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Mevsimlik tarım işçiliğinde en alttakiler: Dom Çingeneleri 
 
Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği için her yıl yaklaşık olarak 1 milyon kişinin göç ettiği 
tahmin edilmektedir. Yüz yıllardır insanlar, baharın ilk aylarıyla birlikte, “ırgat” olma 
umuduyla yollara düşerler. Irgatlık; yoksulluğun, yoksunluğun, güvencesiz yaşamın, 
sömürünün, insan yerine konmamanın, dışlanmışlığın ve derin mağdurluğun diğer adıdır. 
Çocuklar okullardan alınır, evlerin kapılarına kilit vurulur, kamyon kasalarında, tren 
vagonlarında çıkılır yollara. Bu topraklarda nasıl ki sınıf büyük ölçüde etkinleşmiş ise 
çoğunlukla, yoksulluk da etnisiteyle kesişir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden yani, 
Kürt illerinden, başlar yolculuk.  Mevsimlik ve gezici tarım işçisi olarak pamuk, biber, 
şekerpancarı, bakliyat, üzüm ve sebze tarlalarında ve kaysı, elma, fındık ve narenciye 
bahçelerinde ırgatlığa gidilir. Mart ayından kasım ayına kadar aylarca derme – çatma 
barakalarda, çadırlarda, banyosuz, tuvaletsiz ve mutfaksız yaşanır. Kadın, çocuk, erkek ırgatlar 
toprak sahiplerinin, çavuşların ve elcilerin insafına bırakılır, yüz yıllardır bu tarihsel sömürü 
sürüp gider. Kır ve kent yoksullarının oluşturduğu mevsimlik tarım işçileri her türlü sosyal 
güvenceden yoksundurlar. Özellikle çocuk ve kadınların ucuz iş gücü olarak çalıştırılması, 
çocukların eğitimleri ve sağlıkları gibi temel insan hakları açısından büyük bir sorunlar 
yaratmaktadır. 
 

  
 
Diğer yandan, aynı işi yapan mevsimlik işçileri arasında etnik, coğrafi ve cinsiyete göre ücret 
farklılıkları ve ayrımcılıklar olmaktadır. Yapılan çalışmalar, mevsimlik tarım işlerinde 
çalışanların ağırlıklı olarak; Kürt, Arap, Çingene ve Gürcü kökenli oldukları, toplum tarafından 
“öteki” olarak görülen etnik grupların ucuz iş gücü olarak çalıştırıldıkları tespit edilmiştir. 
Domlar; yoksulluk ve ayrımcılık arasında göç yollarında 
Domlar, Tunus’dan İran’a, Ortadoğu ülkelerinin nerdeyse hepsinde yaşayan, tahmini sayıları 5 
milyon civarında olan Dom Çingeneleri olarak adlandırılan dünyadaki üç büyük ( Rom, Dom 



