TÜRKLER ALMANYA’NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL
YAPISININ B‹R GÜVENCES‹ M‹ ?
Are the Turks Guaranteeing the Social and Cultural
Structure of Germany?
Sind die Türken eine Garantie in der sozio-kulturellen
Stuktur des deutschen Staates ?

Sedat ﬁAH‹N*
ÖZET
Bugün, Almanya’da say›lar› 2.5 milyona varan Türk vatandaﬂlar› Almanya’n›n gelece¤i için çok büyük
rol oynamaktad›r. Çünkü Almanya’n›n nüfusu h›zla düﬂmekte buna karﬂ› Türklerin nüfusu h›zla artmaktad›r. Dolay›s›yla bu h›zla artan nüfus Almanya’n›n sosyal ve kültürel yap›s›n›n devam›n› oluﬂmaktad›r. Baﬂka bir deyiﬂle yaﬂl› Alman nüfusunu genç nüfus finanse edememektedir. Türkler bunun için bir güvence oluﬂturmaktad›r.
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ABSTRAKT
Heute lebt in Deutschland ungefähr 2,5 millionen Türken. Die Zahl der Türken spielt für den deutschen Staat eine wichtige Rolle, weil die soziale Struktur in Deutschland sich schnell verändert. Diese Veränderung ist nicht positiv gemeint. Die Zahl der deutschen Bevölkerung wird sich in Zukunft vermindern. Deswegen bildet die türkische Bevölkerung in Deutschland die potentielle Möglichkeit, das soziale Leben in Deutschland neu zu orientieren.
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Bilindi¤i üzere 31 Ekim 1961 tarihinde Alman ve Türk Hükümet yetkilileri “Türk ‹ﬂgücü Anlaﬂmas›’ n›” imzalad›lar ve ayn› y›l Türk iﬂçilerden
oluﬂan insanlar Almanya’ya göç etti.
Bu insanlar öncelikli olarak Fabrikalara yak›n (Heim) denilen ‹ﬂçi Konukevlerinde bar›nd›lar. Amaçlar› ekonomik birikim yapt›ktan sonra ülkelerine geri dönmekti. Ancak Almanya’ya
giden ilk kuﬂak zamanla eﬂlerini ve çocuklar›n› bu ülkeye getirdiler. 1973 y›l›nda say›lar› 900.000’ e ulaﬂt›.

Bu rakamlar bize, Türk insan›n›n
Ülkelerine geri dönmeyecekleri fikrini
o zamandan beri göstermektedir. Alman Hükümetleri bu gerçe¤i anlad›ktan sonra 1974 y›l›nda Türkiye’ den iﬂçi al›m›n› durdurdu (Anwerbe-Stop).
Almanya 1974’den sonra iﬂçi al›m›n›
Avrupa Toplulu¤u ülkelerinden sa¤lamaya baﬂlad›ysa da Türk insan›n›n bu
ülkeye geliﬂini önleyemedi. 1980 y›l›ndan itibaren Almanya Türk ailelerine
ve Türk çocuklar›na mesleki e¤itim
vermeyi amaçlad› ve bunda da büyük
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oranda baﬂar›l› oldu (Almanya’daki
Türklerin ekonomik durumunu Türk
Kültürü Dergisi, Say› 461, Eylül 2001
say›s›nda geniﬂ bir biçimde yer verdik). 1984 y›l›nda Almanya Türklerin
say›s›n› azaltmak amac›yla kesin dönüﬂ yasas›n› onaylad› ve yaklaﬂ›k
150.000 aile Türkiye’ ye kesin dönüﬂ
yapm›ﬂt›r. Bu aileler kesin dönüﬂ için
ekonomik anlamda teﬂvik edilmiﬂtir.
Bugün Almanya’da yaklaﬂ›k 2,5
milyon Türk yaﬂamaktad›r. Kesin rakamlar Alman ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan da bilinmemektedir. Çünkü
bu ülkeye siyasi amaçl› giden ve orada
ilticac› olarak yaﬂayan insanlar›n say›s› belli de¤ildir. Biz, buna benzer insanlar› araﬂt›rma kapsam›nda tutmuyoruz. 2000 y›l› itibar›yla 7.4 Milyon
yabanc›dan yaklaﬂ›k %50 si Almanya’da 10 y›ldan beri yaﬂamaktad›r.
Bunlar›n aras›nda ki en yüksek oran›
Türkler oluﬂturmaktad›r. Her yabanc›dan beﬂte biri Almanya’da do¤muﬂtur. Alman olmayan yaklaﬂ›k 300.000
iﬂveren say›s›n›n yaklaﬂ›k 60.000
Türktür. Dolay›yla yabanc›lar aras›nda en fazla Türk iﬂverenler Alman
Devletine vergi ödemektedir.
Almanlar, Almanya’ da yaﬂayan
Türk Aile yap›s›n› üçe ay›rm›ﬂt›r.
