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1. Özet

2014 yılında Irak’ın Şengal kentinde, 
IŞİD’in (Irak Şam İslam Devleti) soykırım 
niteliğindeki saldırılarından kaçan Ezidi 
topluluğunun bir kısmı, yaklaşık 8 yıldır 
Türkiye’de yaşıyor. Hayata Destek Derneği 
olarak, Mardin ve Batman’da yaşayan 
Ezidilerin hizmetlere erişimine ilişkin 
bir ihtiyaç analizi raporunu 2020 yılında 
yayımlamıştık1. Bahsi geçen raporun 
devamı niteliğindeki bu çalışmada; 2021 
yılından itibaren, başta kamplarda çıkan 
yangınlar olmak üzere çeşitli sebeplerle 
Şengal’den kaçıp Türkiye’ye sığınan ve 
Mardin, Midyat’a yerleşen Ezidilerin, 
temel hizmetlere erişimle ilgili yaşadıkları 
sorunlar ve bu sorunların temel kaynağı 
olarak tespit edilen kimlik kaydı sorunu 
ele alınmaktadır.  

‘Türkiye’ye Yeni Gelen Ezidilerin Kayıt 
Sorunu- Koruma İzleme Raporu’ başlıklı 
bu çalışmada ortaya konan temel 
bulgular şunlardır: 

● Irak’ın Şengal bölgesinde, 2021 ve 
2022 yıllarında Ezidilerin yaşadığı 11 
kampta çıkan yangınlardan etkilenen 
450 çadırda iki kişi hayatını kaybetmiş; 
15 kadın ve çocuk ise yaralanmıştır2.

● Mülteci topluluğun büyük oranda, 
‘73. Ferman’ olarak adlandırılan, 2014 
tarihli IŞİD saldırılarının travmasını 
hala yaşadığı gözlemlenmiştir.       

● Görüşmelerde Ezidiler, Irak’taki mülteci 
kamplarında Türkiye’ye geçiş yapmak 

isteyen birçok Ezidi’nin bulunduğunu; 
fakat vize alımına getirilen yeni 
düzenlemeler ve yüksek vize ücretleri 
gibi nedenlerle sınırı geçemediklerini 
belirtmişlerdir.  

● Yeni gelen Ezidi ailelerin çocukları, 
kimlik kayıt sorunu sebebiyle okullara 
kayıt edilememektedir. 

● Irak’taki kamp yangınlarında veya IŞİD 
saldırılarında yaralanan ve ciddi sağlık 
sorunu olan mülteciler, kimlik kayıt 
sorunu sebebiyle Türkiye’de tedaviye 
erişmekte zorluk yaşamaktadır. 

● Almanya, Avusturalya ve Kanada gibi 
ülkelerde akrabası bulunan mülteciler, 
kimlik kayıt sorunu sebebiyle 
üçüncü ülkeye yerleştirme sürecinde 
değerlendirilememektedir. 

● Çalışan kişiler, kimlik kayıt sorunu 
sebebiyle kayıt dışı bir şekilde, 
sigortasız ve düşük ücretlerle 
çalışmaktadır. 

● 15-35 yaş aralığındaki kadın ve 
erkekler, kız ve oğlan çocukları, tekstil 
fabrikalarında ve restoranlarda 12 
saati aşan mesailerde çalışmakta; 
35 yaş üstü kişiler genellikle iş 
bulamamaktadır. 

1  https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2021/09/20201027-ezidilerin-hizmetlere-erisimi-raporu.pdf
2  Kamplarda çıkan yangınlarla ilgili veriler, Hayata Destek ekiplerinin Ezidi toplum liderleriyle yaptığı görüşmelere dayanmaktadır.
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2. Giriş

Irak’ın batısında, Suriye sınırında bulunan 
ve nüfusunun çoğunluğunu Ezidilerin 
oluşturduğu Şengal kentine 2014 yılında 
IŞİD’in (Irak Şam İslam Devleti) başlattığı 
soykırım niteliğindeki saldırılarda 500 
bin kişi etkilenmiştir3. 5 bin Ezidi erkek 
hayatını kaybetmiş, 10 bin kadın ve 
çocuk esir düşmüş4 ve 400 binden fazla 
Ezidi ülkeyi terk etmiştir5. Dönemin resmi 
verilerine göre IŞİD saldırılarından kaçan 
22 bin Iraklı Ezidi Türkiye’ye sığınmıştır. 
Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı saha 
çalışmalarına göre ise bu sayı zamanla 
30 bini aşmıştır. 

Şengalli mültecilerin önemli bir bölümü 
2014 -2016 yılları arasında Türkiye’ye 
gelmiş olmakla birlikte, 2021 yılından 
itibaren, Irak’taki siyasi karışıklık ya da 
mülteci kamplarında çıkan yangınlar gibi 
nedenlerle Ezidilerin Türkiye’ye gelişinde 
bir artış gözlemlenmiştir. 2021 yılı 
öncesinde Türkiye’ye sığınan danışanlar 
üçüncü ülke yerleştirme programları 
ile Avusturalya, Almanya, Kanada 
gibi ülkelere yerleştirilmiştir. Mevcut 
durumda, İl Göç İdaresi Başkanlığı’nın 
paylaşmış olduğu bilgilere göre Mardin’de 
1350 kayıtlı ve 150 kayıtsız olmak üzere 
toplam 1500 Ezidi bulunmaktadır. 

Bu raporda, Türkiye’ye 2021 yılında gelen 
Ezidilerin, başta kimlik kaydı olmak üzere 
temel hizmetlere erişimlerinin önündeki 

engeller ele alınmıştır. Rapordaki veri 
ve tespitler, Hayata Destek Derneği’nin 
Mardin’de, özellikle 2021 yılının son 
çeyreğindeki saha çalışmalarında 
edindiği gözlemlere dayanmaktadır. Bu 
rapor, Mayıs 2020'de Hayata Destek 
tarafından hazırlanan ‘Mardin ve 
Batman’da Yaşayan Ezidilerin Hizmetlere 
Erişimi - İhtiyaç Analizi Raporu’nun 
devamı niteliğindedir. 

Bu koruma izleme raporunun amacı, 
Türkiye’ye yeni gelmiş Ezidilerin yaşadığı 
kayıt sorununu tanımlamak; bu sorunun 
ortaya çıkardığı, sağlık ve eğitim 
hizmetlerine erişim başta olmak üzere, 
adalet ve sosyal yardıma erişim gibi temel 
hizmetlerle ilişkili konularda yaşadıkları 
zorluklara dikkat çekmektir. 

Rapor ile ayrıca Ezidi mültecilerin kayıt 
ve buna bağlı temel hizmetlere erişimiyle 
ilgili sorunların çözümü için harekete 
geçilmesine alan açma,  bölgede 
çalışma yürüten kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi 
hedeflenmektedir. 

3  https://www.nbcnews.com/storyline/isis-uncovered/isis-terror-one-yazidis-battle-chronicle-death-people-n461566
4  David L. Phillips, ‘The Great Betrayal’, I.B. Tauris, London, 2019
5  https://reliefweb.int/report/iraq/germanyiraq-world-s-first-judgment-crime-genocide-against-yazidis

3. Metodoloji

‘Türkiye’ye Yeni Gelen Ezidilerin Kayıt 
Sorunu’ başlıklı raporu, Türkiye’ye 2021 
yılında gelen 22 Ezidi bireyle yapılan vaka 
görüşmeleri, Hayata Destek Derneği veri 
tabanı, saha çalışmalarında edinilen 
gözlemler ve Mardin İl Göç İdaresi 
Başkanlığı’yla yapılan toplantıların çıktıları 
ışığında hazırlanmıştır. 

Çalışma için görüşülen ailelerin Irak’tan 
yeni gelmiş olmalarına dikkat edilmiştir. 
Böylece örneklemin, rapora konu edilen 
kesimi temsil etmesi amaçlanmıştır. 
Görüşmeler, Hayata Destek Derneği’nin 

Mardin’de yürüttüğü çalışmalar sırasında 
destek talebinde bulunan danışanlar ile 
yapılmıştır.