ve Lom)  Çingene grubundan biridir. Hint-Avrupa dil ailesinden Domari olarak adlandırılan 
dili konuşan bu topluluk, Türkiye’de çoğunlukla Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
yaşayan, sayıları 500 binin üzerinde olan yarı göçebe, kendi dilleriyle birlikte, yaşadıkları 
bölgelerdeki halkların dillerini de (Kürtçe, Arapça, Türkçe) konuşan çok dilli bir topluluktur. 
Yüz yıllarca, demircilik, kalaycılık, dericilik, sepetçilik, dişçilik, sünnetçilik, müzisyenlik, 
falcılık, gibi zanaatları icra eden Domlar, bu gün artık bu zanaatların geçerliliğini yitirmesiyle 
mesleksiz kalmışlardır. Tarihsel olarak bu meslekleri icra etmek için göçebe olarak yaşayan bu 
topluluklar son 50 yılda yarı göçebeliğe geçmişlerdi. Kentlerin çeperinde ki mahaller de (bu 
gün kentlerin merkezinde kalsa da), derme çatma evlerde, kışı geçirmek için, 3-4 aylığına 
yerleşik hayata geçer, yılın diğer aylarında göçebe olarak mesleklerini yapmak için konup 
göçerlerdi. Yüzyıllardır birlikte yaşadıkları halkların, iş aletleri, mutfak eşyaları, gibi 
ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan bu halk, nüfusun artması, sanayiinin ve seri üretimin 
gelişimiyle, atalarının zanaatlarını yapamaz duruma düştüler.  Özellikle Ortadoğu’da ki 
çalkantılı siyasal ve toplumsal yaşam, iç-savaş ve çatışmalı ortam bu insanların yaşamlarını gün 
geçtikçe zorlaştırmaya, birlikte yaşadıkları mahallere ve evlerine el konulmasıyla, yerleşik 
hayata geçen toplulukları yeniden göçebeliğe zorladı.* 
Türkiye’de Çingene nüfusuna dair kesin bilgiler olmamakla birlikte; Roman, Dom ve Lom 
gruplarının toplam sayısının, Avrupa Konseyi’ne göre, 5 milyona yakın olduğu tahmin 
edilmektedir. 
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de diğer etnik gruplar arasında Çingeneler en alttakiler 
olarak kabul edilmekte, ayrımcılığa uğramaktadırlar. Zanaatlarını yapamaz duruma gelmeleri, 
modern işletmelerde iş  bulmada ayrımcılığa uğramaları, eğitimde uygulanan etnik ayrımcılık, 
dışlanmışlık, gibi nedenler bu topluluğun hayatlarını gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Türkiye’de, 
son yıllarda, “Kentsel Dönüşüm” adı altında yürütülen projelerin, ilk önce en zayıf ve en alttaki 
grupların yaşadıkları mahallerde başlatılması tesadüf olmasa gerek. Bu yeni kentleşme 
modelinde marjinal ve öteki kabul edilen toplumsal grupların kent merkezlerinden, kent dışına 
atılması temel amaç olarak hedeflenmiştir. Eskiden kentlerin çeperlerinde olan Çingene 
mahalleri, kentlerin büyümesiyle, merkez de kalmış ve büyük rant alanlarına dönüşmüştür. Bu 
projeler kentlerde ki Çingene mahallerinin yıkılmasına ve mahalle halkının zorla yerlerinden 
edilmesine yol açıyor. Zorla yerinden edilen bu toplulukların bir kısmı yeniden yarı göçebe 
hayata dönmeye başlıyorlar. 
Atık toplayıcılığından mevsimlik işçiliğe en alttakiler 
Kentlerde yaşayan Çingenelerin erkekleri ağırlıklı olarak atık toplayıcılığı, seyyar satıcılık gibi 
geçici işlerde çalışırken, kadınları ise temizlik gibi gündelik işlerde çalışıyorlar. Yarı göçebe 
gruplar ise kış ayalarında çöplerde atık toplayarak ve inşaat gibi günlük işlerde çalışıyorlar. 
İlkbaharla birlikte mevsimlik tarım işçiliği için göçebe yaşama dönüyorlar.  Son yıllarda 
mevsimlik tarım işçileri içerisinde Roman ve Dom  gruplarının sayısında önemli ölçüde artış 
olduğu gözlenmektedir. Mevsimlik tarım işçileri arasında etnik, coğrafi ve cinsiyete göre 
uygulanan ücret farklılıkları, işçi temininin elci yada çavuş denen aracılara yapılması. Ötekinin 
“ötekisi” olarak kabul edilen Çingeneler iş bulmada da çok büyük ayrımcılığa uğramalarına 
sebep olmaktadır. İşverenler mecbur kalmadıkça ve zora düşmedikçe bu insanlara iş 
vermemekte. İş verse dahi, ücret ve iş koşulları açısından ayrımcılığa tabi tutmaktadır. Bu 
konuda yaptığımız görüşmelerde  pek çok Çingene diğer Kürt ve Arap işçilerin aksine 
kendilerine yevmiye verilmediğini, verilse de bunun çok düşük olduğunu, dile getirmişlerdir. 
Daha çok, “kabala” olarak tabir edilen, toptan işler aldıklarını, çocuk- kadın, tüm aile 
bireylerinin birlikte çalıştıklarını, günlüklerinin 10 – 20 liraya arasında olduğunu, söylediler. 
Örneğin 9 kişilik bir ailenin, 3 dönümlük bir tarla bezelyeyi bir günde topladığını, bu iş için 
yaklaşık 135 tl aldıklarını, söyledi. Maraş Göksün ilçesinde, pancar çapalayan Müslüm ve 11 
kişilik ailesi: “Günde yaklaşık 2,5 – 3 dönümlük iş yaptıklarını dönüm başına 40 -50 tl arası 
para aldıklarını, günlük yevmiyenin diğer işçiler için 30 – 40 lira arasında olduğunu, ama mal 



