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Oğlum Güneş Ali’ye,

31 Ekim 2014’te Isparta’da iş kazasında ölen bir çocuk,

15 kadın mevsimlik tarım işçisine ve ne yazık ki iş güvenliği 

yetersizliği nedeni ile hayatını kaybeden tüm işçilere…

For my son Güneş Ali

Dedicated to the boy and fifteen female seasonal workers who died 

in a work related accident in Isparta 31 October 2014 and to all 

the workers that lose their lives due to inadequate safety in the work 

environment. 



Kısaca bu isimle bilinirlermiş: Mevsimlikler. Her mevsim çalışıyorlar. Bildi-

ğiniz gibi bir çalışmak değil ama bu. Her mevsim toprağa, coğrafyaya bağlı 

başka bir iş yapıyorlar. Kabaca tarım işçiliği. Bunu yaparken evlerinden çok 

ama çok uzakta yaşıyorlar. O yaşantının nasıl bir şey olduğuna gelince… 

Servet Dilber fotoğraflarıyla bize eşsiz bir hikâye anlatıyor. Mevsimlik tarım 

işçilerinin yaşantısını.

Fotoğrafların gücüne inanırım. Yazarken çoğu şey bir görüntü olarak be-

lirir zihnimde. Ben o görüntüyü dillendiririm esasında. Fotoğraf ise bunu 

kimi zaman tek başına yapar. Kelimelere ihtiyaç duymadan. Zihnimin de-

rin karanlık kuyusundan usul usul çektiklerim çoğu zaman kelimelerden, 

cümlelerden öte aslında okurun görmediği ya da benim satırlarımda kendi 

gözüyle göreceği hayali görüntülerden ibarettir. Yani en başta o görüntü 

vardır. İşte bu yüzden fotoğrafın kendisi beni hep heyecanlandırır. Ben çe-

kemem o ayrı. Ama anlatırım. Fotoğrafın da anlatanını, hissettirenini se-

verim. Yani hikâye edenini. Fotoğrafın yazmakla benzer yanı budur işte: 

Fotoğraf anlattığı, gösterdiği şeyi hissetirdiğinde büyük olur. Yazı da aynen 

öyledir: Anlattığını hissettirdiğinde güzelleşir.

Servet Dilber’in fotoğrafları bize derin ve ince şeyler hissettiriyor.

Bir kere bilmediğimiz bir dünyaya yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız mev-

simliklerle birlikte yol almaya? Hatta bir adım ilerisine geçip gözünüzün 

gördüğü bu fotoğraflarda birer mevsimlik olmaya… 

Nasıl bir şeydir mevsimlik olmak? Aynı gökyüzünün altında onlar nasıl ya-

şarlar? Bu fotoğraflar size sadece onların hayatlarını kazandıkları yaşantı-

larını değil hayallerini de anlatıyor aslında: Ne uğruna yaşadıklarını, sahip 

oldukları kültürü, geleneksel yapıyı, zaman değişse bile değişmeyen tek 

bir şeyi: Köleliği, insana dair pek çok şeyi… Fotoğrafta görmediğimiz şey 

hissettiğimiz şeydir. Onlarınki uzun bir yolculuk ve bu yolculukta başları-

nın üzerinde bir çatı yok. Servet Dilber’in fotoğraflarındaki uçsuz bucaksız 

gökyüzünden başka bir şey yok. Çadırlarda ve derme çatma yapılarda barı-

nıyorlar. Bütün gün çalışıyor, akşam bir sofra başında toplanıyorlar. Bütün 

gün işlemesi gereken elleri kimi zaman pamuğa kimi zaman kiraza kimi 

zaman çapaya kimi zaman fındığa değiyor. Mevsim mevsim değişiyor elleri-

ne değenler. Oysa yaşadıkları muhtemelen hep aynı: Çalışmak için gidilen 

yeni coğrafyada barınmak, hayatta kalmak için çalışmak, çocukları oradaki 

okula göndermenin bir yolunu bulmak.

Şehir şehir, toprak toprak gezdikten sonra sonunda evlerine dönüyorlar. 