İhtiyaç tespiti için yapılan hane 
ziyaretlerindeki görüşmelerde Ezidi 
bireylerin anlattıkları, sadece niceliksel 
değil niteliksel olarak da değerlendirilmiş; 
mültecilerin aktardıkları, onların 
ifadeleriyle raporda yer almıştır. Çalışmada 
ayrıca, Ezidi topluluk önderlerinden biriyle 
yapılan derinlemesine mülakattan elde 
edilen bilgilere de yer verilmiştir.
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4. Arka Plan Bilgisi

En yüksek noktası 1500 metreye 
varan Şengal Dağı, sıradağlardan 
oluşmaktadır. Su kaynaklarının sınırlı 
olduğu dağda geçmişte bostan, bahçe 
tarımı yapılmaktadır. 1975 yılına kadar 
çoğunlukla dağın içinde bulunan köylerde 
yaşayan Ezidiler, 1975'te dönemin Irak 
Devlet Başkan Yardımcısı Saddam 
Hüseyin’in aldığı bir kararla belirli köylere 
topluca yerleştirilmiştir6. Ezidiler bu 
köylere “micema” demektedirler. Bugün 
bu köylerin toplam nüfusu 10 bin ile 40 
bin arasında değişmektedir.

Şengal kent merkezi, dağın güney 
yamacında bulunmaktadır. Şengal 
Dağı, aynı zamanda Ezidiler için birçok 
ziyaretgâhın bulunduğu önemli bir 
inanç merkezidir. Bu sebeple Ezidiler 
dağla ilişkilerini hiçbir zaman tam 
olarak kesmemişler; cenazelerini fırsat 
bulduklarında dağdaki eski köylerinde 
defnetmişlerdir. 

Ezidiler, tarihleri boyunca dinsel ve 
kültürel yapıları sebebi ile toplumsal 
olarak uğradıkları saldırılara ‘Ferman’ 
adını vermişlerdir. 3 Ağustos 2014’te, 
‘73. Ferman’ olarak adlandırılan, IŞİD’in 
soykırıma varan saldırıları sonucu Ezidiler 
binek arabalar, traktörler ya da yayan bir 
şekilde sıra dağları aşarak Türkiye’ye 
sığınmışlardır. 

IŞİD katliamından kaçan 1200 Ezidi aile, 
Türkiye’ye geldiklerinde Mardin’e bağlı 

Nusaybin ilçesi, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi’nin kurduğu Fidanlık Kampı 
(Geçici Barınma Merkezi) ve Batman’a 
bağlı Uğurca Köyü olmak üzere üç farklı 
bölgeye yerleştirilmiştir. Diyarbakır 
Belediyesi’ne kayyım atanmasından 
sonra Aralık 2016’da Fidanlık Kampı 
kapatılmıştır. Burada kalan Ezidiler, 
daha önce Suriyeli mültecilerin kaldığı 
Midyat Geçici Barınma Merkezi’ne 
yerleştirilmiştir. Ağustos 2018 tarihine 
kadar Midyat Geçici Barınma Merkezi’nde 
yaşayan Ezidilerin büyük kısmı, kampın 
kapatılmasının ardından Midyat’ta 
yaşamayı tercih etmiştir. Küçük bir grup 
ise çevre şehirlere gitmiştir.

yangınlarda çok sayıda kişi hayatını 
kaybetmekte veya yaralanmaktadır7. 
Irak’ın Şengal bölgesinde, 2021 ve 
2022 yıllarında Ezidilerin yaşadığı 11 
kampta çıkan yangınlardan etkilenen 
450 çadırda iki kişi hayatını kaybetmiş; 
15 kadın ve çocuk ise yaralanmıştır8. 
Yine Irak’ta Ezidilere yönelik kaçırma ve 
cinayet olaylarının da sık sık yaşandığı 
aktarılmıştır. Bu güvensiz ortamda 
yaşamını sürdüremeyen ailelerin bazıları 
Türkiye’ye gelmeye devam etmektedir. 

Mardin’e son dönemde gelen Ezidi 
aileler, Midyat’ın 3 merkez mahallesi 
olan Sanayi Mahallesi, Gölcük Mahallesi 
ve Işıklar Mahallesi’ne yerleşmişlerdir. 
Bu mahalleler, Ağustos 2018’de Midyat 
Geçici Barınma Merkezi’nin kapatılması 
sonrası, bu kamptan ayrılan Ezidi ailelerin 
hâlihazırda yoğunluklu olarak yaşadığı 
yerlerdir.

Türkiye’ye sığınan Ezidi toplumunun 
kayıt sorununu, hem uluslararası hem 
de yerel hukuki çerçeveden bağımsız 
değerlendirmek mümkün değildir. 
Raporun ‘Kayıt Sorununun Hukuki 
Çerçevesi’ bölümünde daha ayrıntılı da 
değinileceği gibi, yerel hukukun dayandığı 
temel kanun, Türkiye’nin ilk sığınma 
yasası olan 6458 sayılı ‘Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur 
(YUKK). 11.04.2013 tarihli Resmi 

Irak’ta saldırıların etkisinin zamanla 
azaldığı görülse de, topluluk üyeleri 
kendileriyle yaptığımız görüşmelerde, 
IŞİD’le bağlantılı örgütlerin isim 
değiştirerek ülke siyasetinde hala 
aktif olması nedeniyle Irak’taki Ezidi 
cemaatinin tedirgin olduğunu, siyasi 
baskılar ile parçalanma korkusu 
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Bir 
topluluk lideri bu durumu aşağıdaki 
sözlerle açıklamaktadır; 

Doğduğumuz topraklarda tari-
himiz boyunca 73 defa ferman gördük; 
öldürüldük, katledildik. Fakat hiçbir 
zaman birbirimizden kopmadık, Ezidi 
cemaatimiz hep bir arada kaldı. Fakat bu 
son dönemde uygulanan siyasi baskılar, 
Ezidilerin maruz kaldığı 73 fermandan 
daha acı verici bir şekilde bizi parçalıyor. 
Kültürümüz, dinimiz unutuluyor, kendi-
mizi unutuyoruz.”

Erkek, 47 yaşında
 

Görüşülen topluluk liderleri, son yıllarda 
Ezidilere yapılan saldırıların dünya 
genelinde yankı bulması nedeniyle, 
topluluğa yönelik saldırıların şekil 
değiştirdiğini belirtmiştir. Buna göre, 
Irak’ta Ezidilerin kaldığı kamplarda 
sürekli olarak yangınlar çıkmakta, bu 

6  Namık Kemal Dinç, ‘Kanatların Gölgesinde - Şengal Dile Gelirse’, Zan Vakfı Yayınları
7  Çadır yangınlarıyla ilgili medyaya yansıyan bazı haber için bkz: The Washington Post, The Jarusalem Post, Middle East Eye
8  Kamplarda çıkan yangınlarla ilgili veriler, Hayata Destek ekiplerinin Ezidi toplum liderleriyle yapılan görüşmelere dayanmaktadır.  
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muamele görme tehlikesi nedeniyle 
ülkesine dönemeyen kişilerin’ Türkiye’de 
uluslararası koruma statüsünden 
yararlanma hakları vardır. Kanunda geri 
gönderme yasağı, sığınmacıların ülkeye 
girişleri gibi konularda başvuru koşul ve 
süreçleri hakkında düzenleme yapılmıştır. 

2021 yılının son çeyreğinde başlayan göç 
hareketi ile Türkiye’ye sığınan Ezidilerin, 
6458 sayılı YUKK’a göre uluslararası 
koruma kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir; fakat birçok Ezidi kayıt 
sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Başta 
sağlık olmak üzere, eğitim ve sosyal 
destek mekanizmalara erişim hakkını 
engelleyen kayıt sorununu görünür kılma 
ve bu soruna karşı savunuculuk yapma 
ihtiyacı doğmuştur.

