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ÖZET
“1960/l› y›llarda Almanya II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda yaﬂam›ﬂ oldu¤u ekonomik kalk›nma sonucunda
iﬂ gücünü karﬂ›lamak üzere Türkiye ve di¤er baz› ülkelerle “iﬂ gücü antlaﬂmas› ” yapm›ﬂt›r. Bu antlaﬂma sonucunda Almanya’ya iﬂçi göçü baﬂlam›ﬂ ve her geçen gün bu say› artm›ﬂt›r. 43 y›ll›k süreç içerisinde aile birleﬂimi gibi kazan›lan haklar sonucunda yerleﬂim oran› daha da artm›ﬂ ve art›k “misafir iﬂçi” kavram› yerini
“yerleﬂik iﬂçi” ye b›rak›ﬂt›r. ‹kinci ve üçüncü kuﬂa¤›n Almanca bilgileri, Almanya’ya kültürel aç›dan uyumlar›, e¤itim durumlar› birinci kuﬂaktan farkl› oldu¤u için arz ve talepler de de¤iﬂmiﬂtir. Bu arz ve talebin de¤iﬂmesi sonucunda gerek ekonomik aç›dan gerekse edebiyat, güzel sanatlar ve siyaset bilimi alan›nda aktif
anlamda yer al›nmaya baﬂlanm›ﬂ ve bu da “misafir iﬂçi” profilini olumlu yönde de¤iﬂimini sa¤lam›ﬂt›r.De¤iﬂen bu profil ile roman, hikaye, hiciv yazarlar› hatta oyuncular ve film yap›mc›lar› yetiﬂmiﬂtir. ‹lgili çal›ﬂma
Almanya’da yaﬂayan Türklerin 43 y›ll›k süreç içerisinde kültürel anlamda de¤iﬂimleri ve ilgili alanlarda
yapm›ﬂ olduklar› geliﬂimleri hakk›nda bilgi vermektedir.
Anahtar Kelimeler
Almanya’daki Türkler, kültürel yaﬂamlar›, göçmen edebiyat›
ABSTRACT
In the 1960s Germany signed “labour power agreements” with Turkey and other countries in order to
overcome problems regarding economic development after World War II. This resulted in the migration of
labour power to Germany in great numbers. The following 43 years also witnessed another wave of migration due to rights such as family reunification granted to the immigrants, so that the previous “guest worker”
became a “resident worker”. The second and third generations of Turks in Germany could adapt much better
to their cultural environment, and their level of knowledge and education has led to a supply and demand
situation that is very different from that of the first generation. This is also the reason why the new generations could become much more active in economics, politics, and in the arts and crafts. By means of these
activities the profile of the “guest worker” has improved so that there now exist a considerable number of
Turkish writers, poets, actors and actresses, and film producers living in Germany. This study aims to present these 43 years of cultural change and the cultural development of the Turks in Germany.
Key Words
Turkish immigrants in Germany, their cultural life, immigrant literature

1960/l› y›llarda Almanya II. Dünya
Savaﬂ› sonras›nda yaﬂam›ﬂ oldu¤u ekonomik kalk›nma sonucunda baﬂta Yunanistan ve ‹spanya olmak üzere baﬂka ülkelerle iﬂ gücü talebini karﬂ›lamak üzere “iﬂ gücü al›m›” antlaﬂmas› imzalam›ﬂt›r. 1961 y›l›nda Türkiye ile imzalam›ﬂ

oldu¤u bu anlaﬂma sonucunda ilk etapta
6800 Türk iﬂçisi Almanya’ya gitmiﬂ ve
ilk baﬂlarda yavaﬂ ilerleyen bu göç 1963
y›l›nda Türkiye ve o zamanki ad›yla Avrupa Ekonomik Toplulu¤u aras›nda imzalanan ortakl›k anlaﬂmas›ndan itibaren ivme kazanm›ﬂt›r. Bu dönem içinde
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henüz ihracat› ve turizmi bugünkü kadar geliﬂmemiﬂ oldu¤u için, iﬂçi dövizlerinin önemli bir potansiyel kaynak oluﬂturdu¤unu söylemek mümkündür. Belli
bir süre çal›ﬂ›p yapt›klar› birikimle kendi vatanlar›nda yat›r›m yapma zihniyetinde olan bu iﬂçiler zihniyetleri do¤rultusunda misafir iﬂçi olarak isimlendirilmiﬂ 43 y›l süre ile hala dönememiﬂlerdir.
Yani art›k misafir iﬂçi olmaktan ç›km›ﬂ
yerleﬂik iﬂçi haline gelmiﬂlerdir. 1973 y›l›nda iﬂçi al›m› durdurulduktan sonra
yabanc› iﬂçi say›s›nda düﬂüﬂ beklenirken
1974’de aile birleﬂimi kanunuyla misafir
iﬂçiler geride kalan aile bireylerini getirmiﬂler ve bu say› yükseliﬂe geçmiﬂtir.
1961 y›l›ndaki 6800 say›s› 1975 y›l›nda 1
Milyona ulaﬂ›rken 1998 y›l› itibariyle bu
say› 2 Milyonu aﬂm›ﬂt›r. Almanya’ya gelen bu ilk misafirlerin ço¤unu erkekler
oluﬂturdu¤u için Alman iﬂ pazar›na kad›nlar aile birleﬂmesi sonucu girmiﬂlerdir. Böylelikle heterojen bir yap›ya ulaﬂan nüfus aile birleﬂimi d›ﬂ›nda yap›lan
evliliklerle genç nüfus say›s› artm›ﬂt›r
Federal ‹statistik Dairesinin 1997 y›l›nda yapm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmalar aﬂa¤›daki verileri göstermektedir.
Yaﬂ Kategorileri

