
 

 

 

 

Domlar: 

 

Suriye’nin “Öteki” Sığınmacıları 

 
 

 

Ayrımcılık, İzolasyon ve Sosyal Dışlanmışlık: Çapraz 

ateş arasında Suriyeli Dom Mülteciler 

 

Yönetici Özeti 

 

 

 

 

“Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye Sığınan Suriyeli Dom ve İlgili Diğer Grupların 

Haklarının Desteklenmesi Projesi” Ön Raporu 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Yönetici Özeti 

Bu rapor Kırkayak Kültür tarafından yürütülen “Lübnan, Ürdün ve Türkiye'ye Sığınan 

Suriyeli Dom ve İlgili Diğer Grupların Haklarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında, 

Suriye’den gelip Lübnan, Ürdün, Türkiye’ye sığınan ‘Suriye’nin “Öteki” Sığınmacıları: 

Domlar’ın yaşam koşulları, dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma biçimleri ve karşılaştıkları 

diğer problemleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Domlar, Ortadoğu halkları tarafından; Nawar, Çingene, Zott, Ghajar, Bareke, Gaodari, 

Krismal, Qarabana, Karaçi, Abdal, Aşiret, Qurbet, Mıtrıp, Gewende, Dom, Abdal, Tanjirliyah, 

Haddadin, Haciye, Arnavut, Halebi, Haramshe, Kaoli gibi isimlerle adlandırılan kökenleri 

Hindistan’a dayanan, peri-patetik topluklardan oluşurlar. Günümüzde Dom toplulukları; Mısır, 

İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin, Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik 

Arap Emirlikleri, gibi, Ortadoğu’nun neredeyse tüm ülkelerinde yaşamaktadır. 

Dom Toplumu, Ortadoğu coğrafyasında diğer halklarla birlikte yaşayan, peri-patetik 

topluluklardandır. 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, demircilik, kalaycılık, sepet, kalbur, deri işlemeciliği, gibi 

pek çok farklı alanda geleneksel zanaatları icra edip, hizmet veren ve bu hizmetlerin karşılığında 

besin – gıda maddeleri alan, göçebe – yarı göçebe topluluklardır. Özellikle son 50 yılda, üretim 

ilişkilerinin ve sanayinin gelişmesiyle birlikte geleneksel zanaatlarını yapamayan, topluluklar, 

büyük ölçüde, hurda atık toplayıcılığı, mevsimlik tarım işçiliği, gündelik işler, gibi çoğunlukla 

kayıt dışı alanlarda çalışarak yaşamaya çalışmaktadırlar.  

Ortadoğu'da, yıllardır süren savaş, çatışma ve şiddet ortamı, Dom toplumunu 

yerlerinden edilmesine sebep oldu. Bu coğrafyada son yıllarda yaşanan, iç savaş ve çatışmalı 

süreç Ortadoğu’da yaşayan Dom topluluklarını, savaşta taraf olmamalarına rağmen şiddet ve 

zorunlu göçe maruz bırakmıştır. Özellikle Suriye’de yaşanan çatışmalı ortam, bu ülkede 

yaşayan Dom topluluklarının komşu ülkelere sığınmalarına sebep olmuştur. Lübnan, Ürdün, 

Irak ve Türkiye gibi ülkelere sığınan Domlar bu ülkelerde de ayrımcılığa uğramakta ve 

dışlanmaktadır. Son yıllarda, Ortadoğu’daki çalkantılı siyasal ve toplumsal yaşam, iç-savaş ve 

çatışmalı ortam bu insanların yaşamlarını gün geçtikçe zorlaştırmaya başlamıştır. Yüzyıllardır 

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 çatışmaların 

yaşadığı 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 yönetimini 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 sürmüş, 

1995 yılında Yugoslavya'nın dağılması ile son bulmuştur. Bu süreç boyunca, bu ülke sınırları 



içerisinde yaşayan Roman/Rom toplumu büyük trajediler yaşamıştır. 1990'lı yıların başından 

itibaren dağılan doğu bloğu ülkelerinde ilk başta Çingeneler, özgürlüklerine kavuştuklarını 

sandılar. Ancak çok kısa bir süre içerisinde bu ülkeler ve parçalanmalar sonucu yeni oluşan 