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
YUKK9, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri, 
sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye 
içinde yabancıların münferit koruma 
talepleri üzerine sağlanacak uluslararası 
korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye 
geri dönemeyen ve kitlesel olarak 
Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak 
sağlanacak geçici korumayı kapsar.

Yasaya göre; ‘ırkı, dini, siyasi görüşü, 
milliyeti veya belirli bir toplumsal gruba 
mensubiyeti sebebiyle ülkesinde zulme 
maruz kalan ya da böyle bir risk nedeniyle 
ülkesini terk eden, ayrım gözetmeyen 
şiddet hareketleri nedeniyle ülkesini terk 
etmek zorunda kalan; bunların haricinde 
ülkesine dönmesi halinde ölüm cezası, 
işkence veya başka tür onur kırıcı 

5. Demografi

Mardin İl Göç İdaresi Başkanlığı’nın 6 
Nisan 2022'de paylaştığı verilere göre, 
Mardin’de kayıtlı 1350 ve kayıtsız 150 
olmak üzere, toplam 1500 Iraklı Ezidi 
yaşamaktadır10. Ezidi toplum liderleri 
tarafından tutulan kayıtlara göre ise 
Midyat’ta kayıtsız Ezidi sayısı 450’dir11. 

Ezidi aileler geçimlerini, sosyal uyum 
yardımlarıyla ve 15-35 yaş arasında 
çalışan aile üyeleriyle sağlamaktadır. 
Mülteciler genellikle tekstil, inşaat 
ve gıda sektöründe çalışmaktadır. 
Günlük mesaileri 12 saati bulmaktadır. 
Çalışanların neredeyse tamamı kayıtsız 
çalışandır. Çalışan kişilerin kazandıkları, 
aylık 1000 TL ile 3 bin TL arasında 
değişmektedir. Görüşme yapılan 
mülteciler, çalışma koşullarını şöyle 
anlatmaktadır:

Burada ne iş varsa onu 
yapıyorsun. İş imkânları kısıtlı; inşaat, 
lokanta, tekstil. Başka bir iş yok. Dil 
bilsek, başka şehre gitme iznimiz de olsa 
mesela bildiğimiz işleri, elmacılık, arıcılık 
yapardık. Ya da belki burada yaptığımız 
işi yapardık ama daha iyi ücret alırdık. 
Burada mecburuz.”

Kadın, 25 yaşında 

 

 
 Irak’ta Güzel Sanatlar Fakültesi’ni 
bitirdim. Şimdi burada gündelik işlerde 
çalışıyorum; taş taşıma gibi ağır işler 
yapıyorum. Sabah 08.00’den akşam 
17.00’ye kadar. 8 kişilik ailemizde 
benden başka çalışan yok. Zar zor 
geçinebiliyoruz. Yaptığım resimlerle para 
kazanmak istiyorum ama kimliksiz böyle 
bir iş bulmam çok zor.”

Erkek, 28 yaşında 

 
 
 
Mülteciler genellikle kira ücreti düşük olan 
evlerde, bodrum katlarda, giriş katlarda 
veya paylaşımlı evlerde, birden fazla aile 
şeklinde barınmaktadır. Ezidi ailelerin 
aylık harcamalarında, sağlık giderleri en 
önemli kalemi oluşturmaktadır. 

10 Bkz: https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma-istatistikler; Ayrıca 6 Nisan 2022 tarihinde, İl Göç İdaresi ve UNHCR’ın düzenlediği vaka 
yönetimi koordinasyon toplantısında söz konusu veriler paylaşılmıştır. 

11 Ezidi topluluk liderlerinden alınan kayıtsız kişi verilerinin, İl Göç İdaresi verilerinden faklı olmasının sebebi, kayıtsız danışanların bir kısmı 
randevu dahi alamadığı için Göç İdaresi’nin veri tabanına giriş yapmamış olmalarıdır. İl Göç İdaresi’nin veri tabanında bulunan 150 kayıtsız 
Ezidi, kayıt randevusu almış kişileri kapsamaktadır. 9  https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf
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6. Kayıt Sorununun Hukuki Çerçevesi

Ezidiler Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra, İl 
Göç İdaresi Başkanlığı’na kayıt işlemleri 
için başvuru yapmaktadır. Ezidi aileler 
ile yapılan uluslararası koruma statü 
belirleme mülakatları 1 ile 3 gün arasında 
sürmektedir. Mülakatlar sonucunda, 
kişilere kayıt işleminin tamamlanması 
için randevu tarihi verilmektedir. Bu 
tarih aralığında da gerekli tahkikatlar 
sonuçlanmaktadır. 

Kasım 2021’de Göç İdaresi Başkanlığı 
tarafından alınan bir kararla, uluslararası 
koruma kayıt başvuruları belirsiz 
süreliğine durdurulmuş; Mart 2022’de 
ise uluslararası koruma kayıt başvuruları 
tekrar alınmaya başlamıştır. Kayıt 
başvurularının durdurulduğu yaklaşık 
bir senelik bu süreç, yabancıların hak 
kaybına uğramalarına ve belirsizlik 
nedeniyle endişe yaşamalarına neden 
olmuştur. Yeni düzenlemeyle birlikte, 
Hayata Destek ekipleri başvuru 
yapmak isteyen kişileri İl Göç İdaresi’ne 
yönlendirmiştir. Yapılan görüşmeler 
sonrasında kayıt başvurularının alındığı, 
fakat 6 ay sonrasına statü belirleme 
mülakatları için randevu verildiği 
öğrenilmiştir. Statü belirleme mülakatı 
randevularının çok ileri bir tarihe verilmiş 
olması hak kayıplarının devam etmesine 
neden olmuştur. Mardin İl Göç İdaresi 
Başkanlığı ile yapılan görüşmede 150 
danışanın mevcut durumda randevu 
beklediği belirtilmiştir.

6.1. Uluslararası Hukuk 
Mekanizmasına Göre Koruma 

Her bireyin vatandaşı olduğu 
devletten korunma talep etme hakkı 
bulunmaktadır. Koruma, kişi için bir 
hak, vatandaşı olduğu devlet içinse 
pozitif bir yükümlülüktür. Devlet yerine 
getirmek zorunda olduğu bu koruma 
yükümlülüğünü yerine getiremediğinde 
ya da vatandaşını korumakta isteksiz 
davrandığında veya bizzat kendisi 
vatandaşının hukuki güvenliğini 
ortadan kaldırmak istediğinde, bu 
koruma yükümlülüğünün yerine, 
uluslararası hukukun ikame ettiği bir 
hukuk mekanizması devreye girer. 
Uluslararası hukukun ikame ettiği 
hukuk mekanizmasına 'mülteci hukuku' 
denilmekte olup uluslararası koruma 
hakkı sağlamaktadır.

Mülteci hukuku ayrıca, devletlerin 
vatandaşları ile vatansız veya yabancı 
kişiler arasında yaptığı hukuki ayrımı 
belirler. Bu ayrım bir olumsuzluk durumu 
olarak değil, bir statü olarak hukukta 
bulunur ve çoğunlukla mültecilerin 
haklarını güvence altına almak amacıyla 
düzenlenir. 

Bu hukuka göre, savaş veya zulüm görme 
tehlikesi altında bulunma nedeniyle 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış ve 
ülkelerine geri dönmeleri halinde zulüm 

ve özgürlüklerin tanınması ile kişinin 
kamusal hizmetlere erişimi konusunda 
sorumluluk, kişinin iltica talebinde 
bulunduğu devlete aittir.