Her şey aslında başlarının üzerinde olmasından güven duydukları o çatı 

uğruna. O çatı altında yaşayabilmek, evlenebilmek, sevdiği şeylerle dona-

nabilmek için mevsimlik oluyorlar. 

Servet Dilber’in fotoğrafları bize toprağa bağlı, yılın neredeyse yarısını baş-

larının üzerinde bir çatı olmaksızın geçiren ve bunu başlarının üzerinde 

bir çatı olsun diye yapan mevsimliklerin hayatını kederli bir güzellikle an-

latıyor. 
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Seasonal Workers

They are known simply as “seasonal workers”. They work in all seasons. This 

is not work as you know it. They carry out a different task every season de-

pending on the land and the soil. Roughly called agricultural labour. And 

when they work they live very far, so very far away from their home. What 

is it like living like that? Servet Dilber tells us an exceptional story with his 

photos: The life of seasonal agricultural workers. 

I believe in the power of photos. When I write, it mostly emerges as an 

image in my mind. I basically express that image in words. A photograph 

sometimes does this all by itself. Without the need for words. What I quiet-

ly draw from the deep dark well of my mind usually consists of visions that 

the readers cannot see or that they see with their own eyes in my sentences, 

rather than words and sentences. So initially that vision is there. This is 

why the photograph always excites me. I can’t take photos, that’s another 

story. But I’ll describe them. I like the photo as much as the narrator; I like 

those who make us feel. Those who create stories. This is what makes pho-

tos similar to writing. When you feel the story the picture tells and shows, 

it becomes transcendental. That is exactly how it is with writing; when you 

feel the narrative it becomes more beautiful. 

Servet Dilber’s photographs convey deep and subtle emotions. 

First of all we embark on a journey to a world we know nothing about. 

Are you ready to travel with the seasonal workers? Or even to take a step 

further and become one of the seasonal workers you see in the pictures 

yourself ?

What is it like to be a seasonal worker? How do they live under the same 

sky? These photographs do not only portray their working lives but also 

their dreams: What they are living for, their culture, the traditional fabric, 

much about being human and that even if times are changing one thing 

never changes: Slavery... What we do not see in the photographs, is what 

we feel. Theirs is a long journey and on this journey they have no roof over 

their heads. They have nothing but the immense sky seen in Servel Dilber’s 

pictures. They shelter in tents and rickety sheds. They work all day and 

share a meal at night. Hands that have to be working all day are sometimes 

busy in the cotton fields, sometimes picking cherries, sometimes hoeing 

and sometimes gathering hazelnuts. The crop varies season by season. But 

their drudgery will probably always remain the same: Find shelter in a new 

location, work to keep the wolf from the door and find a way to send the 

children to the local school. 

Having travelled from one town to the next, from place to place, they even-

tually go back home. To that roof it is all about, under which they feel safe. 

They become seasonal workers so that they can live under that roof, marry, 

and furnish it with things they like. 

Servet Dilber’s photos tell us with sensitive regret about the life of the sea-

sonal workers tied to the soil who spend nearly half of the year without a 

roof over their heads in order to secure a roof over their heads.
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MEVSİMLİK TARiM İŞÇİLERİNİN GÖÇ YOLU ThE SEASONAL WORKER’S MiGRATiON ROUTES

Aksaray, Eskişehir, 
Konya, Yozgat

Mayıs - Haziran
May - June

Afyonkarahisar, 
İzmir

Haziran - Temmuz
June - July

Samsun

Temmuz - Ağustos
July - August

Adana

Şubat - Nisan
February - April

Karpuz - Watermelon Şekerpancarı - Sugar beet Kiraz, Vişne - Cherry Sebze - Vegetables Fındık - hazelnut Pamuk - Cotton Narenciye - Citrus fruits Soğan - Onion 

1. Durak / 1st Stop 2. Durak / 2nd Stop 3. Durak / 3rd Stop 4. Durak / 4th Stop 5. Durak / 5th Stop 6. Durak / 6th Stop 7. Durak / 7th Stop 8. Durak / 8th Stop

