elek-
tirik, okul, sağlık hizmetleri gibi temel sorunlarla mücadele etmektedirler. 

Şehirlerde yaşayanlar içerisinde, iş ve meslek sahibi olan Domlar bulunmakla bir-
likte çoğunlukla sokaklarda yardım toplayan, düğün ve partilerde davul, flüt ya da 
diğer enstrümanları çalarak; fal bakarak, yarı gündelikçi olarak çalışırlar. Özellikle 
gece klüplerinde pek çok Dom müzisyen çalışmakta özelikle de eğlence sektörün-
de Ortadoğuda müzisyenler önemli bir yer tutmaktadır. 

Dom çocukları, okul yerine daha çok sokaklarda vd. yerlerde şeker, fındık, sakız 
satarak ailelerine ekonomik destek sağlamak için çalışırlar. Bu çocukların eğitimi 
için çaba sarf eden sivil toplum kurumları olmasına rağmen hükümetin bir eğitim 
programı bulunmamaktadır.14 15

Lüban’da Domların bir bölümü geleneksel mesleklerini günümüze uyarlayarak za-
natlarını sürdürmektedir. 

Bazı erkekler Rababa adı verilen tek bir yaylı müzik aleti üretiyorlar. Ayrıca, kah-
ve çekirdeklerini ezmek için kullanılan ahşap kaplar üretenler, geleneksel Arap 
hançerleri üreten demirciler, geleneksel dişçiler hala aktif olarak çalışmaktadırlar. 
Müzisyen gruplar sanatlarını hala icra etmekte, erkekler müzik aletlerini çalarken 
kadınlar şarkı söyleyip dans etmektedirler. Bazıları körfez ülkelerine kadar ticaret 
amaçlı seyahat etmektedirler.

14 Children Living and Working on streets in Lebanon: Profile and Magnitude
https://www.unicef.org/lebanon/Final_Study_SBC_En.pdf
15 The Dom People and their Children in Lebanon http://www.insanassociation.org/en/images/
The_Dom_People_and_their_Children_in_lebanon.pdf
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Ürdün’de yaşayan Dom Toplumu ile ilgili yapılan çalışmalar16, Ürdün’de beş büyük 
Dom kabilesinden oluşan Dom toplumunun yaşadığını, bunlar içinde Tamarzeh 
kabilesi en büyüğü ve kendilerini ülkenin kuruluşundan önce ülkede yaşıyor ol-
dukları için kendilerini Ürdün’lü Dom olarak sınıflandırdıklarını göstermektedir. Di-
ğer dört kavim Ka’akov, Ga’agreh, Balahayeh ve Nawasfeh’dir. Çingene nüfusunu 
oluşturan diğer topluluklar da, Filistin’den gelenler (Batı Şeria ve Gazze’den) ve 
çoğunlukla Irak’tan ve Suriye’den gelenlerden oluşuyor. Ürdün’de yaşayan Dom 
Toplulukları kendilerini Bani Murrah olarak adlandırıyorlar. Ayrıca Abdal Topluluk-
ları yüzlerce yıldır Türkiye, Suriye, Lübnan, Irak gibi ülkeler arasında göç ediyor-
lar. Suriye iç-savaşıyla onlarca Abdal topluluğu Ürdün’e sığınmış durumda. Ürdün 
topraklarına, özellikle 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan hemen önce, yoğun Dom akın-
ları gerçekleşti. Dom nüfusu Ürdün’de, bölgenin en istikrarlı ülkesi olması sebe-

16 Williams, G. A., The Current Situation of the Dom in Jordan http://www.domresearchcenter.com/
journal/18/jordan8.html

Ürdün’de Dom Toplumu 
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ünbiyle, hareketli olmaya devam ediyor. Bazıları yalnızca ülke sınırları içinde, Ürdün 
Vadisi boyunca hareket ederken, bazı gruplar daha da uzun bir göç güzergahını 
takip ederek Lübnan, Suriye, Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan ve diğer körfez 
ülkelerine hareket etmektedirler.

Göçebe ya da yarı göçebe ailelerin çoğu, suya ya da elektriğe erişimi olmayan çok 
ilkel yaşam koşullarıyla çadırlarda yaşıyorlar. Özellikle temiz suya erişim konusun-
da toplum büyük sorunlar yaşıyor. Kamp yerlerine verilen kira, günlük içme suyu 
ücreti, gaz, elektrik, sağlık hizmetleri ve çocukların eğitimi Dom Toplumunun temel 
sorunları olarak belirginleşiyor. Diğer Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi Çingene-
ler, ırkçı önyargılar, iletişim eksikliği, gibi sebeplerle Ürdün toplumu tarafından da 
istenmiyorlar. Ürdün hükümetinin ve sivil toplumun bu konudaki sosyal program-
ların yetersizliği Dom toplumunun maruz kaldığı ırkçı önyargıları güçlendiriyor ve 
etnik kimliğini gizlemeye teşvik ediyor. Negatif imgeler, Dom toplumunun Ürdün 
toplumuna yapmış oldukları sayısız yapıcı katkıyı gölgede bırakıyor. Toplumsal 
izolasyon, etnik kimliğini saklamakta bugün yaygın olarak sürüyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen son yıllarda, Ürdün hükümeti özellikle Domlar ve 
diğer göçebe toplulukların çocuklarının eğitimi için strateji oluşturmuş ve bakanlık 
içerisinde bu konuyla ilgili bir birim çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle UNICEF 
desteğiyle yürütülen MAKANI programı kapsamında başarılı çalışmalar yapılmak-
tadır. 17 Domların iş piyasasında ve sosyal ilişkilerde ilerleme sağlamaya başladığı 
görülüyor. Eğitim kurumlarında, tıbbi mesleklerde, gazetecilikte, avukatlıkta ve 
birçok görevde iş sahibi olan Domlarla karşılaşılıyor. Dom çocukların eğitime katı-
lımı ve devam etmeleriyle ilgili sorunlar hala devam ediyor. Erkek çocukların çoğu 
marangoz çıraklar, tamir ve tekstil endüstrisinde çalışmaya devam ediyor. Kızlar, 
genç yaşta (15 yaş civarında) evlendiriliyor.

Suriye’de süregelen kriz, Aralık 2013’ten bu yana 567.000’i aşan veya Ürdünlü 
nüfusun yaklaşık %9’u kadar büyük bir mülteci akınının Ürdün’e akmasına neden 
oldu. Ürdün’ün BM tarafından yönetilen kamplarına yönlendirilen yüz binlerce 
mülteci Amman’ın ve Ürdün Vadisinin çöl banliyölerinde gecekondulardan oluşan 
yerlerde yaşamakta ve buralarda onlarca geçici kamplar inşa edildi. Bu yüzbinle-
rin içerisinde Suriyeli binlerce Dom toplumu mensubu da Ürdün’e sığındı, gerçek 
kimliğini gizleyerek, kendilerini Kürt, Türkmen veya Sünni Bedevi olarak tanıta-
rak “gizli” kaldıklarını söylüyorlar. Ürdünlü Dom lider Fathi Moussa’nın dediği gibi 
Dom toplulukları “sessizce acı çekiyor”, Suriye ve Irak’taki en eski topluluklardan 
biri olan bu toplumun haftaları ve günleri sessizce sona eriyor.18

17 Qualitative report on children from marginalised Jordanian minority groups.
https://www.unicef.org/jordan/Report_on_Dom_Children_Feb2017-ENG.pdf
18 Evaluating the Effect of the Syrian Refugee Crisis on Stability and Resilience in Jordanian Host 
Communitie www.reach-initiative.org/wp-content/uploads/2014/02/jeffrey.frankens-10022014-
093154-REACH-FCO_Syrian-Refugees-in-Host-Communities_Preliminary-Impact-Assessment.pdf
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ün Tarihsel olarak Çingene topluluklarının göç hareketine bakıldığında, savaş ve ça-
tışma dönemlerinde kıyımlardan kurtulmak, güvende oldukları yerler bulmak için 
başka ülkelere ve kentlere göç etmek zorunda kaldıkları görülmektedir. Son yüzyıl 
içerisinde, Balkan Savaşı ve birinci ve ikinci Dünya savaşında toplulukların Avru-
pa’da ki göç hareketlerine bakıldığında, göçün geniş bir alanı kapsadığı görülmüş, 
neredeyse Avrupa’nın her bölgesine zorunlu göçler yaşanmıştır. Bu kaçışlar yine de 
Çingeneleri Nazilerin ve diğer Faşist diktatörlerin kıyımından kurtaramamıştır. Özel-
likle Çekoslovakya da ki Nazi kamplarında kitlesel ölümler yaşanmıştır. Kesin bir sayı 
olmamakla birlikte 300 ile 800 bin arası Roman’ın savaş boyunca öldürüldüğü, bir 
bu kadarının göçe zorlandığı ve on binlercesinin kayıp olduğu sanılmaktadır. Nazi 
dönemi belgelerinde yapılan zulümlere dair pek çok detaylı bilgi mevcuttur. Çin-
geneler ikinci Dünya savaşına katılmamalarına karşın savaşta en çok kurban veren 
halklar arasında yer almıştır. İnsanlar tıbbi deneylerde kobay olarak kullanılmış, bazı 
ülkelerde kısırlaştırılmış Nazi kamplarında yakılarak yok edilmiştir1. 

BM, “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleş-
me” gereğince, Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, ülkeleri ve yöneti-
cilerini, romanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi bir tavsiye kararları içerisinde; İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Roma toplumlarına sürgün ve imha ile yapılan yanlışları 
kabul etmek ve telafi yolları üzerinde düşünme çağrısı yapmıştır2. 

1990’lı yılların başından itibaren dağılan doğu bloğu ülkelerinde ilk başta çinge-
neler, özgürlüklerine kavuştuklarını sandılar. Ancak çok kısa bir süre içerisinde bu 
ülkeler ve parçalanma sonucu yeni oluşan ülkelerde aşırı milliyetçiliğin giderek 
yaygınlaşması sonucunda, ilk olarak, Çingeneler ırkçı saldırıların ve yabancı düş-
manlığının baş hedefi oldular. Bazen katil saldırganlığın doğrudan hedefi oldular, 
taraf olmama yada düşmanla işbirliği yapmak gibi çeşitli suçlamalar yapıldı, bu 
suçlamalardan dolayı misillemeye tabi tutuldular3.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki iç savaşlarda, yine tarafsız kalmalarına karşın 
Çingeneler yeniden katliamlara maruz kalmışlardır. Özellikle Sırp Milisler Çingene-
lerin mallarına el koymuş, katliamlara uğramış, kamplarda hastalık ve açlıkla karşı 
karşıya kalmışlardır. İç savaş boyunca Bosna ve Kosova gibi ülkelerde yaşayan 
yüz binlerce Çingene evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmıştır. Savaş 
süresince binlercesi ölmüş, on binlercesi yaralanıp sakat kalmış, evleri yıkılıp arazi-

1 Wieviorka A., 60 Yıl Sonra Auschwitz - - İletişim yayınları
2 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation 27, Discrimination 
against Roma (Fifty-seventh session, 2000), U.N. Doc. A/55/18, annex V at 154 (2000), reprinted in 
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty 
Bodies, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.6 at 216 (2003). https://www.iohrd.nl/wp-content/uploads/2018/03/
Committee-on-the-Elimination-of-Racial-Discrimination-General-Recommendation-27.pdf
3 Roma and Conflict: Understanding the Impact of War and Political Violence. http://www.errc.org/
uploads/upload_en/file/roma-rights-journal-1-2017.pdf
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ünlerine el konulmuştur. İç savaştan önce yüz binlerce Çingene yaşadığı Kosova’da 
savaştan sonra yalınızca 8 bin Çingene ailesi kalmıştır.

Ortadoğu’da ise Irak’ın işgalinden sonra ki süreçte, bu ülkede yaşayan Dom, Hıris-
tiyan, Süryani ve diğer Müslüman olmayan toplulukların çeşitli baskı ve yıldırma-
lara dayanamayarak, binlerce yıldır yaşadıkları toprakları terk etmelerine neden 
oldu. Irak’ta ve son 8 yıldır Suriye’de yaşananlar, bu gün Ortadoğu ülkelerinde ki 
azınlık mensuplarının kaygılanmalarına, ülkelerini terk edip başka ülkelere sığın-
malarına sebep olmaktadır.

2003 yılında Amerika’nın Irak’ı işgalinden sonra, Bağdat’ta yaşayan Dom köken-
li “Gajar” topluluğunun başına gelenler bu toplulukların yaşadıklarının küçük bir 
örneği. Irakta yaşayan bu topluluğun üyeleri Saddam döneminde, yaklaşık 50 bin 
nüfusuyla ve Arapça dışında kendi dilleri ile, düğün ve eğlencelerde müzik ve dans 
yaparak yaşamaya çalışıyorlardı. Ebu Ghraib bölgesi Gajarların yerleşip yaşadıkları 
tarihi göç mekânlarından biriydi. Baas Rejimi döneminde, Gajarlar toplum tarafın-
dan alkol kullandıkları, fuhuş yaptıkları ve dinsiz oldukları gerekçesiyle ayrımcılığa 
tabi tutuluyor ve dışlanıyorlardı4. 

Rejimin yıkılmasıyla birlikte kamu ve özel kurumlar isyancılar tarafından talan edil-
di. Rejim yandaşlarının, etnik ve inanç azınlıklarının evleri ve işyerleri, dini mekan-
ları tahrip edildi. Bu talanda Gajarlar da nasiplerini aldı. Gajarların yaşadıkları ma-
halleler tamamen talan edilip, evleri yakıldı. Kadın çocuk demeden şiddete maruz 
kaldılar. Kadınlara cinsel şiddet de dahil olmak üzere her türlü şiddet uygulandı. 
İşgal sonrası Amerikalıların işkence haneleriyle ünlü Ebu Ghraib mahallesi yakın-
larında çok ünlü Gajar mahallesi tamamen tahrip edildi, evler buldozerlerle yıkıldı, 
insanlar göç etmek zorunda kaldılar. Domlar Irak genelinde şehirlerde Şii militan-
lar ve El-Kaide gibi radikal gruplar tarafından çok sayıda vahşi saldırıya maruz kal-
dılar. Bu saldırılar sonucunda binlerce kadın, çocuk ve erkek hayatını kaybetti. Irak 
yönetimi bu saldırılara sessiz kaldı. Bu tür saldırılar o denli vahşileşiyordu ki; Arap 
geleneklerine göre kılıç kullanılarak bir insanı ensesinden kesip öldürmek, kurba-
nın değersiz ve aşağı sosyal gruplarda olduğu anlamına gelir, nefret ve vahşice 
ölümü ima eden bu yöntemle pek çok Çingene katledildi. Bu gün Irakta her Çin-
gene ailesinden bir yada iki kişi bu fanatik gruplar tarafından katledilmiştir. Bazı 
Domlar, topluluklarını terk etmek ve yeni bir yaşam arayışı için Irak’ın başkentine 
ve diğer büyük şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Diğerleri yoksulluk ve tacizden 
kaçmak için Suriye, BAE ve Ürdün gibi komşu Arap ülkelerine kaçtılar. Şanslı bir 
azınlığa İsveç ve Norveç gibi Avrupa ülkelerinde mülteci statüsü verilmiştir5.

4 Kawakami, Y., The Iraqi Gypsies After the Collapse of Hussein’s Regime http://www.
domresearchcenter.com/journal/22/index.html
5 Tamimi, I., The Roma of Iraq- a forgotten community 
londonprogressivejournal.com/article/view/845/the-roma-of-iraq-a-forgotten-community



46

B
öl

ge
se

l B
ir 

So
sy

al
 İç

er
m

e 
St

ra
te

ji 
Ö

ne
ris

i: 
Tü

rk
iy

e,
 L

üb
na

n 
ve

 Ü
rd

ün Bu katliamlara Irak hükümetinin göz yumması sonucu binlerce Çingene aile yaşadık-
ları köyleri ve kentleri terk edip büyük şehirlere, kalabalıklar arasına sığındı. Topluluk 
üyeleri, dilencilik, hırsızlık, fuhuş gibi yasal olmayan işler yapmak zorunda bırakıldılar. 
Büyük bir bölümü de, gittikleri her yerde, bu topluluklara uygulanan ayrımcılık yü-
zünden yeniden göçebe hayata geçmek zorunda kaldı. Pek çok grup da ülke dışına 
sürüldü. Yeni rejimin muktedirleri “bir İslam ülkesinde, alkol satıcılarına ve fahişelere 
yer yoktur” diyordu. Bir Çingene görüştüğü bir gazeteciye 6. “ İşgalden sonra, şimdi 
Iraklılar Müslüman oldu, benim burada yaşamam zor hale geldi” diyordu. Bu gün radi-
kal Şii grupların liderleri sık sık Çingeneleri ahlaka uygun davranmaları ve İslami yaşam 
koşullarını yerine getirmeleri için uyarıyor. Kızlarının çıplak dolaştığını, dans ettiklerini, 
alkol ve uyuşturucu satıp kullandıklarını söyleyerek toplumu Çingenelere karşı kışkır-
tıyorlar. Irak’ta bu gün Çingene grupları en temel hizmetler olan içme suyu, elektrik, 
sağlık gibi yaşamsal gereklerden yoksun olarak yaşamaya çalışıyorlar7.

Bazı kaynaklara göre, 2005 yılından bu yana, Irak’ın büyük şehirlerinin Bağdat, Al 
diwaniya, Diyala, Musul ve Mothana gibi sınırlarında ayrı gruplar olarak yaşayan 
Dom toplulukları, Resmi hükümetin sistematik ırk ayrımcılığından mustaripler ve 
sosyal dışlanmaya uğramaktalar, anayasa ile güvence altına alınan haklarından 
mahrum edilmektedirler. Ayrıca, sistemik ayrımcılık, bu etnik grubu yoksulluk, eği-
timden mahrum etme; ve kamu hizmeti veya kamu istihdamı almalarından yoksun 
bırakmaktadır8. 

Irak’ta, aradan geçen 14 yıldan sonra, Iraklı Kawliya çocuklarının uluslararası örgüt-
lerin desteğiyle okula döndüğüne dair haberler medyada yer almaya başladı91011.

Mısır’da yaklaşık iki buçuk milyon Çingene olmasına rağmen büyük çoğunluğu 
kimliksizdir ve özellikle devlet tarafından kayıt edilmemişlerdir12. Doğum kayıtları 

6 The Gypsies of Iraq – Meetings with a people in isolation. 
www.yourmiddleeast.com/features/the-gypsies-of-iraq-meetings-with-a-people-in-isolation_12455

7 Iraq’s Gypsies Blockaded by Police, Harassed by Authorities 
www.niqash.org/en/articles/society/5119/
8 Iraqi Gypsies Suffer the Government’s  Systematic Racial Discrimination and Social  Exclusion 
www.iohrd.nl/2018/03/03/iraqi-gypsies-suffer-the-governments-systematic-racial-discrimination-
and-social-exclusion/
9 Children of Iraq’s Kawliya return to school after 14-year break 
www.reuters.com/article/us-iraq-gypsies/children-of-iraqs-kawliya-return-to-school-after-14-year-
break-idUSKBN1HO23K
10 Iraq’s Gypsy communities face discrimination 
www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2015/04/iraq-gypsies-dance-parties-prostitution-
discrimination.html
11 The Iraqi gypsies living on the fringes of society. 
observers.france24.com/en/20150304-iraq-gypsies-villages-minorities-diwaniya
12 Gypsies inside the Egyptian circle 
www.domresearchcenter.com/news/egypt/egypt1circle.html 
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ünve kimlik kartları resmi olarak yoktur. Kahire ve İskenderiye gibi pek çok şehirde 
nüfusları yüzbinleri bulan Dom ( Çingene) grupları yaşamaktadır. Bu gruplar ken-
dilerini “Sünni Müslüman” olarak tanımlar, genellikle dinle çok az ilgileri vardır. Do-
ğaüstü güçlere ve mucizelere inanırlar. Sosyal olarak izole edilen Çingene grupları 
Mısır’ın yoksul bölgelerinde yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Nil vadisinde, kirli 
su kanallarının çevresinde son derece kötü evlerde yaşamaktalar. Daha çok metal 
işçiliği, dansçılık, falcılık gibi gündelik işlerde çalışmaktalar. 

Nil kıyısında bir ‘çingene çadırının” önünde çay içen yaşlı kadına; “Devrim oldu, 
peki ya sonra?” diye soran muhabire Çingene kadının cevabı; “Belki de on yıldan 
fazla süredir umut etmiyordum ama artık en azından umudum var. Zaten ne gelir-
se gelsin son yıllarda yaşadıklarımızdan daha kötü olamaz.” olur13.

Tarihsel olarak Ortadoğu’da, Dom toplulukların yaşadıkları önemli merkezlerden 
biri de Kudüs şehridir. İsrail ile Filistin arasında süren uzun süreli çatışma Filistinli 
Dom Topluluklarının Ortadoğu’ya dağılmalarına zemin hazırlamış ve bu gün pek 
çok Ortadoğu ülkesinde Filistinli Domlar yaşamaktadırlar. Bugün, Mısır, Suriye, 
Ürdün ve Lübnan’da Filistin mülteci kampları ve Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde 
pek çok mülteci Dom da yaşamaktadır14. 

Bugün Filistin’de Dom Toplumunun durumu, İsrail’in duvar inşa etmesinden sonra 
daha da kötüleşti. Pek çok aile, “duvarın diğer tarafında” kalan aile üyelerine ulaş-
makta zorluklar yaşamaktadır. Diğer yandan İsrail ve Filistin’de gündelik hayatta 
ayrımcılıkla sık sık karşılaşmaktadırlar 15.

Kudüs’te, geniş bir Dom topluluğu yaşamaya devam etmektedir. Burada kurulan 
bir Dom toplum merkezi, çocuklarının eğitimi, kültürel mirasın devamı pek çok 
alanda faaliyet yürütmektedir. Bugün, bölgenin siyasi gerilimlerinin gölgesinde 
hayatta kalmak için mücadele eden topluluk üyelerinin Dom kültür mirası ve Dom 
kimliği tehdit altında. Kudüs Domları, uzun yıllardır göçebeliği bırakmış ve yerleşik 
bir hayat sürmektedirler. Geleneksel meslekleri dışında, şoför, hemşire, sokak te-
mizliği ve aşçı olarak çalışarak geçimini sağlıyor ve tekstil endüstrisinde işçi olarak 
çalışıyor16.

13 Devrimin ardından Mısır 
www.ntvmsnbc.com/id/25226886/
14 Caught in the middle: Gypsies in Jerusalem marginalized in conflict-laden city. 
ww.egyptindependent.com/caught-middle-gypsies-jerusalem-marginalized-conflict-laden-city/
15 Gaza’s Gypsies Face Daily Racism. 
www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/gaza-gypsies-dom-racism.html 
16 Jerusalem’s Gypsies: The Community With the Lowest Social Standing in Israel.
www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-the-lowest-caste-on-israel-s-social-
ladder-1.5452219
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ün Ortadoğu’da; Tunus, Mısır ve Libya da ki rejimlerin devrilmesi ile sonuçlanan halk 
ayaklanmaları Mart 2011’de Suriye’ye ulaştığında Baas iktidarının da kısa sürede yı-
kılacağı düşünülüyordu. Suriye’nin etnik ve dinsel yapısı, coğrafi konumu ve Baas 
rejiminin tüm bu farklılıklar üzerinden oluşturduğu iktidar ilişkileri ve uluslararası 
dengelerden dolayı beklenen olmadı ve rejim öngörülerin aksine ayakta kalmayı 
sürdürüyor. 8. yılına giren savaş sonucunda her etnik gruptan milyonlarca insan 
yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Bir kısmı çatışmaların daha az oldu-
ğu, nispeten güvenli kentlere göç etti, milyonlarca Suriyeli de ülkelerini terk edip, 
komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. 