1.Muhafazakar aile (konserative
Familie)
2.Uyum sa¤lam›ﬂ aile (entegrierte
Familie)
3.‹ki kültüre uyum sa¤lam›ﬂ aile
(multikulturelle Familie)
Biz böyle bir ayr›ma biz karﬂ› ç›k›yoruz. Almanya’da yaﬂayan Türklerin
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istinas›z hepsi çocuklar›n›n Alman
okullar›nda e¤itim almalar›na olanak
tan›makta ve onlar› mesleki e¤itime
tabi tutmaktad›r. Dolay›s›yla böyle
keskin bir ay›r›m›n yap›lmas› sanayileﬂmiﬂ bir toplum için do¤ru de¤ildir.
Federal Almanya Aile Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› araﬂt›rmada üç çocuklu
bir Alman ailesinin çocuklar› 18 yaﬂ›na gelene kadar onlar için yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar 900.000 Mark olarak
tespit etmiﬂtir. Ayr›ca Alman Devletinden “Çocuk Paras›” alt›nda 700.000
Mark her y›l kasas›ndan ç›kmaktad›r.
Her nedense bu 700.000 Mark›n içinde
Türk çocuklar›na ödenen paralar da
dahil olmas›na ra¤men Türk ailelerin
çocuklar›na 18 yaﬂ›na gelene kadar
yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar dahil edilmemiﬂtir.
Çocuk yok. Modern toplumlar›n
ço¤unda oldu¤u gibi Almanya’ da
ölümler ile do¤umlar aras›ndaki makas aç›yor. 1964 y›l›nda Almanya’da
1.36 milyon çocuk dünyaya gelirken,
1999’ da do¤an çocuk say›s› art›k yaln›zca 771.000 idi. Ölümler ise 846.000
gibi bir say›yla do¤umlar›n üzerindeydi. Fakat alman nüfusu azalmakla
kalm›yor, giderekte yaﬂlan›yor (Deutschland Dergisi, A¤ustos/Eylül, Say›
4/2001, Sayfa 21). Dolay›s›yla Almanya’n›n son y›llarda 150.000 Türk insan›n› Alman vatandaﬂ› yapmas› rastlant› de¤il. Hele hele bu ba¤lamda,
e¤er bir Türk ailesi 8 y›l kesintisiz Almanya’da ikamet etmiﬂ ise, bu ailelerin çocuklar› koﬂulsuz Alman vatandaﬂ› olabilmektedir.
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Bielefeldli nüfus uzman› Herwig
Birg, Almanya’daki sosyal güvenlik
sistemlerinin çöküﬂünü engellemek
için neler yap›lmas› gerekti¤ini tasarlad›. Ya do¤uracak yaﬂtaki kad›nlar
önümüzdeki on yirmi y›lda ortalama
1.3 de¤il, 3.8 çocuk dünyaya getirecekti ya da önümüzdeki 50 y›l içinde Almanya’ya yaklaﬂ›k 188 milyon genç yabanc› göç edecekti. (Deutschland Dergisi, A¤ustos/Eylül, Say› 4/2001, Sayfa
21).
Yaklaﬂ›k 30 y›l içerisinde yaﬂl›lar›n oran› herhalde gençlerin say›s›ndan iki misli fazla olacakt›r. Almanlar›n yaﬂlanmas›na göç bir çare olarak
görülebilir. Çünkü gelen göçmenler genelde toplam nüfusun yaﬂ ortalamas›ndan daha genç oluyorlar. Bunun iﬂ
piyasas›na ve sosyal güvenlik sistemlerine de etkisi pozitif bir etkisi vard›r.
(Deutschland Dergisi, Aral›k/Ocak,
Say› 6/2000, Sayfa 44).
Asl›nda Almanlar›n, bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, aç›kca söylemek istemedi¤i bir alternatifleri daha var, bu alternatif son zamanlarda sürekli gündeme gelmektedir. Türk ailelerinin çocuklar› gelecekte Almanya’n›n sosyal
ve kültürel yap›s›n›n devam›n› sa¤layacak bir alternatif olarak görmektedir. Ancak bunun gerçekleﬂmesi için
önlerinde bir engel vard›r. CDU eski
Parlemento Baﬂkan› Rita Süssmuth
bir röportaj›nda bir soruyu ﬂöyle cevapland›rmaktad›r. “Bu noktada, belirli etnik gruplar›n bir yerleﬂim biriminde yaln›z baﬂlar›na yaﬂamamalar›
büyük rol oynar. Kimi okullarda s›n›f-

170

lar›n %70 ve hatta %90 Türk çocuklar›ndan oluﬂuyor- bu tür oranlar bütünleﬂmeye iyi gelmeyen kar›ﬂ›mlard›r.”
Türkler sosyal ve kültürel yap›lar›yla
kendi kimliklerini devam ettirmiﬂ bulunmaktad›r. Görüldü¤ü üzere bir Alman Parlamenter Türklerin ya da bir
grubun bir arada yaﬂamas›ndan Almanya’daki bütünlü¤ü bozaca¤›n› düﬂünerek rahats›zl›¤›n› dile getirmektedir. Ayn› parlamenter ileride görece¤imiz gibi Göçmen Komisyonu’nun baﬂ›na getirilmiﬂtir. Dolay›s›yla Almanya’
da yaﬂayan Türklerin sosyo-kültürel
yap›lar›nda bir de¤iﬂiklik yapabilmeleri söz konusu de¤ildir. Türk as›ll› Alman kavram› Alman nüfus uzmanlar›
için sosyal güvenlik çöküﬂün alternatifi olarak gündeme getirilmiﬂ ve bu konuda bir çok proje haz›rlanm›ﬂt›r.