Toplam Nüfus Erkek

Kad›n

55-60

106.57

67.813

38.344

60-65

59.256

39.455

19.801

65 ve üstü

36.289

21.028

15.261

(Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi, Institut an der Universität Essen, 2000)

1983 y›l›nda ç›kar›lan geri dönüﬂ
yasas› ile bir çok yabanc› iﬂçiye geri dönmesi için Federal Alman Hükümeti taraf›ndan teﬂvik primleri verilmiﬂ fakat
beklenenden daha düﬂük say›da geri dönüﬂ olmuﬂtur. 1993 verilerine göre say›lar› 2 Milyonun üzerinde olan Türklerin
sadece % 20’si Türkiye ‘ye geri dönmeyi
planlamaktad›rlar. Geriye kalan % 80
art›k Almanya’y› bir vatan olarak be-
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nimsemiﬂ ve yat›r›mlar›n› ona göre yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Yurtd›ﬂ›na göçün nedenlerini yoksulluk ve iﬂsizlik, siyasi nedenler, ailevi
nedenler, merak ve macera, ö¤renci olmak ya da yaﬂama koﬂullar›n› iyileﬂtirmek ﬂeklinde s›ralayabiliriz. Ço¤unlu¤u
ise hayat standartlar›n› yükseltme amac› ile gelmiﬂlerdir. Ancak zaman geçtikçe
daha önce Türkiye’de amaçlam›ﬂ olduklar› iyi hayat standard›n› Almanya’da
sürdürmüﬂlerdir. Bunlar Almanc› olarak
Türkiye’de yeni bir baﬂlang›ç yapmak isteyen Almanya’y› ikinci bir vatan olarak
gören yeterince para biriktiremedi¤ini
düﬂünüp çal›ﬂmaya devam eden Almanya’daki sa¤l›k sisteminden memnun
olup, genellikle bu sebeple orada hayat›n› devam ettiren Almanya’daki ekonomik koﬂullar›n ve toplum Düzeni’nin
olumlu olmas›ndan dolay› orada kalmak
isteyenlerdir. Almanya’n›n Toplum Düzeninin adil olup olmad›¤›na dair durum
Konrad Adenauer Vakf›n›n yapm›ﬂ oldu¤u aﬂa¤›daki anket sonucunda aç›kça
görülmektedir.
43 y›ll›k süreç içerisinde aile birleﬂimi sonucunda ailesine ve çocuklar›n›
orada evlendirme sonucu torunlar›n›n
olmas› ve orada ailesini b›rak›p gitme
zihniyeti zor geldi¤i için dönmemelerini
gerektiren bunun gibi bir çok seçenekler
vard›r. Art›k kendilerini Almanya’daki
sistemin parças› olarak gören Türkler
öncelikle sistemden hoﬂnut olmak ve art›k Türkiye’ye gitti¤inde yabanc› olma
korkusu endiﬂesiyle dönmeyi düﬂünmemektedirler. Geri dönenlerin gerekçeleri
ise ya memleket ve akraba özlemi ya da
geçiminin Türkiye’de kendine daha ucuza mal olaca¤› düﬂüncesi oluﬂturmaktad›r. Bu düﬂünceler do¤rultusunda haklar›n› ve imkanlar›n› büyütmek için Alman Vatandaﬂl›¤› talebinde bulunan
Türkler bu geçiﬂ ile vizesiz seyahat etme
özgürlü¤üne, seçme ve seçilme hakk›na
sahip olmuﬂ, bunlar sonucunda enteg-
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(Konrad Adenauer Vakf›, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Almanyadaki Türkler, 2001, S. 9)

rasyonu ve bürokratik iﬂlemleri kolaylaﬂm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da Konrad Adenauer
Vakf›’n›n yapm›ﬂ oldu¤u bir anket bu sözünü ettiklerimizin en iyi göstergesidir.
Hatta olas› bir savaﬂ durumunda
Almanya’y› aﬂa¤›daki de¤erlerin gösterdi¤i gibi savunacak kadar benimsemiﬂ
olan Türkler sonuçta yine yabanc› konumundad›r.