Dom toplumu bu savaşta da, tarihlerinde olduğu gibi, ne kadar tarafsız kalmaya 
çalışsa da, savaşın ve çatışmanın ortasında kaldı. Kentlerde ki şiddetli çatışmalar, 
sağlık ve besin yetersizliği nedeniyle bu topluluklar ülke içine ve çevre ülkelere 
(Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak) göç etmeye başladılar. Normal zamanlarda dahi 
her türlü ayrımcılığa uğrayan, toplumdan dışlanan bu halk bu gün yaşadıkları her 
yerde çok ağır koşullarda yaşamaya çalışmaktadır. Bir şekilde çevre ülkelerdeki 
kamplara sığınabilenler, kendilerini, bildikleri dillere göre Kürt, Türkmen, Arap ola-
rak gizlemeye çalışsalar da, kampın sakinleri olan, Araplar, Kürtler ve Türkmenler 
tarafından dışlanmakta, önyargıyla yaklaşılmakta, birde kamp yönetimlerinin aynı 
önyargılı tutumlarına maruz kalmakta, kısa sürede tanınıp, dışlanmakta ve kamp-
larda barınamaz duruma gelmektedirler. Pek çoğu da, tel örgüler içine hapsolma-
mak Gadjolarınların aşağılanmalarına uğramamak için kamplardan uzak durmak-
ta, yeniden göçebe hayata dönmeye başlamaktadırlar.
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ünSon yüz yılda, Ortadoğu’da ki tüm halklar gibi, Çingenelerde yapay sınırlarla bö-
lünmüşlerdi. Farklı ülkelerde yaşasalar da akrabalarıyla, bir şeklide, diyalog içe-
risindelerdi. Kız alıp - kız veriyorlardı. Göç dalgasının başlamasıyla birlikte, diğer 
halklar tarafından ayrımcılığa maruz kalan, bu gruplar kendi akrabalarının yaşa-
dıkları kentlere ulaşmaya çalıştılar. Farklı ülkelerde yaşasalar da aslında tüm Çin-
geneler aynı kaderi paylaşıyorlardı. Egemen olsun olmasın her Gadjo topluluğu 
tarafından horlanan, dışlanan, aşağılanan, işsiz bırakılan, ayrımcılığa uğrayan bu 
insanlar, ekonomik ve toplumsal olarak “sıfır noktasında” yaşayan bir halk olarak 
var olmaya çalışmaktadırlar.

Bu gün Suriye’den çevre ülkelere sığınan Dom Toplukları çoğunlukla kentlerin 
yoksul semtlerinde derme çatma evlerde, barakalarda yaşamaya çalışmaktalar. 
Burada ki akrabaları, paylaşacak ekmekleri olmasa da, evlerinin duvarlar diple-
rinde onlara çadırlar kurdular, hurda, kâğıt ve bir parça ekmek toplamaya birlikte 
çıktılar. Ama hala çoğu, Türkiye, Ürdün, Lübnan’da Suriye sınırı boyunca, kentlerin, 
kasabaların ve köylerin çevresinde derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor. 
Mevsimlik tarım işçisi olarak, Çukurova, Tripoli, Bekaa ve Ürdün Vadisi’nde ucuz 
işgücü olarak en alt işlerde çalıştırılıyorlar. 

Sonuç olarak; Çingeneler yüzyıllardır birlikte yaşadıkları halklar, etnik ve dinsel 
gruplar arasında çıkan “iç savaşların” kurbanları oldular. Ortadoğu’da ki halk ayak-
lanmaları ve onunla başlayan yeni dönemde, geçmiş deneyimlerde olduğu gibi, 
bu kez de Ortadoğu’da ki Çingene grupları çapraz ateş arasında kaldı.

Bu gün Suriyeli Domlar sığındıkları ülkelerde, geleneksel topluluklarını terk edip 
şehirlere göç ederek diğer toplumlarla bütünleşmeye çalışmasına rağmen, diğer 
etnik gruplar kökenlerini keşfettikten sonra pek çok kişi onları hor görüyor. Bu 
yüzden topluluk üyeleri içinde bulunduğu topluluktan ayrılıp büyük kentlere yada 
Avrupa ve diğer batı ülkelerine sığınmak istiyorlar17.

Suriye’de 8 yıldır süren savaş ve çatışmalı dönem boyunca rejim ve muhalifler ara-
sında ki çatışmalarda taraf olmasalar da, Domlar için Suriye’de kalma ve yaşama 
koşulları ortadan kalkmış görünüyor. Bu süre boyunca, çatışma alanlarında taraf-
sız kalmalarından dolayı, hem rejim hem de muhalifler tarafından göçe zorlandılar, 
evleri ve malları yıkılıp yağmalandı. Suriye içerisinde kalan, rejim tarafından daha 
önce, vatandaşlığa dahi alınmayan Dom ailelerin çocukları, askere alındı pek çok 
aile 8 yıldır çocuklarından haber alamıyor. Son dönemde geri dönen ailelerinden, 
askerlik yaşında ki erkeklerin askere alındığı bilgileri yapılan görüşmelerde dile ge-
tiriliyor. 

17 Syria’s Lost Generation. 
www.nytimes.com/2014/04/13/opinion/sunday/syrias-lost-generation.html
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ün Uluslararası toplum tarafından, son bir yıldır çok sık gündeme getirilen, Suriyeli 
mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri ve Suriye içerisinde barışın sağlanması görü-
şü, Domlar ve diğer azınlıkların geleceği konusunu da içerecek şekilde tartışılması 
gerekmektedir. Son yüz yıl, savaş, iç-savaş ve çatışmaların olduğu bölgelerde ya-
şanan deneyimler, azınlık toplumların bu süreçlerde yaşadıkları acıların binlerce 
örneğiyle dolu. Uluslararası toplum ve politika yapıcılar, bu tür çatışmalar sona 
erdikten sonra, yükselen aşırı sağcı ve milliyetçi akımların, dinsel ideolojilerin ve 
muhafazakâr dini değerlerin, çatışmalardan çıkan toplumlarda hızla arttığını gös-
termektedir. Ve bu fanatizmin ilk hedefi Çingeneler ve diğer azınlıklar olmaktadır.

2003 de ABD’nin Irak’ı işgal etmesi, muhafazakar dini değerleri yayarken Irak’ın 
kurtuluşu için mücadele ettiğini iddia eden radikal İslamcı grupların etkisinde bir 
artışa neden oldu. Örneğin, 2004’ün başlarında, Çingene köyü Azzohour, Çinge-
neleri ahlaki olmayan eylemlerde bulunan bir grup insan olarak gören Şii militan-
ları tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıkları militanların saldırıda bomba, harç 
ve makineli tüfek kullandığını ve evlerin yağmalandığını iddia etti18.

Son yüz yıllık tarihsel deneyim, çatışma ve iç savaş öncesi, yoğun bir biçimde, 
dışlanan, marjinalize edilen, ayrımcılığa uğrayan Çingene (Roman, Dom ve Lom) 
toplulukları göz önüne alındığında bu toplulukların yüzyıllardır bu tür çatışma du-
rumlarında çoğunlukla katliama maruz kaldığı, yaşadıkları yerleri ve evlerini terk 
etmek zorunda kaldıkları, kısacası çatışmalarda büyük ölçüde zarar gördükleri gö-
rülmüştür. Bu şiddet ve katliamların, geçerli sistemin tarih yazımı içerisinde kendi-
sine yer bulmamasının temel sebeplerinin başında tarih yazıcıların büyük ölçüde 
savaşan tarafların yanından yer alması, olaylara bakışları da, savaşan tarafların ta-
rihçileri olmalarından kaynaklı, olsa gerek. 20.yüzyıl öncesine dair kaynaklar, bizle-
re, dünyanın farklı coğrafyasında yaşanan onca kanlı savaşta, Çingene toplulukla-
rının yaşadıklarına dair pek veri sunmuyor. Daha çok kendi milletlerinin, uluslarının 
zaferleri üzerine inşaa edilen kahramanlıklar, kahramanlar, ve zaferlerle dolu tarih 
kitapları var elimizde. Kaybedenlerin, ölen, katledilen masum çocukların, kadınla-
rın, halkların üzerinde yükseliyor zafer anıtları, kahramanların ayaklarının altında 
parçalanmış bedenler, insan suretleri ve yıkıntılar resmedilmiş, taşa yontulmuş, 
kitaplara yazılmış ve günümüze ulaşmış…

20. yüzyıla geldiğimizde ise tarihçiler Çingene Toplulukların yaşadıkları katliamlar 
konusunda çok fazla veri bırakmasa da, yazılı materyallerin artması, tarihçiliğin ve 
okuyup yazma ediniminin küçük bir azınlık grubunun kontrolünden çıkması, geniş 
kitlelerin, okuma, yazma ve öğrenme isteği ve talebi, bununla birlikte gelişen tek-
nolojinin bilgi üretim alanlarına etkisiyle, elimize konuya dair bazı tarihsel veriler 

18 Tamimi, I., The Roma of Iraq a forgotten community 
londonprogressivejournal.com/article/view/845/the-roma-of-iraq-a-forgotten-community
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ünulaşıyor. Bu konuyla ilgili çalışan araştırmacılar bu bilgi yığınları içerisinde gerekli 
olanları tasnif edip, derlemekte, detaylar içinde kayıp olan, küçük ama değerli bil-
gileri gün ışığına çıkarmaktadır19.

Dünyada çingene / roman sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, insan hakları ala-
nın gün geçtikçe genişleyip, çeşitlenmesi “Çingene/Roman Çalışmalarını” da et-
kilemiş ve bu alan da tarihçilerin ilgisini çekmiştir. Bugün, Balkan savaşı, I. ve II. 
Dünya savaşlarında ve ara dönemlerde yaşanan iç savaş ve çatışmalı süreçlerle 
ilgili elimizde veriler hızla artmaktadır. Özellikle 2.Dünya savaşı öncesi ve savaş 
boyunca, Roman topluluklarının Avrupa’da yaşadıkları, şiddet ve ırkçı saldırılar ve 
katliamlara dair belgeler ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak unutulmamalıdır ki, son yüz yıldır, ülkelerin uyguladığı azınlık poli-
tikaları gereğince, Çingenelerin yaşadığı sorunlar, salt kültürel ve tarihi taleplerin 
ötesinde; yoksulluk, önyargı, ayrımcılık ve şiddet gibi gayri insani öğeleri içinde 
barındırmaktadır. Çatışmaların ve iç savaşların yaşandığı bölgelerde bu toplumun 
yaşadığı sorunlar daha da ağırlaşmaktadır. 

19 On the brink of catastrophe: the forgotten Dom refugees from Syria 
www.errc.org/news/on-the-brink-of-catastrophe-the-forgotten-dom-refugees-from-syria



52



Su
riy

el
i D

om
 M

ül
te

ci
le

r



54

B
öl

ge
se

l B
ir 

So
sy

al
 İç

er
m

e 
St

ra
te

ji 
Ö

ne
ris

i: 
Tü

rk
iy

e,
 L

üb
na

n 
ve

 Ü
rd

ün Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de Mevcut Durum
15 Mart 2011 de, Suriye’de başlayan halk ayaklanmasından bu yana, bu ülkede 
yaşayan insanlar savaş ve çatışmalardan dolayı ülkelerini terk etmeye başladılar. 
Canlarını kurtarmak için, evlerini, doğdukları şehirleri, yaşadıkları sokakları arkala-
rında bırakarak, sınırları aşıp, komşu ülkelere sığındılar ve buralardan başta Avru-
pa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere sığınmaya çalışıyorlar ve kaçış hala devam 
ediyor. 

Bu süre boyunca 13.1 milyondan fazla Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı. 5.6 
milyona yakın kişi ise çevre ülkeler, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’a sığındı.1 
Avrupa ülkelerine sığınmış olan Suriyeli sayısı da 1 milyona yaklaşmış durumda. İç- 
savaş ve çatışmaların yaşandığı ülke ve bölgelerde, bu sürecin azınlık topluluklar 
üzerine etkisi konusunda tarihsel deneyimler ve yapılan çalışmalar, kısıtlı olsa da, 
çatışma alanlarında azınlık toplulukların yoğun bir şekilde şiddete ve kötü mua-
meleye maruz kaldıklarını göstermektedir. 

Özellikle, çatışma ve iç savaş öncesi, yoğun bir biçimde, dışlanan, marjinalize edi-
len, ayrımcılığa uğrayan Çingene (Roman, Dom ve Lom) toplulukları göz önüne 
alındığında bu toplulukların yüzyıllardır bu tür çatışma durumlarında çoğunlukla 
katliama maruz kaldığı, yaşadıkları yerleri ve evlerini terk etmek zorunda bırakıl-
dıkları, kısacası çatışmalarda büyük ölçüde zarar gördükleri görülmüştür.

1 Syria Regional Refugee Response, UNHCR 
data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php#_ga=1.150812086.1634584225.1465540161

13.1 Milyondan fazla 
Suriyeli evini terk 
etmek zorunda kaldı.
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ünBugün, Suriye’den Türkiye’ye sığınan yaklaşık 40 bin Dom, ülkenin pek çok şehrin-
de yaşamaya çalışıyor. Sayıları 3.5 milyona aşan Suriyeli sığınmacı içerisinde çok 
küçük bir oranı temsil ediyorlar. 

Dom Toplulukları, Türkiye’nin, başta İstanbul olmak üzere, pek çok iline dağılmış 
durumdalar. Yerleştikleri mahalle sakinleri ve yetkililer tarafından önyargılı yak-
laşımlara ve ayrımcılığa maruz kalmaları topluluğun eğitim, sağlık, barınma gibi 
temel hizmetlere erişimini zorlaştırmaktadır. 

Dom topluluklarının bir kısmı bu sığındıkları ülkelerde, işsizlik ve yoksulluktan kay-
naklı olarak yeniden göçebeliğe dönmek zorunda kalmıştır2. Yapılan çalışmalar, 
yarı göçebeliğe dönen grupların toplam nüfusun % 10- 15 arasındaki bir toplulu-
ğa denk geldiğini göstermektedir. Yeniden yarı göçebeliğe dönen topluluklar ise 
yasalardan kaynaklı dolaşım özgürlüğünün kısıtlanması, şehirlere giriş-çıkış konu-
sunda denetimler, tarih boyunca doğayla iç içe yaşayan göçebe topluluklar için 
hayatlarını gittikçe zorlaştırmaktadır3.

Suriye’den Türkiye’ye sığınan Dom mülteciler, kendi kurdukları çadır kamplarında, 
derme çatma çadırlarda, kalacak bir yeri olmayanlar yıkıntılarda ve terk edilmiş 
binalara sığınmış, çok küçük bir kısmı, birkaç aile bir arada, kiraladıkları evlerde ka-
lıyorlar. Bu evler de daha çok Türkiye’de yaşayan Çingene topluluklarının mahal-
lelerinde oluyor. Zaten bulabildikleri günübirlik işlerle ancak yaşayabilen gruplar, 
kiraya verecek paraları olmadığı için sık sık yer değiştiriyorlar. Küçük şehirlerde 
daha çok baskıya maruz kaldıkları için İstanbul, Ankara, İzmir gibi, büyük şehirlere 
göç edip kalabalıklar içinde kaybolmak istiyorlar4 Özellikle son dönemde, Anadolu 
illerinde Suriyelilere karşı yükselen göçmen/mülteci düşmanlığı ve nefret söyle-
mi toplulukları daha da görünmez kılmaya itti, ailelerin büyük bir bölümü Türki-
ye’nin batısındaki büyük illere göç etmek zorunda bıraktı. Bunun sebeplerinden 

2 Türkiye’de ‘en alttakiler”. 
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/melis-alphan/turkiyede-en-alttakiler-40296775
3 The Dom: Syria’s Invisible Refugees. 
www.voanews.com/a/the-dom-syrias-invisible-refugees/1626658.html

Domlar: Dün Suriye’nin bugün dünyanın ötekileri. 
www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/09/22/domlar-dun-suriyenin-bugun-dunyanin-otekileri/

Suriyeli mültecilerin ötekisi; Domlar. 
translate.google.com.tr/?hl=tr&tab=wT#view=home&op=translate&sl=en&tl=tr&text=Suriyeli%20
mültecilerin%20ötekisi%3B%20Domlar
4 The Dom: Syria’s Invisible Refugees. 
www.voanews.com/a/the-dom-syrias-invisible-refugees/1626658.html

Domlar: Dün Suriye’nin bugün dünyanın ötekileri. 
www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/09/22/domlar-dun-suriyenin-bugun-dunyanin-otekileri/

Suriyeli mültecilerin ötekisi; Domlar. 
translate.google.com.tr/?hl=tr&tab=wT#view=home&op=translate&sl=en&tl=tr&text=Suriyeli%20
mültecilerin%20ötekisi%3B%20Domlar
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ün biri de, diğer ana-akım mülteci gruplarının da bu toplulukları istememesi. Zaman 
zaman Türkiye toplumunda yükselen Suriyeli karşıtı tepkiler, özellikle bazı medya 
ve basın yayın organlarında çıkan olumsuz haberlerin de desteğiyle, bu topluluğa 
doğru yönlendirilmektedir. Ne yazık ki, Suriyeli mülteci temsilcilerinin de içinde ol-
duğu birçok kişinin medyaya,  Bunlar Çingene, bunlar Suriye’de de dileniyorlardı, 
bunları biz de istemiyoruz, bunlar Arap değil  gibi demeçler vermesi toplumsal 
tepkileri yerelde gruba yöneltmektedir.

Dom mültecilerin yaşam biçimleri onların, büyük çoğunluğunun, kayıt altına alın-
malarını da engelliyor. Türkiye’deki Suriyeli Mültecileri kayıt altına alan Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğüne, Domlar ya ulaşamıyor ya da önyargılar nedeniyle kayıt işlem-
leri için isteksiz davranıyor. Bugün dahi pek çok topluluk üyesi kayıt merkezlerince 
verilen kimlik belgesine sahip değil. Topluluk üyeleri buna sebep olarak; dışlan-
ma, ayrımcılığa uğrama ve damgalanmadan kaynaklı olarak kendilerine hizmet 
verilmediğini düşünüyor. Ve hizmetlere erişim konusunda, daha önce yaşadıkları 
deneyimlerden dolayı isteksiz davranıyor. Diğer yandan, kayıt işlemine ilişkin bilgi 
yetersizliği veya yanlış bilgilendirme, yetkililerle kontak kurmaktan kaçınma ola-
rak açıklıyorlar. Öte yandan, çadırlarda ve harabelerde yaşayan topluluk üyeleri 
kayıt  için, gerekli olan ikametgâh belgesini alamıyorlar. Tüm bu koşulları sağla-
yanlar da, uzun süren işlemler sebebiyle bekletiliyor. Özelikle kamu kurumlarında 
çalışanlar ve bu hizmetlere erişimi sağlayan sivil toplum örgütlerinin, Çingene kar-
şıtlığı, ayrımcı davranışları ve önyargıları topluluğa erişimi zorlaştırıyor.

 Diğer taraftan bu toplulukların, iş bulmak umuduyla, mobilete seviyeleri artıyor. 
Bu da alınan kimlik kartların sadece alındığı ilde geçerli olması sebebiyle, kayıt 
olup, geçici koruma kimlik belgesi almak istemiyorlar. Bu kimlik belgelerine sahip 
olmayanlar diğer mültecilere verilen, eğitim, sağlık, kira desteği ve diğer yardım-
lardan da yararlanamıyorlar. 

Derme çatma çadırlarda yaşayan, sokaklarda yardım toplayan ya da gündelik iş-
lerde çalışan Dom mülteciler kolluk kuvvetlerinin keyfi müdahaleleriyle karşı karşı-
ya kalıyor, bir hedef haline geliyorlar.

Türkiye’ye sığınan Dom mülteciler, iş bulma açısından çok büyük sorunlar yaşıyor-
lar. Gündelik iş umuduyla, gün boyunca, sokaklarda dolaşanlar, ağırlıklı olarak atık 
toplayarak ve geri dönüşüm gibi işlerde çalışarak, uzun çalışma süreleri, çok düşük 
ücretlerle iş bulabiliyorlar. Kadınlar ve çocuklar, ya sokak satıcılığı yapıyor (mendil, 
çakmak, tespih vs. ) ya da sokaklarda yiyecek ve yardım toplayarak yaşamaya ça-
lışıyorlar. Özellikle çocuklar eğitime erişim konusunda büyük sorunlar yaşıyorlar. 

Türkiye’de Suriyeli Dom Toplulukları konusunda duyarlılık gösteren, iyi örnekler 
de mevcut, özellikle İstanbul Sultanbeyli Belediyesi ve belediye sınırları içerisin-
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ünde faaliyet gösteren Mülteciler Derneği, belediye sınırları içerisindeki aileleri kayıt 
altına alma ve kamu hizmetlerine erişimlerini sağlama konusunda oldukça büyük 
çaba sarf ediyor5. 

Dom toplulukları, bugün Türkiye’nin pek çok iline; mevsimlik tarım işçiliği, inşaat 
işçiliği, hamallık gibi günlük işlerde ve ya hurda atık toplayıcılığı yapmaktadır. Çin-
gene oldukları bilindiği anda genellikle iş verilmemekte, verildiği zaman ise kim-
likleri öğrenildiği anda işlerine son verilmektedir. Mevsimlik tarım işçiliği yapan 
kişilere de işçi açığı veya hasadın gecikmesi gibi zorunlu kalınan durumlarda iş 
verilmektedir.

Suriyeli sığınmacı Dom çocukların bulundukları eğitim kurumlarına uyum sağla-
makta ciddi güçlükler yaşadıkları görülmektedir. Yetişkinlere göre daha incinebilir 
durumda olan çocuklar bu zor koşullardan daha fazla etkilenmektedirler. Gelişim 
süreçleri devam eden çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi için özel prog-
ramlara ve özel ilgiye ihtiyaç duymaktadırlar6.

İç savaşla birlikte Suriye’de yaşayan Dom Toplulukları sınırı geçip Bekaa Vadisi 
üzerinden Lübnan’ın pek çok bölgesine dağıldılar. Yerleştikleri bölgeler aslı olarak 
Lübnan’da yaşayan Dom grupların yaşadıkları yerlerdir. Suriyeli Dom toplulukları 
açısından Lübnan toprakları, yüzyıllardır bir göç güzergahı olarak bir kavşak nok-
tası olmuştur. Bu yüzden burada yaşayan akrabalarıyla sürekli ilişkileri sürmüştür. 
Pek çoğu iki ülke arasında sürekli göç etmiştir. Görüşmeler sırasında, her iki ülke 
kimliğine de sahip pek çok Domla karşılaşıldı. Özellikle Suriyeli ve Lübnanlı Domlar 
arasında evliliklerin çok yoğun olduğu, bu yüzden vatandaşlık konusunda geçiş-
genliklerin olduğu gözlemlenmiştir.

Lübnan’ın pek çok bölgesinde Türkçe ve Arapça konuşan, Suriye’den gelen Abdal 
toplulukları yaşamaktadır7. Kendi dilleri olan Teberi grup içerisinde konuşsalar da, 
kimliklerini saklamak için kendilerini Türkmen olarak adlandırmaktadırlar. Kimlik-
leri konusunda oldukça hassas davranıyorlar hem etnik kimliklerini hem de dinsel 
inançlarını (Bektaşi inancına mensuplar) gizlemeyi seçiyorlar. Kimliklerinden dola-
yı dışlandıklarını düşünüyorlar. Büyük çoğunluğu Şam’ın Seyyid el Zeyneb türbesi 
yakınlarından geliyor. Savaş nedeniyle Ürdün’e Türkiye’ye ve Lübnan’a dağılmış-
lar, Suriye’de kalanlar da olmuş. Türkiye’ye gidenlerin bir kısmı tekrar Suriye üze-

5 Final Meeting of the Project for Supporting Syrian Dom Refugees. 
multeciler.org.tr/eng/final-meeting-of-the-project-for-supporting-syrian-dom-refugees/
6 ERG raporu: Domlar Suriyeliler tarafından da dışlanıyor. 
www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2018/12/29/erg-raporu-domlar-suriyeliler-tarafindan-da-dislaniyor/
7 Abdal topluluğu da (Abdallar); dil, dinsel inanç ve tarihsel arka plan farklılıkları olsa da, hem yerel 
toplumlar tarafından; Çingene, Nawar, Ghajar, Mıtrıp adları altında adlandırıldığı için, Dom topluluğu 
kapsamına alınmıştır.
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olduğunu, görüşmenin yapıldığı günden birkaç gün önce Şam’daki çarşı yerine 
yapılan bombalı saldırıda ölen 3 kişinin akrabaları olduğunu ve onları kaybettikle-
rini dile getirmişlerdir. Tripoli (Trablus) ve Beyrut şehrinde de akrabalarının oldu-
ğunu, savaş öncesinde de Lübnan’a sık sık geldiklerini söylemişlerdir. Lübnan’da 
Dom erkeklerin birçoğu inşaatta çalışıyor. İçinde yaşadıkları çadırları UNHCR’dan 
almışlar, çadır yerleri için kira veriyorlar. Ayrıca elektrik ve su için aylık 50 dolara 
yakın bir miktar ödüyorlar. UNHCR’e kayıtlı değiller, sağlıkla ilgili hizmet almadık-
larını belirttiler.