6.2. Türkiye’de 6458 Sayılı Kanun 
Kapsamında Koruma 

Hem Cenevre Sözleşmesi hem de New 
York Protokolü, Türkiye’nin de imza 
atmış olduğu sözleşmeler olduğundan, 
Anayasa’nın 90. maddesi gereğince 
bu sözleşmeler bir iç hukuk normu 
sayılmaktadır. Ancak Türkiye her iki 
sözleşmeye de ‘coğrafi kısıtlama’ 
konusunda çekinceler koyarak, sadece 
Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
olaylar nedeniyle ülkeye sığınan kişilere 
mülteci statüsü vermeyi kabul etmiştir. 
Bu nedenle Türkiye’deki mevzuatta, 
mülteci statüsü dışında, Avrupa ülkeleri 
dışında meydana gelen olaylar nedeniyle 
Türkiye’ye sığınan kişiler için başka 
koruma türleri bulunmaktadır. Bu farklı 
uluslararası koruma türleri, iç hukuktaki 
mülteci hukuku alanında temel mevzuat 
sayılan 6458 Sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nda (YUKK) 
ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenmiştir. 
Bu ayrıma göre Midyat’ta bulunan 
Iraklı Ezidiler ‘şartlı mülteci’ statüsü 
kapsamında uluslararası koruma altında 
değerlendirilmektedirler. Şartlı mülteci 
statüsü YUKK 62. maddede şöyle 
tanımlanmaktadır: 

görme tehlikesi olan kişilerin sığınma 
talebinde bulunma hakkı vardır. Bu hukuki 
koruma kaynağını, Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi 
(Cenevre Sözleşmesi) ve 1967 Tarihli 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Protokol’den (New York Protokolü) alır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
1.maddeye göre ise, sözleşmeye taraf 
devletler kendi yetki alanları içinde 
bulunan herkese sözleşmede yer alan 
hak ve özgürlükleri tanır. Burada AİHS 
‘herkes’ demek suretiyle yabancı ya da 
vatandaş ayrımına gitmemiştir. Nitekim 
AİHS’nin ‘Ayrımcılık Yasağı’ başlıklı 14. 
maddesi şöyledir: 

"Bu Sözleşme’de tanınan hak ve 
özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, 
renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, 
ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir 
azınlığa aidiyet, servet, doğum başta 
olmak üzere herhangi başka bir duruma 
dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin 
sağlanmalıdır." 

Yukarıdaki maddede de görüldüğü üzere 
Sözleşme'de, devletin, yetki sınırları 
içindeki kişiler yönünden sözleşmede 
belirtilen hak ve özgürlükler konusunda 
ayırım yapamayacağı düzenlenmiştir. 
Dolayısıyla iltica eden kişi, artık 
iltica ülkesinin yetki sınırları içinde 
bulunacağından iltica hakkı ile beraber 
kişinin korunması, kişiye temel hak 
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“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen 
olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu 
için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından 
yararlanamayan, ya da söz konusu 
korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin 
dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında şartlı 
mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye 
yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin 
Türkiye’de kalmasına izin verilir12.”

Yasal kalış hakkı ile beraber iltica 
eden kişinin diğer kamusal haklara ve 
hizmetlere erişimi de başvurunun olumlu 
sonuçlanması ile mümkün olmaktadır. 

Nitekim kamusal haklara erişim ve 
hizmetlerden yararlanma, bir insan 
hakları meselesi olup, devletlerin insan 
haklarını koruma yükümlülüğü kendi 
sorumluluk sınırları içerisinde yaşayan 
herkese karşıdır. 

Öte yandan belirtmek gerekir ki 
yabancıların uluslararası koruma 
başvurularının reddi, sınır dışı kararının 
verilmesi, idarece başka bir aleyhe işlem 
kurulması hallerinde ya da özel kişiler 
ile olan ilişkileri nedeniyle hak arama 
özgürlüklerinin sağlanması ve korunması 
da güvence altına alınmıştır. Hak arama 
özgürlüğü 1951 Cenevre Sözleşmesi’nde, 
Anayasa’da ve YUKK’da güvence altına 
alınmış bir haktır. Yine AİHS 6. madde 
gereğince herkes adil yargılanma 
hakkına;  AİHS 13. madde gereğince 
de etkili bir iç hukuk yoluna başvuruda 
bulunma hakkına sahiptir.

 
 Babamın kalp damarının değiş-
mesi gerekiyordu; kimliği yoktu. Devlet 
hastanesinde ameliyat oldu; 2 hafta 
hastanede kaldı. Hastane, taburcu 
ederken 130 bin TL ödeme yapmamız 
gerektiğini söyledi. ‘Kimliğiniz olmadan 
hiçbir şey yapamayız, ödemeniz gereken 
miktar bu’ dediler.”

Erkek, 22 yaşında

 
 4 aylık hamileyim, ama kim- 
liğim olmadığı için hastaneye kontrole 
gidemiyorum. Sadece bir kere gide-
bildim; onda da muayene parasıydı, ilaç 
parasıydı, çok masraf çıktı. Doktor düzenli 
kontrole gelmem gerektiğini söyledi. 
Kimliğim çıkınca gideceğim. 2014 yılında 
Şengal’deki katliamdan kaçarken bugün 
8 yaşında olan kızım daha bebekti; o 
zamanlar yeterli beslenemedi ve büyüme 
geriliği var. Onu da doktora düzenli 
götüremiyorum.”

Kadın, 34 yaşında

 
 Dört senedir evliyiz, ama çocu-
ğumuz olmuyor. Doktora gidip tedavi 
olmak istiyoruz; ama eşimin kimliği 
olmadığı için tedavi olamayız.”

Kadın, 28 yaşında

 

7.1. Sağlık Hizmetlerine Erişim 

Sağlık hizmetlerine erişimin önündeki 
en büyük engel, Ezidi danışanların 
uluslararası koruma kaydının 
olmamasıdır. Kaydı olmayan aileler, 
sağlık hizmetlerine ve tedavileri 
için gerekli olan ilaçlara ücretli bir 
şekilde ulaşabilmektedir. Ekonomik 
olarak bu giderleri karşılayamayan 
aileler geleneksel yöntemlerle 
evde tedavi olmaya çalışmakta 
ve hastalıkları ağırlaşana kadar 
hastaneye gitmemektedir. Yapılan 
saha çalışmalarında kalp rahatsızlığı, 
kanser, ortopedik rahatsızlıklar, kronik 
tansiyon, psikolojik hassasiyetler, kronik 
diyabet; çocuklarda gelişim geriliği, yeni 
doğan aşılarının eksik kalması ve acil 
ameliyatların yapılamaması başta olmak 
üzere birçok farklı sağlık sorunu tespit 
edilmiştir.  

12   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm

7. Kayıtsızlıkla Derinleşen Sorunlar
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 Geçen gün düştüm, kafamı 
çarptım. Devlet hastanesine gittik, 400 
lira masraf çıktı. Kimlik olmayınca bu 
yoklukta çaresiz ödedik.”

Kadın, 52 yaşında

Öte yandan, büyük bir katliamdan kaçıp 
yeni bir hayata başlamaya çalışan Ezidi 
topluluğunda, bu katliamın yaralarının 
henüz taze olduğu saha çalışmalarında 
sıklıkla gözlemlenmektedir. Görüşme 
yapılan hanelerde, bazı aile üyeleri 
düzenli olarak psikiyatrik ilaç 
kullandıklarını belirtmiştir. Hayata Destek 
Derneği psikologlarından destek alan 
bazı danışanlar psikiyatri servisine 
yönlendirilmelerine rağmen kayıt sorunu 
sebebi ile tedavi olamamaktadır.   

Benim de gelinimin de psiko-
lojisi iyi değil; ilaç kullanıyoruz. Kim-
liğimiz olmadığı için eczaneden reçetesiz 
olarak ilaç alıyoruz.”

Kadın, 45 yaşında 

Hayata Destek ekiplerinin Mardin 
İl Göç İdaresi Başkanlığı ile yaptığı 
görüşmelerde Başkanlık yetkilileri, 
hassasiyeti bulunan danışanların bu 
durumlarını belgelemesi halinde kayıt 
işlemlerinin yapılabileceğini aktarmıştır. 