Tabii bu geçiﬂi onaylamay›p Alman
vatandaﬂl›¤›na geçmeden de iyi yaﬂad›¤›n› savunan insanlar da var. Ayr›ca s›rf
vize almak için ya da bürokratik iﬂlemlerin kolaylaﬂmas› için bu geçiﬂi saçma
bulan ve Türkiye’deki mallar›ndan vazgeçmeyi göze alamayan hatta bu fikre
hiç sahip olmayan Türkler de bulunmaktad›r. 1960’l› y›llarda göçen ilk iﬂçi-

(Konrad Adenauer Vakf›, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Almanyadaki Türkler, 2001, S. 7)
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(Konrad Adenauer Vakf›, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Almanyadaki Türkler, 2001, S. 13)

lerin ço¤unlu¤u Türkiye’de Devlet Kurumunda ve Serbest çal›ﬂanlardan ve çal›ﬂmayanlardan oluﬂmaktayd›. 1990 y›l›ndan sonra Almanya’da yaﬂanan endüstrideki üretim azl›¤› sonucunda bu
alanda çal›ﬂan bir çok iﬂçi iﬂten ç›kar›lm›ﬂ ve iﬂsiz kalanla yabanc›lar›n say›s›
176.000’e ulaﬂm›ﬂt›r. 1996 y›l›ndan sonra iﬂten ayr›lma gerekçeleri olarak erken emeklilik, tazminatl› istifa, hastal›k
sebebiyle ç›k›ﬂ, iﬂ yerinin kapanmas› sonucu al›nan tazminat ya da iﬂ yerinin
kapanmas› sonucu. ç›k›ﬂ oluﬂturmaktad›r. Emeklilik ﬂartlar›n› yerine getirip
emekli olanlar›n say›s› oldukça düﬂük.
Almanya’n›n birleﬂmesi sonucunda Almanlar›n gerek çal›ﬂma hayatlar›na gerekse yaﬂam koﬂullar›na yans›yan bu
durum Türkleri de etkilemiﬂtir. Çünkü
bu birleﬂmeyle ucuz iﬂ gücü potansiyeli
artm›ﬂ, rekabet artt›¤› için çal›ﬂma koﬂullar› zorlaﬂm›ﬂt›r. Yaﬂam pahal›laﬂm›ﬂ,
issizlik artm›ﬂ, gençlerin e¤itim imkan›
zorlaﬂm›ﬂ hatta ortadan kalkm›ﬂt›r. En
önemlisi iﬂsizlik ve Avrupa kökenli iﬂçilerin daha düﬂük ücret karﬂ›l›¤› çal›ﬂma-
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y› kabul etmeleri sonucunda yabanc›
ucuz iﬂçi tercih edilmez olmuﬂtur. Hatta
bu birleﬂim sonucunda yabanc›lar›n iﬂverenin gözündeki de¤erleri düﬂmüﬂ ve
zor elde edilmiﬂ mesleki birikim ve y›ll›k
deneyimleri sonucunda daha önce sahip
olduklar› yüksek tüketim al›ﬂkanl›klar›
de¤iﬂmiﬂtir. Bunun sonucunda harcamalarda k›s›tlamalar yap›lm›ﬂ, al›ﬂveriﬂ
ma¤azalardan de¤il bit pazarlar›ndan
yap›lmaya baﬂlanm›ﬂ olup hatta indirimli sat›ﬂlar beklenmektedir. Hatta daha önce düzenli olarak izne gelen gurbetçiler para biriktirecek durumlar› kalmad›¤› için art›k düzenli olarak izne gelememektedirler. Gerek maddi gerekse
manevi anlamda çocuklar›n›n bak›m›na
muhtaç durumuna gelen misafir iﬂçi s›fat›ndaki gurbetçiler ilk parlak y›llar›n›
geride b›rakm›ﬂ g›da, kira ve yan masraflar d›ﬂ›nda (sigorta vergileri, aidatlar,
sa¤l›k) keyfi harcamalardan kaç›nm›ﬂlard›r. Bir zamanlar kendileri d›ﬂ›nda
akrabalar›n›n da bak›m›n› üstlenmiﬂ
olan bu gurbetçilerimiz ço¤u bak›ma
muhtaç duruma gelmiﬂlerdir. 1990 önce-
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si d›ﬂar›da yemek yemek, Türkiye d›ﬂ›ndaki ülkelere seyahate gitmek, sürekli
araba de¤iﬂtirmek gibi lükse sahip gurbetçilerimiz için art›k temel ihtiyaçlar
d›ﬂ›ndaki her ﬂey lüks olmuﬂtur. Bunun
baﬂka bir nedeni de ev sahibi olmak iste¤inden kaynaklanmaktad›r. Dolaﬂ›m,
kalp, iskelet, solunum yollar›, romatizma, ﬂeker, stres, depresyon gibi rahats›zl›klara maruz kalan bu kiﬂilerin
amaçlar›n› sa¤l›kl› yaﬂamak, giriﬂ ç›k›ﬂ
yapmak, gelece¤e güvenle bakmak ve çocuklar›n gelece¤ini güvence alt›na almak oluﬂturmaktad›r. Yine aﬂa¤›daki is-