Lübnan ‘da Abdal grupları dışında Suriye’den gelen, Domari ve Arapçayı birlikte 
konuşan Dom toplulukları da yaşıyor. Görüşmeler esnasında; Humus’tan iki sene 
önce gelen akrabalarından bazılarının Türkiye’ye sığındığını, grup içerisinden bir 
ailenin de Fransa’ya sığındığını söyleyen bir erkek;  Suriye’deki evimiz yıkıldı. De-
delerim eskiden Lübnan ve Suriye arasında dişçilik ve sünnetçilik yapıyordu. Şimdi, 
Lübnan’da ne iş bulursak çalışıyoruz, genellikle inşaat ve tarımda iş bulabiliyoruz 
ama ücretler çok düşük” dedi. Aile ilk başta bir kız ve bir erkek çocuğu okula yaz-
dırmış ancak ilk gittikleri okulda öğretmen çocuklara şiddet uyguladığı için başka 
bir okula almışlar. Öğretmen çocuğun uslu durmadığını söylüyormuş, baba ise 
çocuğa kızmakla bunu düzeltmeyeceğini öğretmenin onu yönlendirmesi gerek-
tiğini söyledi. İkinci okulda müdür kayıt yapmak istememiş, sonradan yalnızca kız 
çocuğu kaydedilmiş. 

Görüşme yaptığımız bir kadın;  7 aylık hamile olduğunu, kontrole UNHCR ile an-
laşmalı bir hastaneye gittiğini, ancak UNHCR muayene parasının %85ini ödediğini, 
yazılan ilaçları pahalı olduğu için alamadığını  belirtiyor. 

Başka bir kadın;  eşinin Suriye’de kayıp olduğunu iki çocuğu ile birlikte çadırda 
yaşadığını, yakıt, giysi, ilaç, gıda, çocukların kırtasiye ve oyuncağa ihtiyacı olduğu-
nu  söylüyor.

Bekaa Vadisi Al Marj bölgesinde yaklaşık 30 çadırlık bir Dom yerleşiminde iki ayrı 
Dom grubu yaşıyor. İki grup da Şam’ın Seyyid el Zeyneb mahallesinden 6 yıl önce 
gelmişler. Gruplardan birinin geleneksel mesleği marangozluk (elekçilik, gırbal, 
munkhul) diğer grup üyeleri ise Haciyye olarak tanımlanan alt gruba mensuplar. 
Bu grubun üyeleri, müzik aletleri (Rababa) üretiyor ve müzikle uğraşıp, dans edi-
yorlar. Her iki grup da kendilerini ‘Türkmen’ olarak tanıtmaktalar ancak konuştuk-
ları dili Domari, Asfouri ya da Nawari olarak adlandırıyorlar.

Bu Dom grupları daha önce de Lübnan’da yaşamış ancak Lübnan iç savaşıyla 
birlikte Suriye’ye göç etmişler. Bu nedenle hala Beyrut’ta akrabaları var. 1993’te 
Lübnan hükümetinden vatandaşlık alsalar da Suriye’de yaşamaya devam ediyor-
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ünlar. Lübnan kimliklerinde Türkmen yazıyor, soyadları da Türkmen. Bu vatandaş-
lık nedeniyle UNHCR’e kayıtlı mülteci değiller. Şam’daki evlerinin harap edildiğini 
söylediler.

Lübnan vatandaşı olan, Domari ve Arapça konuşan Dom kadın grubu anne ve kız-
ları ile gerçekleştirilen görüşmede; Anne (60) Suriye’de eşinin marangozluk yap-
tığını ve foul/humus yapıp sattıklarını şu anda yaşadıkları yerde ise tarımda çalış-
tığını belirti. Tarlada çalıştıktan sonra ücretinin bir kısmını zeytin olarak alıyormuş, 
böylelikle ailesi için sabun, zeytinyağı ve sobada yakacak madde üretiyor. Kadının, 
8 kız, 3 erkek çocuğu var. Kızlarının biri Beyrut’ta Sabra’da yaşıyor. Sabra’daki ak-
rabalarının Domari diline pek hakim olmadığını söyledi. Görüşme sırasında çadır-
da bulunan kızlarından biri zihinsel engelliydi. Kadın kızının “darwish” olduğunu, 
bazen sinir atakları geçirdiğini söyledi. Kızı için herhangi bir destek almadıklarını 
belirttiler.

Alan çalışması boyunca görüşme yaptığımız Dom Grupları; çadır ya da baraka 
kurdukları oturdukları yere yıllık olarak kira ödüyorlar. Bunun dışında ise elektrik 
ve su içinde aylık ücret ödeniyor. Çadırlar UNHCR’ın muşambaları, ancak dağıtıl-
mamış, Domlar bunları diğer mültecilerden satın almışlar. Su ihtiyaçlarını bölgeye 
yakın bir dereden, inşaat alanlarından ve komşulardan temin ediyorlardı. Özellikle 
kira ödemenin kendilerini oldukça zorladığını belirttiler. Çoğunlukla sağlık hizmet-
leri ücretlerini kendileri ödüyorlar. Doğum için bölgedeki klinikler ücret karşılığın-
da hizmet veriyor. Kronik hastalıkları için ilaç yardımı almıyorlar. 

Bu araştırma için Ürdün’ün farklı bölgelerinde farklı Dom topluluklarıyla görüş-
meler yapıldı. Al Qweismeh, bölgesinde yapılan görüşmelerde, üç ayrı meslek 
grubundan dişçiler, bıçak ve hançer (Shebriyeh, Khanjar, Jambiya) yapanlar ve 
müzisyen Haciye gruplarından kişilerle görüşüldü. 

Bu ülkede yaşayan Domlar kendilerini Ürdünlü ve Bani Murra olarak tanımlıyor. 
Domari konuşuyorlar, dillerine Asfouri diyorlar. Dedelerinin eskiden dişçilik, sahan 
ve bıçak yaptıklarını, artık mesleği yapan kalmadığını, belediyelerde, inşaatlarda 
çalıştıklarını, Idlib ve Jerash’taki akrabalarının olduğunu söylediler. Eskiden eşek-
lerle seyahat ederlermiş, ayda bir köyleri gezerlermiş, hizmetlerini ve yaptıkları 
bıçakları satarlarmış, grup içinde hala bu zanaatı icra edenler ve ürettikleri hançer-
leri satanlar var. Daha önce de Suriye’ye gidip geldiklerini, söylediler. Suriye’deki 
Domlarla aralarında evlilik bağı var. Savaş başladıktan sonra Suriye’den gelen ak-
rabaları olmuş, Humus’tan gelenler ticaret yapmak için Körfeze doğru ilerlemişler-
dir. Kuveyt’e, Suudi Arabistan’a gitmiş, Libya’ya dahi gidenlerin olduğu söyleniyor.

Suriyeli mülteci kadınlara karşı toplumdaki negatif algı sıra Dom kadınlara geldi-
ğinde etnik kökenleri, kimlikleri ve cinsiyetleri üzerinden bu önyargının artmasına 
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neden olmaktadır. Basında çıkan Suriyeli çingene ve Suriyeli dilenci haberleri-
nin çoğunda kadın fotoğrafları ve görselleri kullanılmaktadır. Sokağa çıkıp yardım 
toplamak zorunda kalan kadınlar her türlü istismara, cinsel şiddet ve tacize açık 
hale gelmektedir. Özellikle kız çocuklarının sokakta yardım toplaması esnasında 
cinsel saldırıya uğradıklarına dair vakalar, basında sıkça yer alıyor8.

Bu gün pek çok Dom kadın, Ürdün’e giderek Amman’ın sokak kaldırımlarında 
oturdukları yerde sigara, iplik, iğne ve diğer küçük eşyalar satıyorlar. 

8 Suriyeli Kız Çocuklarına Yönelik Cinsel Sömürüye Karşı Kampanya - bianet 
bianet.org/bianet/cocuk/163224-suriyeli-kiz-cocuklarina-yonelik-cinsel-somuruye-karsi-kampanya 

İzmir›de bir kafede 9 yaşındaki Suriyeli çocuğa cinsel istismar! 
www.birgun.net/haber-detay/izmir-de-bir-kafede-9-yasindaki-suriyeli-cocuga-cinsel-
istismar-107848.html

Suriyeli dilenci kızlar tacize maruz kalıyor! 
www.urfanatik.com/yerel/suriyeli-dilenci-kizlar-tacize-maruz-kaliyor-h38385.html
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büyük bir kısmı evlerde oturuyor. Birçoğu UNHCR’e kayıtlı, bir kısmının Ürdün 
kimlikleri var. Halep, Şeyh Maksut’tan geliyorlar. Eskiden dedeleri demircilik yapı-
yormuş. Şimdi gençleri marangozluk yapıyor, kadınlar evlerde temizliğe gidiyor. 
Yaşadıkları evlerin kiralarını ödemekte zorlanıyorlar.

Görüşmelerde bir kadın;  Bir oğlum Suriye’de vuruldu, şimdi iyileşti. 10 gün sınır-
da yattık, Ürdün’e gelirken bir kızım kayıp oldu, Ürdün’deyken kayboldu, kaçtı mı 
kaçırıldı mı bilmiyorum.  diyor. 

Kadın, bazı akrabalarının Suriye’de kaldığını, bir kısmı İran’a bir kısmının da Tür-
kiye’ye gittiğini söyledi. Şöyle devam etti;  İran’dakilerin durumu iyi değil, bizim 
gibi değiller yani pirinç bulamıyorlar, bizim pilavımız var, orda bulamıyorlarmış. 

 Suriye’de rahat olduklarını söylüyor, geri dönmek istiyor;  Biz dönmek istiyoruz, 
istersen yıkılsın çöl olsun yine Suriye’ye geri dönmek istiyoruz. Sakallı çok burada 
bizim gibi değiller. Bize küfür ediyorlar.  diye ekliyor.

Mustana yakınlarında görüşülen bir grup, çoğunluğu çocuk, yaklaşık 300 kişiden 
oluşuyor. Suriye, Halep/Haydariyye ve Şam/Seyyid el Zeyneb’ten geliyorlar. Ba-
zılarında Ürdün kimliği var. Daha önce Türkiye’ye geçmişler. Kadınlar çocukları ve 
kendileri için elbise dikiyor. Zaman zaman yakınlardaki kasaba ve şehirlere gidip 
fal bakıyorlar. Okula giden çocuk yok. Çocuklar daha önce Suriye’de okula gidi-
yormuş, iki erkek çocuğu 9.sınıfa kadar okuduklarını söylüyorlar. Ürdün’e geldik-
ten sonra çalışmaya başlamışlar. 

Mafraq’da karşılaştığımız bir gruptaki bir erkek Türkiye’den, İstanbul/Fikirtepe’den 
yeni gelmişti. Çocuklara İstanbul’dan küçük hediyeler, tokalar sakızlar getirmişti. 
Grup içinden bazı çocukların anne-babalarının Türkiye’de yaşadığını söylüyorlar, 
çocuklar akrabalarıyla birlikte burada yaşıyorlar.
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Alan çalışması süresince, görüşme yapılanların büyük bir çoğunluğu, Suriye’de 
çok daha iyi koşullarda yaşadıklarını belirtmişlerdir. Şimdi çok ağır koşullarda 
yaşadıklarını, kendilerine dilenci, Çingene dediklerini ve evden dışarı çıktıkların-
da ayrımcılığa maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Kadınlar ve erkekler gündelik 
hayatlarında sık sık ayrımcılığa uğradıklarını ve toplum içerisinde sıklıkla damga-
landıklarını dile getirmişlerdir.

Üç ülkenden Sivil Toplum Örgütlerinin çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde; sivil 
toplum alanında çalışan bireylerin, Dom toplumu hakkında bilgi sahibi olmadığı, 
topluluğun kültürü, dili, sosyolojik yapısı hakkında temel bilgilerden dahi yoksun 
oldukları ve Domları tanımlarken Çingene, Nawar, dilenci, kavgacı, hırsız, gibi 
sıfatlarla tanımladıkları görülmüştür. Bu önyargıların mültecilere destek veren 
kurum çalışanlarında yaygın olması onlara hizmet götürmede sorunlara neden 
olmaktadır. Görüşmeler esnasında bir STK çalışanı;  Onlar mülteci değil Nawar 
(Çingene), bu yüzden onlara yardım vermiyoruz.  demiştir. Görüşmeler sırasında, 

Ayrımcılık
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olduğunu belirtmişlerdir. Bir görüşmeci,  Suriyeliler bizim Çingene olduğumuzu 
hemen anlıyor bu yüzden bize yardıma geldiklerinde bir daha gelmiyorlar, onlar 
bizi diğerlerinden ayırıyor.  diyor.

Dom topluluklarının kaldıkları yerlerde, Suriyeli diğer mültecilerin çocuklarını ka-
bul eden toplum merkezleri, Dom çocuklara kapılarını kapatmaktadır. Özellikle 
Domlar dışında, Arap, Kürt ve Türkmen mülteci aileler kendi çocuklarının gittikleri 
okullarda “Çingene çocuklarını” istemediklerini sık sık dile getirmişlerdir. 

Türkiye’de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2014 tarih ve 
48952707/205/000 sayılı yazısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
25.07.2014 tarih ve 313111769.4976(91244) sayılı 46 No’lu Genelgesi:

“Suriyeli yabancılardan gerek suça karışmış olanlar gerekse diğer nedenler-
le kamu düzeni ve kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu değerlendirilenler 
ile uyarılara rağmen dilencilik, sokakta yaşama vb. faaliyetlerde bulunanla-
rın, Valilikler tarafından Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı-
ğı bünyesinde hizmet veren barınma merkezlerine kolluk refakatinde sevk 
edilmesi hususlarını düzenlemektedir.”

Bu genelge kamuoyunca Suriyeli Dilenci Genelgesi olarak bilinmekte, Suriye’den 
gelen Dom topluluklarının ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz kalınmasına ne-
den olmaktadır. (Tarlan, K.V., 2014).1

Ayrımcılıkla mücadele günümüz dünyasında önemle üzerinde durulması gereken, 
taviz verilmemesi gereken konuların başında gelmektedir. Özelikle yükselen mül-
teci ve göçmen düşmanlığı dalgasının siyasal olarak da destek bulduğu dünya-
mızda, Çingeneler ve göçmelere karşı medyada nefret söyleminin yaygınlaşması-
na sebep olmaktadır. 

Toplumda var olan, Çingene karşıtlığı, önyargılar, nefret ve ayrımcı duygular, Dom 
Mülteci topluluklarının marjinalleşmelerini sürdürmekte ve bunun önlenmesi için 
politika geliştirmeye ciddi engel olmaktadır. 

1 Tarlan, K.V., 2014; Yabancı düşmanlığının yeni hedefi: Suriyeli Çingene sığınmacılar 
blog.radikal.com.tr/insan-haklari/yabanci-dusmanliginin-yeni-hedefi-suriyeli-cingene-siginmacilar-68623
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lemesi durumunda ortaya çıkar. Bu grupların örnekleri arasında, bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, ırk, inanaç, cinsel yönelim, etnik yapı, vb, bulunmaktadır. Nefret 
suçu, genellikle, bu sosyal gruplara karşı düşmanlıkla motive olmuş eylemler ola-
rak kendini ifade eder. Fiziksel saldırı, mülke zarar verme, zorbalık, taciz, dam-
galama, hakaret, gibi fiilleri kapsamakla birlikte günümüzde medya ve ya sosyal 
medya mecraları bu suçun sıklıkla işlendiği platformlar haline gelmiştir.

Günümüzde uluslararası yasallar ve anlaşmalar, ulusal anayasalar ve yasalar nef-
ret söylemine ve suçuna karşı önemli bir kalkan oluştursa da güçlenen saldırgan 
milliyetçilik ve etnik merkezcilik tarafından ifade edilen hoşgörüsüzlük, azınlıklara, 
göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara karşı ayrımcılık ve düşmanlık tüm dünya 
da yaygınlaşmaktadır. 

Çingene karşıtlığının özel bir ırkçılık biçimi olarak tanınmaktadır. Çingenelere yö-
nelik ırkçılık, hem tarihsel hem de coğrafi olarak, bu toplulukların yaşadıkları ülke-
lerde kök salmaktadır. 

Avrupa’da Roman içerme politikalarına ve geniş fon ağlarına rağmen, Çingene 
karşıtlığının azalmadığı, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki birçok Roman 
derneği, topluluklarının birkaç yıl öncesine kıyasla ayrımcılıktan ve daha şiddetli 
ırkçılık biçimlerinden (Çingene karşıtlığı) daha fazla etkilendiğini ve bunun Avrupa 
genelinde yaygınlaştığını düşünüyor. 
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Ortadoğu ülkelerinde Domlar yüzyıllardır birlikte yaşadıkları diğer halklara hizmet 
üretmiş peri-patetik topluluklardır. Besin üretmeyen bu gruplar, geleneksel mes-
lekleri olan dişçilik, müzisyenlik, çerçilik, nalbantlık, demircilik, kalaycılık, kalbur-
culuk, sepetçilik, tüfek tamirciliği, bıçak-hançer yapımı, yük hayvanları için koşum 
yapımı, yabani kuş avcılığı, gibi meslekler icra ederek, diğer toplumlara hizmet 
götürmüş bunun karşılığında onların ürettiği besinleri ya da onlardan para alarak 
yaşamışlardır. Bu mesleklerin büyük bir kısmı, sanayinin ve üretim gelişimiyle bir-
likte geçerliliğini yitirmiştir.

Bu durum Domlar için iş alanlarının daralmasına sebep olmuş, birçok topluluk bu 
mesleklerin daha gelişmiş alanlarına yönelse de, Türkiye’de müzisyenlik, sepetçilik, 
Ürdün ve Lübnan’da demircilik, bıçak-hançer ve kılıç yapımı hala yapılan zanaat-
lardandır. Geleneksel dişçilik gibi sağlık alanında hijyenin ve uzmanlığın gerektir-
diği meslekler ise Türkiye gibi birçok ülkede yasaklanmış olsa bile, geleneksel diş 
ustaları Ürdün ve Lübnan’da hala, özelikle yoksul halka bu hizmeti vermektedir. 

İstihdam ve İşsizlik
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etmektedirler. Geleneksel enstrümanlara ek olarak diğer orkestra enstrümanları, 
vurmalı ve ritim gibi müzik aletlerini çalmaya başlamış, düğünlerde, gece kulüpleri 
ve barlarda bu becerilerini icra etmeye devam etmişlerdir.

Ne var ki bugün; Dom topluluğunun çoğunluğu artık geleneksel mesleklerini ya-
pamaz konumdadır. Kırsal alanda yaşayanlar gündelik ya da mevsimlik tarım işçi-
liği yapmakta, şehirlerde yaşayanlarsa hurda ve atık toplayıcılığı, hamallık, inşaat 
işçiliği ve seyyar satıcılıkla uğraşmaktadırlar. Araştırma kapsamında üç ülkede de 
kırsal alanlarda görüşülen Domların büyük bir çoğunluğu mevsimlik tarım işçiliği, 
hamallık, tarla ve bahçe temizliği, budama gibi işler yaparken şehirlerde yaşayan 
Dom grubun çoğu kağıt toplayıcılığı, su satıcılığı, inşaat işleri ve bir kısmı da tekstil 
atölyelerinde çok ucuza çalışmaktadırlar ve belirli bir ücret söylense de patronları 
“ne verirse” ona razı olmaktadırlar. Özellikle Ürdün ve Lübnan’da kadınların ev içi 
hizmet ve temizlik işlerinde çalıştıklarını, bu işleri yapan diğer işçilere göre daha 
ucuza çalıştırıldıklarını belirtmişlerdir.

Öneriler

 Dom topluluklarının yaşam biçimleri ve kültürel farklılıkları göz önüne alınarak 
istihdamları konusunda yeni bir politika oluşturulmalıdır.

 Domların özellikle tarım, inşaat gibi geçici işlerde çalışmaları göz önüne alına-
rak bu gruba mesleki eğitimler verilerek ucuz işgücüyle çalışmalarının önüne 
geçecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.
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Suriyeli mültecilerin yaşadığı ülkelerde, çocukların eğitimi, altı yılı aşkın bir süredir 
temel sorun alanı olarak geçerliliğini korumaktadır. UNHCR verilerine göre; Lüb-
nan’da yaşayan Suriyeli Mültecilerin %38.1’i ( yaklaşık 380 bin) 5-17 arasında ço-
cuklardan oluşmaktadır. Bu rakam Ürdün için % 35.6 ( yaklaşık 235 bin), Türkiye 
için ise %31 (yaklaşık 960 bin) olup, toplamda üç ülkede, kayıt dışı çocuklarla bir-
likte bu sayı 2 milyona yaklaşmaktadır. 

Dom Çocuklar ve Eğitim

Suriye
380 bin

Ürdün
235 bin

Ülkelere göre 5-17 arasındaki Suriyeli mülteci çocukların oranı

Türkiye
960 bin

% 38.1 % 31% 35.6
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ğinin farkına varmaya başlamışlardır. Eğitim alamayan çocuklar, hiç olmasa meslek 
sahibi olsun diye atölyelere, sokağa ya da tarlalara gönderilmektedir. Bu durum üç 
ülkede de, zaten var olan çocuk işçiliği sorununu gün geçtikçe derinleştirmektedir. 
Bu ülkelerde çalışmalar yapan çocuk hakları savunucuları “Suriyeli mülteci çocuk 
işçiliği” sorununa dair önemli raporlar yayımlamamaktadır. Ulusal ve uluslararası 
basında sık sık Suriyeli çocuk işçiliğine dair haberler yer almaktadır. 2

Çevre ülkelere sığınmak zorunda kalan Dom toplulukları, yaşam tarzları ve etnik 
farklılıklar nedeniyle buralarda, yerli halk ve mülteciler tarafından ayrımcılığa uğ-
ramaktadırlar. 

Geldikleri ülkelerde, özellikle çocuklar olumsuz etkilenmekte, eğitim, sağlık ve 
beslenme gibi temel insan haklarından yararlanamamaktadırlar. Bugün Suriye’nin 
komşu ülkeleri; Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak’ta yaşayan Suriyeli Dom çocukların 
neredeyse tamamı formal eğitim kurumlarında eğitim alamamaktadır. Eğitim için 
okullara kayıt yaptıran çocuklar kısa süre sonra ayrımcılık ve dışlanma yüzünden 
okula devam edememektedir. Bu konuda sivil toplumun çabaları olmakla birlikte, 
var olan birkaç toplum merkezi dışında pratik faaliyet yürüten kurum bulunma-
maktadır.

Araştırma için görüşmelerin yapıldığı ülkelerde yaşayan Dom ailelerde ortalama 
çocuk sayısının oldukça fazla olduğu görülmüştür. Çocuklar bütün günü evlerinin 
bulunduğu sokaklarda ya da yerleşim yerlerine yakın kurulan çadır kampların ya-
kınlarında zaman geçirmekte bir kısmı yakın yerlerde kâğıt mendil satmakta ya da 
yardım toplamaktadır. Görüşme yaptığımız çocukların çoğunluğu eğitim hayatın-
dan hiçbir biçimde yararlanamadığı tespit edilmiştir. Özellikle çocukların sürekli 
hareket halinde yaşamaları ve yerleşim yerlerini sık sık değiştirmek zorunda kal-
maları ve kendilerine yönelik önyargı bunun en önemli nedenidir. 

Aileler, Dom kimliklerinden ötürü çocuklarının Suriyeli diğer grupların çocukları 
tarafından “ayrımcılığa” uğrayacaklarını düşünmektedirler.

Türkiye’de birkaç çocuğun, mahallelerdeki camilere haftada birkaç gün giderek 
Türkçe öğrendikleri tespit edilmiştir. Aileler çocuklarının hiçbir okula gitmediğini 
belirtmişlerdir. Oysa bu çocukları konakladıkları yerlerdeki devlet okullarına kimlik 
ve ikamet yerlerine bakılmaksızın yönlendirilmesi gerekmektedir. MEB’in 2014/21 

2 Child Labour Report 2016 
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/TDH-Child_Labour_Report-2016-ENGLISH_FINAL_0.pdf

From war to sweatshop for Syria’s child refugees 
www.theguardian.com/world/2016/may/06/war-to-sweatshop-for-child-refugees

Refugee crisis: Child Labour in agriculture on the rise in Lebanon; 
www.ilo.org/beirut/media-centre/fs/WCMS_496725/lang--en/index.htm
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belgesi ile herhangi bir devlet okuluna kayıt yaptırması mümkündür (MEB, 2014). 3

İstanbul’da yapılan görüşmelerde; ailelerin anlatımlarına göre hiçbir kamu görevli-
si bu çocukların eğitim sorunu ile ilgili kendilerinden hiçbir bilgi istememiştir. Özel-
likle çocukların Türkçe öğrenmeye meraklı olduğu gözlenmiştir. Çocukların yeter-
siz beslenmeden dolayı zayıf ve çelimsiz olduğu gözlenmiştir. İstanbul / Cibali’de 
Roman Hakları Derneği’nin kurmuş olduğu Bulutev çocuk merkezinde yaklaşık 30 
çocuk, 4 ay boyunca eğitim görmüştür. 