Hatay, Şanlıurfa

Eylül - Ekim
September - October

Adana, Antalya

Ekim - Ocak
October - January

Ankara, Aksaray

Eylül - Kasım
September - November

Düzce, Ordu
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Kadınlar… Erkekler… Çocuklar… Aylar boyunca evlerinden ayrı, yüzlerce 

kilometre uzaktalar… Ne çalıştıkları toprak kendilerinin, ne de çıkarttık-

ları ürün. Hayatlarında değişmeyen tek şey yeni mahsulün peşinden gidiş-

leri… 

Kaderleri birbirine benziyor hepsinin. Rotanın başladığı şehirler değişse de 

Türkiye genelinde dört ana merkezleri bulunuyor: Adıyaman, Şanlıurfa, Di-

yarbakır ve Kahramanmaraş. Bu kentlerden yaz aylarında yola çıkıyorlar. 

Sahibi olmadıkları topraklar nereye çağırır, mahsul nerede toplanmaya ha-

zır olursa oraya gidiyorlar. Çocuklarıyla birlikte…

Çocuklar bebekken başlıyorlar bu yolculuğa. Tarlaların bitişiğindeki çadır-

larda doğuyor, emekliyor, yürüyor ve sonunda yine aynı tarlalarda çalışma-

ya başlıyorlar. 

 Urfa’da ağabeyimi evlendirdiğimiz için 
çoktan beri eve dönemiyoruz, burada (okula) kaydımı da 
yaptıramıyoruz. Burada çalışıyorum. Ağabeyimi ödünç

evlendirdik, başlık parası için borçlandık. 

Önce yan işlere koşturuyorlar. Tarlada ya da bahçede fiilen çalışmasalar da 

su taşıyor, çadırda kalıp eşyaları gözetliyor, kardeşlerine bakıyor, yemek 

yapıp bulaşık yıkıyor, temizlik yapıyorlar. Tabi şehirden şehire göç etmek 

zorunda kalırken yakalandıkları hastalıklar, yaşadıkları kazalar da cabası. 

Onların hızla büyümeleri, erişkin olmaları isteniyor. Öyle ki bazısı 9, bazısı 

11 yaşında “ücret” almaya başlıyor. Onlara uygun görülense günde 30 liraya 

yetişkinler için bile ağır sayılacak işlerde, 10 saat mesai yapmaları. Kanunen 

15 yaşını doldurmadan çalıştırılmaları yasak olsa da bu engel olmuyor. Çün-

kü görülmüyorlar. Ya da daha doğrusu görülmek istenmiyorlar. 

Halbuki yaşadıkları birkaç “istisna” ile sınırlı değil. Raporlarda isimleri 

“sehven” de yer almıyor. Devasa bir toplumsal sorun olarak kuşaklardır 

katlanarak çoğalıyorlar. 2012 TÜİK verilerine göre tarlalardaki çocukların 

sayısı, çalıştırılan çocuk sayısının yaklaşık yarısına, yüzde 44,7’sine karşılık 

geliyor. Yani yaklaşık 350 bin, 400 bin çocuk bu çemberin içinde yer alıyor. 

Dışına çıkmaları ise imkânsız gibi. 

Ancak bu acı gerçekten habersiz, yüzlerine kondurdukları masum gülüm-

semeleri ile çevrelerinde olan bitenden uzakta eğleniyorlar. Yanlarına usul-

ca yanaşınca hemen hayallerinden bahsediyorlar. Her çocuk gibi… 

Hayatlarında eksik olan şeyleri meslek olarak sıralıyorlar bilmeden. Okula 

az gittikleri için öğretmen, çadırlarla geçmeyen bir hayat istediklerinden mi-

mar, tarlalarda kimse hasta olmasın diye doktor olma hayalleri kuruyorlar. 

Kendileri bilmese de akıp giden zaman aleyhlerine işliyor. Oyun alanı gör-

dükleri tarlalar bir süre sonra açık hava hapishanelerine dönüşüveriyor. 