Ancak danışanların bu hastalıklarını 
belgelemek için hastanelere ücretli giriş 
yapmaları gerekmektedir. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu’nda (YUKK) 2019’da 
yapılan bir düzenleme, uluslararası 
koruma başvurusu yapmış ya da bu 
statüye sahip kişilerin sağlık hizmetlerine 
erişimi konusundaki hassasiyetlerini 
artırmıştır.  Kanun’un ‘Yardım ve 
Hizmetlere Erişim’ başlıklı 89. maddesinin 
3. fıkrasının (a) bendi 24/12/2019 
tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kanun ile değiştirilmiş; buna 
göre "Herhangi bir sağlık güvencesi 
olmayan ve ödeme gücü bulunmayan 
uluslararası koruma başvuru ve statü 
sahiplerinin genel sağlık sigortaları, 
uluslararası koruma başvuru kaydından 
itibaren 1 yıl süreyle genel müdürlükçe 
karşılanacaktır" hükmü getirilmiştir. Bu 
değişiklik sonucunda, kayıt tarihinden 
itibaren Türkiye’de bir yılını dolduran, 18 
yaş üstü uluslararası koruma başvuru ve 
statü sahiplerinin genel sağlık sigortaları 
sonlandırılmıştır. Yapılan düzenlemeyle 
birlikte yıllardır Türkiye’de yaşayan 
Ezidiler ve uluslararası koruma statüsü 
sahibi diğer kişilerin sağlık hizmetlerine 
erişimi konusunda ciddi riskler ortaya 
çıkmıştır. Öte yandan, özel ihtiyaç 
sahipleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
sigorta kaydının devamı uygun görülen 
mülteciler için 1 yıllık süre sınırı 
aranmamakla birlikte, Bakanlığın ‘özel 

Ezidilerin ücretsiz tedaviye erişememesi, 
sağlık hizmetlerine erişimde büyük 
sorunlar yaşandığı tespitini yapmamıza 
neden olmaktadır. 

Aralık 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında 
39 Ezidi danışan, kayıt sorunu sebebiyle 
sağlık hizmetlerine erişemedikleri 
gerekçesiyle vaka ekiplerimize 
başvurmuştur. Bu danışanlar arasında, 
gebe olanlar, kronik hastalığı bulunanlar, 
kaza sonucu ortaya çıkan tedavi 
ihtiyaçlarını karşılayamayanlar vardır. 
4 danışan acil bir şekilde kaldırıldıkları 
hastanede geçirdikleri ameliyat sonrası, 
yüksek tedavi ücretleri ile karşı karşıya 
kalmışlardır. 

ihtiyaç sahibi’ olarak belirlediği gruptan 
kişilerin dahi özel ihtiyaç sahibi olduğunu 
belirten belgeleri, ücretli hastane girişi 
sebebiyle alamadığı; bu nedenle de 
sağlık hizmetinden yararlanamadıkları 
gözlemlenmiştir. Kayıtsız danışanlar, 
tıpkı hastanelerde olduğu gibi aile 
sağlığı merkezleri ve göçmen sağlığı 
merkezlerinde de sağlık hizmetlerinden 
faydalanmamaktadır. 

Sosyo-ekonomik açıdan oldukça kırılgan 
olan Ezidi topluluğun kendi imkânlarıyla 
tedavi ve ilaç ücretlerini ödeyemediği 
göz önünde bulundurulduğunda, sağlık 
sigortasının sınırlandırılması ve henüz 
uluslararası koruma kaydı bulunmayan 
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7.2. Eğitim Hizmetlerine Erişim

Uluslararası koruma kaydının 
bulunmaması, özellikle çocukların 
eğitim hizmetlerine erişim konusunda 
sorun yaşamasına neden olmaktadır. 
Eğitim hayatı yarıda kalan veya okula 
hiç gidememiş çocuklar, Türkiye’ye 
gelişlerinden itibaren kayıt sürecinde 
yaşanan sorunlar ve gecikmeler nedeniyle 
okula devam edememektedir. Önceki 
yıllarda hayata geçirilen ‘misafir öğrenci’ 
uygulaması ile kayıt sorunu yaşayan veya 
kayıt için randevu bekleyen çocukların 
eğitim dışı kalmaması için adresine en 
yakın okula giderek akranları ile birlikte 
derslere dâhil olabilmesi mümkündü. 
Fakat 2021’in Eylül ayı itibarıyla misafir 
öğrenci uygulamasının Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından sonlandırılması ile 
henüz kayıt olamamış çocukların okula 
gitmesi artık yasal olarak mümkün 
olmamaktadır. Bu da  eğitim hizmetlerine 
erişimde bir başka engelin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. 

5 ay önce Türkiye’ye geldik. 
Çocuklarım Irak’ta okula gidiyordu, diplo-
malarını yanımızda getirdik. Ama burada 
henüz kimliğimiz olmadığı için okula gi-
demiyorlar; evden dışarı çıkamıyorlar. 12 
yaşındaki oğlum içine kapandı; psikolojik 
olarak iyi durumda değil.” 

Kadın, 34 yaşında

Çocuğun bu süreçte eğitime  
erişememesi, farklı çocuk koruma 
problemlerini de beraberinde 
getirmektedir. Bu sorunlar arasında 
ev içi ve ev dışı şekilleriyle çocuk 
işçiliği ön plana çıkmaktadır. Ekonomik 
olarak zaten oldukça kırılgan durumda 
olan Ezidi toplulukta, diğer mülteci 
topluluklarda görüldüğü gibi eğitim 
hakkına erişemeyen çocuklar çalışmak 
zorunda kalabilmektedir. Okula kayıtları 
yapılamayan çocukların tekstil, tarım 
gibi sanayi kollarında çocuk işçi olarak 
çalıştırıldıkları gözlemlenmiştir. Bu 
işlerde çalıştırılmak çocuklarda sağlık 
sorunlarına yol açmakta ve çeşitli kaza 
risklerini ortaya çıkarmaktadır. 

uyması gerekmektedir. Bu kriterlere göre, 
şu kişilere destek verilmektedir: 

● 99 ile başlayan yabancı kimlik 
numarasına sahip olanlar,

● Tek başına olan, kimsesi olmayan 18-
59 yaş arası kadınlar,

● Tek başına olan, kimsesi olmayan 60 
yaş ve üzeri yaşlılar,

● 18 yaşın altında en az bir çocuğu olan 
yalnız anne veya yalnız babalar,

● Engel düzeyi %40 ya da üzerinde bir ya 
da daha fazla engelli bireyi olan aileler14,

● Dörtten fazla çocuğu olan aileler.
● Çok sayıda bakmakla yükümlü olunan 

bireyi (çocuk, yaşlı, engelli) olan aileler15.

Yeni gelen Ezidi aileler, yukarıdaki 
kriterlerden en az birine uyma 
şartıyla verilen SUY’dan, uluslararası 
koruma kimlikleri olmadığı için 
yararlanamamaktadır. SUY Görev Gücü 
Ekipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının (SYDV) sunmuş 
olduğu verilere göre, 31 Mayıs 2022 
itibarıyla, Midyat’ta SUY programından 
faydalanan uluslararası koruma 
altındaki mülteci aile sayısı 76, kişi 
sayısı ise toplam 533’tür. Evde engelli 
bireylerin bulunduğu hanelere SUY 
programı kapsamında 800 TL engelli 
aylığı verilmektedir. Midyat Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 
alınan bilgilere göre engelli aylığı alan 
Iraklı mülteci bulunmamaktadır. 

Çocukların okula gidememesinin 
yol açtığı diğer koruma problemleri 
arasında çocuk yaşta evlilik, sosyal 
hayata katılımın yeterli olmaması 
nedeniyle sosyal uyum problemleri 
gösterilebilir. Eğitime erişimde yaşanan 
problemler, çocukların fiziksel, bilişsel, 
psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz 
etkilenmesine de sebep olmaktadır13. Bu 
noktada, bu çocukların temel haklarından 
biri olan eğitime erişimleri için çözüm 
üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

7.3. Sosyal Destek Programlarına 
Erişim 

2021 yılından itibaren Türkiye’ye gelen 
Ezidilerin sosyal destek kaynaklarına 
erişimine dair bilgiler analiz edildiğinde, 
kimlik kayıtları olmadığı için 
başvurabilecekleri sosyal desteklerden 
yararlanamadıkları tespit edilmiştir. 