Eski bir İstanbul mahallesi olan Cibali’de çocukların oyun oynayabilecekleri alan-
ları da oldukça azdır. Mahallede yalnızca bir tane çocuk parkının olması, o parka 
da Suriyeli çocukların anlatımına göre yerel halk tarafından parka alınmamaları 
yönündedir. Çocuklar herhangi bir resmi okula kayıtlı olmadıkları “Çocukların ev-
lerinde yeterli hijyen koşullarının sağlanamadığı, çocukların temel yaşam gereksi-
nimlerine dahi erişimlerinin kısıtlı olduğu ve çocukların bu nedenlerle kendilerini 
güvensiz koşullar altında hissettiği” gözlemlenmiştir. 

Dom Toplumu çocuklarının eğitim konusunda isteksiz olduğu önyargısının aksine, 
çok az da olsa bu çocukların eğitimi için çaba gösteren sivil toplum merkezleri ve 
eğitim kurumlarında çalışan gönüllü ve öğretmenler, Dom çocukların özellikle çok 
dilli olmaları sebebiyle, eğitime daha hızlı uyum sağladıkları yönündedir. 

Bu konuda görüşülen bir öğretmen  Çocukların, geldikleri ülkelerin dillerini, özel-
likle Türkçeyi çok çabuk öğrenmesinin temel nedenlerinden birinin gelen çocukla-
rın “çok dilli” olmalarından kaynaklandığını, çocukların kendi dilleri olan Domari ile 
birlikte Arapça ya da Kürtçe gibi başka dilleri de bildiklerini, bu durumun Türkçe 
öğrenmeyi de kolaylaştırdığını  belirtmiştir.

İstanbul’un Cibali semtinde geçici süreyle Suriyeli Dom çocuklara, gönüllü öğret-
menlerinin kültür sanat atölyeleri düzenleyen Bulutev’in gönüllü öğretmenleriyle 
yapılan görüşmelerde  Çocukların evlerinde yeterli hijyen koşullarının sağlana-
madığı, çocukların temel yaşam gereksinimlerine dahi erişimlerinin kısıtlı olduğu 
ve çocukların bu nedenlerle de kendilerini güvensiz koşullar altında hissetiği  ifa-
de edilmiştir.

Yine çocuklarla yapılan eğitim çalışmalarında, eğitimcilerin özellikle savaş koşul-
ları nedeniyle, çocukların şiddete eğilimi olduğunu fark ettiklerini söylemişlerdir: 

 Oynadığımız oyunlar ve yaptığımız etkinlikler sırasında çocukların birbirlerine 
fiziksel ve sözel olarak şiddet göstermeye eğilimli olduğunu fark ettik. Çocukla-

3 Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri. 
mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html
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görülüp fikirlerinin sorulmaması ve hat-
ta yok sayılmaları, çocukların kendilerini 
ifade edemedikleri noktalarda şiddete 
başvurmalarına sebep oluyordu. Yaptı-
ğımız atölyelerde ya da oyunlarda ortaya 
çıkardıkları ürünlerde savaş teması dik-
kat çekici bir şekilde karşımıza çıkıyordu. 
Örneğin, ‘bir nesneyi olduğundan farklı 
şekillerde kullanma’ ısınma oyunumuz-
da, bordo bir şalı şal haricinde nesnelere 
dönüştürüp kullanıyorduk. Çocuklar şalla 
silah, kılıç gibi nesneler yapıp, yüzlerini 
örterek savaşçı, asker gibi kılıklara girdi-
ler.  

 Atölyelere katılım büyük heyecan ve 
istekle oluyordu. Çalıştığımız diğer grup-
larla kıyaslandığında çocukların etkinlik-
lere olan ilgilerinin ve dikkat süresinin çok 
daha fazla olduğunu gördük. Onlar için 
çok yeni olan yoga atölyesine de çeşitli sa-
nat atölyelerine de oyunlara da çok istekli 
bir şekilde gelen çocuklar, öğrenmeye de 
çok açıklardı. Bunun yanında çocuklar, biz yetişkinlerle kurdukları ilişkilerde de cana 
yakın ve özgüvenlilerdi. Yeni gelen gönüllülerle kısa sürede ilişki kurup, bu ilişkilerini 
geliştiriyorlardı. Yetişkinlerle olan ilişkileri, birbirleriyle olan ilişkilerinin aksine şiddet-
ten uzak, çok daha barışçıl ve saygılıydı. Dans, yoga ve basit spor gibi fiziksel akti-
vitelere ilgileri masa başında bir şeyler yapmaya göre daha yüksekti. Kendi emek-
leriyle ortaya bir sanat ürünü çıkarmak çok hoşlarına gidiyordu. Sanatın ve fiziksel 
aktivitelerin, grup çalışmalarının çocuklarda olumlu etkilerini gözlemledik. 

Lübnan, Bekaa’da Suriyeli Mülteci çocuklara eğitim veren bir toplum merkezin-
de bir öğretmen, Dom çocukların okula gelmek için gösterdiği çabaları,  o ka-
dar isteklilerdi ki sabah okul açılmadan önce, okulun önünde saatlerce bekliyor-
lardı.  diye anlattı. Yine aynı öğretmen çok başarılı bir erkek öğrencinin kendi 
dili olan Domari dilinde konuştuğu için diğer öğrenciler tarafından dışlandığını, 
çok istemesine rağmen okulu bırakmak zorunda kaldığını belirtti.
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Öneriler
Suriye’deki iç savaşın en büyük mağduru olan mülteci çocuklar, eğitim hakkın-
dan mahrum bırakıldıkları için ailelerinin yaşam mücadelesine çalışarak ortak ol-
maktadırlar. Çocuklar; kırsalda tarlalarda, bahçelerde, kentlerde ise atölyelerde 
ve sokakta çalıştırılmaktadır. Diğer yandan yetişkinlerin iş bulamaması çocukları 
çalışmaya zorlamaktadır. 

Alan çalışmasında görüşme yapılan hemen hemen bütün Dom çocukların eğitim 
olanaklarından hiçbir biçimde yararlanamadığı tespit edilmiştir. Özellikle çocuk-
ların sürekli hareket halinde yaşamak zorunda olan bir topluluğun üyesi olmaları 
ve yerleşim yerlerini sık sık değiştirmek zorunda kalmaları ve kendilerine yönelik 
önyargılar bunun en önemli nedenidir. 

Sahip olunan yaşam tarzlarından ve etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğ-
rayan Dom çocuklarda okullaşma oranı oldukça düşüktür. Bu nedenle spesifik 
olarak eğitim metotları uygulanması gerekmektedir. Göçebe yaşam sürdüren 
çocukların okullaşması için farklı eğitim modelleri ve müfredatlar, dil programla-
rı profesyoneller tarafından geliştirilmelidir. Ayrıca mülteci kabul eden ülkelerin 
kalkınma programları arasında da eğitimde çoğulculuk hedefinin de olması ge-
rekmektedir

 Dom ailelerine çocuklarının devlet okullarına kayıt işlemleri konusunda yar-
dımcı olunması,

 Dom aileleri, çocukları için devlet okullarında karşılaştıkları her türlü ihlal ve 
ayrımcılığa karşı savunmak

 Dom toplumu arasında çocuklarının okula gitmesinin önemine ilişkin farkın-
dalığın arttırılması, toplumda eğitimin önemini teşvik etmek için rol modelinin 
kullanılması

 Dom çocuklarını ebeveynleriyle, öğretmenleriyle ve okul yönetimlerinin savu-
nuculuğu boyunca yerel çocuklarla bütünleştirmek

 Dom toplumu arasında, kız çocuklarına özel odaklanarak eğitimin önemi konu-
sunda farkındalık yaratmak,

 Dom çocuklarının devlet okullarına kayıtlarını kolaylaştırmak

 Dom çocukları ve yerel çocuklar arasındaki entegrasyon için devlet okulların-
daki öğretmenlerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi

 Eğitim programları, toplumun ihtiyaçlarını ve onların mobil okullar, akşam sı-
nıfları gibi koşullarını ve yaşama yollarını karşılamak için zaman, müfredat ve 
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ebeveynlerle işbirliği yapmak esastır.

 Dom çocuklarının devlet okullarındaki normal müfredatla bütünleştirilmelerine 
yönelik gereksinimler için müfredatlar geliştirmek

 Okul danışma servisi ve UNICEF gibi kurumlar daha aktif bir rol oynamalıdır.

 Dom çocukları, okul dışındaki kamusal alanlardaki faaliyetlerden faydalanmalı-
dır.

 Mobil üniteler, çocukların eğitime entegrasyonunda ilk adım olarak kamplarda 
çalışmalıdır.

 Çocukları eğitim merkezlerine entegre etmek için karma yaklaşım uygulanmalı

 Okula katılımlarının artması ve ödevlerine yardımcı olunmaları açısından ço-
cuk dostu merkezler Dom çocukların da yaşadıkları bölgelerde kurulması ve 
Dom çocukların da katılımlarının sağlanması gerekmektedir. (Dom ailelerde 
okuma-yazma oranının düşük olması veya hiç olmaması, çocukların ödevlerini 
ve derslerini tek başlarına takip etmek de zorlanabilecekleri göz önüne alın-
malıdır.) Bu merkezlerde meslek elemanları çalışmalı, hane ziyaretleri meslek 
elemanları tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 STK’ların çocukların örgün olmayan eğitim için zemin oluşturmasına izin veril-
meli ve bu çocuklar bu tür merkezlerde örgün eğitime yönlendirilmelidir.

 STK’lar tarafından okul çağındaki çocukların eğitime erişimi ve devamlılığının 
izlenmesi gerçekleştirilmelidir.

 Dom topluluğunda özellikle mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklar eğiti-
me ve becerilerini geliştirecek eğitsel etkinliklere ya da programlara yönlendi-
rilmelidir.

 Çocuk koruma mekanizmaları güçlendirilmeli Dom çocuklar her üç ülkedeki 
çocuk koruma sistemlerine dahil edilmeleri için önlemler alınmalıdır.

 Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitime dahil edilmesi gerekmektedir.

 Okulların rehberlik servislerine destek sunulmalı, Dom çocukların bu servisler-
den faydalanmaları gerekmektedir. 

 Okul sosyal hizmeti servisi üç ülkede kurulmalı, devamsızlık, istismar gibi vaka-
ların takibi, mülteci ve Dom ailelerinin ziyaretleri, çocuk, okul ve aile üçgeninde 
daha aktif çalışarak, çocuk ve okul arasındaki entegrasyonu sağlamakta görev 
almalıdır.
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Dom Çocukların Yaşadıkları Başlıca Problemler

Yapılan saha çalışmaları sırasında, yerli ve Suriyeli çocuklarla yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle 5-18 yaş arası çocuklar ile yapılan görüşmelerde, ço-
cukların neredeyse %90 oranında okula gitmediklerini, zamanlarını ailelerine yardım 
ederek ve yaşadıkları yerde diğer Dom çocuklarla vakit geçirdikleri gözlemlenmiş 
ve kendilerince belirtilmiştir. Dom kültürünün getirmiş olduğu farklı yaşam tarzı ne-
deniyle, Dom çocuklar, yetişkin rollerini erken yaşta öğrenmeye başlamaktadır. Bu 
durum, çocukların, erken yaşta yetişkin gibi hareket etmelerine ve davranmalarına 
yol açmaktadır. Ayrıca Dom çocuklarının yaşadıkları yoksulluk ve sahip oldukları 
kimlik nedeniyle ve yaşayacakları ayrımcılık korkusu yüzünden toplum merkezleri-
nin sunmuş olduğu çocuk koruma faaliyetlerinden faydalanamamaktadırlar. Bu ne-
denle çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini olumlu yönde 
etkileyecek programlardan ve faaliyetlerden eksik kalmaktadırlar. 

 Bunlar; 

 Okul devamsızlığı ve öğrenim hayatına katılımın düşük oranda olması,

 Oyun hakkı, (bir çocuğun en temel haklarından biridir)

 Yetersiz beslenme,

 Çocuk İşçiliği,

 Çocuk Yaşta Evlilik,

 Temiz suya erişememe.
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Suriye’deki savaşın en büyük mağduru olan mülteci çocuklar, eğitim hakkından 
mahrum bırakıldıkları için ailelerinin yaşam mücadelesine ortak oluyorlar. Çocuk-
lar, kırsalda; tarlalarda, bahçelerde, kentlerde ise; atölyelerde ve sokakta çalıştı-
rılıyor. Çocukların ulusal eğitim sistemine dahil edilmesinde yaşanan zorluklar, 
ailelerin yoksulluğu gibi pek çok nedenle yerleşik bir yaşam süren Suriyeli Dom 
çocukları da bulundukları ülkelerde, diğer Suriyeli mülteciler gibi çalışma hayatına 
katılıyor. Yetişkinlerin iş bulamaması çocukları çalışmaya zorluyor. Kayıt dışılığın 
en yüksek olduğu sektörlerde çocuk emeği hızla yaygınlaşıyor. Suriyeli çocuk iş-
çiler, trikotaj atölyelerinde, tekstil fabrikalarında, kuru meyve fabrikalarında, ayak-
kabı imalat atölyelerinde ve araba tamirhanelerinde, tarım işçiliğinde, sokaklarda 
kâğıt mendil, su satıcılığı gibi işlerde çalıştırılıyor. Çocuklar yetişkinler için bile teh-
likeli kabul edilen işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Suriye’deki iç savaş koşullarına 
bir de ağır iş yükünün eklenmesi çocuklar üzerinde olumsuz fiziki ve psikolojik et-
kiler bırakıyor. Suriyeli göçmenler ve Suriyeli çocuklar, artık kayıt dışı ekonominin 
bir parçası olmuş ve bu alanın en ağır koşullarına mahkûm edilmiş durumda. Sığın-

Çocuk İşçiliği
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ün dıkları ülkelerde, Suriyeli mültecilerin çalışma izinleri sorunun tam olarak çözülme-
mesi, ulusal mevzuatın uygulanmaması, denetimsiz, kayıt dışı alanlar yaratmakta 
ve işverenler bu denetimsiz alanlarda çocuk işçileri yoğun olarak çalıştırmaktadır. 
Özellikle plastik, ayakkabı, trikotaj gibi ağır iş kollarında yoğun olarak çocuk işçi-
ler çalıştırılmaktadır. Yetişkin işçilerle birlikte izbe atölyelerde, günde 12- 14 saat 
çalışan çocuk işçiler, genellikle yarı yarıya ücret almaktadır. Erken yaştan itibaren 
kimyasallar ve ağır iş şartlarına maruz kalan çocukların bedenlerinde meslek has-
talıkları daha çabuk görülüyor. Göçebe bir yaşam süren Dom ailelerin çocukları ise 
daha çok mevsimlik tarım işçiliği, gündelik işler, sokakta su, mendil ve küçük eşya 
satışı yapmakta ve yardım toplamaktadır.

Üç ülkede yapılan saha çalışmalarında, 15-17 yaşları arasında olan Dom ailelerin 
çocuklarının farklı sektörlerde çalıştıkları gözlemlenmiş ve kendilerince de belirtil-
miştir. Özellikle aileleri ile birlikte hurda toplama, yardım toplama, yazları tarlalar-
da, sanayi ve çeşitli hizmet sektörlerinde ucuz işçi olarak çalıştıkları gözlemlenmiş-
tir. Projenin yürütüldüğü üç ülkede de çocuk işçiliği probleminin yüksek düzeyde 
olması ve işçi güvenliği politikalarının ve programlarının yeterli düzeyde olmaması 
nedeniyle çalıştırılan çocukların iş yerlerinde çeşitli istismarlara maruz kalmaları, 
uzun çalışma saatleri, yasal olmamasına rağmen yaptıkları işlerin fiziksel ve zihin-
sel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemesi, zorunlu eğitim hayatına katılamamala-
rı gibi önemli ve ciddi problemler yaşanmaktadır. 

Ayrıca Dom ailelerin çocuklarının sahip oldukları etnik kimlikten dolayı ayrımcılık-
larla karşılaştıkları, zaman zaman fiziksel şiddete maruz kaldıklarını da belirtmiş-
lerdir. 

Öneriler
Ailelerin fakirliği ve çocukların milli eğitim sistemine dahil edilmesindeki zorluklar 
gibi birçok nedenden ötürü, yerleşik bir yaşamı olan Suriyeli Dom çocukları, diğer 
Suriyeli mülteciler gibi yaşadıkları ülkelerde çalışma hayatına katılmaktadır. Ye-
tişkinlerin iş bulamaması, çocukları çalışmaya zorlar. Yapılan saha çalışmasında 
Dom çocukları, Beyrut’ta hediyelik eşya sattıklarını veya yardım için yalvardıklarını 
belirtmişlerdir.

 Çocuk işçiliğine karşı mücadele için daha fazla alan çalışması yapılmalıdır.

 İnsan hakları kurumları çocuk işçiliğine karşı mücadelede daha büyük bir rol 
oynamalıdır.

 Domların yeteneklerine göre yeni çalışma alanları geliştirilmelidir.

 Devlet yetkilileri, çocuk işçiliğinin önlenmesinde daha aktif rol almalıdır.
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Dünya Sağlık Örgütü’nce, “çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde et-
kileyen, bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan 
davranışlar” çocuk istismarı olarak kabul edilmektedir. Çocukların, ana-babaları-
nın ya da başkalarının bakımında iken “bedensel ve zihinsel şiddetin her türünden” 
korunmaları gerektiği Çocuk Haklarına dair Sözleşme’de de yer almaktadır.  

Üç ülkede de yapılan saha çalışmalarında, Dom çocukların çeşitli boyutlarda istis-
marlara maruz kaldıkları gözlemlenmiştir. Özellikle yaşanılan yerlerin ve çevrenin 
güvenli olmaması, çalıştırılan çocukların geç saatlere kadar çalışmaları, yardım 
toplamak için ebeveynleri ile birlikte olan çocukların istismar mağduru oldukları 
gözlemlenmiştir. 

Şehir merkezlerinde suç oranı ve uyuşturucu madde satıcılığı yüksek olan muhit-
lerde hayatını devam ettirmek zorunda olan Dom aileler ve çocuklar, çocuk koru-
ma mekanizmasının zayıf olması veya hiç olmaması nedeniyle çeşitli boyutlarda 
ve türlerde istismara maruz kalabilecekleri gözlemlenmiştir. 

Öneriler
 Dom topluluğundaki kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü istismarın önlen-

mesiyle ilgili sivil toplum kuruluşları kapasite geliştirme programları uygulama-
lıdır.

Çocuk İstismarı
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Suriyeli Dom topluluklar sığındıkları ülkelerde; çadırlarda yaşayan göçebeler, 
kentlerin varoşlarında yaşayanlar, kentlerdeki Roman ya da Dom mahallerinde ki-
ralık evlerde ya da çadırda yaşayanlar, kendi kurdukları kayıtsız çadır kamplarında 
yaşayanlar, kentsel dönüşümün yaşandığı bölgelerde boşaltılan ya da yarı yıkılan 
evlerde kalanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Her üç ülkede Dom topluluklarının yaşadığı yerleşim yerleri ziyaret edilmiştir. Dom 
ailelerin kaldıkları yerler son derece bakımsız, kırık dökük ve bir kısmı ise yıkılmak 
üzere olan evlerdir. Genellikle bu binalarda ayrı odalarda aileler birlikte yaşamak-
tadır. Görüşme yaptığımız evlerde odaların boyutları 9-10 m2 boyutlarında ve ol-
dukça bakımsızdır. Odalarda yok denecek kadar çok az eşya bulunmaktadır. Bir 
iki sünger yatak, bir iki battaniye, ufak tefek mutfak eşyalardan oluşan bu evlerde, 
sağlıksız, rutubetli ve haşerelerin bulunduğu gözlemlenmiştir. Çok az eşyaları bu-
lunan evlerde, yatak yorgan gibi en temel eşyaların dahi olmadığı gözlenmiştir. 
Kiralar genellikle 150 – 350 dolar arasında değişmektedir. Yaşadıkları odalar çok 

Barınma Sorunu
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duğu görülmüştür. Yapılan görüşmelerde en büyük sıkıntının ise kira ödemek ol-
duğu gözlemlenmektedir.

Ayrıca bazı ailelerin yaşadıkları evlerin çok eski olmaları nedeni ile çökme tehlikesi 
bulunmaktadır. Buna ek olarak evlerde hijyenik şartlara uygun olmayan, sağlıksız 
koşullarda yaşadıkları tespit edilmiştir.

Saha çalışmaları süresince, üç ülkede, göçebe olmayan, şehirlerde kiraladıkları ev-
lerde yaşayan ailelerle yapılan görüşmelerde, tüm aileler, en büyük sıkıntılarının 
“kira ödemek” olduğunu belirtmişlerdir. “Kirayı bir ay ödüyoruz diğer ay ödeye-
miyoruz ev sahibi hemen kapımızda”.

Ayrıca göçebe gruplarla yapılan görüşmelerde, Suriye’de, yıl boyunca göçebe ol-
madıkları, zaten geleneksel zanaatları olan sepetçilik, elekçilik, kalaycılık, demir-
cilik, gibi meslekleri artık yapamadıklarını, yaz aylarında mevsimlik işler için göç 
ettiklerini, yılın geri kalan kısmını şehirlerdeki Dom mahallerinde geçirdiklerini, ev-
lerinin olduğunu beyan etmişlerdir. 

Ürdün ve Lübnan’da göçebe toplulukların yaşadıkları yerlerden de çadır başı kira 
alınmakta olup, bu durum grupların sık sık yer değiştirmesine sebep olmaktadır. 

Üç ülkede, sık sık, yerel halkın ve kamu kurumlarının şikayetleri sonucunda Dom 
topluluklarının yaşadığı geçici çadır kamplar yıkılmaktadır. 

Geçtiğimiz aylarda, Ürdün Madaba Belediye Başkanlığı, “Halk sağlığı ve güvenliği 
koşullarını” gerekçe göstererek buldozerlerle yıktı. Dom topluluklarının yaşadığı 
çadırları sağlık ve hijyen açısından sorun oluşturduğunu ve yer değiştirmenin, va-
tandaşların sağlık ve güvenliğini korumak için yapıldığını, belirtti.4

4 www.jo24.net/
www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=428242
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Öneriler
Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de yaşayan Suriyeli 
Domlar, bu ülke vatandaşı Dom topluluklarıyla 
birlikte aynı mahallede ya da çadırlarda yaşıyor-
lar. Suriyeli Domlar, Ürdün ve Lübnan’da çadırla-
rını kurdukları topraklar için kira ödediklerini be-
lirtmektedirler. Mahallelerdeki evlerde yaşayan 
ailelerin ise kira ödemelerinde zorluk çektiklerini 
söylemekteler. 

 Dom mültecilere kira desteği, 

 Çalışamayan dezavantajlı kimselere nakit 
yardımı,

 Topluluğun barınması ve yerleşim yerleri için 
kamu hizmetleri ve altyapı sağlamak

 Mevcut kamplar, yerel STK’ların uzmanlığının 
yardımı ile güçlendirilmelidir.

 Domların evleri de tamir edilebilir, Topluluk 
içinde evleri tamir edilebilecek kişilere bu ko-
nuda eğitim verilebilir,

 Çadır alanları ile ilgili olarak temiz su ve ka-
nalizasyon sistemi gibi temel hijyen şartları 
yerel makamlarca sağlanmalı,

 Dom toplumu için barınma politikaları geliş-
tirilmeli 

 Barınma politikaları, göçebe ve yarı göçebe 
grupların ihtiyaçları için ayırt edilmelidir.

 Dom ailelerin istemedikleri kampa götürül-
meyecekleri sözü verilerek kayıt altına alın-
ması, uluslararası koruma altına girmeleri 
sağlanmalıdır.

 Kendi isteği olmadan hiçbir Dom kampa 
gönderilmemelidir.
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Kadınların, bebeklerin ve çocukların sağlık durumlarının takip edilmesi gerek-
mektedir. Hastaneye gidenlerden ücret talep edildiği ve bu nedenle de doktora 
gitmediklerini söylemektedirler. Özellikle çocuklarda aşırı beslenme yetersizliği 
gözlenmiştir. Ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu ancak kimlikleri olmadığından 
dolayı bu hizmetlere ücretsiz ulaşmalarının imkânsız olduğunu, dolayısıyla da bir-
çok hastanın tedavi edilemediğini belirtmişlerdir. Hamile kadınların düzenli sağlık 
takiplerinin yapılması, bebeklerin ve çocukların sağlık durumlarının takip edilmesi 
ve tıbbi bakımlarının karşılanması gerekmektedir. Ayrıca bu olanaklardan yoksun 
kadınların bir takım sağlıksız yöntemlerle “düşük” yaptıkları duyulmuştur.