ülkelerde aşırı milliyetçiliğin giderek yaygınlaşması sonucunda, ilk olarak, Çingeneler ırkçı 

saldırıların ve yabancı düşmanlığının baş hedefi oldular. Yeni kurulan ulus devletlerde yükselen 

milliyetçi dalga, ilk önce Çingene/Romanlara yönelmiştir. Bu coğrafyada yaşayan Roman 

toplumu sistematik şiddete ve katliama maruz kalmış, büyük bir bölümü diğer Avrupa 

ülkelerine sığınmak zorunda kalmıştır. 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki iç savaşlarda, yine tarafsız kalmalarına karşın 

Çingenler yeniden katliamlara maruz kalmışlardır. Özellikle Sırp Milisler çingenelerin 

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 arazilerine el konulmuştur. İç savaştan önce yüz 

binlerce Çingene yaşadığı Kosova'da savaştan sonra yalınızca 8 bin çingene ailesi kalmıştır. 

 

Bugün Avrupa’da Balkan Çingenleri olarak bilinen Romanlar, hem o ülkenin yerli 

Roman toplumu tarafından hem de o ülkelerin diğer halkları ve yöneticileri tarafından “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 edilmemesi toplumu giderek toplumsal yapı içerisinde 

alta itmiştir. Sosyal uyum programlarına 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 hızla 

artmıştır.  

Ülkelerin uyguladığı azınlık politikaları gereğince, Çingenlerin yaşadığı sorunlar, salt 

kültürel ve tarihi taleplerin ötesinde; yoksulluk, önyargı, ayrımcılık ve şiddet gibi gayri insani 

öğeleri de içinde barındırmaktadır. 

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, Roman/Çingene kurumları ve 

elbette bu çalışmanın yapıldığı üç ülke (Türkiye, Lübnan ve Ürdün) başata olmak üzere Suriyeli 

sığınmacıların yaşadığı tüm ülkeler, bu konuyla ilgili bir strateji oluşturmalıdırlar.  

Dom Toplumu, Ortadoğu coğrafyasında diğer halklarla birlikte yaşayan, peri-patetik 

topluluklardandır. 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, demircilik, kalaycılık, sepet, kalbur, deri işlemeciliği, gibi 

pek çok farklı alanda geleneksel zanaatları icra edip, hizmet veren ve bu hizmetlerin karşılığında 

besin – gıda maddeleri alan, göçebe – yarı göçebe topluluklardır. Özellikle son 50 yılda, üretim 

ilişkilerinin ve sanayinin gelişmesiyle birlikte geleneksel zanaatlarını yapamayan, topluluklar, 

büyük ölçüde, hurda atık toplayıcılığı, mevsimlik tarım işçiliği, gündelik işler, gibi çoğunlukla 

kayıt dışı alanlarda çalışarak yaşamaya çalışmaktadırlar.  

Dom toplulukları son 50 yıldır, Ortadoğu’da yerleşik hayata geçmeye başladılar. 

Asırlardır konakladıkları, kent çeperinde ki, yerlere derme çatma evler yapmış, zanaatlarını 

buradan icra etmeye başlamış, yarı göçebe bir yaşam sürmeye başlamışlardı. Özellikle son 20 

yıldır, Amerika’nın Irak işgalinden sonra, Ortadoğu’nun girdiği çatışmalı süreç bu toplulukları 

yeniden göçebeliğe zorlar hale geldiler.  



Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalı sürecin Dom toplukları üzerine etkilerini konu 

alan raporun saha çalışmaları Kırkayak Kültür – Dom Araştırmaları Atölyesi tarafından yapıldı. 

Raporu, Dom çalışmaları alanında uzman Kemal Vural Tarlan ve Roman çalışmaları alanında 

uzman Hacer Foggo’dan oluşan araştırma ekibi hazırladı. 

Araştırmacılar, Dom toplumunun Lübnan, Ürdün ve Türkiye’deki profilini, temel 

ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu ülkelerde toplulukların yaşadıkları yerleri içeren bölgesel bir 

haritalandırmayı da içeren, mevcut durum analizi yapmayı hedeflemiştir. Saha araştırmaları 

yapılırken Dom guruplarının bu ülkelerde yoğun olarak yaşadıkları bölgeler, daha önceki 

çalışmalara dayanılarak, belirlenmiş. 