tatistik de¤erler bu konuda somut bilgiler vermektedir.
Boﬂ zamanlar›n› bahçede sebze yetiﬂtirerek, ibadet edecek, dernek faaliyetlerinde bulunarak ve kahveye ve doktora giderek de¤erlendiren Türkler tek
dayana¤› olan aile birleﬂimiyle getirmiﬂ
olduklar› yada büyüyen çocuklar›n› orada evlendirip, onlarla 2. ve 3. nesile kadar gelmiﬂlerdir. En çok yat›r›m biçimi,
bir zamanlar Türkiye’ye kesin dönüﬂ
yapma planlar›yla gelmiﬂ olduklar› Almanya’da art›k zihniyetleri de¤iﬂmiﬂ

(Konrad Adenauer Vakf›, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Almanyadaki Türkler, 2001, S. 22)
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Türkiye’ye dönmekten ziyade Almanya’da yat›r›m yapma, bankada nakit para ve hisseye sahip olma oluﬂturmaktad›r. Almanya’daki Türklerin Mal ve
Mülk Edinimine dair bilgi aﬂa¤›daki
tablodan, daha net görülmektedir.
Y›l
Konut Say›s›
1996
54.000
1999
96.000
Toplam Art›ﬂ
%78.1
(Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi, Institut an der Universität Essen, 2000)

Yaﬂanan problemler ise hala devam
eden memleket özlemi, haklar›n›n yenildi¤ini düﬂünmek, iﬂsizlik, Almanlaﬂmalar›, Türk toplumu içinde dinin radikalleﬂtirilmesi, dil sorunu, sa¤l›k sorunlar›,
özellikle de Almanlar›n ayr›mc› tutumlar› gibi özetlenebilmektedir. Aﬂa¤›daki istatistik çizelge Türk uyruklular›n ayr›mc›l›¤a iliﬂkin deneyimlerinin oran›n›n
Türk as›ll› Almanlara oranla daha yüksek oldu¤unu gösterirken, Türk kökenlilerin ise Türk uyruklularla neredeyse
paralel fikirde olduklar› gerçe¤ini ortaya
ç›karmaktad›r.

1950- 1960’l› y›llarda her köﬂesinde
iﬂçiye ihtiyac› olan Almanya’da bugün
3.7 Milyon iﬂsiz bulunmaktad›r. Bunlar›n ço¤unlu¤unu yabanc›lar oluﬂturmaktad›r. Daha önce söz etti¤imiz üzere
1973 kas›m ay› sonunda ekonomik ve
enerji krizi sebebiyle iﬂ yerleri duran Almanya 27 sene sonra 2000 yaz›nda yeni
bir baﬂvuru kapitali kabul etmiﬂtir.
Çünkü bilgisayar alan›nda Yüz binden
fazla uzmana ihtiyaç oluﬂmuﬂ ve Baﬂbakan Gerhard Schröder’in onay›yla da ilgili alanda yirmi bin yeﬂil kartl› uzman
al›nm›ﬂt›r. Bu yeﬂil kartl›lar nitelikli
eleman olmalar›na ra¤men, iﬂçilerle ayn› haklara sahip olmuﬂlard›r. Çal›ﬂma
ve oturma müsaadelerinin süreli olmas›
bu haklardan baz›lar›. Haklar ayn› olsa
da art›k misafir iﬂçi profili de¤iﬂmiﬂ nitelikli eleman onun yerini alm›ﬂt›r.
Bu ve bunun gibi sebeplerle artan
göçmen say›s› Almanya ve Di¤er Avrupa
Ülkelerinde yabanc›larla ilgili yasalarda
düzenlemeler yapmay› zorunlu k›lm›ﬂ,
ve düzenlenen yasalar sonucunda ya-