Barınmadan kaynaklı olarak, topluluk üyelerinde salgın hastalık riskinin olduğuna 
dikkat çekilmektedir. Görüştüğümüz ailelerde bir genç kadında tifo, diğer aileler-
de ise nefes darlığı, astım, bronşit ve Koah hastalığı yaygındır. 

Son dönemde topluluk içerisinde Tüberküloz, leishmania (Şark çıbanı), gibi bula-
şıcı hastalıkların yaygınlaştığı tespit edilmiştir. 

Öneriler
 Mobil sağlık hizmeti sistemi ile vakalarını sağlık merkezlerine yönlendirilmesi 

yapılmalı,

 Domların yaşadığı mahallelerde sağlık taraması yapılmalı,

 Salgın hastalıkların önlenmesi için koruyucu çalışmalar yapılmalı,

 Kamu ve Sivil Toplum Kurumlarının, Domların sağlık hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanmalarını sağlamak için daha koordine çalışması,

Sağlık
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Yeni yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre, Dünyadaki her 10 kişiden 3’ü 
temiz sudan ve evde musluktan akan sudan mahrum, her 10 kişiden neredeyse 
6’sı ise kötü sıhhi koşullarda yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan İçme Suyu, Sıhhi Koşullar ve Hij-
yende İlerleme raporuna göre pek çok ev, sağlık kuruluşu ve okulda sabun ve el 
yıkamak için su bulunmuyor ve bu durum özellikle çocukları ölümcül hastalıklara 
yakalanma riskine sokuyor.5

Son yıllarda artan kentsel dönüşüm ve kentlerin çeperinin yeni konut alanlarına 
açılması, Dom gruplarının yüzyıllardır konakladıkları göç mekanlarının hızla yok 
olmasına sebep olmaktadır. Bu durum bir yandan kentsel dönüşümle Dom ma-
hallelerinin yok olmasına ve bu mahallelere, son yirmi yıldır, yerleşen grupların 
yeniden göçebeliğe ya da yarı göçebeliğe geçmelerine sebep olmaktadır. Diğer 
yandan ilk baharla birlikte, çeşitli sebeplerle, evlerden çıkıp geleneksel göç me-
kanlarına geçen grupların şehirlerin çeperindeki bu alanlar imara açıldığından ko-
naklayacakları yer bulamamaktadırlar. Bu sebeple topluluklar şehir çeperlerinden 
gittikçe uzaklaşmaktadır. Bu durum, başta su olmak üzere tüketim maddelerine 
erişimi zorlaştırmaktadır. 

Suriye’den komşu ülkelere sığınan Dom toplulukları, yaşadıkları yerlerde temiz 
suya ulaşmada büyük zorluklar çekmektedirler. 

5 Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and Sustainable Development 
Goal Baselines 
www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-
hygiene.pdf?ua=1

Temiz Suya Erişim ve Hijyen
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genellikle sağlıklı şehir içme suyu sistemi bulunmamaktadır. Şehir suyunun ücretli 
olması, faturaların ödenememesi sebebiyle çoğu zaman suya erişmemektedirler. 
Çadırlarda ve göçebe yaşayan grupların suya erişimi daha da zorlaşmaktadır. Sü-
rekli hareket halindeki gruplar, genellikle şehirlerin çeperlerine, köylerin yakınları-
na, tarihi “göç mekanlarında” konaklamaktadır. Buralarda sağlıksız su kaynakları 
olan dere ve nehirlerden su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Tarımsal alanlara, sa-
nayi tesislerine ve kanalizasyon sistemlerine yakın bu kaynaklar, son dönemde 
zirai ilaçların yoğun kullanılması sebebiyle kimyasal atıkları içermektedir. İçme 
suyu ve temizlik suyu ihtiyaçlarını bu su kaynaklarından sağlayan topluluk üyeleri 
bulaşıcı hastalık ve sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. 

Ürdün ve Lübnan’da ise içme suyunun yeterli miktarda bulunmaması suyun yük-
sek fiyatlarla satılması topluluk üyelerini daha da zor durumda bırakmaktadır. 
Maddi sıkıntılar çekenler, kaynağı belirsiz ucuz suya yönelmektedir. Temizlik ve 
banyo için temiz su bulmak ise oldukça zordur. 



87

B
öl

ge
se

l B
ir 

So
sy

al
 İç

er
m

e 
St

ra
te

ji 
Ö

ne
ris

i: 
Tü

rk
iy

e,
 L

üb
na

n 
ve

 Ü
rd

ün

Yapılan çalışmalar kitlesel göçün yaşandığı zamanlarda; kadınların, en korunmasız 
oldukları dönemler olduğunu göstermektedir. 

Kadınlara yönelik yerel toplumun önyargılı yaklaşımı kadınların günlük hayatlarına 
da yansımaktadır. Mülteci kadınlar istismarı hem sokakta hem de günlük hayatta 
yaşamaktadırlar.

Tarihsel olarak, Dom topluluklarında göçebe yaşam, kadının çalışma hayatında ve 
kamusal alanda aktif olmasına neden olmuştur. Göçebe yaşam, kadını kamusal 
alana taşımış, grup içerisinde söz sahibi yapmış ama yine de kadının dışlanmasına 
engel olamamıştır. Kadın ev içi işleri yüklenmesine karşın toplayıcılık, ev içi hizmet 
ve geleneksel zanaatları erkekle birlikte yapmıştır.

Yapılan görüşmeler, Suriyeli mülteci kadınlara karşı toplumdaki bu algı, sıra Dom 
kadınlara geldiğinde etnik kökenleri, kimlikleri ve cinsiyetleri üzerinden bu önyar-
gının artmasına neden olmaktadır. Basında çıkan Suriyeli Çingene ve Suriyeli di-
lenci haberlerinin çoğunda kadın fotoğrafları ve görselleri kullanılmaktadır. Soka-
ğa çıkıp yardım toplamak zorunda kalan kadınlar her türlü istismara, cinsel şiddet 
ve tacize açık hale gelmektedir. Özellikle kız çocuklarının sokakta yardım toplama-
sı esnasında cinsel saldırıya uğradıklarına dair vakalar, kadın örgütleri tarafından 
tespit edilip yargıya intikal ettirilmiştir.6

6 Dom Migrants From Syria Living at the Bottom On the Road amid Poverty and Discrimination 
PRESENT SITUATION ANALYSIS REPORT 
www.kalkinmaatolyesi.org/v2/en/publications/syrian-migrant-seasonal-agricultural-workers/dom-
migrants-from-syria/

Göç ve Kadın
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Üç ülkede kadınlarla yapılan yüz yüze görüşmelerde, kadınların cinsel korunma ve 
sağlık hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, bu konuda bilgilendirme 
probleminin eksik olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, kadınların maddi nedenlerden 
dolayı hijyen materyallerine ulaşamadıklarını belirtmişlerdir. 

Bu nedenle ulusal ve uluslararası otoritelerin, aile planlaması çalışmalarında Dom 
grupları da içermeleri, kadın sağlığı konularında da Dom gruplara yönelik mobil 
bilgilendirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir. 

Öneriler

 Çocuk yaşta evliliğin önlenmesi için toplumsal cinsiyet temelli eğitim çalışma-
ları yapılmalıdır. Genç kadınların eğitimi ve meslek edinmesi için programlar 
oluşturulmalıdır.

 Kadınların cinsel korunma ve sağlık hakları konusunda yeterli bilgiye sahip ol-
maları, bu konuda bilgilendirmeleri için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır. 

 Kadınların hijyenik materyallere ulaşması için sivil toplum ve sağlık kurumları 
ortak çalışmalar yapmalıdır.

 Çadırlarda yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi olmayan hamile kadınlar ve 
bebekler tespit edilerek takip, kontrol ve aşılama için sağlık kuruluşlarına yön-
lendirilmelidir. 

Dom Grupları ve Kadın Sağlığı
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Üç ülkede yapılan saha çalışmalarında, genç kadınlarla yüz yüze görüşmeler ger-
çekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerde, kadınların erken yaşlarda kendi istekleri ile 
evlendiklerini belirtmişlerdir. 

 Ayrıca genç kızlarla yapılan görüşmelerde, kendi istekleri ile evlendikleri kişilerin 
de kendileriyle aynı yaşlarda ve kendileri gibi Dom olduğunu, kendi tabirleriyle 
yabancılarla evlenmediklerini de belirtmişlerdir. Genç kadınların, kendilerinden 
yaş olarak büyük kişilerle evlenmedikleri gözlemlenmiştir. Bu durumun nedeni 
okullaşma oranının düşük olması, yaşam tarzlarının etkisi ile çocukların, yetiş-
kin rollerini erken yaşta öğrenmeye başlaması çocuk yaşta evliliğin nedenlerini 
oluşturmaktadır. 

Okullaşma oranının düşük olması, yaşam tarzlarının etkisi ile erken yaşta yetişkin 
rollerinin öğrenilmeye başlanması nedeniyle, çocuk yaşta evliliklerin yaygın oldu-
ğu gözlemlenmiştir. 

Savaş öncesinde de Suriye’de yaşarken Dom ailelerin çocuklarının okullaşma 
oranının düşük olduğu, çocuk yaşta evlendikleri, görüşmeler sırasında belirtmiş-
lerdir. 

Çocuk Yaşta Evlilik
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Suriye’de başlayan savaş sonrasında komşu ülkelere göç etmek zorunda kalan 
Dom grupları içerisinde savaş nedeniyle veya doğuştan engelli olan bireylerin de 
olduğu yapılan yüz yüze görüşmelerde belirtilmiştir. Komşu ülkelere göç ettikten 
sonra engelli kalan bireyler veya engelli olarak doğan çocuklar da gözlemlenmiş-
tir. 

Ayrıca yapılan saha çalışmalarında da bedensel ve fiziksel engelli olan çocuklar 
ve yetişkinlerle de karşılaşılmıştır. Engelli olan Dom bireylerin yaşadıkları yerlerde, 
sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden ve programlarından faydalanamadıklarını, 
sivil toplum örgütlerinin kendilerini ziyaret etmediklerini dile getirmişlerdir. 

Hali hazırda dezavantajlı konumda olan Dom grupları içerisinde engelli olanların 
daha da dezavantajlı konumda oldukları gözlemlenmiştir. 

Yapılan saha çalışmasında, zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin belirlenmesi için 
haritalandırma yapılması, engelli olan Dom bireylerinin ihtiyaçlarına göre uygun 

Dom Grupları ve Engellilik
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lışması sonrasında, engelli Dom bireylerin, hizmetlerden tam olarak faydalanma-
ları için izleme çalışmalarının yapılması, hizmetlerden faydalanmaları için de Dom 
grupları ile güvenilir ilişkiye geçilmesi gerekmektedir. 

Öneriler

 Engelli hakları konusunda çalışan STK’ların Dom topluluklarındaki engellilerin 
tüm hak ve hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanması için bu topluluklar için 
özel program ve proje yürütmesi sağlanmalıdır

 Engelli bireylere yönelik olan hizmetlerden Domların ve mültecilerin faydalan-
ması için haritalandırma yapılması gerekmektedir.

 Engelli Dom bireylerin, hizmetlerden tam olarak faydalanmaları için izleme 
çalışmalarının yapılması, hizmetlerden faydalanmaları için de Dom grupları ile 
güvenilir ilişkiye geçilmesi gerekmektedir. 

 Rehabilitasyon hizmetlerinden mülteci engelliler ücretsiz olarak faydalanmala-
rı gerekmektedir. 

 Rehabilitasyon merkezlerine erişim konusunda yerel otoriteler rol oynamalıdır. 

 Mobil sistem kurulmalı ve engellilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasın-
da yerel otoritelerin daha aktif çalışmaları gerekmektedir. 

 Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyanların, rehabilitasyon 
merkezlerine erişebilir olmaları noktasında ulusal ve uluslararası kurumların 
daha fazla rol oynamaları gerekmektedir. 

 Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda daha fazla yazılı metin 
hazırlamalı ve paylaşmalıdır. 
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Suriye’de yaşanan çatışmalı süreç yaşlıları da ülkelerinde yaşayamaz hale getir-
miştir. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan bu insanlar, sığındıkları ülkelerde, aile-
leri ile birlikte veya refakatsiz olarak yaşamaya çalışmaktadırlar.

Yapılan saha çalışmasında sayısal olarak az sayıda yaşlı Dom bireylere rastlanmış-
tır. Yaşlıların özellikle sağlık problemleri yaşadıkları, yasal statü nedeniyle sağlık 
hizmetlerinden faydalanamadıklarını belirtmişlerdir. 

Yaşlılığın getirmiş olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimler ve mültecilik psiko-
lojisinin, yaşlı Suriyeliler üzerinde de önemli etkileri vardır. 

Özellikle sağlık, yoksulluk, barınma, yalnızlık, ölüm korkusu, savaş travmaları göz 
önüne alınarak bütünsel çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Öneriler

 Literatür çalışmasında mültecilik ve yaşlılık konularında herhangi bir çalışma 
bulunmamaktadır. Yerel ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin bu konuda 
projeler ve yazılı metinlere ağırlık vermesi gerekmektedir. 

 Göçebe Dom grupları için bir izleme mekanizması oluşturulmalıdır. Çocukların 
eğitimi, kadın sağlığı, yaşlılar ve engellileri kapsayacak bir ağ oluşturulmalıdır.

 Yaşlılığın getirmiş olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimler ve mültecilik psi-
kolojisinin, yaşlı Domlar üzerindeki etkileri rehabilitasyon desteğiyle hafifletil-
melidir. 

Dom Grupları ve Yaşlılık
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Görüşme yapılan ülkelerde Dom mültecilerin büyük bir bölümü sağlık, eğitim, te-
miz su ve sosyal yardımlar gibi kamusal hizmetlere ulaşmak konusunda zorluk 
çektiklerini belirtmişlerdir. Mültecilere yönelik temel haklar konusunda bilgilerinin 
olmadığı gözlemlenmiş ve bu konuda hiçbir kamu kurumundan destek görme-
diklerini ifade etmişlerdir. Türkiye’de yaşayanlar, Türkçe bilmedikleri için kamu 
hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşamaktadırlar. Diğer yandan Ürdün ve Lübnan’da 
Suriye’den gelen Dom toplulukları mülteci olarak dahi tanımlanmamaktadır. Bu-
nun temel nedenlerinden biri, ülkelerdeki mülteci ve göç mevzuatı ve uygulama-
ları konusunda ciddi eksikliklerin olmasıdır. Bu üç ülkede de genel olarak Çingene 
gruplarına karşı derin bir ayrımcılık ve önyargı bulunmaktadır. Toplulukların hak-
lara erişimi konusundaki aksamalar, kamu kurumları ve sivil toplum çalışanlarının 
Dom toplumunun kültürel ve sosyolojik özellikleri konusundaki bilgi eksikliği ve 
toplumsal ön yargılarından kaynaklanmaktadır. 

Mültecilerle ilgili çalışan bilgilendirme merkezleri bu topluluklara ulaşamamakta-
dır. Özellikle zorla sınır dışı edilme, kampa gönderilme gibi durumların fiiliyatta 
gerçekleşmemesi için topluluk üyeleri bilgilendirilmelidir.  

Kamusal Görünürlük ve Hizmetlere Erişim
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Üç ülkede yaşayan Dom toplulukların büyük 
bir kısmı şehir ve kasabalardaki tarihi Dom 
mahallerinde yaşamakla birlikte, çeşitli ne-
denlerle hareket halinde olan ve her türlü 
temel ihtiyaçtan yoksun bu grupların temel 
hizmetlere yani eğitim, barınma, istihdam, 
sağlık, sosyal yardımlara erişimini kolaylaş-
tırmak için mutlaka bir izleme mekanizması 
oluşturulmalıdır. Bu mekanizmanın sağlıklı 
bir biçimde çalışması için kamu kurumları ve 
sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon 
ve iş birliğine ihtiyaç vardır. 

Öneriler

 Acil olarak barınma, gıda, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ihtiyaçları var

 Kamu kurumları çalışanlarının Dom grupları için “tehdit” değil yardım hizmeti 
verdikleri algısının yerleştirilmesi,

 Kamunun Domlar konusunda ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile iş 
birliği içinde çalışmasına olanak sağlayacak kolaylıklar sağlaması

Veri Eksikliği
Suriye’den komşu ülkelere (Türkiye, Ürdün, Lübnan) sığınan yerleşik ve sü-
rekli hareket halinde olan bu Dom grupların nüfusuna ilişkin herhangi bir veri 
bulunmamaktadır. Bu grupların sosyo-ekonomik profilleri, kamu hizmetleri-
ne ve temel haklara erişimleri, beklentileri ve ihtiyaçları üzerine somut, ger-
çekçi ve ihtiyaçlara göre güncellenen göstergeler geliştirilmesi gerekmek-
tedir. Dom mültecilerle ilgili eğitim, istihdam, sağlık ve barınma koşulları ile 
ilgili yapılacak verilere dayalı çalışmalar ve göstergelerle hareket halinde de 
olsalar bu grupların sürekli olarak izlenmesi sağlanabilecektir. 

İzleme Mekanizması
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Lübnan

Lübnan’daki Dom yerleşim yerlerinde, hem Lübnanlı hem de Suriyeli mülteci Dom 
topluluğu için bir pilot program uygulanmalıdır. Dom kadınları arasında kadın hak-
ları konusunda farkındalık yaratma, Dom kadınları arasında kapasite geliştirme ve 
yaşam becerileri ve geçim programları geliştirilmelidir. Aynı zamanda bu prog-
ram, kadınları koruma, çocuk koruma ve eğitim faaliyetlerini de içermelidir. Farklı 
etkinlikler senkronize edilmelidir. Örneğin, kadın güçlendirme faaliyetleri yürütü-
lürken çocuk dostu alanlar oluşturulmalıdır. Çünkü çocukların çoğu eğitim dışı ve 
korunma faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, gelecekteki programlar, 
toplumun ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde ele almak için planlanmalıdır.

 Dom topluluğu hakkında farkındalık kampanyaları yapılmalı ve belgeseller, hi-
kaye anlatımı, sergiler ve Dom / Çingene kökenli politikacı, sanatçı, gibi kamu-
oyuna açık ünlü isimlerle medyada görünürlük artırılmalı, 

 Önyargılara ve genel geçer kalıplara karşı sosyal medya kampanyaları, 

 Üniversitelerle işbirliği yaparak Dom tarihi ve kültürü ile ilgili etkinlikler,

 Medya çalışanları arasında nefret dolu konuşma, ayrımcı dil ve kırılgan toplu-
luklara karşı görsellerin kullanımı konusunda farkındalık yaratmak,

 Medyada nefret ve ayrımcı dil söyleminin izlenmesi, 

 Sivil toplum çalışanlarını ayrımcılığa ve nefret söylemi konusunda eğitme, 

 Dom topluluğu arasında insan hakları konusunda farkındalık yaratma

 Çocuklar arasındaki sosyal uyumu sürdürmekle başlayarak, Dom topluluğu ile 
yerel topluluklar arasında sosyal uyum sağlamak

 Yerel STK’ların Dom topluluğunun durumu ve karşılaştıkları ayrımcılık konu-
sunda farkındalığı arttırmak

 Dom/ Roman STÖ’leri ile etraflarında çalışan yerel STK’lar arasında bir ağ oluş-
turmak,

 Yerleşim yerlerinin durumunu takip etmek, davaları yönlendirmek için bir ko-
mite oluşturmak,

 Bunları geçim programlarına / projelerine entegre etmek için kapasite geliştirme

 Dom topluluğu arasında doğum kaydının önemi ve vatandaşlık elde edilmesi-
nin önemi konusunda farkındalık yaratmak

Sivil Toplumdan Öneriler
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Ürdün’deki Dom topluluğu yarı göçebe ve ülkenin her tarafına dağılmış durumda. 
Bu nedenle, gelecekte Domları hedef alan programlar için, toplum temelli yak-
laşım benimsenmelidir. İnsan hakları konusunda farkındalık yaratma ve yaşam 
becerilerinde kapasite geliştirme, gelecekteki programların çok önemli bileşen-
leridir. Toplulukla çalışan tüm STK çalışanları ve arabulucular için ayrımcı dil ve 
ırkçılık konusunda farkındalık yaratmak önemlidir. Eğitimli Domlar, Dom çocukları 
için okulu teşvik etmede rol modeli olarak sunulabilir. Yaşam becerileri eğitimleri, 
topluluğun el sanatları ve becerileri ile ilgili olmalıdır.

 Ürdün’deki Dom topluluğunu Ürdün topluluğunun kayıtsız bir parçası olarak 
tanımak,

 Topluma yönelik ayrımcılığı ve ırkçılığı vurgulamak için sosyal medya kampan-
yaları,

 Medya çalışanları arasında ve medyada topluma karşı nefret söylemi, ayrımcı 
dil ile ilgili farkındalık yaratma 

 Basmakalıp düşüncelere karşı mücadele etmek için medyadaki Dom topluluğu 
hakkındaki başarı öykülerini vurgulamak

 Yerel topluma Dom topluluğunun geleneklerini, alışkanlıklarını ve kültürünü 
tanıtmak

 Toplantılar, etkinlikler, kültürel ve sanatsal ve sportif etkinlikler boyunca Dom 
topluluğunu yerel toplulukla bütünleştirmek

 Dom toplumunun sorunları hakkında ve bu topluluklar için kamu hizmeti sunu-
munda çalışan kamu görevlileri arasında farkındalık yaratma,

 Kamu ve sivil toplum kuruluşları, Dom ve yerel topluluk arasında hoşgörüyü ve 
bir arada yaşamayı teşvik etmek için birlikte çalışmalıdır.

 Toplantılar, düğünler, törenler, ziyaretler gibi kültürel etkinlikler ve topluluk-
lar arasında güven oluşturmayı kolaylaştırarak Dom ve yerel topluluk arasında 
sosyal uyumu teşvik etmek,

 Dom toplumu arasında insan hakları, Dom kadınları hakları konusunda farkın-
dalık yaratma
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Giriş

Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalı süreç boyunca yaklaşık 13 milyon Suriyeli 
evini terk etmek zorunda kaldı, 5.6 milyonu aşkın kişi ise çevre ülkeler, Türkiye, 
Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’a sığındı. Avrupa ülkelerine sığınmış olan Suriyeli sayı-
sı ise 1 milyona yaklaşmış durumdadır. Suriye iç savaşının sadece Ortadoğu’da de-
ğil, öncelikle Avrupa olmak üzere, dünyanın pek çok bölgesinde siyasal, ekonomik 
ve toplumsal etkileri gün geçtikçe derinleşmektedir. Özellikle, Suriye’nin komşu 
ülkeleri, savaştan kaçıp kendilerine sığınan, yoğun bir mülteci akını ile karşı karşıya 
kaldılar. Suriye’den iç savaş nedeniyle göç eden gruplardan birisi de Dom toplu-
luklarıdır. Ortadoğu halkları tarafından; Dom, Nawar, Çingene, Mıtrıp, Zott, Ghajar, 
Bareke, Gaodari, Krismal, Qarabana, Karaçi, Abdal, Aşiret, Qurbet, Gewende, Ab-
dal, Tanjirliyah, Haddadin, Haciye, Arnavut, Halebi, Haramshe, Kaoli gibi isimlerle 
adlandırılan kökenleri büyük ölçüde Hindistan’a dayanan, peri-patetik topluluklar-
dan oluşurlar. Günümüzde Dom toplulukları; Mısır, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ür-
dün, İsrail, Filistin, Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 
Ortadoğu’nun neredeyse tüm ülkelerinde yaşamaktadır. 