Çünkü bu iş babadan oğula, anneden kızına miras olarak kalıyor. Vasıfsız 

oldukları, vasıfsız bırakıldıkları için… Bunun başlıca nedeniyse eğitim im-

kânlarının neredeyse bulunmaması… 

Her yeni eğitim öğretim yılı başlarken onlar tarlalarda çalışıyorlar. Kalem 

tutması gereken elleri, yeni mahsulü karşılıyor anne babaları gibi. Kış ayla-

rında sınıflarına dönseler de aradaki boşluk kapanmıyor. Hele bir de bahar 

ayları ile yeniden yollara düşünce artık onlar için eğitim imkânsız hale ge-

liyor. Eğitim döneminin üçte birini kaçırıyorlar. Yoklamalarda isimlerinin 

yanı hep boş bırakılıyor, öğretmenleri artık isimlerini anmaz, sıra arkadaş-

ları onları hatırlamaz oluyor. Okuma yazmayı zar zor sökseler de büyük bö-

lümü eğitimlerine devam etmiyor, edemiyor. Ve böylece her biri, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın rakamlarına göre 800 bin, resmi olmayan 

rakamlara göreyse sayıları 1 milyon 200 bine dayanan mevsimlik işçilerden 
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oluyor. Yüzde 60’ının gelirinin 500 lirayı aşmadığı, yüzde 83’ünün sosyal gü-

vencesinin olmadığı, yalnızca ölüm haberlerinin duyulduğu işçilerden biri… 

Buradan çıkış olmadığını en iyi babalar biliyor. Bu nedenle tümünün ağzın-

dan aynı kelime dökülüyor: Mecburiyet… 

 Başka yapacak ne var ki? Babam da bu işi yapıyordu.
Dedem de. Biz böyle gelmiş böyle gideriz. Bu gidişle oğlum da, 
torunum da bu işi yapacak. Seçim değil, mecburiyet bizimki. 

Her biri gururla ayakta durmaya çalışıyor ancak olmuyor. Yorgunluklarını giz-

leseler de yalnız kalınca omuzları düşüyor. Ailelerine daha iyi bir hayat suna-

mamış olmanın azabı kemiriyor içlerini. Bu durumdan “erkek meclis” lerinde 

uzaklaşmaya çalışıyorlar. Orada hesap makinelerini ellerine alıyor, kafa kafaya 

veriyorlar. Kaç kişi tarlaya gitti, ne kadar mahsul toplandı diye konuşuyor, as-

lan payını her zaman olduğu gibi kendilerini buraya getiren “dayıbaşı” olarak 

adlandırılan kişilere bırakıp gelecek haritalarını çiziyorlar. Çukurova’ya, Kara-

deniz, Ege, İç ve Batı Anadolu’ya yapacakları göçlerini, pamuk, şeker pancarı, 

fındık, narenciye, kayısı, bakliyat, üzüm ve sebze üretiminin nerede daha “be-

reketli” olabileceğini masaya yatırıyorlar. Tek amaçlarıysa borçları denkleştirip 

4 ay kaldıkları memleketlerine “laf söz olmadan” dönebilmek. Ve yeni yıl için 

yeni borçlar alabilmek. 

 Borç ödeyeceğiz diye buralarda sürünüyoruz, bir kere borç 
aldın mı yüzde 5-6 aylık faiz bindiriyor tefeci. Kanser gibi bu faiz, bir 

kere altına girdin mi ömür boyu çıkamıyorsun. Evin, araban olsa satar 
ödersin bir kerede ama bizim evimiz bu çadır; o da satılmıyor ki. 

Erkekler işte bu “mecburiyet” içinde ailelerinin kendilerine “saygı” duyma-

sını sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle de eşlerinin… 

Halbuki kadınlar çok daha büyük sorunlarla boğuşuyor, hayatın her alanın-

da olduğu gibi. En ağır yükü sırtlarında taşıyorlar. Hem eşleri gibi tarlaları 

ekip çapalıyorlar, hem barındıkları çadırları evirip çeviriyor, hem de çocuk-

lara bakıyorlar.

