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Göç Yolunda Geçen
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Çocukluk

Türkiye’de en az bir milyon çocuk merdiven altı tekstil atölyelerinde, gözden ırak sanayi bölgelerinde,
sokaklarda, tarlalarda ve hizmet sektörünün çeşitli alanlarında ağır koşullar altında çalışıyor.1

Tekrar ediyoruz, bir milyon çocuk.
Ülkemizde toplam 81 il var. Bir milyondan fazla nüfusu
olan şehir sayısı ise 20. Yani, ülkemizde çalışan
çocukların sayısı, diğer 61 ilin her birinin nüfusundan
daha yüksek.2 Üstelik bu sayı ülkemize sığınan Suriyeli
mülteci çocukların da kayıt dışı iş gücüne eklenmesiyle
giderek artıyor.3,4 Sokaklarda, restoranlarda ve çeşitli
işletmelerde çalışan çocukların maruz kaldıkları
sömürüye hepimiz tanıklık ediyoruz. Ancak, bu
çocukların büyük bir kısmı da gözlerden uzakta, kırsal
alanlarda çalışıyor. Türkiye’de 400.000’den fazla çocuk
aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor.5
Resmi kayıtlara geçen iş cinayeti rakamlarına göre
son üç buçuk yılda 100’ün üzerinde çocuğun yaşamını
yitirdiği tarım sektörü, Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) tarafından çocuk işçiliğinin en kötü üç biçiminden
biri olarak tanımlandı.6,7 Çünkü mevsimlik tarımda
çocuklar haftada altı gün, günde 12 saate kadar varan
vardiyalarla yılın dokuz ayı, yaz kış demeden çalışıyor.8
Eylül’ü geride bıraktık. Okullar açıldı. Ancak bazı
çocuklar sınıflara eğitim almaya giderken bazıları
tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Yaptığımız alan
araştırmaları, mevsimlik tarımda çalışan Türkiyeli
çocukların %50’sinin okullar açıldığında okulda değil

tarlada olacağına işaret ediyor. Suriyeli çocuklar
söz konusu olduğunda ise bu oran daha da vahim
bir seviyeye yükseliyor. Okula gidemeyen çocuklar,
sonbahar aylarında da gözlerden uzak, tarladan tarlaya
göç yollarını takip ederek zor koşullar altında çalışmaya
devam ediyor.
Soframıza koyduğumuz her besinde ve kullandığımız
her tarım ürününde mevsimlik tarım işçisi çocukların
emeği olduğunu biliyoruz. Hayata Destek Derneği Çocuk
Koruma Programı ekibi olarak 2016 yılının Temmuz
ve Ağustos aylarını Adana’da mevsimlik tarım işçisi
aileler ve çocuklarıyla geçirdik. Psiko-sosyal destek ve
farkındalık çalışmalarımızla temas ettiğimiz Suriyeli ve
Türkiyeli ailelerin yaşadıkları çadır alanlarında onlarla
biraraya gelerek hayatlarını, kaygılarını ve hayallerini
onların kendi ağzından dinledik. Gündelik yaşantımızda
tükettiğimiz birçok ürün için emeği sömürülen tarım
işçisi çocukların hayatlarını sizlerle de paylaşmak
istedik.*
Çünkü bilirseniz görmezden gelemezsiniz.
Bir kez daha tekrarlıyoruz; Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!
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Samet’in Bir Günü
Samet’in Bir Günü
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Yedi çocuklu bir ailenin en küçüğü. Nüfus kâğıdı 14 yaşında diyor, oysa daha
küçük görünüyor. Samet Urfalı, fakat son dört yıldır mevsimlik tarım işçisi
ailesiyle çalışmak için geldikleri Adana’da, şehir merkezinden 30 km kadar
uzaktaki çadır alanında yaşıyor. Yeşil gözlü, uzun boylu, güleç bir çocuk Samet.
Üstelik hoşsohbet. Laf lafı açıyor, Samet bize işin aslını anlatmaya başlıyor.