Kırkayak Kültür tarafından yürütülen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeli 
Dom ve İlgili Diğer Grupların Haklarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçek-
leştirilen “Dom Sığınmacılar Durum Analizi Ön-Raporu” Eylül 2017 tarihinde yayım-
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ki” Sığınmacıları: Domların yaşam koşulları, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma 
biçimleri ve karşılaştıkları diğer problemleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
raporda tespit edilen ihtiyaçlardan yola çıkarak savaş nedeniyle başka ülkelere sığın-
mak zorunda kalan Dom grupları ile ilgili elinizdeki bu strateji belgesi taslağı hazır-
lanmıştır. Bu strateji belgesi başta Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB), Avrupa 
Konseyi, Birleşmiş Milletler olmak üzere Dom grupların yerleştiği ülkelerdeki kamu 
kurumlarına ve ilgili sivil toplum örgütlerine iletilecektir. Avrupa Birliği politikaları ge-
reği, sosyo ekonomik olarak risk altında yaşayan grupların toplumun diğer bireyleri 
ile aynı haklara eşit oranda erişimini sağlamak, ayrımcılığı ortadan kaldırmak ama-
cıyla çeşitli programlar geliştirmektedir. Bu amaçla hazırlanan dökümanlardan bir 
tanesi de “AB Roman Entegrasyon Stratejisi 2020” dir. Roman Entegrasyonu 2020 
projesinin amacı, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Romanlar ile Roman-dışı nüfus ara-
sındaki sosyo-ekonomik farkı azaltılmasına yardımcı olmak ve Romanları entegre 
etme hedeflerinin ana akım politikalara yansıtılmasını sağlamak için hükümetlerin 
kurumsal yükümlülüklerini güçlendirmektir. AB 2020 Roman Stratejisi içerisinde her 
ne kadar Dom gruplarından söz edilmese de (Strateji Belgesi Roman kelimesinin; 
Rom, Dom ve Lom topluluklarını ve diğer ilgili peri-patetik toplulukları içerdiği dü-
şünülerek hazırlanmıştır.) hazırladığımız bu strateji belgesi “AB Roman Entegrasyon 
Stratejisi 2020” programı ve ilkelerine uygun olmasına dikkat edilmiştir. Dom gruplar 
için hazırladığımız bu strateji aynı zamanda Avrupa Birliği’ne 2020 programı için 
ve Dom gruplar içinde özel politika tedbirlerinin alınması için önerilecektir. Çünkü 
Roman Entegrasyonu 2020 projesi ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyetler yürütmek-
tedir. Bizler de Suriye’de ki iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda 
Dom gruplara yönelik strateji belgesini hazırlarken Dünyada yaşayan peri-patetik 
topluluklar (Dom, Rom ve Lom) içerisinde en büyük üç gruptan biri olan Dom Top-
luluğunu kapsayan ve AB Roman Entegrasyonu Stratejisi 2020 hedeflerini de göz 
önünde bulunduran bir taslak belge hazırlamaya özen gösterdik. 

“AB Roman Entegrasyon Stratejisi 2020” nin 10 Temel İlkesi’ne göre Romanlara 
yönelik tedbirler alınırken, programlar veya çözüm önerileri geliştirirken aşağıdaki 
ilkeler dikkate alınmıştır. Buna göre geliştirilen programların;

 Yapıcı, şartlara göre geliştirilmiş ve pratik olan ancak ayrımcı olmayan

 Sadece bir zümreye özgü olmayan

 Kültürlerarası yaklaşımı öngören

 Orta yol bulmayı hedefleyen

 Cinsiyet farkındalığı gözeten

 Kanıta dayalı olan
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 Bölgesel ve yerel kurumların katılımını öngören

 STK’ların katılımını öngören

 Romanların aktif katılımını öngören programlar olmasına dikkat edilmektedir. 
AB Roman Entegrasyonu Stratejisi 2020’nin hedefleri başlıca eğitim, sağlık, 
istihdam ve konut olmak üzere 4 temel alanı kapsamaktadır.

Bu stratejiyle Dom grupların entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde başlatılması ve 
bunu yaparken bu grupların kamu tarafından desteklenmeleri amaçlanmaktadır. 
Strateji koşulları değiştiğinde ise bazı grupların ülkelerine geri döneceğini kabul 
edersek çoğunluğu da yerleşmiş oldukları ülkelerde kalacaktır. Bu yüzden strateji-
de Dom grupların entegrasyonu için varolan güncel somut duruma odaklanılmıştır.

Strateji de şu ilkeleri de göz önünde bulundurduk: 

 Dom gruplar kültürel zenginlikleri gelenek ve görenekleriyle yerleştikleri ülke-
lerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısına olağanüstü bir katkıda bulunurlar.

 Dom gruplar her zaman saygı ve onurlu davranış görme hakkına sahiptir.

 Kaynaştırma-uyum-entegrasyon çalışmaları her zaman, kültürel farklılıklara 
saygıyı içermelidir

 Dom gruplar arasında, dil, inanç, kültür açısından muazzam bir çeşitlilik vardır. 
Bu çeşitliliğin yerleştikleri ülke içinde kültürel bir zenginliktir. 

 Dom gruplar, her türlü ırkçılığın karşısındadır. Yerel halkla aralarında iyi ilişkiler 
geliştirmek için çabalarlar.

Hazırladığımız bu strateji belgesi hem kısa hem de uzun vadede Dom göçmenlerin 
sosyo- ekonomik durumlarının iyileştirilmesinde, eğitim, barınma, sağlık, istihdam 
ve insani iyileştirme gibi sosyal hizmetlere erşebilmelerinde temel rol oynayacak-
tır. Bu çerçevede hazırladığımız strateji ve eylem planı bu başlıklara ilişkin amaç , 
hedef ve eylemler içermektedir. Suriyeli Göçmen Domlara Yönelik Sosyal İçerme 
Strateji Belge taslağı önerisi Dom grupların yerleştikleri ülkelerde toplumun etkin 
bir üyesi olmaları ve ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, sivil ve siyasi hayatına katı-
lıp katkıda bulunmaları için hazırlanmıştır. 

Bu strateji içinde yer alan spesifik hedefler;

 Eğitim, istihdam, sağlık ve barınma konusunda kamu hizmetlerine erişimin 
sağlanması, 

 Ayrımcılıkla mücadele ve toplumsal uyum sağlanması, 



103

B
öl

ge
se

l B
ir 

So
sy

al
 İç

er
m

e 
St

ra
te

ji 
Ö

ne
ris

i: 
Tü

rk
iy

e,
 L

üb
na

n 
ve

 Ü
rd

ün

Çocuklar ve Eğitim

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 4 Nisan 2016 verile-
rine göre, Suriyeli mülteci çocuk sayısı (Suriyeli nüfusun yüzde 54’ü) 1 milyon 490 
bin 33, zorunlu eğitim çağındaki çocuk sayısı 860 bin, okula kayıtlı çocuk sayısı 325 
bin olarak belirtilmektedir. Bu çocukların ne kadarının sürekli okula devam ettiği 
konusunda veri mevcut değildir. Suriye’deki iç savaşın en büyük mağduru olan 
mülteci çocuklar, eğitim hakkından mahrum bırakıldıklarında ailelerinin yaşam 
mücadelesine çalışarak ortak olmaktadırlar. Özellikle Dom çocuklar; kırsalda tar-
lalarda, bahçelerde, kentlerde ise trikotaj atölyelerinde, tekstil fabrikalarında, kuru 
meyve fabrikalarında, ayakkabı imalat atölyelerinde ve araba tamirhanelerinde, 
tarım işçiliğinde, sokaklarda kağıt mendil, su satıcılığı gibi işlerde çalıştırmaktadır. 
Çocuklar yetişkinler için bile tehlikeli kabul edilen işlerde çalışmak zorunda kal-
maktadır. Suriye’deki iç savaş koşullarına bir de ağır iş yükünün eklenmesi çocuk-
lar üzerinde olumsuz fiziki ve psikolojik etkiler yaratmaktadır. Suriyeli işverenlerin 
üretim yaptıkları atölyelerin çoğunluğunda da çocuk işçiler yoğun olarak çalıştırıl-
maktadır. Yetişkin işçilerle birlikte izbe atölyelerde, günde 12- 14 saat çalışan Dom 
çocuklar, genellikle yarı yarıya ücret almaktadır. Erken yaştan itibaren kimyasallar 
ve ağır iş şartlarına maruz kalan çocukların bedenlerinde meslek hastalıkları da gö-
rülmektedir. Aileler Dom kimliklerinden dolayı çocuklarının hem yerel halktan hem 
de Suriyeli diğer gruplar tarafından ayrımcılığa uğradıklarını düşünmektedirler. 
Görüşmelerde özellikle çocukların yerleştikleri ülkelerde kullanılan dili öğrenmeye 
meraklı olduğu gözlenmiştir. Yine aynı görüşmelerde kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşlarıyla Dom grupları arasında çok az bir iletişim olduğu görülmüştür. Ayrı-
ca diğer mültecilere yapılan yardımlar, eğitim faaliyetleri, temel haklar konusunda 
hiçbir şekilde bilgilendirilmedikleri anlaşılmaktadır. Bütün bu ihtiyaçlardan yola çı-
karak eğitim konusunda aşağıdaki stratejik hedefler ortaya çıkartılmıştır:
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Dom çocukların göçmen mevzuatına göre diğer çocuklar gibi eşit fırsatlara ve eği-
tim hizmetlerine erişiminin sağlanması ve bu eğitimlerini başarıyla tamamlamala-
rının sağlanması.

 Stratejik Hedefler

 Dom çocuklarının okulda maruz kaldıkları klişeleşmiş ifadeler, ön yargılı yakla-
şımlar ve ayrımcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadele amacıyla, Dom olmayan 
çocukların ebeveynlerinin bilinçlendirilmeleri ve öğretmenlerin özellikle de kül-
türlerarası eğitim konusunda eğitilmeleri için tedbirler alınması,

 Dom çocukların okula kayıt edilmesi ve eğitimlerinin izleyeneceği erken mü-
dahale mekanizmalarının oluşturulması, çocukların, okula devamsızlık ve okulu 
terk etme olaylarıyla mücadele için uygun bütün tedbirlerin alınması,

 Yoksulluk ve çocuk işçiliği nedeniyle okula devam edemeyen Dom çocukların ve 
ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için göçmen merkezlerinden gelecek yar-
dımların eğitim sistemiyle koordineli ve etkin bir şekilde ailelere ulaştırılması,

 Dom öğrencilerin sosyal uyuma dair becerilerini geliştirmek için ihtiyacı olan 
öğrencilere ülkenin resmi dilinde/dillerinde hazırlık ve ilave eğitimin verilmesi,

 Sosyal entegrasyonları ve uyum için ve okul ile bağlarını güçlendirmek amacıy-
la ders dışı etkinliklerin; sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştiril-
mesi,

 Öğretmenlerin desteklenmesi ve öğretmenlere Dom kültürü ve yaşam biçimi 
ile ilgili eğitimler verilmesi,

 Okulda ayrışmanın ve her türlü ayrımcılık algısının önlenmesi, eğitim persone-
linin ayrımcılıkla mücadele ve temel haklar konusunda bilincinin geliştirilmesi,

 Özellikle kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerinin önündeki engellerin 
kaldırılması ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi için özel tedbirler alınması,

 Okul ders kitaplarının Çingenelerle ilgili klişeleşmiş ifadeleri içermemesi için ye-
niden gözden geçirilmesi

 Dom ebeveynlerinin anaokulunun önemi konusundaki bilinç düzeyini arttır-
maya, çocuklarının okulu terk etmelerini önlemeye ve çocuklarının eğitimine 
öncelik vermelerini sağlamaya yönelik tedbirler alınması,

 Tüm Dom çocuklarının doğduklarında nüfus kayıtlarının yapılması ve kimlik 
belgesi verilmesini;
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İstihdam ve İşsizlik

Dom Toplumu, Ortadoğu coğrafyasında diğer halklarla birlikte yaşayan, peri-pa-
tetik topluluklardandır. Tarihsel olarak, Peri- patetik topluluklar, birlikte yaşadıkları 
halklara, iş aletleri üreten, çoğu zaman sözlü ve müzikal kültürlerinin taşıyıcısı olan, 
dişçilik, sünnetçilik, gibi geleneksel halk hekimliği, hayvan terbiyeciliği gibi, demir-
cilik, kalaycılık, sepet, kalbur, deri işlemeciliği, gibi pek çok farklı alanda geleneksel 
zanaatları icra edip, hizmet veren ve bu hizmetlerin karşılığında besin – gıda mad-
deleri alan, göçebe – yarı göçebe topluluklardır. 

Dom toplulukları geleneksel meslekleri olan dişçilik, müzisyenlik, çerçilik, nalbant-
lık, demircilik, kalaycılık, kalburculuk, sepetçilik, tüfek tamirciliği, yük hayvanları 
için koşum yapımı, yabani kuş avcılığı gibi mesleklerin büyük bir kısmı günümüz-
de geçerliliğini yitirmiştir. Bu durum Domlar için iş alanlarının daralması anlamına 
gelmektedir. Birçok topluluk bu mesleklerin daha gelişmiş alanlarına yönelsede, 
yani demirci topluluklar bugün inşaatlarda soğuk demircilik ya da sıcak demir iş-
leri yapsada, büyük ölçüde farklı mesleklere yöneliş olmuştur. Geleneksel dişçilik 
gibi sağlık alanında hijyenin ve uzmanlığın gerektirdiği meslekler ise Türkiye gibi 
birçok ülkede yasaklanmıştır. Bir kısım Dom dişçi ise yerleştikleri ülkeler dışında 
Ortadoğu ülkelerine gidip bu mesleklerini orada yapmaktadır. Müzisyenlik yapan, 
özellikle davul-zurna çalan gruplar ise, bu enstrümanlara ek olarak diğer orkestra 
enstrümanları, vurmalı ve ritim, bağlama gibi müzik aletlerini çalmaya başlamış, 
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çoğunluğu ise artık geleneksel mesleklerini yapamaz konumdadır. Kırsal alanda 
yaşayanlar gündelik ya da mevsimlik tarım işçiliği yapmakta, şehirlerde yaşayan-
larsa hurda ve atık toplayıcılığı, hamallık, inşaat işçiliği ve seyyar satıcılık yapmak-
tadır. Bu araştırma kapsamında görüştüğümüz topluluk üyelerinin büyük bir ço-
ğunluğu hurda atık toplayıcılığı, mevsimlik tarım işçiliği, hamallık, tarla ve bahçe 
temizliği, inşaat işleri gibi işler yaptığını beyan etmiştir. Geleneksel mesleği müzis-
yenlik ve dişçilik olan gruplarda işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bu topluluklar daha 
çok yardım toplayarak hayatlarını idame ettirmektedir.

 Stratejik Amaç

Dom grupların güvenceli ve insana yakışır işlerde istihdamının arttırılması 

 Stratejik Hedefler

 Dom grupların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde istihdam ihtiyaçlarının belir-
lenmesiyle ve istihdam araştırmaları ışığında; istihdam hizmetlerinde ve mes-
leki eğitimde önceliklerin ve içeriklerin belirlenmesi

 Domlarla istişarede bulunarak, geleneksel olarak icra ettikleri ve artık yok olan 
zanaatlar yerine, örneğin kendi işlerini kurmaları için yerel kalkınma program 
ve projelerinin yaygınlaştırlıması, mikro kredi imkanları gibi alternatifler bulun-
ması,

 Dom gruplara göçmen mevzuatına göre diğer Suriyeli göçmenlerle eşit fırsat-
ların sağlanması amacıyla işverenlerin, sivil toplumun ve ilgili tüm paydaşların 
bir araya geldiği platformlar oluşturulması

 Yerel ihtiyaçlara ve gereksinimlerine uygun mesleki eğitim programları düzen-
lenmesi ve bu programlardan daha fazla Dom grupların yararlanmasının sağ-
lanması ve ucuz işgücünün önüne geçilmesi

 Ayrımcılığın önlenmesi için faaliyetler düzenlenmesi ve bu konuda şikayetleri 
çözüme bağlayacak mekanizmaların oluşturulması

 Zanaatkârlıkla geçimini sağlayan Dom grupların ürünlerini tüketicilere ve daha 
geniş pazarlara ulaştırması için gerekli önlemlerin alınması

 Toplum Yararına Programlardan bir şekilde Suriyeli göçmenlerinde faydalanıl-
ması ve bu programların kamu hizmetlerine erişimine yönelik arabuluculuk gibi 
alanlarda faydalanılmak üzere geliştirilmesi

 İstihdamda Dom kadınların işgücüne katılımlarının gerekirse girişimci özellikle-
rinin geliştirilmesi,
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üzere gerekli tedbirlerin alınması

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının talepleri ve ihtiyaçları doğrul-
tusunda bu Dom grupların ihtiyaçlarına göre eğitim programları geliştirilmesi 
ve bu kuruluşlarla iş birliği modellerinin oluşturulması

Sağlık Hizmetlerine Erişim

Domlar yaşadıkları yerlerin temel sağlık hizmet birimlerinden uzak olması, düşük, 
kalitesiz, derme çatma evlerde ve çadırlarda yaşamaları nedeniyle sağlık konu-
sunda da olumsuz olarak etkilenmektedirler. Çadırlarda ve yaşadıkları yarı yıkık 
evlerde özellikle engellilik, solunum sistemi yetersizliği, şark çıbanına rastlanmış 
ve bulaşıcı hastalık riskinin oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Yine birçok fiziksel 
engelli ve zihinsel engelliye rastlanmıştır. Ayrıca sağlık hizmetlerinden bilgisizlik 
nedeniyle yararlanamadıkları görülmüştür. Yetersiz beslenme ve kötü koşullarda 
yaşayan çocuklar arasında duygu durum bozuklukları da gözlenmiştir. Yine aileler 
çocuklarının yetersiz beslenme nedeniyle büyümede yavaşlık, diş ve göz hastalık-
ları, bazı sindirim sistemi sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde 
ve gözlemlerde Domların yaşadığı yerleşimlerde sağlık hizmetlerinin, yetersiz ol-
duğu ve sağlık konusunda sorduğumuz sorulara karşılık kayıtlı olmayan bireyle-
rin sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde yararlanamadıkları belirtilmiştir. Domların 
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bile başka ile gittikleri taktirde yeterince sağlık hizmeti alamadığı belirlenmiştir. 
Gıdaya erişimle ilgili de önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Günde üç öğün yemek 
yiyemedikleri gibi, buldukları gıdaları da komşularıyla da paylaşmaktadırlar. Özel-
likle bebek ve çocukların yetersiz beslenmeden kaynaklanan vücutlarında yaralar 
oluşmuştur. 

Yine özellikle hamile kadınlar ve bebeklerle ilgili koruyucu sağlık hizmeti almadıkla-
rını ifade etmişlerdir. Yeni doğan bebeklerin aşı yapılmadığı ve bu konuda annelerin 
hiçbir bilgileri olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ekonomik durumları düzenli olarak 
ilaçların alınamamasına neden olmaktadır. Dom aileler yaşlı ve engellilere yönelik ko-
ruyucu hizmetler verilmediğinden söz etmiş ve alan çalışmalarında çok sayıda hiçbir 
yardım almayan zihinsel engelliye rastlanmıştır. Alan çalışması esnasında görüşme 
yapılan tüm Dom mültecilerde savaş ve çatışmalı sürecin yarattığı travma ve gelecek 
kaygısına rastlanmıştır. Gelecekte ne yapacaklarını bilmemeleri, hayatlarıyla ilgili bir 
plan yapamamaları ve savaşın bitmesiyle birlikte hemen hemen bir çoğunun geri 
dönme isteği sürekli tekrarlanan ifadelerdir. Yaşadıkları yerlerde kolluk kuvvetlerinin 
zaman zaman müdahale etmesi ve bu nedenle yer değiştirmek zorunda kalmaları 
onlarda travmaya neden olmuştur. Ne çocuklar ne de diğer ailenin diğer üyeleri her-
hangi bir şekilde psiko-sosyal destek hizmeti alamamaktadır. 

Yaptığımız gözlemlerde özellikle engellilik durumu, solunum yetmezliği ifade edil-
miş, şark çıbanına rastlanmış ve bulaşıcı hastalık riskinin oldukça fazla olduğu göz-
lenmiştir. Birçok engelli, özellikle zihinsel engelli mültecinin yanısıra, yine yetersiz 
beslenme nedeniyle bodur çocuklara diş, göz, sindirim sistemi sorunları olan mül-
tecilere rastlanmıştır. 

 Stratejik Amaç

Dom grupların sağlık durumlarının iyileştirilmesi için öncelikle sağlık hizmetlerine 
ve erişimlerinin artırılması, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi

 Stratejik Hedefler

 Dom gruplara yönelik sağlıklı yaşama dair farkındalığın ve genel sağlık okurya-
zarlık düzeyinin artırılmasına dair faaliyetler yürütülmesi

 Domlara yönelik sağlıklı yaşama dair farkındalığın ve sağlık okuryazarlık düze-
yinin arttırılmasına dair faaliyetler yürütülmesi

 Yaşadıkları bölgelerde, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele; bulaşıcı olma-
yan (kronik) hastalıklardan korunma, erken teşhis ve akılcı ilaç kullanımı; gibi 
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ünkonulara yönelik farkındalığın artırılması

 Sağlık hizmetlerine erişim ile anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinden faydalanma 
konusunda bilgi düzeyinin artırılması

 Uzun dönemli geçici yer değiştirmelerde (mevsimlik tarım işçiliği vb. dahil ol-
mak üzere) gezici sağlık hizmetleri sunumunun sağlanması

 Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi için sosyal hizmet uzmanlarında aktif 
bir şekilde faydalanılması.

Barınma Hakkı

Barınma hakkı, temel hak ve özgürlükler içinde yer alan en önemli haklardan biridir. 
Bu hak aynı zamanda diğer insan hak ve özgürlüklerin de gerçekleşmesi için ortam 
ve koşulları oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, insan onuruna uygun bir yaşam sür-
dürülmesi için asgari gereken ve ihtiyaç duyulan haklardandır. Barınma hakkı, mül-
teciler ve sığınmacılar için en önemli sorunlardan biridir. Ekonomik ve sosyal neden-
lerle birçok mülteci çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kalmaktadır. Dom aileler 
genellikle bulabildikleri boş ev, dükkân ve baraka gibi çok eski, yıkılmaya yüz tutmuş, 
özellikle sahipsiz yerleri tercih etmektedirler. Çoğu zaman bu evlerin yıkık dökük, 
çatıları, pencereleri, kapılarının işlevsiz olduğu ve bu tür sorunları kendi buldukları 
materyallerle onardıkları bilinmektedir. Elektrik ve su konusunda sık sık sorun ya-
şamakta ve elektrik, su faturalarını ödeyemedikleri için bu ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlandıkları ya da “iyi niyetli” komşulardan gelen yardımlarla çözmektedirler. Genel-
likle su ihtiyaçlarını oturdukları mekâna en yakın park ya da dini kurumlardan temin 
etmektedirler. Havaların soğumasıyla birlikte ısınma sorunu konusunda görüşme 
yapılan ailelerin çok küçük bir kısmı, geçen yıl belediyeler tarafından verilen kömür 
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ün ve yakacak yardımıyla bu sorunu çözdüklerini belirtmişlerdir. Çoğunlukla çöplerden 
toplanan ya da komşularının verdiği yakacak ve hurda parçalarıyla evler ısıtılmak-
tadır. Konutlarda genellikle ortak kullanılan odadaki soba yakılmakta, bu sobanın 
üzerinde aynı zamanda, eğer varsa, yemek de pişirilmektedir. Banyo için sıcak su 
kış aylarında genellikle sobanın üzerinde ısıtılmaktadır. Kışın genellikle uzun süre-
ler banyo yapılmamaktadır. Bu yüzden, erkek çocukların saçları çok kısa tıraş edil-
mektedir. Aileler genellikle oldukça kalabalıktır. Kardeşler evli olsalar dahi aynı evde 
kalmaktadırlar. Evli çiftler yaşlı anne, baba ve bekar kardeşleriyle birlikte yaşamak-
tadırlar. Geniş aileleri daha geniş bir akraba topluluğu çevrelemektedir. Dom ailele-
rin yaşadıkları çadırlar, bakımsız, hijyen ve sağlık açısından oldukça yetersiz, tuvalet 
ve banyosu olmayan yerleşim yerleridir. Çadırlarda bir ailenin yanısıra birkaç ailenin 
birarada konakladığı ve bu konaklayan kişi sayısının 5-10 kişi olduğu gözlenmiştir. 
Ayrıca çadırda yaşayan ailelerin başka yere taşınması için sık sık kolluk kuvvetleri ta-
rafında başka bir bölgeye taşınmaları için rahatsız edildiklerinden yakınmaktadırlar. 
Çadırda yaşayanların barınma koşulları ve sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorunları 
bulaşıcı hastalıklar açısından büyük risk taşımaktadır. 