Suriyeli Dom Sığınmacılar Ürdün, Lübnan ve Türkiye’de Mevcut Durum 

Suriye’de yaşanan iç savaş ve çatışmalı süreç 6 yılı geride bırakırken, bu süre boyunca 

yaklaşık 12 milyon Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı. BMMYK verilerine göre; 5,165, 502 

Suriyeli sınırı geçip diğer ülkeler sığındı. Türkiye’de kayıt altına alınan Suriyeli Sığınmacı sayısı: 

Türkiye’de 3,168,757, Lübnan’da 1.001.051, Ürdün’de ise 660,582 Suriyeli mülteci kayıt altına 

alındı. Ürdün’ün kuzeyinde ki Zaatari Mülteci Kampı yaklaşık 80 bin mültecinin yaşadığı bir 

şehire dönüşmüş durumda. 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. Bazı gözlemcilere göre bu sayı, bu tarihten bu yana gelenlerle birlikte 

1.5 milyonu aşmış durumda.  

Suriye’de yaşanan iç-savaşta, bu ülkede yaşayan tüm etnik gruplar ve dinsel azınlıklar 

“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 radikal cihatçı grupların bu topluluğa “yeterince 

Müslüman olmadıkları” gerekçesiyle evlerine ve mallarına el koyup, tehdit ve yer yer katliama 

varan şiddet uygulamaları, diğer taraftan da Baas rejiminin yok sayıp, dışladığı ve büyük 

bölümüne kimlik dahi vermediği bu topluluğu, çetin iç savaş koşullarında kıt kaynaklara ortak 

etmemek için, hiçbir zaman asli unsur sayılmayan, bu etnik gruptan kurtulmaya yöneltti. 

Rejim, bu topluluğun yaşadığı pek çok yerleşim yerini, muhalifleri barındıkları 

gerekçesiyle ağır bombardıman altında tutu. Örneğin Halep’te Haydariye gibi tarihsel olarak 

Dom Toplulukların yüzlerce yıldır yaşadığı yerleri tamamen boşalttı. 

Son 6 yıldır Suriyeli Domlar, radikal milisler 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 ve 

Avrupa ülkelerine de yaklaşık 150 bin Suriyeli Dom dağılmış durumda.  

Türkiye’de; Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, gibi  il ve 

ilçelerinde, Lübnan’da; Bekaa Vadisindeki yerleşim yerlerinde ve Dom grupların kamp yerleri 

olan Deir Zanoun ve Al Marj’da , Beyrut’ta Sabra-Hay el Gharbeh mahallesinde,  Ürdün’de ise 

Al-Qweismeh, Amman , Mustanada, Dleel, Al Taliah, Irbid, Jarash, Mustanada, Mafraq, Al 

Zaqra, Dleel (Adduleyl) gibi yerleşim yerlerinde Suriyeli Dom gruplarla görüşmeler yapılmış. 

Bu araştırma için saha çalışması boyunca yaklaşık 700 Dom toplumundan kadın, genç kız, çocuk 

ve erkekle birebir ve 35 ayrı grupla görüşmeler yapıldı. 



 DOM MÜLTECİLERİN TEMEL SORUNLARI 

 

Ayrımcılık 

Görüşmeler sonucunda;  

- Dom topluluğu üyeleri; çok ağır koşullarda yaşadıklarını, kendilerine dilenci, Çingene 

dendiğini ve evden dışarı çıktıklarında bu tür önyargı ve nefret söylemine maruz kaldıklarını 

ifade etmişlerdir.  

- Kadınlar gündelikçilik yaparken erkekler de inşaat ya da kâğıt toplayıcılığı işlerinde ve diğer 

iş yerlerinde dışlandıklarını, ayrımcılık ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir.  

- Üç ülkenden Sivil Toplum Örgütlerinin çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde; sivil toplum 

alanında çalışanların 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 nedenlerinden birini oluşturmakta. 

- Dom topluluklarının kaldıkları yerlerde, Suriyeli diğer mültecilerin çocuklarının kabul eden 

toplum merkezleri ve eğim kurumları Dom çocuklara kapılarını kapatmaktadır. Özellikle 

Domlar dışında, Arap, Kürt ve Türkmen mülteci aileler kendi çocuklarının gittikleri okullarda 

“Çingene çocuklarını” istemediklerini sık sık dile getirmişlerdir.  

 

 

İSTİHDAM ve İŞSİZLİK 

- 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, trikotaj, ayakkabı 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. İş verenlerin sık 

sık ücretlerini vermeden kendilerini işten çıkardıklarını, bu yüzden sık sık yer 

değiştirdiklerini söylemektedirler.   