(Konrad Adenauer Vakf›, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Almanyadaki Türkler, 2001, S. 11)
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banc›lar daha fazla haklara ve yasal güvenceye sahip olmuﬂlard›r. 1991 y›l›nda
yabanc›lar yasas›nda yap›lan de¤iﬂiklikle vatandaﬂl›¤a geçiﬂ kolaylaﬂt›¤› için
misafir iﬂçi yerini vatandaﬂl›¤a b›rakm›ﬂt›r. Aﬂa¤›daki Tablodan da bu durum
aç›kça görülmektedir.
‹ﬂçi Statüsünden Vatandaﬂl›k Statüsüne
Geçiﬂler
1982 1995
1990
1998
Geçiﬂ Yapan
Yabanc›lar Say›s› 39.280 313.606 101.377 291.331
Türklerin Yüzdesi %1.5 %10.5 %2
%20.5
(Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi, Institut an der Universität Essen, 2000)

1999’daki yeni vatandaﬂl›k yasas›
ile de 319.000 Türk Alman Vatandaﬂ› olmuﬂtur. Bugün Almanya’da halen 2.4
Milyondan fazla Türk kökenli nüfus bulunmaktad›r. Bu düzenlemeler politik ve
sosyal yap›ya da yans›yarak ikinci ve
üçüncü kuﬂa¤›n söz sahibi olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Art›k Türkler kendi taleplerini
özgüvenle dile getirmektedir. 2001 y›l›nda Türk kökenli vatandaﬂlar›n kendi evlerinde yap›lan anket sonucunda demokrasiye olan tutumlar›n› ve memnuniyetlerini gösteren sonuç bu özgüvenin de
kayna¤›n› ve Almanya’da yerleﬂme ne-

(Konrad Adenauer Vakf›, Dr. Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Almanyadaki Türkler, 2001, S. 10)
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denlerini, yat›r›mlar›n› buraya yapma
nedenlerini yans›tmaktad›r.
Aﬂa¤›daki tablo 2000 y›l›nda Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rma sonucunda elde edilen yaﬂ da¤›l›m›na ait istatistik de¤erleri göstermektedir.
0-18
Yaﬂ
Toplam Nüfus 700.000
Türk Nüfusu %33
‹çinde Oran›

18-35
yaﬂ
800.000
%37.5

35-60
yaﬂ
500.000
%25

60
ve üstü
100.000
%4.5

Say›lardan da görüldü¤ü üzere
genç nüfus ço¤unlukta olup, bunlar›n Almanya’da sosyalizasyon sürecini baﬂar›l›yla tamamlad›¤› oldu¤u sonucuna var›lmaktad›r. Bu genç kuﬂa¤›n Almanya’ya bak›ﬂ› ve buradaki beklentileri, say›lar› 100.000’i bulan 60 yaﬂ›n›n üstündeki kuﬂaktan farkl› oldu¤u için iﬂten ziyade meslek e¤itimi, Üniversite gibi e¤itim süreçlerine yönelmiﬂ bu say› Üniversitelerde 24.000’e ulaﬂm›ﬂ ve avukat,
doktor, mühendis gibi eskiden hayal
olan meslek gruplar› edinimine dahil olmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Y›l
Türk ö¤renciler
Yabanc› Ö¤renciler
1980
317.509
638.301
1985
331.592
667.200
1990
363.206
779.662
1995
378.962
913.238
1999
408.712
936.700
(Bundesministerium für Bildung und Forschung:
(Hg.) Berufsbildungsbericht 2000. Berlin 2000)
‹lk ve Orta Ö¤renimde
Ö¤renci Say›s›
550.000