Çoğu hamileyken tarlada sancılanıyor, ebeleri bile olmadan çadırlarında 

doğuruyorlar. Ardından hızla ayağa kalkmaları, tarlalara geri dönmeleri ge-

rekiyor. Ne de olsa doğan her bebek sofraya yeni bir tabak daha eklenecek 

demek.

 Ben burada doğurdum diye yatmaya kalkarsam 
çoluk çocuk ne yapacak? Kim onların karnını doyuracak? 

Yatmam mümkün değil. Yatacaksak buraya neden geldik? 

Acı hikâyeler gizli geçmişlerinde. Tarlada doğurup iyi bakamadıkları için 

kaybettikleri çocukları, kazalarda yitip giden ablaları, nehirde boğulan an-

neleri var hepsinin. Gözleri doluyor, bazen gizlice ağlıyorlar. Ama duygusal-

lığa yer yok burada. Güçlü olmalı, güçlü kalmalılar ki düzenlerini devam 

ettirebilsinler. 

O nedenle ağızlarından çıkan kelime hep “şükür” oluyor. Ardına yapacak 

başka bir şeyleri olmadığını da ekleyiveriyorlar. Vedalaşırken ise tek söz 

dökülüyor ağızlarından:  Hayat işte, bize de bu yazılmış.
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Women... Men... Children... Far from home for months on end, hundreds of 

kilometres away... None of the fields they work on or the crops they harvest 

belongs to them. The only unchanging thing in their lives is their constant 

pursuit of the next produce.

Their fates resemble one another. The towns they start out from may differ 

but there are four main hubs in Turkey: Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 

and Kahramanmaraş. They leave from these cities in the summer months. 

They go to wherever the lands they are not the owners of summon them, to 

wherever the crops are ripe for harvest. Along with their children.

The children embark on these journeys as infants. They are born in tents 

next to the fields, crawl, walk and finally they begin to work in those same 

fields. 

 We haven’t been able to go home for a long time because  
we got my older brother married in Urfa; we cannot register  

( for school) here. I am working. We married my brother off on loan; 
borrowed the money for the bride price. 

First they run around doing little errands. Even if they do not actually work 

in the field they carry water, stay by the tent keeping an eye on their be-

longings, look after smaller siblings, make food, wash dishes and clean the 

place. Then of course there are also the illnesses they caught when they had 

to leave the city as well as accidents to be dealt with.

They are expected to grow up and become adults very fast. Some begin to 

earn a “wage” at 9 and some at 11. For them a wage of 30 TL is considered 

appropriate for a 10 hour day doing labour that would be heavy work even 

for an adult. Although the law does not allow children below the age of 15 

to work, there is nothing stopping it. Because they are invisible. Or rather, 

they are required to be invisible. 

But their lives are not just a few “exceptions”. Their names do not “inad-

vertently” feature in the reports either. They multiply generation by gen-

eration and are becoming a huge social problem. According to the figures 

from TÜİK (Turkish Statistical Institute) from 2012, the number of children 

working in the fields is nearly half - 44.7% - of all working children. In other 

words, this circuit counts approximately 350 thousand-400 thousand chil-

dren and it seems impossible for them to get out. 

Oblivious to this miserable reality they are enjoying themselves away from 

what is going on around them with innocent smiles on their faces. When 

one gets closer to them they immediately begin to talk about their dreams. 

Like every other child...

They list professions not knowing that this is what is missing from their 

lives. They dream of becoming teachers because they rarely go to school, ar-

chitects because they do not want to spend their lives in a tent and doctors 

because they do not want anybody in the fields to fall ill. 

They are unaware that time works against them. The field that was their 

play ground eventually becomes an open air prison. The labour is the legacy 

passed on from father to son and from mother to daughter. This is because 

they are unskilled and are left to remain so; mostly because of the lack of 

educational opportunities. 

Every year when a new academic year begins they are working in the fields. 