Sosyal yardım alamadık. Başvuru 
yaptık ama kimliğimiz olmadığı için destek 
alamadık.”

Kadın, 34 yaşında 

Türkiye’de uluslararası koruma ve 
geçici koruma altındaki yabancıların 
yararlanabildiği en yaygın sosyal 
desteklerden biri Sosyal Uyum Yardımı’dır 
(SUY). SUY desteğinin sağlanabilmesi için 
koruma altındaki kişilerin bazı kriterlere 

13   https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-i%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi 
14    Engel durumu, yetkili devlet hastanesinden alınacak engelli raporu ile belgelenmelidir. 
15    Bu kriter, ailedeki 18-59 yaş arası sağlıklı yetişkin başına 1.5 ya da daha yüksek oranda bakmakla yükümlü olunan birey düşmesiyle belirlenir. 
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7.4. Kayıtla Bağlantılı Diğer Sorunlar

2021 yılında Irak’taki siyasi baskıdan ve 
yaşadıkları kamplarda çıkan yangınlardan 
kaçarak Türkiye’ye gelen ve bugün 
Mardin, Midyat’ta yaşayan Ezidi ailelerin 
yaşadıkları kayıt sorunları, sağlık, eğitim 
ve sosyal yardımlar başta olmak üzere 
temel hak ve hizmetlere erişememelerine 
neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, kayıt 
sorunuyla bağlantılı olarak mülteciler, 
özellikle barınma ve istihdam konularında 
da sorun yaşamaktadır. Temel gıdaya 
erişim, ısınma ve konut bulma sıkıntıları 
yeni gelen birçok mülteci aileyi hayli zor 
durumda bırakmıştır. 

Ezidi aileler, ekonomik problemlerin de 
etkisiyle bodrum katlarında birkaç aile bir 

arada ya da dükkânlarda yaşamaktadır. 
Özellikle 2021 yılında ilk gelişler kış 
ayının en sert geçtiği döneme denk 
gelmiş; bu da ısınma ve barınma sorunu 
kaynaklı sağlık sorunlarının artmasına, 
ciddi hassasiyetlerin oluşmasına neden 
olmuştur. Günlük yaşamın devamı için 
gerekli olan kira kontratı, elektrik, su, 
enerji abonelikleri gibi yasal prosedürlerin 
kendileri adına yapılamaması, yine 
Ezidilerin kayıt sorunuyla bağlantılıdır. 
Ayrıca Mardin İl Göç İdaresi Başkanlığı 
tarafından kapalı mahalle16 kapsamına 
alınan mahallelerde yaşayan 
akrabalarının yanına yerleşmek isteyen 
Ezidiler, bu yasak kapsamında daha uzak 
mahallelere taşınmak zorunda kalmıştır. 
Bu durum, zaten savunmasız durumda 
olan kesimin kırılganlığının artmasına, 

Midyat ilçesinde geçim kaynakları 
turizme ve tarıma dayalı olduğu için çok 
sınırlı ve dönemseldir. Genellikle gıda ve 
tekstil sektöründe çalışan Ezidiler kayıt 
ve dil bariyeri sebebi ile farklı ilçe veya 
illerde çalışamamaktadır.   

Kıbrıs’ta eczacılık okudum. 
Ailem Şengal’deki kamptan buraya 
gelince yanlarına gelmek istedim. 
Ama kimliğim olmadığı için hiçbir şey 
yapamıyorum. Mesleğimi yapamam, 
önce üniversite denklik sınavına girmem 
gerekiyor; bunun için de kimliğim olmalı. 
Kimlik başvurusunda bulundum; 3 
ay sonraya tarih verdiler. Halk Eğitim 
Merkezi’nin Türkçe kursuna gidiyorum; 
ama okuma yazma bilmeyenler ve benim 
gibi üniversite mezunları aynı kursu alıyor. 
Benim için maalesef pek verimli olmuyor.“

Kadın, 31 yaşında

Yeni gelen Ezidi ailelerin karşılaştıkları 
kayıt sorunu, kayıt için verilen uzak 
tarihli randevular ve uluslararası koruma 
kaydının olmamasıyla bağlantılı hak 
kayıpları sonucunda 2021 yılında  gelen 
20 ailenin, Irak’ta yaşadıkları zorluklara 
rağmen geri döndükleri öğrenilmiştir.

temel ihtiyaçların karşılanması açısından 
zorlanmalarına neden olmaktadır.

Öte yandan, uluslararası koruma 
kaydı bulunmayan Ezidiler, çalışma 
izinleri olmadığı için sigortasız, düşük 
ücretler karşılığında, 12 saati aşan 
mesai sürelerinde çalışmaktadır. Uzun 
mesailerle beraber ortaya çıkan iş 
kazaları da çalışma izninin olmaması 
sebebi ile hastane kayıtlarına faklı 
şekillerde geçmekte ve bu da hak 
kayıplarına yol açmaktadır.   

Eşim Irak’ta bir hastanede 
laborant olarak çalışıyordu. Türkiye’de 
beş aydır yaşıyoruz, burada inşaatlarda, 
gündelik işlerde yevmiyeyle çalışmaya 
başladı. Ama sırtında sorun çıktı, 
mide iltihabı da olduğu için şu anda 
çalışamıyor.”

Kadın, 31 yaşında

 
 5 kişilik ailemize maddi 
olarak babam ve ben bakıyorduk. 
Babam hastalandı, şimdi sadece ben 
çalışabiliyorum. İnşaatlarda iş buldukça 
çalışıyorum; babamı doktor kontrollerine 
de ben götürdüğüm için çok fazla işe 
gidemiyorum.”

Erkek,  22 yaşında
16   Türkiye’nin çeşitli bölgelerdeki mültecilerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirli illerdeki toplam 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek 

aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni 
kapsamındaki mültecilerin ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır
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8. Sonuç

Bu raporda yer verilen saha bulgularından 
da anlaşılacağı gibi, Türkiye’ye göç eden 
ve göç etmeye devam eden Ezidilerin 
temel hak ve hizmetlere erişiminin 
önündeki en büyük engel uluslararası 
koruma kaydı sorunudur. Kamu 
kurumlarına yönelik yapılan savunuculuk 
faaliyetleri ile yüksek hassasiyeti bulunan 
bireylerin kayıt sorunu çözülmüş olsa 
da diğer danışanların sorununa henüz 
çözüm bulunabilmiş değildir. Uzun süre 
beklenen randevuların ardından kaydı 
yapılan kişilerin sağlık sigortalarının 
bir yıl sonra sonlandırılması, koruma 
hassasiyetlerin yeniden doğmasına, 
en temel hak olan sağlık hizmetlerine 
ücretsiz erişimin engellenmesine yol 
açmaktadır.

Şengal bölgesinden Türkiye’ye geçmek 
için bekleyen yüzlerce Ezidinin varlığı, 
yeni gelişlerin ve dolayısıyla kayıt sorunun 
devam edeceğini göstermektedir. 
Başta Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği olmak üzere sivil 
toplum örgütlerinin yeni gelen Ezidilerin 
Türkiye’ye sığınma sebeplerinin siyasi 
baskılar ve zalimane davranışlardan 
kaçmak olduğu ön kabulü ile 
savunuculuk faaliyetleri yürütmesi önem 
kazanmaktadır. Öte yandan, mültecilerin 
kayıt sürecinin hızlandırılması için 
hassasiyeti yüksek danışanlar, ilgili 
kamu kuruluşlarına raporlanarak bireysel 
savunuculuk faaliyetleri yürütülmelidir. 
Hassasiyetlerini belgeleyebilmeleri 
için Ezidilerin ilk başvurusunda 

ise bir yandan eğitime erişim için 
savunuculuk yapıp, bir yandan da okul 
dışı kalmış çocukları psikososyal destek 
aktivitelerine dâhil etmeleriyle, savaştan 
ve zulümden kaçan bu çocukların 
yaşadıkları travmaları atlatmalarına bir 
nebze olsun destek sağlayabilir. 