- Topluluk üyeleri şehir ve kasabalarda, inşaat, hamallık, bahçe temizliği, gibi geçici 

işlerde ve tarımsal alanlarda mevsimlik işlerde çalıştıklarını, ücretlendirme yapılırken 

kendilerine ayrımcılık yapıldığını, kendilerine normal ücretin yarısından daha az bir 

ücret ödendiğini ifade etmektedirler.  

- Geleneksel meslekleri olan müzisyenliği hala sürdüren topluluk üyeleri, üç ülkede de 

eğlence sektöründe, 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 etmektedirler. Buralarda da ücret açısından 

ayrımcılığın yoğun olduğunu görüşmelerde belirtilmektedir.  

 

BARINMA SORUNU 

Suriyeli Dom topluluklar sığındıkları ülkelerde;  

- Göçebe olarak çadırlarda yaşayanlar 

- Kentlerin varoşlarında yaşayanlar,  

- Kentlerdeki Roman ya da Dom mahallerinde kiralık 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. 

Sığınıkları ülkelerde; ev ve çadır yeri kirası, elektrik ve su faturalarını ödeyemediklerini, 

kendilerine kiralık ev verilmediğini, verilse dahil beli bir süre sonra bunlar Çingene 

diyerek komşuların şikâyeti üzerine ev sahiplerinin kedilerini evden çıkardıklarını 

belirtmişlerdir. Yaşadıkları mahallerde muhtarların ve diğer kamu kurumlarının 

kendilerini kayıt etmediklerini bu nedenle, Suriyeli mültecilere verilen kimlik kartlarını 

alamadıklarını, sosyal yardımlardan büyük ölçüde yararlanamadıklarını, çocuklarını 

okulla kayıt edemediklerini belirtmişlerdir. 

Topluluk üyeleri, göçebe hayata yeniden dönme nedenlerinin yaşadıkları bu dışlanma 

olduğunu belirtmektedirler. Türkiye ve Ürdün’de kurulan mülteci kamplarına gidip 

yaşamak istemediklerini, kampların güvenlik güçleri tarafından kontrol edildiğini, 

kendilerinin bu kamplarda yaşayan diğer topluklar tarafından yoğun ayrımcılığa 

uğradığını, özellikle kadın ve çocukların, fiziki ve psikolojik, şiddete varan ayrımcılık 

ve dışlanmaya maruz kaldıklarını belirtmektedirler.  

 

SAĞLIK 

Yapılan görüşmelerde topluluk üyelerinin; koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşmada 

büyük sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Zorunlu olmadıkça, acil durumlar dışında, 

hastane ve doktora gidilmediği, gebe kadınların gözlenmesi, bebeklerin aşılarının 

yapılması, engeli ve kronik hasatların ilaç ve tıbbi destek konusunda büyük sorunlar 

yaşadığı tespit edilmiştir. Topluluğun Türkiye’de sık sık yer değiştirmesi, geçici koruma 

altındaki Suriyelilere verilen yabancı tanıtım kartlarının sadece verildiği ilde geçerli 

olması sebebiyle, sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını zorlaştırmaktadır. Lübnan ve 

Ürdün’de ise uluslararası örgütlerin sağlık hizmeti verdiği kurumlara erişimde sorun 

yaşadıklarını, ilaç ve diğer tıbbi malzemelere ücretsiz ulaşamadıklarını 

belirtmektedirler.   

Sağlık alanında; 

- Kadınların, bebeklerin ve çocukların koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı 

yaşadıkları. 



- 2. basamak sağlık hizmetlerine ve Hastaneye gidenlerden ücret talep edildiği 

- Çocuk aşıları konusunda sorunlar yaşanmakta, 

- Özellikle çocuklarda aşırı beslenme yetersizliği görülmekte, 

- Ciddi sağlık sorunlarının bulunduğunu ancak kimlikleri olmadığından dolayı bu 

hizmetlere ücretsiz ulaşmalarının imkânsız olduğunu, dolayısıyla da birçok hastanın 

tedavi edilemediği, 

- Hamile kadınların düzenli sağlık takiplerinin yapılması, bebeklerin ve çocukların sağlık 

durumlarının takip edilmesi ve tıbbi bakımlarının karşılanması, 

- Barınmadan kaynaklı olarak, topluluk üyelerinde salgın hastalık riskinin olduğuna 

- Görüşmelerin yapıldığı ailelerde, tifo, nefes darlığı, astım, bronşit ve Koah, gibi 

hastalıkların yaygın olduğu, 

- Son dönemde topluluk içerisinde Tüberküloz, leishmania (Şark çıbanı), gibi bulaşıcı 

hastalıkların yaygınlaştığı tespit edilmiştir. 