The hands that should be holding a pencil, handle the new crops like those 

SERDAR KORUCU ESSAY
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of their mothers and fathers. Even if they were to go back to school in the 

winter months they are unable to catch up. And when they then go back 

on the road in the spring, education becomes impossible. They miss out 

on one third of the school year. Their names are left unchecked at the roll 

call, the teachers cannot remember their names any longer and their desk 

mates have forgotten them. Even if they somehow manage to learn to read, 

most of them do not continue their education, they cannot. And this is how 

every one of them, 800 thousand according to the Ministry of Labour and 

Social Security, and 1 million 200 thousand according to unofficial figures, 

become seasonal workers. The income of 60% of them is below 500 TL, and 

83% have no social security; they are the workers only heard of when the 

news of their deaths comes out. 

The fathers are those who are the most aware that there is no way out. That 

is why they all repeat the same word: Necessity.

 What else is there to do? My father was working like 
this as well, so was my grandfather. Such is life. 

At this rate my son and grandson will labour like me. 
It’s not a choice, it’s necessity. 

Everyone tries to stand up proud but it is no good. Even if they try to hide 

their exhaustion, their shoulders sag when they are alone. They are eaten 

up by remorse over their inability to offer their families a better life. With 

the “men’s council” they try to distance themselves. Here they get the cal-

culators out and consult one another. They talk about how many hands 

worked the field, how much produce was harvested, and of leaving the 

foreman who brought them there and as always gets the lion’s share and 

they make plans for the future. They discuss going to Çukurova, the Black 

Sea, the Aegean, Central and Western Anatolia, and where the cotton, sug-

ar beet, hazelnuts, citrus, apricots, pulses, grapes and vegetables might be 

most abundant. Their only aim is to pay their debts and to be able to return 

to their own hometown and stay for 4 months with their heads held high. 

And to get new credits for the next year. 

 We have to go to these places because we have to pay our debts; 
when you get a loan the loan shark adds 5-6 months interest. 

The interest is like a cancer, once you are caught, you’ll never get 
out of it. If you had a house or a car you could sell it and pay up 

but our house is this tent, and you can’t sell that. 

Despite this “necessity” the men are trying to secure their families’ respect; 

especially their wives’... 

But like in all aspects of life the women have much greater challenges to 

cope with. They carry the heaviest burdens. Like their husbands they hoe 

in teams in the fields, they do the housework in their tents and they also 

look after the children. 

Usually the pregnant women’s labour pains begin while they work in the 

fields and they give birth in their tent without so much as the assistance of 

a midwife. Afterwards they quickly get back on their feet because they need 

to return to the field. After all, another baby means another mouth to feed. 

 If I was to lie here just because I had given birth, what would 
the rest of the family do? Who would feed them? I can’t just lie 

there. Why did we come here if I was to lie down? 

The past hides painful stories: The children they gave birth to in the fields 

and lost because they were not able to look after them properly, elder sis-

ters lost through accidents, mothers drowned in the river. Their eyes fill 

with tears, some weep secretly. But there is no place for emotion here. They 

have to be strong and to remain strong in order to carry on. 

That is why they constantly say “Thank God”. They add that there is noth-

ing else they can do. As we say “good bye” just one word is heard:

Such is life, this is our fate. 
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Bir fotoğraf çalışmasının sonuçlanması, özellikle kitaba dönüşmesi ortak bir çabanın 
ürünüdür.

Benimle bu ortaklığı yapma nezaketini gösteren, öncelikle beni bu projenin içine 
atan dostum Kerem Yücel’e; projeyi beraber yürütmemize olanak sağlayan hayata 
Destek Derneği yöneticilerine ve çalışanlarına; 

Çekimler sırasında sessiz gölgem şeklinde etrafımda dolaşıp rahat çalışmam için 
elinden geleni yapan sevgili arkadaşım Elif Gündüzyeli’ne, kitap fikrini başından beri 
destekleyen Cansın Leylim ilgaz ve Gonca Girit McDaniel’e; 