sahiplerinin kendilerine yevmiye vermek  istemediğini,” söyledi. Bunun nedenini sorduğumda; 
“kendilerinin etnik sebeplerden dışlandığını, tarla sahibinin zor durumda kalmasa iş 
vermeyeceğini, kendilerine iş veren toprak sahiplerinin genellikle yoksul köylüler olduklarını,” 
söyledi. Grup içerisinde genç bir kadın; “ Diğer ırgatlar bize Çingene deyip, bizimle aynı 
tarlada çalışmak istemiyorlar, bizim kadınları horluyorlar,” diyerek, mevsimlik işçiler 
arasında da ayrımcılığın boyutlarını dile getiriyor. 
Yine Amik ovasında dolaşan Ali ve ailesi; “iş olmadığını bu yüzden her gün, iş umuduyla, 
farklı bir bölgeye göç ettiklerini, işçisi gelmeyen yada işini çok daha ucuza yapmak isteyen 
tarla sahiplerinin kendilerine iş verdiklerini, çoğu kez anlaştıkları ücretleri dahi 
almadıklarını”, dile getiriyor.   
Gaziantep’den Ankara mevsimlik iş umuduyla gelen Bozan; “Bu yıl iş bulamadıklarını, 7 
kişilik, aile fertlerinin hepsinin mart ayından bu yana pek çok ili gezdiğini sonunda çaresiz 
kalıp Ankara’da hurda toplamaya başladığını, söylüyor. Kışları Antep’de geçirdiğin, hurda 
topladığını, çocukların okula gittiğini, martla birlikte, mevsimlik tarım işçiliği için yola 
çıktıklarını, söyleyen Bozan. Üç yıldır Suriyeliler** savaştan kaçıp geldi. Kim olsa canını 
kurtarmak, çocuklarını ailesini ölümden korumak için gelir, deyip. Şimdi Antep’de onlar atık 
topluyor. Her gün yüzlerce genç sokak sokak, çöp çöp geziyor. Ne yapsınlar ekmek derdi, diyor. 
Bu yıl iş az bu yüzden bize düşmedi, ben de 2 oğlumla burada atık topluyoruz, diyor. 
Kilis’de karşılaştığım Bulut ailesi 4 çadır, 17 kişiler. Diyarbakır’dan gelmişler. Önce buradan 
nohut ve mercimek toplayacaklar. Sonra da Tokat ve Erzincan taraflarına gidecekler. Eski 
model arabalarıyla dolaşıyorlar. Yıllarca fındık toplamaya gitmişler, ama oraya şimdi her kes 
gidiyormuş. “Bu yüzden bize iş düşmez, diyorlar. “Bizi zaten horluyorlar. Boş bir yere çadır 
kursak, ya zabıta ya jandarma gelip bizi kovuyor. Diğer işçilerde şikayet ediyor. Mal sahibi 
bize diğerlerine verdiği yevmiyeyi vermiyor, bizde ev geçindiriyoruz, bizim de çocuklarımız var, 
çalışmak zorundayız. Ucuz çalışın, diyorlar. Ucuz çalışınca da diğer ırgatlar, bize düşman 
oluyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çoluk çocuk aylarca dolaşıyoruz,” diyorlar. 
Mevsimlik tarım işçiliği çocukların okula devamlılığına da olumsuz etki ediyor. Mart ayından 
Kasım ayına kadar mevsimlik işçilerin, okul çağında ki, çocukları okulla gidemiyor. Çocuklar 
da aileleriyle birlikte gitmek zorunda kalıyorlar. Döndükleri zaman bir kısmı okulla uyum 
sağlıyor, özellikle kız çocukları okula gönderilmiyor. Gidenlerde bir yandan dışlanıyor, diğer 
yandan okuma yazmayı dahi öğrenemeden yeniden yollara düşüyor. Zehra 12 yaşında nisan 
ayda okulu bırakmış ve ailesiyle birlikte yola çıkmış, oda ailenin diğer fertleriyle birlikte ırgat 
olarak şekerpancarı tarlalarında çapa yapıyor, yani yabani ot ayıklıyor. Kasım ayına kadar 
Kayseri ve Sivas illerinde çalışacak. Mevsimlik tarım işçiliği süresince çocuklar; eğitim, 
beslenme yetersizliği, temiz içme suyuna erişememe, temizlik, gibi temel yaşam haklarından 
uzak yaşamaya çalışmaktadırlar. 
Türkiye’de yaşayan Çingene toplulukları tarih boyunca çok bu coğrafyanın renklerinden 
olmuşlardır. Çok kültürlülüğün bir zenginlik olarak öne çıktığı bu yüzyılda, Türkiye 
toplumunun bir parçası olarak kabul görmeleri, temel haklar açısından diğer tüm halklarla eşit 
görülmeleri, yine bu çağın gerekliliğidir. Çingenler toplumun geneli tarafından ayrımcılık, 
önyargı ve dışlanmaya maruz kaldıkları gibi diğer etnik ve dinsel azınlıklar, ekonomik ve 
toplumsal sınıflar tarafından da benzeri tavırları görmektedirler. Yani ötekinin “ötekisi” ve en 
alttakiler olarak yaşamaya çalışmaktadırlar. 
Görünen o ki, tarımsal iş alanları genişledikçe, mevsimlik tarım işçisi sayısı da artacak, farklı 
etnik gruplardan yoksullar bu alanlarda ucuz iş gücü olarak çalışmaya devam edecekler. 
Mevsimlik Tarım işçileri çalışma süreleri boyunca, her türlü hijyenden, sağlıklı yaşamdan, iş 
ve sosyal güvencesinden yoksun yaşamaya çalışacaklar. Bazıları daha yoksun ve yoksul olacak 
*Helpless people of Middle East: Gypsies are in tight spot - By Kemal Vural Tarlan |Cairo Post 
http://thecairopost.com/news/97107/op/helpless-people-of-middle-east-gypsies-are-in-tight-
spot 



Ortadoğu’nun kimsesizleri, çingeneler, zor durumda 
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ortadogunun-kimsesizleri-cingeneler-zor-durumda-43877 
**Türkiye’de; Suriye’de ki iç savaştan kaçan 1 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacının 
yaşadığı tahmin edilmektedir. Suriyeli sığınmacıların ucuz iş gücü olarak, çok düşük ücretlerle, 
mevsimlik işlerde dahil olmak üzere, çalıştırıldıkları, özellikle Amik ve Çukurova’da mevsimlik 
işçiler arasında çok fazla Suriyeli sığınmacı işçinin de yaşadığı  görülmektedir.  
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Kaynak:  
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