 

TEMİZ SUYA ERİŞİM ve HİJYEN 

Suriye’den komşu ülkelere sığınan Dom toplulukları, yaşadıkları yerlerde temiz suya 

ulaşmada büyük zorluklar çekmektedirler.  

- Türkiye’de yaşadıkları mahallelerde, sığındıkları eski, yıkılmak üzere olan evlerde 

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. Sürekli 

hareket halindeki gruplar, genellikle şehirlerin çeperlerine, köylerin yakınlarına, tarihi 

“göç mekanlarında” konaklamaktadır.  Buralarda sağlıksız su kaynakları olan dere ve 

nehirlerden su ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.  

- Tarımsal alanlara, sanayi 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 yüksek 

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.  

 

Dom çocuklar ve eğitim  

UNHCR verilerine göre; Lübnan’da yaşayan Suriyeli Mültecilerin %38.1’i ( yaklaşık 

380 bin) 5-17 arasında çocuklardan oluşmaktadır. Bu rakam Ürdün için % 35.6 ( 

yaklaşık 235 bin), Türkiye için ise %31 (yaklaşık 960 bin) olup, toplamda üç ülkede, 

kayıt dışı çocuklarla birlikte bu sayı 2 milyona yaklaşmaktadır.  

Suriyeli mültecilerin yaşadığı ülkelerde, çocukların eğitimi, altı yılı aşkın bir süredir 

temel sorun alanı olarak geçerliliğini korumaktadır.  



Dom çocukların temel sorunları; 

- Okul devamsızlığı ve öğrenim hayatına katılımın düşük oranda olması, 

- Oyun hakkı, (bir çocuğun en temel haklarından biridir) 

- Yetersiz beslenme, 

- Çocuk İşçiliği, 

- Erken Evlilik, 

- Temiz suya erişememe 

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 okulla 

devam edememektedir. 

Çocuk İşçiliği 

 

Üç ülkede yapılan saha çalışmalarında, 15-17 yaşları arasında olan Dom ailelerin 

çocuklarının farklı sektörlerde çalıştıkları gözlemlenmiş ve kendilerince de belirtilmiştir. 

Özellikle aileleri ile birlikte hurda toplama, yardım toplama, yazları tarlalarda, sanayi ve çeşitli 

hizmet sektörlerinde ucuz işçi olarak çalıştıkları gözlemlenmiştir. 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 zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemesi, zorunlu eğitim hayatına 

katılamamaları gibi önemli ve ciddi problemler yaşanmaktadır.  

Ayrıca Dom ailelerin çocuklarının sahip oldukları etnik kimlikten dolayı ayrımcılıklarla 

karşılaştıkları, zaman zaman fiziksel şiddete maruz kaldıklarını da belirtmişlerdir.   

 

Çocuk İstismarı 

Dünya Sağlık Örgütü’nce, “çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde 

etkileyen, bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan 

davranışlar” çocuk istismarı olarak kabul edilmektedir. Çocukların, ana-babalarının ya da 

başkalarının bakımında iken “bedensel ve zihinsel şiddetin her türünden” korunmaları gerektiği 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme’mde de yer almaktadır.  

  

Üç ülkede de yapılan saha çalışmalarında, Dom çocukların çeşitli boyutlarda 

istismarlara 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.   

 

GÖÇ VE KADIN  

 



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. 

Yapılan görüşmeler, Suriyeli mülteci kadınlara karşı toplumdaki bu algı, sıra Dom kadınlara 

geldiğinde etnik kökenleri, kimlikleri ve cinsiyetleri üzerinden bu önyargının artmasına neden 

olmaktadır. Sokağa çıkıp yardım toplamak zorunda kalan kadınlar her türlü istismara, cinsel 

şiddet ve tacize açık hale gelmektedir.  

 

Dom Grupları ve Kadın Sağlığı  

 

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 

 

Dom grupları ve yaşlılık 

Yapılan saha çalışmasında sayısal olarak az sayıda yaşlı Dom bireylere rastlanmıştır. Yaşlıların 

özellikle sağlık problemleri yaşadıkları, yasal statü nedeniyle sağlık hizmetlerinden 

faydalanamadıklarını belirtmişlerdir.  

Yaşlılığın getirmiş olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimler ve mültecilik psikolojisinin, 

yaşlı Suriyeliler üzerinde de önemli etkileri vardır.  