Üniversitesi
Ö¤renci Say›s›
24.000

Ancak maalesef hala Hauptschule
diplomas› alarak 9 veya 10 y›ll›k temel
e¤itimini bitirip ç›rakl›k e¤itimi ile bir
iﬂyeri arayan geçlerimizin oran› %61 gibi yüksek bir de¤erdedir.
• 2001 y›l›nda ç›rakl›k e¤itimi
alan Türk gençlerinin say›s› 37165 iken
bu say› 2003 y›l›nda 30033’e düﬂmüﬂtür.
Bu baﬂar› de¤il aksine bir baﬂar›s›zl›¤›n
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göstergesidir. Çünkü aradaki bu fark›
oluﬂturan gençler ne ç›rakl›k e¤itimi
görmüﬂ ne de Üniversiteye gitmektedir.
Genel anlamda bir bilgi vermesi aç›s›ndan Almanya’daki yabanc› ö¤rencilerin
durumunu aﬂa¤›daki ﬂekilde gösterebiliriz.
• Yabanc› kökenli ö¤rencilerin
%44 ü Türkiye kökenlidir.
• Yabanc› kökenli ö¤rencilerin %
50 den biraz fazlas› Almanya do¤umludur.
• 1999/2000 ö¤retim y›l›nda yabanc› ö¤rencilerin %48’i Hauptschule’ye
gitmektedir.
• Alman ö¤rencilerde bu oran %
21dir.
• Yabanc› ö¤rencilerin Sonderschule’ye gitme oran› % 13.5 iken Alman
ö¤rencilerde bu oran %8.9dur.
• Yabanc› kökenli ö¤rencilerin alm›ﬂ olduklar› diplomalar›n baﬂ›nda % 40
ile Hauptschule diplomas› gelmekte. Bu
oran Alman ö¤rencilerde % 20.9
• Realschule diplomas› alan yabanc› ö¤rencilerin oran› % 32.7dir.
• Yüksek okul yada üniversiteye
gidebilmek için yeterli diploma alanlar›n
oran› ise %12.2. bu oran Alman ö¤rencilerde % 26d›r.
• Sadece 1999 senesinde 81.000
ö¤renci okulu baﬂaramad›¤› için, okulu
b›rakt›.
Zamanla Almanya’daki Türk toplumunun yap›s›, tekdüze bir iﬂçi düzeyinden çok boyutlu birey toplulu¤una dönüﬂmüﬂtür. Tüketim davran›ﬂ› ve tasarruf oran›, artan e¤itim düzeyi ve sürekli
düzelen Almanca bilgisi, toplumsal örgütlenme ve Alman siyasi partileri içerisinde giderek artan politik angajman,
bütün bunlar›n da ötesinde, kal›c›l›k konusunda yap›lan kamuoyu yoklama sonuçlar› art›k Türk toplumunun ço¤unlu¤unun yaﬂam merkezi olarak yeni va-
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tanlar› olan Almanya’y› göstermiﬂtir. Bir
sosyal sigortal› olarak çal›ﬂan 569.000
Türk art›k kendi iﬂyerlerini kurmaya
baﬂlam›ﬂ ve iﬂçi profili de¤iﬂmiﬂtir. Sosyal güvence alt›nda iﬂsizlik paras›, çocuk
paras›, sosyal yard›m gibi gelirlerden iﬂsiz bile olsa aç kalmayaca¤›n› belirten
Türklerin yan›s›ra, son 43 y›ll›k süreç
içerisinde kendi iﬂ yerlerini kuranlar›n
say›s› da artm›ﬂt›r. Onlar› buna iten neden ise Almanlar›n Türklerin kendilerine özgü tüketim al›ﬂkanl›klar›na cevap
verememesinden
kaynaklanmaktad›r.
Bu ihtiyaç do¤rultusunda k›sa süre içinde Türk dükkanlar›, seyahat acentalar›,
berber salonlar›, video ma¤azalar› aç›lmaya baﬂlad›. K›sacas› 80’li y›llarda çok
h›zl› bir geliﬂme kaydeden Türk toplumunun buna paralel olarak Almanya’ya
bak›ﬂ aç›s› da de¤iﬂiyor ve Almanya’da
kalmak isteyen Türklerin say›s› h›zla
art›yordu. Türkiye’de refah düzeyi yüksek bir ﬂekilde yaﬂamak için biriktirmiﬂ
olduklar› paralar› burada serbest çal›ﬂma hayat›na at›larak de¤erlendirmeye
baﬂlad›lar. 1985 y›l›nda Türk iﬂletmecilerinin toplam y›ll›k cirolar›n› 17.2 Milyar DM iken, 1999’da 50.3 Milyar DM.
oldu¤unu gösteren aﬂa¤›daki tablolar bu
konu hakk›nda yeterince fikir verecektir.
1983 y›l›nda Türk iﬂadamlar›n›n
toplam say›s› 10.000’ni bulmuﬂtur:
Y›llar
1983
1995
1999
Son on y›l içindeki art›ﬂ

Toplam ‹ﬂadam›
22.000
40.500
55.200
%90

Y›llar
1985
1999

‹ﬂletme Baﬂ›na yat›r›m Miktar›
Yat›r›m Miktar›
173.000
224.000

Y›llar
1985
1999

Toplam Yat›r›m Hacmi
Yat›r›m Miktar›
3.8 Milyar DM
12.4 Milyar
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Y›llar
1985
1999