Son olarak, üçüncü ülkeye yerleştirme 
süreçlerinin geçmiş yıllara nazaran çok 
yavaşladığı bu dönemde, mültecilerin 
yerleştirme süreçlerinin başlayabilmesi 
için kayıt sorunun çözülmesi 
gerekmektedir. Ezidiler Türkiye’ye 
geldikten sonra üçüncü ülkeye gitmek 
isteseler de, Türkiye’de kaldıkları süre 
boyunca temel hak ve hizmetlere 
erişmeye sadece ihtiyaçları değil, hakları 
da vardır. 

beyana göre işlem yapılarak, geçici 
süreliğine de olsa mültecilerin sağlık 
hizmetlerine erişebilmelerine imkân 
sağlanmalıdır. Özellikle kendisi veya 
yakınları IŞİD zulmüne maruz bırakılmış 
kişilerin yaşayabilecekleri travma 
ve psikolojik hassasiyetleri kolay bir 
şekilde belgelenemediği için bu tür 
sağlık hizmetlerine erişimde beyan esas 
alınmalıdır. 

Eğitim hizmetlerine erişemeyen Ezidi 
çocuklar için ilk aşamada okul yönetimleri 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin 
inisiyatif alarak çocukları okullara kabul 
edebilir; ya da Sosyal Hizmet Merkezleri 
çocuklar için eğitim tedbiri alarak 
çocukların tekrar okula gidebilmesinin 
yolunu açabilir. Sivil toplum kuruluşları  
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Söyleşi

Ape Ömer (Ömer Amca), IŞİD’in (Irak 
Şam İslam Devleti) 2014 yılında 
Şengal’de yaşayan Ezidilere yönelik 
soykırımın niteliğindeki saldırılarından 
kaçarak Türkiye’ye gelmiş, sayıları 30 
bini aşkın17 Ezidi topluluğunun bir üyesi. 
Topluğunun önderlerinden biri olan Ape 
Ömer, hem  Türkiye’ye sığınan Ezidilerin 
Mardin, Midyat’taki nüfus verilerini kayıt 

Şengal’de köklerini bırakıp Türkiye’ye sığınan binlerce Ezidi’den biri de Ömer Smoky. 
Ezidilerin sorunlarını yetkili mercilere aktarmayı görev bilen bu topluluk önderi, aynı 
zamanda bu topluluğun gayri-resmi hafızası. Ape Ömer’in kendi hikayesi, Ezidilerin 
farklı veçhelerle yüzyıllardır karşı karşıya kaldığı ayrımcı uygulamaların son 50 yıldaki 
bir özeti gibi. Ömer Smoky, hem yaşadıklarını hem de sözcüsü olduğu Ezidilerin 
sorunlarını aktardı. 

altına alıyor; hem de topluluk üyelerinin 
ihtiyaçlarını, destek istedikleri alanları 
tespit edip bu desteğin sağlanabilmesi 
için kurumlarla topluluk arasında aracılık 
yapıyor. 

3 Ağustos 2014’te doruk noktasına 
ulaşan IŞİD katliamı, binlerce Ezidinin 
Şengal dağını aşarak komşu ülkelere 

ettiğimiz bir konu. İşte bu yeni gelen 
mültecilerin geliş nedenlerini, buradaki 
mevcut durumunu,  ihtiyaç ve sorunlarını 
birinci ağızdan dinlemek için biz de 
Ape Ömer’le buluştuk. Fakat önce Ape 
Ömer’in kendi hikâyesine ve Ezidilerin 
‘73. Ferman’ olarak andıkları katliamın 
nasıl gerçekleştiğine kulak vereceğiz. 
Ailenin Midyat’ta yaşadığı evin havadar 
salonunda yer minderlerine oturuyor ve 
kayıt tuşuna basıyoruz.

65 yaşındaki Ape Ömer’in iki eşi ve sekiz 
çocuğu var. Bugün dünyanın pek çok 
ülkesine ‘tespih taneleri’18 gibi dağılmak 
zorunda kalan çoğu Ezidi ailesi gibi, 
bu ailenin üyeleri de farklı ülkelerde 
yaşıyor. Bir eş Almanya’da, 3 çocuğu Irak, 
Zaho’daki Çem Mişko kampında, geriye 
kalan 5 çocuğu da Midyat’ta…

kaçmasına neden olmuş; Türkiye’ye 
ulaşan Ezidiler de Diyarbakır’daki 
Fidanlık kampına yerleştirilmişti. 2016’da 
bu kamp kapatılınca mültecilerin bir 
kısmı civar köylere bir kısmı da Mardin, 
Midyat’taki Geçici Barınma Merkezi’ne 
yerleşti. 2018 yılında bu merkez de 
kapatıldı. Bugün Mardin’de yaşayan 
Ezidiler, Midyat merkezde kiralık evlere 
dağılmış bir şekilde, ama çoğunlukla 
birbirleriyle iletişim halinde yaşıyorlar.

Hayata Destek Mardin ekibi bölgede 
yaşayan Ezidi topluluğun hak ve 
hizmetlere ulaşabilmesi için uzun 
zamandır saha çalışmaları yapıyor. 2021 
yılından itibaren, Ezidilerin bir kısmının 
Şengal’deki kamplardan çıkarak 
Türkiye’ye giriş yaptığı da bu yakın 
temas sayesinde öğrendiğimiz ve takip 

ARAFTA	YENİ	BİR	YAŞAM	UMUDU	

17   https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2021/09/20201027-ezidilerin-hizmetlere-erisimi-raporu.pdf
18  Diyarbakırlı Ermeni yazar Migırdiç Margosyan’ın, kendi hikayesinden esinlenerek yazdığı kitabına başlık olarak koyduğu ve Ermenileri 

tanımlamak için kullandığı ‘tespih taneleri’ ifadesini, Ezidilerin bugünkü durumu için de kullanmak mümkün.
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Ape Ömer, neredeyse doğduğundan 
beri Ezidilere yönelik sistematik 
devlet şiddetinin hem mağduru hem 
de doğrudan tanığı olmuş. 1975’te 
kendisi okul çağındayken, yaşadıkları 
Şengal’e bağlı köyde devlet tarafından 
Ezidilerin toplatıldığından bahsediyor. 
Kardeşi kaybedilmiş, abisi askere 
alınmış; kalabalık evin tüm yükü Ape 
Ömer’in omzuna yüklenmiş. 20 yaşında 
evlendikten sonra okumaya devam 
etmiş ve 1989 yılında endüstriyel teknik 
yüksekokulundan mezun olmuş. 1991 
Körfez Savaşı’na denk gelen bu dönemi 
“Her Ezidi aile gibi biz de zorluklar, maddi 
sıkıntılar yaşadık” diye özetliyor. Hikaye 
türlü ayrıntılarla uzuyor, Ape Ömer yıl 
yıl hafızasına işleyen olayları aktarıyor. 
Kritik eşikse 2014 yılı.