Fotoğraflarımın ilk hallerini gösterip fikir danıştığım arkadaşlarım Yıldırım Çelik, Ali 
Sina Özüstün ve Faruk Üründül’e; yazılarıyla bu kitaba hayat katan sevgili Şebnem 
İşigüzel ve Serdar Korucu’ya; okumaları yapan Türker Erşen’e, bu kitapta kendine 
yer bulamayan fotoğrafların müsebbibi, kitabın fotoğraf editörlüğünde eleştirilerini 
esirgemeyen dostum Sinan Çakmak’a; 

Kitabın tasarımını üstlenen Berna Koritan Sönmez’e, fikirleriyle kitabın kurgusuna 
katkılarından dolayı Frederic Lezmi’ye; 

Sürekli seyahat halindeyken beni bekleme sabrını gösteren sevgili karım Nükte ve 
oğlum Güneş Ali’ye; en önemlisi beni aralarına kabul edip hayatlarını göstermeme 
izin veren aileler ve çocuklara teşekkür etmek isterim.

it is a combined effort bringing the work of a photographer to a conclusion, 
especially when turning it into a book and i wish to thank all who have been so kind 
as to become involved in this collaboration: 

My friend Kerem Yücel first of all, for launching me into the project; the heads and 
staff of Support to Life that made it possible;

My dear friend Elif Gündüzyeli who was my silent shadow, keeping close during the 
shoot and doing her best to smooth my path; Cansın Leylim ilgaz and Gonca Girit 
McDaniel who from the start supported the notion of a book;

My friends Yıldırım Çelik, Ali Sina Özüstün and Faruk Üründül to whom i showed my 
raw pictures and whose opinion i sought; dear Şebnem İşigüzel and Serdar Korucu 
whose texts galvanize the book; Türker Erşen the editor and villain of the pictures 
that did not make it into the book; my friend Sinan Çakmak for his unsparing photo 
editing critiques; 

Berna Koritan Sönmez who designed the book and Frederic Lezmi for his 
contributions to its layout;

My darling wife Nükte and my son Güneş Ali who patiently waited for me during my 
constant travels, and – most of all – the families and children who took me in and 
showed me their lives.

Bu kitapta yer alan fotoğraflar 2014 yılında hayata Destek Derneği’nin mevsimlik tarımda 

çocuk işçiliğini önlemek için sürdürdüğü Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil projesi kapsamında Adana 

Doğankent, Karataş, Misis, Yumurtalık; Afyonkarahisar Emirdağ, Sultandağı; Aksaray Eskil, 

Ortaköy; Antalya Finike; Düzce Çilimli; İzmir Kemalpaşa; Konya Cihanbeyli, Sarayönü, Yunak; 

Ordu Uzunisa; Samsun Çarşamba; Şanlıurfa Bozova, Ceylanpınar, harran, Viranşehir; Yozgat 

Akdağmadeni, Boğazlıyan, Yenifakıllı bölgelerinde çekilmiştir.

The photos in this book have been taken as part of the Support to Life’s project Bu İş Çocuk 

Oyuncağı Değil (“This Work is Not Kid’s Stuff”) which seeks to prevent seasonal agricultural 

child labour. They were shot in 2014 in Doğankent, Karataş, Misis, Yumurtalık in Adana; 

Emirdağ and Sultandağı in Afyonkarahisar; Eskil and Ortaköy in Aksaray; Finike in Antalya; 

Çilimli in Düzce; Kemalpaşa in izmir; Cihanbeyli, Sarayönü, Yunak in Konya; Uzunisa in Ordu; 

Çarşamba in Samsun; Bozova, Ceylanpınar, harran, Viranşehir in Şanlıurfa; Akdağmadeni, 

Boğazlıyan, Yenifakıllı in Yozgat. 

Bütün hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü tanıtım amacı dışında telif hakkı sahibinin yazılı 
izini olmadan dijital veya fiziksel olarak çoğaltılamaz, kopyalanamaz ve yeniden yayınlanamaz.

All rights are reserved. No part of this book may apart from promotion purposes be reprodu-
ced in any form or by any means, digitally or physically and may not be copied or republished 
without the written permission of the copyright owner. 
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