Türk ‹ﬂletmelerinde ‹stihdam
Yat›r›m Miktar›
77.000
293.000

1999 Y›l›ndaki Türk ‹ﬂletmelerin
Sektörel Da¤›l›m›
Sektör
Da¤›l›m
Pazarlama
%36
Gastronomi
%24.2
Hizmet
%19.8
(Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi, Institut an der Universität Essen, 2000)

Y›l
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
2000

Türk ‹ﬂletmelerinin Say›sal
Geliﬂimi (1975-1996)
Say›
Art›ﬂ Oran› (%)
100
950
850
2200
131,6
4100
86,4
7500
82,9
10000
33,3
11500
5,0
11500
9,5
12500
8,7
15600
24,8
20100
28,8
23000
14,4
25500
10,9
28000
9,8
29000
3,6
33000
13,8
34000
3,0
35000
2,9
37000
5,7
39000
5,4
40500
3,8
42000
3,7
49500
-

(Türkiye Araﬂt›rmalar Merkezi’nin Projeksiyonu)

Almanya ve Avrupa’daki Türk Kökenli Giriﬂimcilerin yapm›ﬂ oldu¤u (AT‹AD) araﬂt›rma sonuçlar› ve yukar›daki
istatistik de¤erler, Almanya’da Serbest
çal›ﬂanlar›n oran›n›n 1970’de %1 iken,
1999’da %6.7 ye ulaﬂm›ﬂ oldu¤u göstermektedir. Bu oran›n 2010 y›l›nda %9’a
ulaﬂaca¤› tahmin edilmektedir. ‹ﬂyeri
sahiplerinin say›s› 1970’de 3000 iken
1999 da 55.000’e ulaﬂm›ﬂt›r. Türk firmalar›nda h›zla artan iﬂyeri say›s›, 1999’da
293.000 olmuﬂtur. Daha önce belirtildi¤i
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üzere Türk firmalar›n›n y›ll›k cirolar›
1999’da 50 milyar Mark olmuﬂ ve
1970’de yar›m milyon olan Almanya’daki
Türklerin say›s› da 1999’da 2.49 milyona
ulaﬂm›ﬂt›r. (KPMG analizi, Türkiye
Araﬂt›rmalar Merkezi (TAM))
Almanya, Türkiye’nin ticaret yapt›¤› ülkelerin en baﬂ›nda gelmekte, Türkiye ise Almanya’n›n d›ﬂ ticaret partnerleri s›rlamas›nda 18. s›rada yer almaktad›r. Ekonomik iliﬂkilerdeki ikinci dayana¤›n›, Türkiye’deki Alman Firmalar›
oluﬂturmaktad›r. Türkiye’deki Türk iﬂletmecilerin Almanya’da bir aya¤›n›n
bulunmas› da Almanya’daki Türk Firmalar›n›n, yani Almanya’da kurulmuﬂ
olan Türk kökenli ﬂirketlerin kalk›nmas›na olanak sa¤lamaktad›r. Almanya’da
yer alan Türk kökenli ﬂirketlerin çekirdek pazarlar› ve ticari etkinliklerinin
odak noktas› Almanya olmakla birlikte,
bunlar Türkiye’yi de ikinci ana Pazar
olarak kullanmaktad›rlar. Hatta Alman
ﬂirketlerinin finansman iﬂlevini üstlendi¤i Türk firmalar›n›n ise geniﬂ Pazar
avantajlar›n› ortaya koyduklar› stratejik
ortakl›k da oluﬂmuﬂtur. ‹lk olarak 60’l›
y›llar›n baﬂ›nda kurulan ve yukar›da da
söz etti¤imiz üzere öncelikle kendi yurttaﬂlar›n›n beklentileri yönünde hizmet
üreten bu iﬂletmelerin söz konusu geliﬂimi önümüzdeki y›llarda yap›lacak olan
yat›r›mlar›n habercisidir. O zamanlar›n
Türk giriﬂimcili¤i, sabit bir müﬂteri kitlesi taraf›ndan al›ﬂveriﬂ yap›lan bakkal
dükkanlar›, aﬂç›, f›r›nc›, kebapç›, büfeden ibaret iken, bugün Alman iﬂletmecilerle rekabet edecek noktaya gelmiﬂ firmalardan oluﬂmaktad›r.
1999 y›l›ndan itibaren Almanya’da
55.000 Türk serbest giriﬂimci faal durumda olmuﬂ ve Türk nüfusunun %6.7
si giriﬂimci konumuna gelmiﬂtir. Bu geliﬂme son 30 y›lda Türklerin hangi konuma geldiklerini çok iyi göstermekte-
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dir. Her bir iﬂletmede 7.9 eleman çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. E¤er Alman iﬂverenlerin
çal›ﬂt›rd›klar› 13 olan eleman say›s› göz
önüne al›n›rsa, durum daha iyi anlaﬂ›labilir. Türk firmalar›n büyük bölümü perakendeci dükkan veya küçük iﬂletmelerden oluﬂurken bunlar›n %8 ini orta,
%1 ini ise büyük boy iﬂletmeler oluﬂturmaktad›r. Her ne kadar bakkal ve lokantac›l›k sektörü büyük ölçüde a¤›r basan sektörlerse de imalat ve inﬂaat gibi
sektörler de etkinlik göstermekteydi.
Türk serbest giriﬂimcilerin yeni ekonomik alanlarda faaliyet gösterdiklerine
dair bilgi aﬂa¤›da aç›kça görülmektedir.
Çeﬂitleme: Türk serbest giriﬂimcileri
yeni ekonomi alanlar›nda faaliyet gösteriyor
Ekonomi alanlar›
Perakende ticaret
Toptan ticaret
Otel ve lokantac›l›k sektörü
Hizmetler, serbest meslek ve di¤erleri
‹nﬂaat sekötrü
El sanatlar›
‹malat sektörü
Toplam