2001 Mart ay›nda Hessen Eyaleti yerel seçimlerinde CDU (Hiristiyan Demokratlar) böyle bir modeli resmi olmasa da uygulad›lar. Yine ﬂu s›ralar
Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de Türk
vatandaﬂlar› bir çok parti taraf›nda il
meclisine aday gösterildi. Almanlar›n
bunu yapmadaki amaçlar›, yukar›da
sözünü etti¤imiz Türk as›ll› Alman
modelinin uygulamada ne gibi problemler olabilece¤ini gözlemleyecek olmalar›d›r.
Dolay›s›yla ﬂu soru sorulmal›d›r.
Almanya neden Almanya’da yaﬂayan
Türk vatandaﬂlar›n› Alman vatandaﬂ›
yapmamakta ve sadece Almanya’ da
kesintisiz ikamet etmiﬂ olan insanlar›n çocuklar›n› Alman vatandaﬂ› yapmaktad›r? Bu projeye neden 21, 22 ve-
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ya daha yukar›daki yaﬂlardaki Türkler dahil de¤ildir. Bu sorumuz karﬂ›l›¤›n› Almanya son Göçmen Tasar›s› ile
birlikte verdi. Almanya’ da 23.000
Türk ö¤renci Yüksek Okullarda ö¤renim görmekte. Bu yeni yasan›n onaylanmas› durumunda bu insanlar okullar›n› bitirdikten sonra Almanya’da
oturma izni alabilecekler. E¤er sosyal
güvenli¤in devam› için bu say›larda
yetmez ise ‹lk-orta-lise düzeyinde e¤itim alan 150.000’ ne yak›n Türk ö¤renci Alman vatandaﬂl›¤›na geçebilecek. Böylece Almanya sosyal güvenlik
sorununu büyük oranda çözülmüﬂ olacakt›r. Bu yasayla birlikte Türkler Almanya’da daha geniﬂ haklara sahip
olacaklard›r.
12 A¤ustos 2000 tarihinde Almanya ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Göçmen Komisyonu kurdu. Bu komisyon partiler üssü
bir komisyondur. Bu göçmen komisyonun amac› her ne kadar direk olarak
ifade edilmese de kalifiyeli yabanc›lar›
Almanya’ getirte bilmeyi amaçlamaktad›r. Bu komisyon 21 kiﬂilik uzmanlardan oluﬂmaktad›r ve bu ülkede yaﬂayan Türklerin vatandaﬂl›k sorunu
öncelikli olarak ele al›nm›ﬂt›r. Çünkü,
gerçekten de Alman Devletine gelirinden vergi veren, her Alman vatandaﬂ›
gibi yükümlülüklerini yerine getiren
insanlar›n Alman gibi muamele görmesi kaç›n›lmazd›r.
Bilindi¤i üzere Milli E¤itim Bakanl›¤› her y›l Türkiye’ den Almanya’ya ö¤retmen göndermektedir. ‹ﬂte
bu ö¤retmenler Almanya’daki Türk
varl›¤›n›n ve sosyal ve kültürel alanda
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kimliklerini korumak için en önemli
rolü oynamaktad›rlar. Ancak gelecek
y›llarda Almanya Üniversitelerinde
kurdu¤u Türkoloji Bölümlerinden mezun olacak kendi insanlar›n› bu Türk
ö¤retmenlerin yerine geçirebilecektir.
Yukar›da yazd›klar›m›z›n gerçekleﬂmesi için Almanya Türk aile yap›s›n› ve bu yap›n›n özelliklerini yo¤un bir
ﬂekilde araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. 31.
Ekim 2001 tarihi itibar›yla Almanya’
ya göçün 40. y›l› geride b›rak›lm›ﬂt›r.
2.5 milyon insan 40 y›l zarf›nda ülkelerine geri dönmemiﬂse Almanya’n›n
bu insanlara en az kendi insan› kadar
ciddi e¤ilmelidir. Çünkü Almanya’da
çekirdek Türk Aile Yap›s› 40 y›l önce
nas›lsa bugünde içeri¤i korumaktad›r.
Bu insanlar›n Almanya uyum sa¤lad›
kesindir. Almanya’n›n bu insanlar› siyasi aç›dan ziyade sosyal ve kültürel
anlamda desteklemeli yeni projeler geliﬂtirilmelidir. Dolay›s›yla Türk insan›n Almanya’ ya bu anlamda sosyal ve
kültürel yap›lar›yla katacaklar› çok
ﬂey oldu¤u gibi azalan Alman nüfusunun da gelecek için güvencesini oluﬂturmaktad›r.
Kaynak:
Deutschland Dergisi, A¤ustos/Eylül, Say› 4/2001, Sayfa 21.
(Deutschland
Dergisi,
Aral›k/Ocak, Say› 6/2000, Sayfa 44).
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