Babası onu nüfusa bir yaş büyük kaydettirmiş. Nedenini soruyoruz, arkadaşı
araya giriyor; “Erken ölmesin diye hocam!” Samet’in iki abisi var; biri 15, diğeri 18
yaşında. “Babam” diyor, “onların da yaşını büyük yazdırmış.” Onlar da çalışıyor.
“12’den (yaşından) yukarı çalışıyorlar işte” diyor Samet. Arkadaşı yine söze dahil
oluyor; “Hocam” diyor, “Yaşa değil, boya bakıyorlar. Boyu uzunsa, çalışabilir.”
Samet’in okula kaydı var. 10 yaşındaki kız kardeşi Ayşe’nin de… Ancak ikisi de
bir yıl okuldan geri kalmış. Samet ve Ayşe yalnız değiller. Eğitim kurumlarıyla
yaptığımız görüşmelerde öğreniyoruz ki onlar gibi mevsimlik tarım işçisi ailelerin
çadırlarda yaşayan çocuklarının azımsanamayacak bir kısmı düzenli olarak okula
devam etmekte zorluk çekiyor. Bazı çocuklar okula kayıtları olmasına rağmen
dersliklere hiç adım atabilmiş değil. Okul konusu açılınca, Samet’e hayallerinin
ne olduğunu, büyüyünce ne yapmak istediğini soruyoruz. “Öğretmen olmak
istiyorum. Hayata Destek var ya, orada çalışırım” diyor. Aslında 13 yaşında olan
Samet’ten rica ediyoruz, bize bir gününü şöyle anlatıyor:
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Saat
Nerede?

Ne Yapıyor?

Ne Diyor?

05:00

Çadırın içinde

Uyanıyor

05:30

Traktör
kasasında

Tarlaya çalışmaya
gidiyor

‘(Tarla yolunda) kavga da oluyor kaza da. 11-15
ambulans gelmişti bir kazada. Köy yolundaydık.’

06:00

Tarlada

Domates topluyor

‘Domates (toplamak) en zoru. İnsanı mahvediyor.
2 ay çalıştım orada. Sabahtan akşama
kadar bükülüyorsun, bitmiyor... (Ağrı) nasıl
hissetmeyeyim ben yan olmuşum böyle.’

09:00

Tarlada

Kahvaltı yapıyor

‘(Tarlada) çalışıyoruz (sabah 9’a kadar), yarım
saat dinleniyoruz, 09:30’a kadar kahvaltı yapıp
dinleniyorsunuz yani. Sonra yine domates
topluyoruz 1’e kadar. Öğle yemeği. 2’de tekrar
başlıyoruz. Sonra da saatiniz dolana kadar
domates topluyorsunuz.’

09:30

Tarlada

Domates topluyor

‘Biberi makasla kesiyorum. Böyle (eğilerek).
Makasla kesiyoruz. Parmağını kesen çok oluyor.
Domateste makas kullanılmıyor, ellerinle
topluyorsun eğilerek. Kovayı bacaklarının arasına
koyuyorsun, kovayı doldurana kadar topluyorsun.
Ama hıphızlı. Biber ve meyvede makasla keserek
topluyorsun.’

13:00

Tarlada

Öğle yemeği yiyor

‘Domates, biber, salatalık yiyoruz...’

14:00

Tarlada

17:00

Traktör
kasasında

Çadır alanına dönüyor.

19:00

Çadır
alanında

Yemek yiyor, hijyenik
olmayan koşullarda
çadır alanında
vakit geçiriyor, bir
sonraki gün kimlerin
çalışacağını öğreniyor.

22:00

Çadırın içinde

Bir sonraki gün
işe gitmek üzere
uyumaya hazırlanıyor.

‘Çalışmak mı? Ne sevmesi hocam, zor çok zor,
güneşin altında o kadar saat durabilir misiniz,
10 saat? 10 dakika duramazsınız.’

‘Akşamları elçilerle( iş aracıları) liste hazırlıyorlar,
her evin ismi yazılıyor. Ağaları (tarla-bahçe
sahiplerini) arıyorlar, kaç kişinin gideceğini
yazıyorlar, hangi evden kaç kişinin gideceğini
yazıyorlar.’
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öğrendiklerinden, çadırlarından karasinek eksik olmuyor.
Kimi çadırların yanına odunlar yığılmış, kimisinin önünde
kuruması için güneşe serilmiş salçanın olduğu tepsiler…
Bir başka çadırın yanına ufak bir alana sac yerleştirilmiş,
zamanı geldiğinde kadınlar ekmek pişiriyor. Ailelerle
yaptığımız görüşmeler hep bu çadırların içinde oluyor.