Özellikle sağlık, yoksulluk, barınma, yalnızlık, ölüm korkusu, savaş travmaları göz önüne 

alınarak bütünsel çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

 

 

Dom Grupları ve Engellilik  

 

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 gözlemlenmiştir.  

  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.  

 

Veri ve İzleme Mekanizması  

Suriye’den komşu ülkeler (Türkiye, Ürdün, Lübnan) sığınan yerleşik ve sürekli hareket hallinde 

olan bu Dom grupların nüfusuna ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu grupların sosyo-

ekonomik profilleri, kamu hizmetlerine ve temel haklara erişimleri, beklentileri ve ihtiyaçları 



üzerine somut, gerçekçi ve ihtiyaçlara göre güncellenen göstergeler geliştirilmesi 

gerekmektedir. 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.   

 Üç ülkede yaşayan Dom toplulukların büyük bir kısmı şehir ve kasabalardaki tarihi Dom 

mahallerinde yaşamakla birlikte, çeşitli nedenlerle hareket halinde olan ve her türlü temel 

ihtiyaçtan yoksun bu grupların temel hizmetlere yani eğitim, barınma, istihdam, sağlık, sosyal 

yardımlara erişimini kolaylaştırmak 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tespitler ve öneriler 

-  Acil olarak barınma, gıda, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ihtiyaçlarının giderilmesi 

gerekmektedir. 

- 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 

- Sağlık ve ilaç konusunda acilen adım atılması gerekmektedir. Sağlık taraması yapılması 

vb., 

- Dom ailelerin istemedikleri kampa götürülmeyecekleri sözü verilerek kayıt altına 

alınması, uluslararası koruma altına girmeleri sağlanmalıdır. 

- Kendi isteği olmadan hiçbir Dom topluluk üyesi kampa gönderilmemelidir. 

- Yerel yönetimlerin mahallede aşevi kurarak düzenli sıcak yemek dağıtması.  



- Çok acil temel hizmetlere erişimleri sağlanmalı, kimlik, sağlık taraması vb. 

- 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 

psikolojisinin, yaşlı Domlar üzerinde ki etkileri rehabilitasyon desteğiyle hafifletilmelidir.  

- Erken evliliğin önlenmesi için toplumsal cinsiyet temeli eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

Genç kadınların eğitimi ve meslek edinmesi programlar oluşturulmalıdır. 

- Kadınların cinsel korunma ve sağlık hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, 

bu konuda bilgilendirmeleri için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.  

- Kadınların hijyenik materyallere ulaşması için sivil toplum ve sağlık kurumları ortak 

çalışmalar yapmalıdır. 

- Topluluk üyelerinde salgın hastalık risklerine karşı önlemler alınmalı, sağlık taramaları 

sıklaştırılmalıdır. 

- 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 alınarak bu 

gruba mesleki eğitimler verilerek ucuz işgücüyle çalışmalarının önüne geçecek mekanizmalar 

oluşturulmalıdır. 

- Sahip olunan yaşam tarzlarından ve etnik kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğrayan 

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 programları profesyoneller tarafından geliştirilmelidir. 

- Çocuk koruma mekanizmaları güçlendirilmeli Dom çocuklar her üç ülkedeki çocuk 

koruma sistemlerine dahil edilmeleri için önlemler alınmalıdır. 

- Çocukların eğitimi için alanlar oluşturulması için STK’lara izin verilmeli ve çocuklar 

bu merkezlerde örgün eğitime yönlendirilmelidir.  

- Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitime dahil edilmesi gerekmektedir. 

- Okulların rehberlik servislerine destek sunulmalı, Dom çocukların bu servislerden 

faydalanmaları gerekmektedir.  

- Okul sosyal hizmeti servisi üç ülkede kurulmalı, devamsızlık, istismar gibi vakaların 

takibi, mülteci ve Dom ailelerinin ziyaretleri, çocuk, okul ve aile üçgeninde daha aktif çalışarak, 

çocuk ve okul arasındaki entegrasyonu sağlamakta görev almalıdır. 



-  Engelli bireylere yönelik olan hizmetlerden Domların ve mültecilerin faydalanması 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 faydalanmaları 

gerekmektedir.  

- Rehabilitasyon merkezlerine erişim konusunda yerel otoriteler rol oynamalıdır.   

- Mobil sistem kurulmalı ve engellilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması noktasında 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.  