EN	KARANLIK	GECE	
Her dönemin dışlanan, saldırıya uğrayan 
topluluğu Ezidiler için 2014 bambaşka 
bir dönüm noktası. Ape Ömer’in dediği 
gibi, yaşam hiçbir zaman kolay değildi 
ama IŞİD’in Irak’a girdiği 2014 yılında, 
geçmişte 72 kez katliama, sürgüne 
maruz kalmış bu topluluk bir soykırıma 
maruz kaldı. Bugün bazı ülkeler 
tarafından Ezidi Soykırımı Günü olarak 
anılan 3 Ağustos 2014’ta yaklaşık 5 
bin kişi öldürüldü, 400 bin kişi yerinden 
edildi. 2 bin 800’den fazla Ezidi kadının 
ve çocuğun ise hala akıbeti bilinmiyor19. 
İşte o 3 Ağustos gecesi, Ape Ömer’in 
ailesi, bazıları traktörlerle, bazıları 
yaya olarak Şengal Dağı’na kaçan on 
binlerce insanın arasındaydı. Zorlu 
yolculukta önce Suriye’ye, ardından 
Türkiye’ye geldiler. Ape Ömer, ailesini 
önden gönderdikten sonra Irak’ta kalıp, 
kaybolan aile üyelerini bulmaya çalıştı; 
başaramayınca Türkiye’ye giriş yaptı:   

Diyarbakır’da	 kampa	 alındık.	
2017’e	 kadar	 o	 kampta	 yaşadık.	O	 kamp	
kapatılınca	Midyat	kampına	geçtik.	Midyat	
kampına	 geçince	 baya	 zorluk	 yaşadık.	
Midyat	kampı	da	4	yıl	önce	kapandı.	Biz	de	
şehir	içinde	kiralık	evlere	geçtik.”

kamplarında ardı ardına çıkan yangınlar 
ve Irak’taki çalkantılı siyasi ortam:   
  
 
 Irak	 hükümeti	 gözünde	 Ezidi	
toplumunun	kıymeti	yok.	IŞİD’i	destekleyen	
kişilerin	 birinci	 dereceden	 akrabaları	 şu	
anda	 siyasette	 aktif.	 Hiçbir	 şey	 olmamış	
gibi	 hayatlarına	 devam	 ediyorlar.	 Üstelik	
siyasetçilerin	baskıları	bir	etmen.	Her	gelen	
parti	kendilerini	seçmemiz	 için	bize	baskı	
yapıyor.	Ben	şimdi	memlekette	yaşasam,	
bu	 siyasi	 baskılar	 yüzünden	 kendi	 işimi,	
çiftçiliği	devam	ettiremezdim.”

Yangınların nedeniyle ilgili sabotaj ve 
kamptaki elektrik sisteminin eskiliği 
gibi söylentiler olsa da gerçek olan şu: 
kamptaki mülteciler tedirgin ve kaçış 
yolları arıyorlar. Yangınların her mevsim 
yaşandığına, bir kampta 3 kez yangın 
çıktığına ve her seferinde 20-30 çadırın 
yandığına dikkat çeken Ape Ömer, Şengal 
bölgesinde yer alan 9 kamptan da yangın 
haberleri aldıklarını belirtiyor.

7 senedir Türkiye’de yaşayan Ape 
Ömer’in uluslararası koruma kaydı var; 
fakat özellikle yaşadıkları maddi sıkıntılar 
onun da gözünü yurtdışına çevirmesine 
neden oluyor:      

Biz	 mülteciyiz	 ve	 burada	
geçimimizi	 zar	 zor	 sağlıyoruz,	 gelirimiz	
yok.	 Kiramızı	 ödemekte	 zorluk	 yaşıyoruz.	
Verilen	sosyal	yardımların	belirli	şartlarda	
olması	 bizi	 zorluyor.	 18	 yaştan	 küçük	
çocukları	 olan	 yaklaşık	 60	 Ezidi	 bu	
yardımlardan	 yararlanmayı	 başardı	 ama	
biz	şartlar	tutmadığı	için	yararlanamadık.”

“ONLARIN	GÖZÜNDE	
BİZİM	KIYMETİMİZ	YOK”
2021’nin Ağustos ayından itibaren 
Şengal’den Türkiye’ye gelen Ezidi sayısının 
arttığını, yaklaşık 150 ailenin sınırı geçtiğini 
belirten Ape Ömer’e göre, geçişlerin 
artmasının temel nedenleri mülteci 

19   https://reliefweb.int/report/iraq/germanyiraq-world-s-first-judgment-crime-genocide-against-yazidis
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“BİRİNCİ	SORUN	KİMLİK”
Ezidi topluluğunun sorunlarını yakından 
takip eden Ape Ömer’e göre, Türkiye’ye 
yeni gelen mültecilerin karşılaştıkları ilk 
sorun kimlik ve kimliğin olmamasıyla 
bağlantılı olarak sağlık hizmetlerine 
erişim. Öte yandan, uluslararası 
koruma kaydı olan kişilerin genel sağlık 
sigortasının bir seneyle sınırlandırılmış 
olması da bir başka soruna neden oluyor. 
Zira, yapılan bu yeni düzenlemeyle 
yıllardır Türkiye’de yaşayan Ezidilerin 
sağlık hizmetlerine erişimi konusunda 
ciddi riskler bulunuyor:    

İl	Göç	İdaresi,	sağlık	sigortasının	
aktif	 hale	 gelmesi	 için	 sağlık	 sorunlarını	
belgeleyen	 bir	 rapor	 istiyor.	 Hastalıkları	
belgelemek	 için	 hastaneye	 gittiğinde	
doktor	 hemen	 rapor	 vermiyor;	 rapor	
çıkarmak	 istediğinde	 ücret	 talep	 ediliyor.	
Bu	ücret	de	bizi	zorluyor.”	

Ape Ömer, özellikle kimliği olmadan tedavi 
olmak isteyenlerin zorluk yaşadığını 
belirtiyor; ne zaman hasta olacaklarını 
bilmediklerini, bu yüzden çok zor duruma 
düştüklerini iletiyor. 

Bu raporu yazmamıza da neden olan 
kayıt sorunu, belli ki Ezidileri, mülteci 
topluluğun içinde ötekinin de ötekisi 
haline getiren başlıca sorun. Temel 
hak ve hizmetlerden yararlanamadan 
başvuru sürecinin tamamlanmasını 
tedirginlikle bekleyen Ezidiler, bir arafta 
kalmış gibi. Ape Ömer gibi pek çok 
topluluk üyesi, 3. ülkeye geçişi umut 
ederken, burada hayal kuramadan, 
gelecek planı yapamadan yaşıyor. 

HAYALSİZ	GELECEK
Söyleşimizin sonlarında Ape Ömer’in 
oğlu ve gelini de bize katılıyor. 26 
yaşındaki Faruk ve 24 yaşındaki Basi 
beş yıldır evliler. Türkiye’deki hayatlarını 
sorduğumda genç çiftin ilk bahsettikleri 
konu geçim sıkıntısı. İkisi de bulabildikleri 
iş neyse orada çalıştıklarını, Midyat’taki 
iş imkânlarının hayli kısıtlı olduğunu 
söylüyor. Sekiz ay kadar bir tekstil 
atölyesinde yoğun mesailerle çalıştıktan 
sonra bir restoranda bulaşıkçılık işini 
bulan Basi, üç yıldır o restoranda 
çalışıyor. Laf gelecek planlarından, 
çocuklardan açılınca da hem Basi hem 
Faruk geçim sıkıntısının çocuk sahibi 
olma konusunda onları kokuttuğundan; 
eğitimlerini tamamlayamamış olma-
larından, diplomasızken hayal kura-
madıklarından bahsediyor.

büyüttüğü güllerden koparıp teker teker 
biz Hayata Destekli kadınlara hediye 
ediyor. Böylesine acılarla sınanmış 
bir yaşamda yeşeren böyle bir yaşam 
sevgisi… Kulağımızda hikâyeler, elimizde 
bahçenin rengârenk gülleri, yanlarından 
ayrılıyoruz. 

Gözde Kazaz 
Hayata Destek İletişim Sorumlusu
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Yoğun bir sohbeti böylece tamamlıyoruz. 
Tüm maddi imkânsızlıklarına rağmen, 
konuk olarak gördüğü bizlere ikramlarda 
bulunmaktan geri durmayan Ape Ömer’in 
eşi; söyleşi bittikten sonra bizi evin 
arkasındaki bahçelerine götürüyor. 
Küçücük bahçe bostana çevrilmiş, meyve 
ağaçları, biberler, domatesler... Belli ki 
aile, geçmişinden gelen çiftçilik bilgisiyle 
yaşadığı yeri, el verdikçe yuvası yapmaya 
çalışıyor. Ailenin annesi, bahçesinde 