 Stratejik Amaç

Dom grupların yaşadığı bölgelerde yeterli barınma olanaklarına erişimin; sağlıklı 
yaşanabilir bir fiziksel çevre, gerekli altyapı hizmetleri ve ulaşım olanakları gözeti-
lerek sağlanması

 Stratejik Hedefler

 Kalıcı bir konut olmadan herhangi bir arazi üzerinde çadırlarda geçici ikamet 
eden gruplar için ikamet edebilecekleri boş arsa ve ya arazilerin yasal koşullara 
uygun olarak düzenlenmesi, mümkünse ve acil önlem olarak prefabrik konutlar 
inşa edilmesi

 Sağlıksız ve hijyenik olmayan, kötü koşullarda ve yetersiz özelliklere sahip ko-
nutlarda ikamet eden ailelere yaşanabilir bir ortamın sağlanması

 Konuta erişimde Domlar ve peri-patetik gruplarla ilgili önyargılar ve klişeleşmiş 
yakıştırmalarla mücadele edilmesi,

 Domların, bir yerleşme bölgesine kalıcı veya geçici olarak yerleşmek istemeleri 
halinde, o bölgedeki nüfusa kaydolmalarının reddedilmesini önleyecek etkin 
tedbirler alınması,

 Göçebe Domlar ve diğer göçebe grupların, yeterli sayıda, elverişli ve gereken 
hizmetlerin sağlandığı yerlerde gerek kalıcı olarak gerekse geçiş süresince kul-
lanabilecekleri uygun kamp alanlarının sağlanmasının temin edilmesi, bu kamp 
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ünalanlarının konumu ile ilgili olarak, tüm yerel aktörlerle göçebe toplulukları ara-
sında toplumsal uyumun teşvik edilmesi,

Kamu Hizmetlerine Erişim ve İnsani Yardımlar ve 
Sosyal Destek Hizmetleri

Dom mültecilerin hemen hemen tamamı kamusal hizmetlere ulaşmak konusunda zor-
luk çektiklerini belirtmişlerdir. Yapılan görüşmelerde, kamu hizmetlerine erişimde sık 
sık ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalmaları sebebiyle hizmetleri veren kamu kurum-
larına gitmek istemediklerini belirtmişlerdir. Topluluk içindeki kişilerin kamu kurumla-
rıyla yaşadıkları; damgalama, nefret söylemi, ötekileştirme ve hizmette erişimde yaşa-
dıkları zorluklar gibi deneyimler, topluluğun hizmet veren kurumlardan uzaklaşmasına 
sebep olmaktadır. Mültecilere yönelik temel haklar konusunda bilgilerinin az olduğu ve 
bu konuda hiçbir kamu kurumundan destek görmediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca 
çocukların eğitimleri, yeni doğan bebeklerin aşı takvimi konusunda da hiçbir bilgiye 
sahip olmadıkları gözlenmiştir. Yerleştikleri ülkenin dilini bilmedikleri için kamu hiz-
metlerine erişimde sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedirler. Mülteci ve göç mevzuatı ve 
uygulamaları konusunda büyük bir bilgi eksikliği görülmektedir. İkamet, kayıt, yabancı 
tanıtım belgesi, yabancıların çalışma izni mevzuatına dair bilgi eksikliğine sıkça rastla-
nılmaktadır. Yardımlar, çocuk, engelli ve diğer haklar konusunda topluluk bilgilendiril-
memektedir. Mültecilerle ilgili çalışan bilgilendirme merkezleri bu topluluklara ulaşa-
mamaktadır. Özellikle zorla sınırdışı edilme, kampa gönderilme gibi kabul edilemeyen 
durumların fiiliyatta gerçekleşmemesi için topluluk üyeleri bilgilendirilmelidir. 

 Stratejik Amaç

Dom grupların yaşadıkları bölgelerde insani yardımlardan, kamu hizmetlerinden 
(eğitim, danışmanlık vb.) faydalanma oranının arttırılması ve kamu hizmetlerine 
erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılması. 

 Stratejik Hedefler

 Kimlik kayıtlarının düzenli ve tutarlı olarak tutulmasının ve tüm Domların kayıt 
altına alınmasının sağlanması,

 Göçmenlerle ilgili kamu hizmetlerine erişim, kamu kurumlarına başvuru konu-
sunda bilgilendirme yapılması,

 Dom gruplara yönelik hak ihlallerinde yapılması gerekenler konusunda bilgi 
düzeyinin ve farkındalığın arttırılması, 
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ün  İnsani yardımların ve sosyal hizmetlerin etkinliğinin arttırılması için yaşadıkları 
bölgelerde Dom grupların demografik özellikleri ve temel ihtiyaçları hakkında 
verilerin toplanması

 İnsani yardımların ve kamunun sivil toplum örgütlerinin eğitim ve istihdam 
bağlantılı proje desteklerinin Dom gruplara ulaştırılması için gerekli tedbirlerin 
alınması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması

 Yaşadıkları bölgelerde ailelerin ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet, danışmanlık 
hizmeti ve aile eğitimi programları tasarlanarak etkin bir şekilde uygulanması-
nın sağlanması

 Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın engellen-
mesi ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi 

 Engelli hakları konusunda farkındalığın arttırılması, engellilerin sosyal haklar-
dan ve hizmetlerden etkin bir şekilde faydalanması ve işgücüne katılması için 
gerekli faaliyetlerin yürütülmesi

 Savaş travması yaşayan yaşlı ve çocuklara yönelik özel eğitim programları dü-
zenlenmesi

 Mülteci Domların, sosyal yardımlara diğer mültecileri bireyleriyle aynı şartlar 
altında erişim sağlamalarını ve gerektiğinde bu konudaki bir ayrımcılığa karşı 
ilgili mevzuatın uygulanmasını temin edilmesi, 

 Domlara karşı ayrımcı davranış ve tavırlarda bulunulmasını önlemek amacıyla, 
başta sivil toplum çalışanları olmak üzere personellerinin farkındalık düzeyini 
arttırmaya ve onları eğitmeye teşvik edecek tedbirler alınması, 

 Devlet memurlarına ve STK çalışanlarına Domlara karşı ırkçılığın ve ayrımcılığın 
önlenmesi ve buna ilişkin mevzuat konusunda eğitim sağlanmalı 

 Domları, devlet memurları ve STK çalışanları tarafından kendilerine ayrımcılık 
uygulandığını düşündükleri durumlarda, şikayette bulunmaya teşvik edilmeli,

Sosyal İçerme ve Verilere Dayalı Politikalar ve
Mevzuat Değişikliği

Dom gruplara yönelik acil tedbirlerin ve faaliyetlerin etkinliğini arttıracak olan po-
litikalara bu başlık altında yer verilmiştir. Bu politikalar yukarıdaki ana faaliyetlerin 
ön koşulu sayılabilecek ölçüde önemli ve gereklidir. Bu politikaların desteklenmesi 
ve bu gruplara yönelik sosyal içerme için mevzuat değişikliklerinin gerçekleştiril-
mesi, genel kamu hizmetlerine erişimin sağlanması, ayrımcılıkla mücadele ve nef-



113

B
öl

ge
se

l B
ir 

So
sy

al
 İç

er
m

e 
St

ra
te

ji 
Ö

ne
ris

i: 
Tü

rk
iy

e,
 L

üb
na

n 
ve

 Ü
rd

ünret suçlarının önlenmesi bulunmaktadır. Dom grupların temel sorunları üzerine ka-
munun elinde geniş kapsamlı ve detaylı veriler bulunmamaktadır. Ancak göçmen 
politikaları için temel oluşturmak üzere elde edilmesi beklenen verilere kültürel 
aidiyet ve toplumsal kimlik gibi alanlardan çok demografik profillerin, sosyoekono-
mik statülerin ve kamu hizmetlerinden faydalanma durumlarının tespiti gibi konu-
larda ihtiyaç duyulmaktadır. Dom grupların yaşadıkları bölgelerde yapılacak olan 
çalışmalara temel oluşturması için bu bölgelerde yaşayanların demografik özel-
liklerinin; eğitim, istihdam, sağlık, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanların-
da halen sunulan kamu hizmetlerinden faydalanma durumlarının ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Yapılacak olan araştırmalar uygulanacak olan politi-
kalarda ve yürütülecek faaliyetlerde önceliklerin belirlenmesi açısından da büyük 
fayda sağlayacaktır.Uygulanacak olan politikalar için gerekli görülen mevzuat de-
ğişikliklerinin gerçekleştirilmesi ve fonlar için yasal dayanağın oluşturulması, uygu-
lanacak faaliyetler için sürdürülebilirliğin sağlanması, sunulacak olan hizmetlerin 
temel birer hak olarak yasalar açısından teminat altına alınması ve diğer tüm tek-
nik zorlukların giderilmesi gibi olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

 Stratejik Amaç

Sosyal içerme politikalarının etkinliğinin arttırılması ve bu gruplara yönelik hizmet-
lerin standartlarının geliştirilmesi için politikaların verilere dayalı olarak belirlenme-
si ve gerekli mevzuat değişiklikleriyle güçlendirilmesi 

 Stratejik Hedefler

 Dom grupların yaşadığı bölgelerde sosyo ekonomik profilleri, kamu hizmetleri-
ne ve temel haklara erişimleri, beklentileri ve ihtiyaçları üzerine somut, gerçekçi 
ve ihtiyaçlara göre güncellenen göstergeler geliştirilmesi

 Sağlıklı bir izleme ve değerlendirme yürütülebilmesi için; araştırmalar yapılarak 
politikalara ışık tutacak veriler elde edilmesi, bu amaçla yapılan çalışmaların 
desteklenmesi

 Verilere dayalı olarak belirlenecek olan politikaların sürekli olarak izlenmesinin 
sağlanması

 Dom Gruplara yönelik sosyal içerme politikalarında sürdürülebilirliği ve etkinliği 
sağlamak amacıyla uygulanacak politikalara yönelik yasal değişiklikler gerçek-
leştirilmesi (Türkiye de geçerliliğini koruyan Dilenci Genelgesinin kaldırılması)

 Sosyal içermeye yönelik mevzuat değişiklikleri için yapılacak çalışmalara sivil 
toplumun, uzmanların ve Dom grup temsilcilerinin katılımının sağlanması
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Ayrımcılıkla Mücadele ve Nefret Suçlarının Önlenmesi

Suriyeli mültecilerin ve özelde Dom grupların bulundukları bölgelerde yerel ma-
halle sakinleriyle aralarında yaşanan anlaşmazlıklar büyük çaplı gerginliklere dö-
nüşebilmekte ve bu durum şiddeti de tetiklemektedir. Bu sorunlar her ne kadar 
uzun vadede diyalog ile çözülebilse de kısa vadede güvenlik önlemlerinin etkin-
liğinin arttırılmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer yandan Dom grupların genellikle 
yoksul ve sosyal dışlanmışlıkla karşı karşıya kalınan bölgelere yerleşmesi bu bölge-
lerde işsizliğin ve yoksulluğun yaygın olması bu grupları kendilerine işgücü alanın-
da rakip olarak görmelerine neden olmaktadır. Sosyal dışlanmışlıkla karşı karşıya 
kalan bu gruplar arasında her türlü gerginliğin önlenmesi ve gerilimi tırmandırarak 
kişilere ve yaşadıkları yerlere zarar verenlerin kısa zamanda cezalandırılabilmesi 
ve bu konuda verilecek eğitimlerin yanı sıra tüm idari ve adli soruşturma süreçleri 
kolaylaştırılmalıdır. Şiddet olayları hakkında açılacak adli soruşturmaların titizlikle 
sürdürülmesi temel hakların tesis edilmesi açısından vazgeçilmez olduğu kadar 
toplumsal barışın tesis edilmesi adına da önemlidir ve gereklidir.

 Stratejik Amaç

Ayrımcılıkla mücadele amacıyla toplumda farklılıklara saygının ve temel haklara 
dair farkındalığın arttırılması; ayrımcı uygulamaların ve nefret suçlarının önlemek
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 Sığındıkları ülkelerde vatandaşlık yasalarının Domlara karşı ayrımcılık gütme-
mesi, vatansızlığı engellemek için Domlara da vatandaşlık hakkının verilmesi, 

 Sığındıkları ülkelerde kamplarda kalma zorunluğunun kaldırılması, serbest do-
laşımına ilişkin mevzuatın ve uygulamasının Domlara karşı ayrımcılık içerme-
mesi,

 Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik olarak bölgelerde genel bilinç düzeyinin yük-
seltilmesi amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetler dü-
zenlenmesi,

 Ayrımcılıkla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla yasal mevzuatın ve idari 
süreçlerin iyileştirilmesi; ayrımcılığa dair şikâyetlerin çözümlenebilmesi için göç 
merkezleri ve STK’lar arası koordinasyonun, çözüm mekanizmalarının ve hak 
arama bilincinin geliştirilmesi,

 Çingenlere karşı ayrımcılığı, nefreti veya şiddeti kışkırtan medyaya karşı kanun-
ların gerçekten uygulanmasını temin edilmesi, basını, olayların iyice anlaşılması 
için mutlaka gerekli değilse, yazı ve haberlerde adı geçen şahısların etnik köke-
ninden söz etmemeye teşvik edilmesi,

 Çingene karşıtlığının tehlikelerini medya mesleğinden olanlara ve medya kuru-
luşlarına anlatmaya yönelik bütün girişimlerin desteklenmesi, 
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EK
İzleme ve Değerlendirme Göstergeleri

Stratejik Amaç: Çocuklar ve Eğitim

Dom çocukların göçmen mevzuatına göre diğer çocuklar gibi eşit fırsatlara ve eğitim 
hizmetlerine erişiminin sağlanması ve bu eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının sağ-
lanması

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Dom çocukların 
okula kayıt edilmesi 
ve eğitimini izleye-
ceği erken müdahale 
mekanizmalarının 
oluşturulması

Okul için bir 
müdahale meka-
nizmasının ve bir 
planın varlığı

Okul kayıt işlem-
leri için yürütülen 
faaliyetler 

Okula devam 
etmeyen ve kaydı 
olmayan öğren-
cilerin ortalama 
sayısı

Okullar, UNHCR ve 
Ülkelerin Göç İdare-
lerinden elde edile-
cek idari kayıtlar

Yoksulluk ve çocuk 
işçiliği nedeniyle 
okula devam edeme-
yen Dom çocukların 
ve ailelerinin ihtiyaç-
larının karşılanması 
için göçmen mer-
kezlerinden gelecek 
yardımların eğitim 
sistemiyle koordineli 
ve etkin bir şekilde 
ailelere ulaştırılması

Eğitim yardımları 
için Göç mevzu-
atın nitelikleri, 
aileleri yoksul olan 
öğrencileri takip 
eden mekanizma-
nın varlığı

Çocukların eği-
timlerine devam 
edebilmeleri için 
ailelerine yeterli 
ve etkin bir şe-
kilde ulaştırılan 
yardımlar

Eğitim ihtiyaçları 
karşılanan öğrenci 
sayısı, yoksulluk 
nedeniyle eğitimi-
ni bırakan öğrenci 
sayısı

Ülkelerin Göç İda-
releri, konuyla ilgili 
çalışan STK’lar, Okul 
İdaresi ve Eğitim 
Bakanlıkları tara-
fından sağlanacak 
olan idari kayıtlar

Dom öğrencilerin 
sosyal uyuma dair 
becerilerini geliştir-
mek için dil eğitimi-
nin öncelik olarak 
gerçekleştirilmesi

Dil öğrenimi için 
hazırlanan bir eği-
tim planın varlığı

Okullarda gerçek-
leştirilen bu etkin-
liklerin gerçekleş-
tiği okul sayısı

Dil eğitimine katı-
lan ve dil öğrenen 
öğrencilerin sayısı

Ülkelerin Göç İdare-
leri, UNHCR, STK’lar, 
Okul İdaresi ve Eği-
tim Bakanlıkları ta-
rafından sağlanacak 
olan idari kayıtlar

Sosyal entegras-
yonları ve uyum için 
ve okul ile bağla-
rını güçlendirmek 
amacıyla ders dışı 
etkinliklerin; sportif, 
kültürel ve sanatsal 
faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesi

Okulun sportif fa-
ailiyetlere uygun 
fiziki yapısı

Okullarda gerçek-
leştirilen müfredat 
dışı etkinliklerin 
sayısı (niteliklerine 
göre) ve bu etkin-
liklerin gerçekleş-
tiği okul sayısı

Sosyal yaşam 
ve iletişim be-
cerilerinde artış 
görülen öğrenci 
sayısı (Öğretmen-
lerle, öğrencilerle 
uygulanacak 
araştırmalarla 
ölçülecek)

Ülkelerin Göç İda-
releri, STK’lar, Okul 
İdaresi ve Eğitim 
Bakanlıkları tarafın-
dan sağlanan idari 
kayıtlar, nicel ve 
nitel araçlarla yapı-
lacak ölçümler
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ve her türlü ayrımcı-
lık algısının önlenme-
si, ayrımcılıkla müca-
dele ve temel haklar 
konusunda bilincinin 
geliştirilmesi

Milli Eğitim 
mevzuatında 
eşit muameleye, 
ayrımcılığa dair 
hükümlerin varlığı 
ve yeterliliği

Ayrışmanın, 
ayrımcılığın ön-
lenmesine; temel 
haklar bilincinin 
geliştirilmesine 
yönelik faaliyet 
sayısı

Eğitim personeli-
nin temel haklara 
ve ayrımcılıkla 
mücadeleye dair 
bilinç düzeyinde 
artış (nitel araş-
tırma araçlarıyla 
ölçülecek)

Ülkelerin Göç İdare-
leri, UNHCR, STK’lar, 
Okul İdaresi ve 
Eğitim Bakanlıkları 
tarafından sağlanan 
idari kayıtlar, nicel 
ve nitel araçlarla 
yapılacak ölçümler

Öğretmenlerin 
desteklenmesi ve 
öğretmenlere Dom 
kültürü ve yaşam bi-
çimi ile ilgili eğitimler 
verilmesi

Dom Kültürüne 
ilişkin yapılan 
araştırmaların 
varlığı

Dom kültürü ve 
yaşam biçimi ile 
ilgili faaliyet sayısı

Öğretmenlere ve 
personele eğitim 
ve danışmanlık 
programından 
faydalanan öğret-
men sayısı

Ülkelerin Göç İda-
releri, konuyla ilgili 
çalışan STK’lar, Okul 
İdaresi ve

Eğitim Bakanlıkları 
tarafından sağla-
nacak olan idari 
kayıtlar

Özellikle kız çocuk-
larının eğitimlerine 
devam etmelerinin 
önündeki engellerin 
kaldırılması ve erken 
yaşta evliliklerin 
önlenmesi için özel 
tedbirler alınması

Erken yaşta evli-
liklerin önlenmesi 
konusunda eğitim 
materyallerinin 
oluşturulması

Kız çocuklarının 
eğitimlerine de-
vam etmeleri için 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı

Eğitime kazandı-
rılan kız çocuğu 
sayısı

Ülkelerin Göç İda-
releri, konyla ilgili 
çalışan STK’lar, Okul 
İdaresi ve Eğitim 
Bakanlıkları tara-
fından sağlanacak 
olan idari kayıtlar

Ortak Göstergeler İlgili alanda mev-
zuat hükümlerinin 
sayısı ve yeterlili-
ği; idari mekaniz-
maların, kurumsal 
iş birliklerinin ve 
tedbirlerin sayısı/
niteliği

İlgili amaç için 
harcanan bütçe; 
ilgili amaç için 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı, 
sağlanan prog-
ramların niteliği/
standartları

Söz konusu 
hizmetlerden 
faydalanan Dom 
aile/birey sayısı; 
hizmetlerden fay-
dalanan ailelerin/
bireylerin yarar-
lanma düzeyi

Ülkelerin Göç İda-
releri, konyla ilgili 
çalışan STK’lar, Okul 
İdaresi ve Eğitim 
Bakanlıkları tara-
fından sağlanacak 
olan idari kayıtlar 
ve yapılacak araş-
tırmalar ve durum 
analizleri
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Dom grupların güvenceli ve insana yakışır işlerde istihdamının arttırılması 

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Dom grupların 
yoğun olarak 
yaşadığı bölgelerde 
istihdam ihtiyaçların 
belirlenmesiyle 
ve istihdam 
araştırmaları 
ışığında; istihdam 
hizmetlerinde ve 
mesleki eğitimde 
önceliklerin 
ve içeriklerin 
belirlenmesi

 Dom grupların 
kültürel özellikleri-
ne, yeteneklerine 
ve mesleki nitelik-
lerine göre hazır-
lanmış istihdam 
araştırmalarının 
varlığı

İlgili bölgelerde 
gerçekleştirilecek 
Domlara yönelik 
analizlerinin ve 
araştırmaların 
sayısı ve örneklem 
büyüklükleri

Gerçekleştirilecek 
analizleri ve istih-
dam araştırmaları 
sonucu hazırlana-
cak olan raporlar 
ve politika öne-
rileri

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  
STK’lar, Ülkelerin 
ilgili Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar

 Dom gruplara 
göçmen mevzuatına 
göre diğer Suriyeli 
göçmenlerle 
eşit fırsatların 
sağlanması amacıyla 
işverenlerin, sivil 
toplumun ve ilgili 
tüm paydaşların 
bir araya geldiği 
platformlar 
oluşturulması

 Yerleştikleri böl-
gelerdegöçmen-
lerle ilgili çalışma 
yapan STK’lar ve 
kamu kurum ve 
meslek odalarının 
a varlığı

 Kamu kurumu 
niteliğindeki 
meslek kuruluş-
ları ve STK’larla 
gerçekleştirilen 
ortak program ve 
etkinlik sayısı

Amaca yönelik 
olarak gerçek-
leştirilecek olan 
toplantıların ve 
etkinliklerin sayısı 
ve etkinliklere işti-
rak eden katılımcı 
sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  
STK’lar, Ülkelerin 
ilgili Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar ve 
ilgili STK ve meslek 
odaları tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar

Yerel ihtiyaçlara ve 
gereksinimlerine 
uygun mesleki 
eğitim programları 
düzenlenmesi ve bu 
programlardan daha 
fazla Dom grupların 
yararlanmasının 
sağlanması ve ucuz 
işgücünün önüne 
geçilmesi

Göçmenlerin 
ihtiyaçları ve 
işgücü piyasası 
gereksinimlerine 
göre mesleki 
eğitim ortaya 
koyan mevzuatın 
uygunluğu

Yerel ihtiyaçlara 
uygun olarak dü-
zenlenen mesleki 
eğitim programı 
sayısı

Mesleki eğitim 
programlarından 
faydalanarak 
eğitimini başarıyla 
bitiren kişi sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  
STK’lar, Ülkelerin 
ilgili Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar ve 
ilgili STK ve meslek 
odaları tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar ve 
ilgili akademik 
araştırmalar
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önlenmesi 
için faaliyetler 
düzenlenmesi ve bu 
konuda şikayetleri 
çözüme bağlayacak 
mekanizmaların 
oluşturulması

İş piyasasında 
ayrımcılığın ön-
lenmesine dair 
mevzuata yer 
alan ayrımcılık 
tanımlarının ve 
yaptırımların uy-
gunluğu

İş hayatında 
ayrımcılığın ön-
lenmesine yönelik 
olarak yapılacak 
faaliyet sayısı

Bu amaçla ortaya 
konulan mekaniz-
maların niteliği, 
faaliyete katılanla-
rın bilgi düzeyin-
de görülecek artış 
(nicel araçlarla 
ölçülecek)

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  
STK’lar, Ülkelerin 
ilgili Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar, 
STK’lar tarafından 
nicel araçlarla 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar

Zanaatkârlıkla 
geçimini sağlayan 
Dom grupların 
ürünlerini tüketicilere 
ve daha geniş 
pazarlara ulaştırması 
için gerekli 
önlemlerin alınması

Yerleştikleri böl-
gelerin pazara ve 
ürün pazarlanma-
sına uygunluğu 

Zanaatkarlıkla 
geçimini sağlayan 
kişilerin daha 
geniş piyasalara 
erişimlerinin 
sağlanması için 
gerçekleştirilen 
faaliyet sayısı

Sağlanan olanak-
lardan faydalanan 
zanaatkar sayısı, 
sağlanan olanak-
larla tamamlanan 
ticari işlemlerin 
boyutu

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  
STK’lar, meslek 
odaları, sendikalar 
ve Ülkelerin 
ilgili Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar 

Toplum Yararına 
Programlardan 
bir şekilde Suriyeli 
göçmenlerinde 
faydalanılması ve 
bu programların 
kamu hizmetlerine 
erişimine yönelik 
arabuluculuk 
gibi alanlarda 
faydalanılmak üzere 
geliştirilmesi

Kısa dönemli top-
lum izmetlerine 
yönelik iş akitleri-
ne dair mevzuatın 
ilgili hükümleri 
ve bu hükümlerin 
niteliği/esnekliği

TYP’nin gelişti-
rilmesine yönelik 
faaliyet sayısı

Hedef bölgeler-
de yaşayan ve 
TYP’den fayda-
lanan birey/hane 
sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  STK’lar, 
meslek kuruluşları, 
sendikalar ve 
Ülkelerin ilgili 
Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar

İstihdamda Dom 
kadınların işgücüne 
katılımlarının 
gerekirse girişimci 
özelliklerinin 
geliştirilmesi

Kadınların işgücü-
ne ve girişimciliğe 
yönlendirilmesine 
katkı sağlayan 
mevzuat hü-
kümleri

Kadınların istih-
dama katılımlarını 
ve girişimciliklerini 
geliştirmek ama-
cıyla gerçekleştiri-
len faaliyet sayısı

Sağlanan her tür-
lü mesleki eğitim 
ve istihdam des-
teklerinden, giri-
şimcilik destekle-
rinden faydalanan 
kadın sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  STK’lar, 
meslek kuruluşları, 
sendikalar ve 
Ülkelerin ilgili 
Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar
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ün Çocuk işçiliğini 
önlemek ve 
yeteneklerini 
geliştirecek 
etkinliklere 
yönlendirmek üzere 
gerekli tedbirlerin 
alınması

Çocuk işçiliğinin 
önlenmesine katkı 
sağlayan mevzuat 
hükümleri

Çocuk işçiliğini 
önlemek üzere 
gerçekleştirilen 
faaliyet sayısı

Önlenen çocuk 
işçiliği vaka sayısı 
ve çalışma haya-
tından eğitime 
yönlendirilen 
çocuk sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  STK’lar, 
meslek kuruluşları, 
sendikalar ve 
Ülkelerin ilgili 
Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar

Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının 
talepleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda 
Dom grupların 
ihtiyaçlarına göre 
eğitim programları 
geliştirilmesi ve 
bu kuruluşlarla iş 
birliği modellerinin 
oluşturulması

Talepleri ve 
ihtiyaçları doğ-
rultusunda Dom 
grupların ihtiyaç-
larına göre eğitim 
programlarının 
varlığı

Kamu kurumu 
niteliğindeki mes-
lek kuruluşları ile 
gerçekleştirilen 
ortak program ve 
etkinlik sayısı

Kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek 
kuruluşları ile ger-
çekleştirilen ortak 
programlardan 
faydalanan kişi 
sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan  STK’lar, 
meslek kuruluşları, 
sendikalar ve 
Ülkelerin ilgili 
Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar.