Hazal’ın Hikayesi
Çadır alanına Ağustos ayında gündüz vakti giderseniz
hiç kuşkusuz fark edeceğiniz iki şey olur. Birincisi nefes
aldırmayan kavurucu sıcak, ikincisi ise kuş uçmaz kervan
geçmez izlenimi veren bir sessizlik... İkinci durum yani
sessizlik, birinciyi yani dayanılmaz Adana sıcağını, daha da
boğucu hale getiriyor. Çünkü 12 yaşından büyük neredeyse
herkes işbaşında, yani gölgelerine kaçabildiğimiz çadır
alanında bile katlanılması güç, yakıcı güneşin alnında,
tarlada. Çadır alanında bu nedenle gündüzleri in cin top
oynuyor. Sohbetlerimizden birinde 14 yaşındaki Macid’den
bu sıcağın etkilerini dinliyoruz:
‘Dün değil ondan önceki gün naylona gittik. 25 dönümün
hepsi bitecek diyor. Hepsini toplayacaksınız. Biz 7 kişiyiz.
Biz de saatimiz dolana kadar, 5 saat toplarız dedik, gittik,
topladık. Sonra ben geldim eve saatim dolunca. Baktım
biri peşimden geldi, bayıldı. Onu eve götürdüm. Suriyeli
bir kızdı. Benden bir yaş büyüktü... Sıcaktan bayılıyorlar.
Suriyeliler deneyimsizdir.’
Göç yollarını mesken edinmek zorunda kalmış mevsimlik
tarım işçisi Türkiyeli ailelere kıyasla mülteci ailelerin
karşılaşılan güçlüklerle başa çıkmada daha deneyimsiz
oldukları daha çadır alanında belli oluyor. Peki, nasıl bir yer
bu çadır alanları, zorlukları neler? Adana’nın kırsalında, ince
uzun toprak bir yolun iki yanına karşılıklı iliştirilmiş mavi
çadırlar. Bu yol, kurak bir su kanalının yanından geçiyor.
Banyo, tuvalet yok. Daha doğrusu bilinen tanımıyla yok.
Çadırların arka taraflarında bir çukurun etrafına naylon
bezden birer paravan yapılmış, insanlar ihtiyaçlarını
burada gideriyor. Daha yerleşik, sağlam çadırlar yol ağzına
yakınken, sonlara doğru derme çatma olanlar başlıyor.
İşte Suriyeli aileler genelde bu çadırlarda yaşıyor. Mülteci
aileler göçebe koşullarda yaşamayı son birkaç yıldır

22 yaşındaki Hazal Suriyeli değil, Urfalı. Tam dokuz yıldır,
yani 13 yaşından beri mevsimlik tarımda çalışıyor. Uzun
süredir bu bölgeye gelip gittikleri için, ailesinin çadırı diğer
çadırlara nispeten daha iyi durumda. Bir akşam herkes
tarladan döndükten sonra bizi bu çadırda ağırlıyor Hazal
ve komşuları. Güneş batınca çadır alanı seslerle doluyor,
karasinek sayısı gündüze nazaran bir hayli azalıyor ve
biz çayımızı içip sohbet ediyoruz. Hazal sekiz kardeşin
en büyüğü. Anne babası ve kardeşleriyle bu çadırda çoğu
zaman on kişi yaşıyorlar. Çocuklar dört kız, dört oğlan….
Hazal’ın en küçük kız kardeşi henüz okul çağında değil.
Erkek kardeşlerinin tamamı okula başarıyla devam ediyor.
Üçü 15 yaşın altında. ‘Ortaokula başladığında masrafları
da başlıyor’ diyor Hazal. Bu sebeple iki kız kardeşi ile 13
yaşından beri mevsimlik tarım işçiliği yapıyorlar. Erkek
kardeşleri okula gidebilsin diye… Öğreniyoruz ki diğer
çalışan kız kardeşleri ilkokulu bitirmiş. ‘Babam bütün
kızları diplomalı yaptı, sadece beni yapamadı’ diyor.
Neden diye soruyoruz; ‘Ordan oraya taşındım durdum da
ondan’ diyor. Yani göç yollarında çalışmak için ilden ile
yer değiştirirken okul kaydını gittikleri yerlerdeki okullara
aldıramadıklarını ifade ediyor. Bu sene liseye başlayacak
olan erkek kardeşinin okula nasıl devam ettiğini
sorduğumuzda ise onun kaydının yeni gittikleri yerlere
alındığını öğreniyoruz. ‘Konya’da okudu, Urfa’da okudu.
Nereye gittiysek okudu. Bursa’da, Zonguldak’ta okudu.’ Kız
kardeşlerinden biri 17 yaşında, dört yıldır çalışıyor, diğeri
ise 16. Henüz okul çağında olmayan en küçük Berfin’e ne
olacağını soruyoruz. Onu okutacaklarını söylüyor Hazal
ama daha sonra ekliyor ‘Valla bizim çadırlarda aşağı
yukarı 10 çocuk çıkar toplasan düzenli okuyan. Bazıları
hiç okumuyor.’ Okullarla yaptığımız görüşmelerde oğlan
ve kız çocuklarının devamlılığı arasında pek bir fark
olmadığını öğreniyoruz, ancak Hazal’ınki gibi hikayeler de
mevcut. Üstelik Hazal gibi tarlada çalışan kız çocuklarının
işi gün batımıyla bitmiyor. Çadırı temizlemek, ekmek
pişirmek, yemek yapmak, su getirmek, odun toplamak,
bulaşık yıkamak mevsimlik tarımda kız çocuklarının
yükümlülükleri arasında. Kardeşlerine bakmak da cabası.
Gündüz vakti neredeyse herkes tarladayken, çadır alanında
kalan 12 yaşından küçük kız çocukları gün bitimine kadar
bebeklerin bakımını üstleniyor. Mevsimlik gezici tarım
işçiliği bir döngü. Tarım işçisi kız çocukları ise bu döngünün
süregelmesi için gereken yükü hem tarlalarda hem de
çadırlarda omuzlarında taşıyorlar.
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Haftada Çalışılan Gün Sayısı
Çocuk işçiler ve ailelerinin %68’i haftanın
yedi günü, tatil yapmadan çalışıyor. %24’ü
ise haftanın beş veya altı günü tarlada işbaşı
yapıyor.
Günlük Mesai Saati
Çocuklar da dahil olmak üzere mevsimlik
tarım işçilerinin %45’i 9 ila 11 saat arası
çalışırken, diğer %45’lik kesim 11 saatten de
fazla mesai yapıyor.
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Geliri
Mevsimlik tarım işçilerinin %70’i günde 40
TL’nin altında yevmiye ile çalışıyor. Yaşlılar,
kadınlar ve çocukların dahil olduğu bir
kesim günde 20 TL’ye kadar düşen ücretler
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Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin
Koşullarını Hatırlatalım5:

karşılığında mesai yapıyor.8 Bu miktarın
Suriyeli işçiler için daha da düşük seviyelerde
olduğu görülüyor.
Tarlaya Ulaşım
Çocuk işçilerin ve ailelerinin %25’i yürüyerek,
%50’si ise traktör kasalarında ve hayati risk
barındıran koşullarda tarlalara yolculuk ediyor.
Sosyal Güvenlik
Mevsimlik tarım işçilerinin sadece %6’sı
SGK’ya kayıtlı. Geri kalan işçilerin tamamı
sosyal güvenceden yoksun biçimde kayıt dışı
çalışarak hayatlarını sürdürüyor, iş kazaları ya
da işe bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklara
karşı herhangi bir koruma elde edemiyor,
ayrıca emeklilik birikimi yapamıyor.

Çocukların Yaşlara Göre Tarlada Çalışma Oranı

5 – 11 yaş arası

%34,5

12 – 15 yaş arası

%78

16 – 18 yaş arası

%84,5
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Bunları
biliyor muydunuz?
*Bu kaynakta bahsi geçen bireyler ile odak grup görüşmeleri ve derinlemesine
görüşmeler yapılmıştır. Verilen bilgiler bu görüşmeler sırasında elde edilmiş ve onların
onayı ile paylaşılmıştır. Ancak kişilerin isimleri ve diğer kimlik belirleyici bilgileri gizlilik
hassasiyetiyle değiştirilmiştir.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 15 – 17 yaş arası her üç oğlan çocuktan biri okula
değil işe gidiyor.9
Kız çocuklarının çalışma oranı ise %13, yani oğlan çocuklara göre daha düşük.
Ancak, kız çocukları oğlan çocuklarına göre üç kat daha fazla ev işlerine ve kardeş
bakımına yardımcı oluyor. Yani kız çocuklarının evleri de onlar için iş yeri olabiliyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin araştırmalarına göre 2013 yılından bu yana
yarısı tarım alanında olmak üzere en az 236 çocuk, iş cinayetlerinde hayatını
kaybetti, bunlardan en küçüğü altı yaşındaydı.6
2015 yılında orta öğrenim okullaşma oranı %80. Orta öğrenim çağındaki her beş
çocuktan biri okula devam edemiyor.9
2014 yılında ortaokuldan mezun olan 36 bin 401 kız çocuğu hiçbir okula kayıt
yaptırmadı. Okula gitmeyen kız çocukları ailelerinin evinde veya erken evlilikler
yaparak taşındıkları eşlerinin evinde görünmeyen çocuk işçiliğinin bir parçası
oluyor.10
Türkiye’de 500.000’den fazla Suriyeli çocuk hala eğitime erişemiyor. Okula
gidemeyen bu çocukların çalıştırılarak ekonomik alanda sömürülme, dolayısıyla
ihmal ve istismara uğrama riski okula gidenlere göre çok daha yüksek.11
2015 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından toplam 27 işletmeye
asgari yaş altı işçi çalıştırmaktan, vaka başına 1650 TL ceza kesildi.12
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Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil,
Hayata Destek Derneği’nin
çocuk işçiliği ile
mücadele kampanyasıdır.