Ortak Göstergeler İlgili alanda mev-
zuat hükümlerinin 
sayısı ve yeterlili-
ği; idari mekaniz-
maların, kurumsal 
iş birliklerinin ve 
tedbirlerin sayısı/
niteliği

İlgili amaç için 
harcanan bütçe; 
ilgili amaç için 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı, 
sağlanan prog-
ramların niteliği/
standartları

Söz konusu 
hizmetlerden fay-
dalanan aile/birey 
sayısı; hizmetler-
den faydalanan 
ailelerin/bireylerin 
yararlanma düzeyi

Ülkelerin Göç 
İdareleri, konuyla 
ilgili çalışan   STK’lar, 
meslek kuruluşları, 
sendikalar ve 
Ülkelerin ilgili 
Bakanlıkları 
tarafından 
sağlanacak olan 
idari kayıtlar 
ve bu kurumlar 
tarafından yapılacak 
araştırmalar ve 
durum analizleri
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Dom gruplara yönelik sağlıklı yaşama dair farkındalığın ve genel sağlık okuryazarlık dü-
zeyinin artırılmasına dair faaliyetler yürütülmesi

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Domlara yönelik 
sağlıklı yaşama dair 
farkındalığın ve 
sağlık okuryazarlık 
düzeyinin 
arttırılmasına 
dair faaliyetler 
yürütülmesi

Sağlık taraması 
ile elde edilecek 
verilerin varlığı

Sağlığa dair 
farkındalığın ve 
sağlık okuryazar-
lığının geliştiril-
mesine yönelik 
faaliyet sayısı

Eğitim faaliyetleri-
ne katılan kişi sa-
yısı, katılımcıların 
bilgi düzeyinde 
sağlanan artış 
oranı (nicel araç-
larla ölçülecek)

Ülkelerin Göç 
İdaresi ve Sağlık 
Bakanlıkları, UN ve 
STK’lar tarafından 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar

Domların yaşadığı 
bölgelerde, bulaşıcı 
ve salgın hastalıklarla 
mücadele; bulaşıcı 
olmayan (kronik) 
hastalıklardan 
korunma, erken 
teşhis ve akılcı ilaç 
kullanımı; tütün ve 
madde bağımlılığının 
zararları gibi 
konulara yönelik 
farkındalığın 
artırılması

Sağlık taraması 
ile elde edilecek 
verilerin varlığı

Bulaşıcı ve kronik 
hastalıklar, bağım-
lılık konusunda 
farkındalığın arttı-
rılmasına yönelik 
faaliyetlerin sayısı

Yapılan eğitimlere 
/ toplantılara 
katılan kişi sayısı, 
katılımcıların bilgi 
düzeyindeki artış 
(nicel araçlarla 
ölçülecek)

Ülkelerin Göç 
İdaresi ve Sağlık 
Bakanlıkları, UN ve 
STK’lar tarafından 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
nicel araçlarla 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar

Sağlık hizmetlerine 
erişim ile anne 
ve çocuk sağlığı 
hizmetlerinden 
faydalanma 
konusunda bilgi 
düzeyinin arttırılması

Anne ve çocuk-
lara yönelik özel 
olarak yapılan 
sağlık taraması 
ile elde edilecek 
verilerin varlığı

İkinci ve üçüncü 
basamak sağlık 
hizmetlerine 
erişim konusunda 
farkındalığın arttı-
rılmasına yönelik 
faaliyetlerin sayısı

Yapılan eğitimlere 
/ toplantılara 
katılan kişi sayısı, 
katılımcıların bilgi 
düzeyindeki artış 
(nicel araçlarla 
ölçülecek)

Ülkelerin Göç 
İdaresi ve Sağlık 
Bakanlıkları, UN ve 
STK’lar tarafından 
sağlanacak olan 
eğitime ilişkin veri-
ler, gerçekleştirile-
cek araştırmalar/ta-
ramalar sağlanacak 
olan eğitime ilişkin 
veriler, nicel araçlar-
la gerçekleştirilecek 
araştırmalar/tara-
malar
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ün Uzun dönemli geçici 
yer değiştirmelerde 
(mevsimlik tarım 
işçiliği vb.) gezici 
sağlık hizmetleri 
sunumunun 
sağlanması

Mevsimlik işçilere 
yönelik sağlık 
taraması ile elde 
edilecek verilerin 
varlığı

Verilen gezici sağ-
lık hizmeti sayısı

Gezici sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanan kişi 
sayısı

Ülkelerin Göç 
İdaresi ve Sağlık 
Bakanlıkları, UN ve 
STK’lar tarafından 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
nicel araçlarla 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar

Ortak Göstergeler İlgili alanda mev-
zuat hükümlerinin 
sayısı ve yeterlili-
ği; idari mekaniz-
maların, kurumsal 
iş birliklerinin ve 
tedbirlerin sayısı /
niteliği

İlgili amaç için 
harcanan bütçe; 
ilgili amaç için 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı, 
sağlanan prog-
ramların niteliği/
standartları

Söz konusu 
hizmetlerden fay-
dalanan aile/birey 
sayısı; hizmetler-
den faydalanan 
ailelerin/bireylerin 
yararlanma düzeyi

Ülkelerin Göç 
İdaresi ve Sağlık 
Bakanlıkları, UN ve 
STK’lar tarafından 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar 
sağlanacak 
olan eğitime 
ilişkin veriler, 
nicel araçlarla 
gerçekleştirilecek 
araştırmalar/
taramalar
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Dom grupların yaşadığı bölgelerde yeterli barınma olanaklarına erişimin; sağlıklı yaşa-
nabilir bir fiziksel çevre, gerekli altyapı hizmetleri ve ulaşım olanakları gözetilerek sağ-
lanması

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Kalıcı bir konut 
olmadan herhangi 
bir arazi üzerinde 
geçici ikamet eden 
gruplar için ikamet 
edebilecekleri 
arsaların sağlanması 
ve acil önlem olarak 
prefabrik konutlar 
inşa edilmesi

Acil konut ihtiyaç-
larını ve çadırlarda 
kalmaya olanak 
tanıyan mevzuat 
hükümlerinin 
varlığı ve yeterlilik 
düzeyi

Konut ihtiyaçları-
nın tespit edildiği 
bölgelerin sayısı, 
nüfus büyüklüğü 
ve tespit edilen 
hak sahibi sayısı

Konut ve barınma 
olanaklarından 
(prefabrik ev 
çadır vs. dahil) 
faydalanan aile 
sayısı

Ülkelerde ki Göç 
İdareleri, UNHCR ve 
STK’lar tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar

Sağlıksız bir çevrede, 
kötü koşullarda ve 
yetersiz özelliklere 
sahip konutlarda 
ya da geçici 
konutlarda ikamet 
eden gruplara 
sosyal konutların 
ve yaşanabilir bir 
çevrenin sağlanması

Hedef bölgelerde 
konut ihtiyaçla-
rını karşılamaya 
olanak tanıyan 
mevzuatın ilgili 
hükümlerinin 
varlığı ve yeterlilik 
düzeyi

Konut ihtiyaçları-
nın tespit edildiği 
bölgelerin sayısı, 
nüfus büyüklüğü 
ve tespit edilen 
hak sahibi sayısı

Konut projelerin-
den faydalanan 
aile sayısı

Ülkelerde ki Göç 
İdareleri tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar

Ortak Göstergeler İlgili alanda mev-
zuat hükümlerinin 
sayısı ve yeterlili-
ği; idari mekaniz-
maların, kurumsal 
iş birliklerinin ve 
tedbirlerin sayısı/
niteliği

İlgili amaç için 
harcanan bütçe; 
ilgili amaç için 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı, 
sağlanan prog-
ramların niteliği/
standartları

Söz konusu 
hizmetlerden fay-
dalanan aile/birey 
sayısı; hizmetler-
den faydalanan 
ailelerin/bireylerin 
yararlanma düzeyi

İlgili kurumların ida-
ri kayıtları; yapılacak 
araştırmalar ve 
durum analizleri
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Dom grupların yaşadıkları bölgelerde insani yardımlardan, kamu hizmetlerinden (eğitim, 
danışmanlık vb.) faydalanma oranının arttırılması ve kamu hizmetlerine erişimin önünde-
ki tüm engellerin kaldırılması. 

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Kimlik kayıtlarının 
düzenli ve 
tutarlı olarak 
tutulmasının ve 
tüm Domların kayıt 
altına alınmasının 
sağlanması

Çadırlarda kalan 
dahil kamu da 
kimlik kayıt verile-
rinin varlığı

Hedef olarak be-
lirlenen yerlerde 
gerçekleştirilen 
veri toplama faa-
liyetleri

Demografik özel-
likleri ve temel 
ihtiyaçları hakkın-
da veri toplanan 
kimlik kayıtları ve 
örneklem sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri ve BM 
kayıtları

Göçmenlerle ilgili 
kamu hizmetlerine 
erişim, kamu 
kurumlarına 
başvuru konusunda 
bilgilendirme 
yapılması

Hedef bölgelerde 
Dom grupların 
profilleri, ihtiyaç-
ları ve sorunları 
üzerine yapılacak 
ön araştırmaların 
sayısı/niteliği

Sosyal yardımlar-
dan faydalanma 
yolları ve koşulları 
üzerine bilgilendi-
rici etkinlik sayısı/ 
bu etkinliklerin 
katılımcı sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri ve BM 
kayıtları

Dom gruplara 
yönelik hak 
ihlalleri konusunda 
bilgi düzeyinin 
ve farkındalığın 
arttırılması

Hak ihallelerine 
yönelik mevzuatın 
varlığı

Hedef bölgelerin 
ihtiyaçlarına uy-
gun hazırlanmış 
programlar, aile 
eğitimi müfredat-
ları sayısı/niteliği; 
amaca yönelik 
faaliyet sayısı

Amaca yönelik 
aile eğitimi, danış-
manlık ve sosyal 
destek program-
larından faydala-
nan aile sayısı

Ülkelerin Göç İda-
releri, BM ve STK’l-
karın araştırma ve 
idari kayıtlar

İnsani yardımların ve 
sosyal hizmetlerin 
etkinliğinin 
arttırılması 
için yaşadıkları 
bölgelerde Dom 
grupların demografik 
özellikleri ve temel 
ihtiyaçları hakkında 
verilerin toplanması

Hedef olarak 
belirlenen bölge-
lerde gerçekleşti-
rilen veri toplama 
faaliyetleri

Demografik özel-
likleri ve temel 
ihtiyaçları hakkın-
da veri toplanan 
nüfus evreni ve 
örneklem sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, BM ve 
STK’lkarın araştırma 
ve idari kayıtlar
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ve kamunun sivil 
toplum örgütlerinin 
eğitim ve istihdam 
bağlantılı proje 
desteklerinin Dom 
gruplara ulaştırılması 
için gerekli 
tedbirlerin alınması 
ve bilgilendirme 
çalışmalarının 
yapılması

İlgili amaca yöne-
lik olarak gerçek-
leştirilen faaliyet 
sayısı

İlgili amaca yöne-
lik olarak gerçek-
leştirilen mevzuat 
değişiklikleri ve 
idari düzenle-
melerin sayısı ve 
niteliği

Ülkelerin Göç 
İdareleri, BM ve 
STK’lkarın araştırma 
ve idari kayıtlar 

Yaşadıkları 
bölgelerde ailelerin 
ihtiyaçlarına uygun 
sosyal hizmet, 
danışmanlık 
hizmeti ve aile 
eğitimi programları 
tasarlanarak 
etkin bir şekilde 
uygulanmasının 
sağlanması

Hedef bölgelere 
yönelik aile 
eğitimi, 
danışmanlık 
hizmetlerine 
dair mevzuat, 
kurumsal 
yapılanma varlığı 
ve personel 
sayısı/niteliği

Hedef bölgelerin 
ihtiyaçlarına uy-
gun hazırlanmış 
programlar, aile 
eğitimi müfredat-
ları sayısı/niteliği; 
amaca yönelik 
faaliyet sayısı

Amaca yönelik 
aile eğitimi, danış-
manlık ve sosyal 
destek program-
larından faydala-
nan aile sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri, BM ve 
STK’lkarın araştırma 
ve idari kayıtlar

Kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik 
her türlü şiddetin 
ve istismarın 
engellenmesi 
ve erken yaşta 
evliliklerin 
önlenmesi için 
gerekli faaliyetlerin 
yürütülmesi 

Toplumsal cinsiyet 
eşitliği bilincinin 
arttırılmasına yö-
nelik faaliyetlerin 
içeriği ve sayısı

Toplumsa cinsiyet 
eşitliği farkında-
lığını sağlamaya 
yönelik etkinlik-
lere iştirak eden 
katılımcı sayısı ve 
katılımcıların bilgi 
düzeyinde artış

Ülkelerin Göç 
idaresi tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar, STK’lar 
faaliyetler testler 
ve nicel araçlarla 
sağlanacak veriler

Engelli hakları 
konusunda 
farkındalığın 
arttırılması, 
engellilerin tüm hak 
ve hizmetlerden 
etkin bir şekilde 
faydalanması 
ve işgücüne 
katılması için 
gerekli faaliyetlerin 
yürütülmesi

Engelli hakları 
konusunda hedef 
bölgelerde tüm 
ailelere yönelik 
gerçekleştirilecek 
faaliyet ve semi-
ner sayısı

Faaliyetlere iştirak 
eden katılımcı sa-
yısı, katılımcıların 
bilgi düzeyindeki 
artış, yasal hak-
lardan faydalanan 
engelli sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar, faaliyetler 
sonrası STK’lar 
ve ilgili sağlık 
konusunda ilgili 
kamu tarafından 
uygulanacak testler 
ve nicel araçlarla 
sağlanacak veriler
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ün Savaş travması 
yaşayan yaşlı ve 
çocuklara yönelik 
özel eğitim 
programları 
düzenlenmesi

Travma konu-
sunda hedef 
bölgelerde tüm 
ailelere yönelik 
gerçekleştirilecek 
faaliyet ve eğitim 
sayısı

Faaliyetlere iştirak 
eden katılımcı sa-
yısı, katılımcıların 
bilgi düzeyindeki 
artış, yasal hak-
lardan faydalanan 
kişi sayısı

Ülkelerin Göç 
İdareleri tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar, faaliyetler 
sonrası STK’lar 
ve ilgili sağlık 
konıusunda ilgili 
kamu tarafından 
uygulanacak testler 
ve nicel araçlarla 
sağlanacak veriler

Ortak Göstergeler İlgili alanda mev-
zuat hükümlerinin 
sayısı ve yeterlili-
ği; idari mekaniz-
maların, kurumsal 
işbirliklerinin ve 
tedbirlerin sayısı/
niteliği

İlgili amaç için 
harcanan bütçe; 
ilgili amaç için 
gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı; 
sağlanan prog-
ramların niteliği/
standartları

Söz konusu 
hizmetlerden fay-
dalanan aile/birey 
sayısı; hizmetler-
den faydalanan 
ailelerin/bireylerin 
yararlanma düzeyi

Ülkelerin sağlık 
Sağlık Bakanlığı, 
Göç İdaresi ve  
ve ilgili STK’ların 
idari kayıtları 
ve tyapılacak 
araştırmalar ve 
durum analizleri
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ünStratejik Amaç: Sosyal İçerme,Verilere Dayalı Politiklar ve Mevzuat De-
ğişiklikleri
Sosyal içerme politikalarının etkinliğinin arttırılması ve bu gruplara yönelik hizmetlerin 
standartlarının geliştirilmesi için politikaların verilere dayalı olarak belirlenmesi ve gerekli 
mevzuat değişiklikleriyle güçlendirilmesi 

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Dom grupların 
yaşadığı bölgelerde 
sosyo ekonomik 
profilleri, kamu 
hizmetlerine ve temel 
haklara erişimleri, 
beklentileri ve 
ihtiyaçları üzerine 
somut, gerçekçi 
ve ihtiyaçlara 
göre güncellenen 
göstergeler 
geliştirilmesi

Hedef bölgelerde 
Dom  grupların 
profilleri, ihtiyaç-
ları ve sorunları 
üzerine yapılacak 
ön araştırmaların 
sayısı/niteliği

Hedef bölgelerde 
yaşayan yoksul 
Dom grupların 
profilleri, sosyo-
ekonomik du-
rumları ve sosyal 
statüleri üzerine 
gösterge seti

Ülkelerin Göç 
İdarsi ve ilgili 
STK’lar tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar ve veriler

Sağlıklı bir izleme 
ve değerlendirme 
yürütülebilmesi 
için; araştırmalar 
yapılarak politikalara 
ışık tutacak veriler 
elde edilmesi, bu 
amaçla yapılan 
çalışmaların 
desteklenmesi

Hedef bölgelerde 
Dom grupların 
profilleri, ihtiyaç-
ları ve sorunları 
üzerine yapılacak 
araştırmaların 
sayısı/niteliği

Hedef bölgelerde 
grupların du-
rumları ve sosyal 
statüleri üzerine 
verilerin örneklem 
büyüklüğü ve 
güvenilirliği

Ülkelerin Göç 
İdarsi ve ilgili 
STK’lar tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar ve veriler

Verilere dayalı olarak 
belirlenecek olan 
politikaların sürekli 
olarak izlenmesinin 
sağlanması

Sosyal politikala-
rın izlenmesinde 
paydaşların katılı-
mına olanak sağ-
layan mevzuatın, 
kurumsal yapının, 
koordinasyonun 
varlığı

Politikaların ha-
zırlanmasında ve 
izlenmesinde ilgili 
paydaşların katı-
lımını sağlamak 
için faaliyetlerin 
sayısı ve niteliği

Verilere dayalı po-
litikaların sağlıklı 
bir şekilde uygu-
lanabilmesi için 
tüm paydaşların 
katılım sağladığı 
izleme, karar sü-
reçlerinin varlığı

Ülkelerin Göç İdarsi 
ve ilgili STK’lar tara-
fından sağlanacak 
idari kayıtlar ve 
veriler

Dom Gruplara 
yönelik sosyal içerme 
politikalarında 
sürdürülebilirliği ve 
etkinliği sağlamak 
amacıyla uygulanacak 
politikalara yönelik 
yasal değişiklikler 
gerçekleştirilmesi 

Hedef bölgelerde 
yaşayan grupların 
hayatlarını etkile-
yecek politikaların 
mevzuata geçi-
rilmesine yönelik 
faaliyet sayısı

Sosyal içerme 
politikalarının 
etkinliği için 
gerçekleştirilmiş 
olan mevzuat de-
ğişiklikleri ve ilgili 
yasa hükümlerinin 
sayısı ve niteliği

Ülkelerin Göç 
İdaresi tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar ve veriler
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ün Stratejik Amaç: Ayrımcılıkla Mücadele Ve Nefret Suçlarının Önlenmesi
Ayrımcılıkla mücadele amacıyla toplumda farklılıklara saygının ve temel haklara dair far-
kındalığın arttırılması; ayrımcı uygulamaların ve nefret suçlarının önlenmesi

  Yapısal 
Göstergeler

Süreç 
Göstergeleri

Sonuç 
Göstergeleri

Doğrulama 
Kaynakları

Ayrımcılıkla mücadele 
yönelik olarak 
Domların yerleştiği 
bölgelerde genel 
bilinç düzeyinin 
yükseltilmesi amacıyla 
kamu kurumları 
ve sivil toplum 
örgütlerinin faaliyetler 
düzenlenmesi

Ayrımcılıkla 
mücadele 
konusunda 
mevzuatın, 
kurumsal altyapının 
ve o bölgedeki 
personelin varlığı 
ve niteliği

Ayrımcılıkla mü-
cadele konusunda 
yürütülecek faali-
yetlere dair Dom 
gruplara iletişim 
ve eğitim planının 
varlığı, yapılacak 
eğitimlere dair 
yeterli müfredatın 
varlığı

Ayrımcılıkla 
mücadele konu-
sunda düzenlenen 
faaliyetlerin katı-
lımcı sayıları ve bu 
katılımcıların bilgi 
düzeylerinde artış 
oranı

Ülkelerin Göç 
idaresi ve ilgili 
STK’lar tarafından 
sağlanacak 
idari kayıtlar ve 
nicel araçlarla 
gerçekleştirilecek 
taramalar ve 
araştırmalar

Ayrımcılıkla daha 
etkin mücadele 
edilmesi amacıyla 
yasal mevzuatın 
ve idari süreçlerin 
iyileştirilmesi; 
ayrımcılığa dair 
şikayetlerin 
çözümlenebilmesi 
için göç merkezleri 
ve STK’lar arası 
koordinasyonun, 
çözüm 
mekanizmalarının ve 
hak arama bilincinin 
geliştirilmesi

Ayrımcılıkla mü-
cadelede yasal 
mevzuatın iyileş-
tirilmesine yönelik 
faaliyetlerin 
sayısı, hak arama 
bilincinin gelişti-
rilmesine yönelik 
faaliyetlerin sayısı

Ayrımcılıkla mü-
cadele konusunda 
üretilen raporlar 
ve mevzuat öne-
rileri, hak arama 
bilincinin geliş-
mesine yönelik 
faaliyetlere iştirak 
eden katılımcıların 
sayısı ve bilgi 
düzeylerinde artış 
oranı

Ülkelerin Göç 
İdaresi ve diğer ilgili 
STK’lar tarafından 
sağlanacak 
idari kayıtlar ve 
nicel araçlarla 
gerçekleştirilecek 
taramalar ve 
araştırmalar

Verilere dayalı olarak 
belirlenecek olan 
politikaların sürekli 
olarak izlenmesinin 
sağlanması

Sosyal politikala-
rın izlenmesinde 
paydaşların katılı-
mına olanak sağ-
layan mevzuatın, 
kurumsal yapının, 
koordinasyonun 
varlığı

Politikaların ha-
zırlanmasında ve 
izlenmesinde ilgili 
paydaşların katı-
lımını sağlamak 
için faaliyetlerin 
sayısı ve niteliği

Verilere dayalı po-
litikaların sağlıklı 
bir şekilde uygu-
lanabilmesi için 
tüm paydaşların 
katılım sağladığı 
izleme, karar sü-
reçlerinin varlığı

Ülkelerin Göç İdarsi 
ve ilgili STK’lar tara-
fından sağlanacak 
idari kayıtlar ve 
veriler

Dom Gruplara 
yönelik sosyal içerme 
politikalarında 
sürdürülebilirliği ve 
etkinliği sağlamak 
amacıyla uygulanacak 
politikalara yönelik 
yasal değişiklikler 
gerçekleştirilmesi 

Hedef bölgelerde 
yaşayan grupların 
hayatlarını etkile-
yecek politikaların 
mevzuata geçi-
rilmesine yönelik 
faaliyet sayısı

Sosyal içerme 
politikalarının 
etkinliği için 
gerçekleştirilmiş 
olan mevzuat de-
ğişiklikleri ve ilgili 
yasa hükümlerinin 
sayısı ve niteliği

Ülkelerin Göç 
İdaresi tarafından 
sağlanacak idari 
kayıtlar ve veriler





 Bu rapor, “Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeli Dom ve İlgili Diğer Grupların Haklarının 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Avrupa Komisyonu finansal katkısıyla, 

Kırkayak Kültür tarafından hazırlanmıştır, raporun içeriği yalnızca hazırlayanlara aittir 
ve Avrupa Komisyonu görüşlerini yansıtmamaktadır. 