1999
19,800
4,400
13,310
10,890
1,320
4,070
1,210
55,000

(KPMG analizi, TAM, Almanya ve Avrupa’daki Türk
Kökenli Giriﬂimciler (AT‹AD), S. 16)

Bugün Almanya d›ﬂ›nda Avrupa
Birli¤i ülkelerinde çal›ﬂan Türk nüfus
toplam 1.18 milyondur. Bu birlik içerisindeki serbest giriﬂimci Türk say›s›
73.200 dür. 366.000 iﬂyeri yaratan Türkler bunun %80nini Almanya’da kurmuﬂlard›r.
43 y›l sonra Almanya’da ne de¤iﬂti
diye bakacak olursak, ikinci ve üçüncü
kuﬂa¤›n Almanca bilgisi ve Almanya’ya
kültürel aç›dan uyumlar›, e¤itim durumlar› birinci kuﬂaktan farkl› oldu¤u
için arz ve talepleri de farkl›laﬂt›. Yukar›da söz etti¤imiz meslek gruplar› yan›nda art›k ne istedi¤ini bilen bir kuﬂak yetiﬂti¤i için yetenekleri do¤rultusunda
edebiyata, güzel sanatlara ve siyaset bilimine yönelerek kendilerini geliﬂtirmiﬂ
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hatta çeﬂitli sanat alanlar›nda ödüller
alarak kendilerini edebi anlamda da kan›tlam›ﬂlard›r. Türkler Parlamentoda ve
eyalet meclislerinde milletvekilleri ç›karm›ﬂ ve 43 y›ll›k süreç içerisinde iﬂçi
ve iﬂçi çocu¤u olarak adland›r›lmaktan
kurtulmuﬂ, seçkin kesimde yer almaya
baﬂlam›ﬂlard›r. Ç›km›ﬂ olduklar› ve
adapte olmak zorunda kald›klar› toplumda yaﬂam›ﬂ olduklar› zorluklar›,
bunlar›n yaﬂant›lar›na yans›mas›n› k›sacas› öyküsel ö¤eleri edebiyata yans›tan önemli edebiyatç›lar yetiﬂtirmiﬂtir.
Fakat bu edebiyatç›lar›m›z Alman edebiyat tarihçileri aç›s›ndan ise yine de
“Göçmen Edebiyat›” kategorisi içinde
kalmaktad›rlar.
“Migrantenliteratur” ﬂeklinde tan›mlanan “Göçmen Edebiyat›” yazarlar›
hakk›nda bilgi vermeden önce bir edebi
ak›m olan Göçmen edebiyat› hakk›nda
bilgi vermek istiyorum. Göçmen edebiyat› yukar›da da belirtti¤imiz üzere Almanya’da yaﬂayan yabanc› yazarlar taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ bir edebiyat türüdür. “Bu edebiyat türü misafir iﬂçi
(Gastarbeiterliteratur) yada ma¤durlar›n edebiyat› (Literatur der Betroffenen)
ﬂeklinde de adland›r›lmakta olup ya Almanca ya da ilgili dilde yani Türkçe yaz›lmaktad›r.” ( Baytekin 1993. S. 12)
“Göçmen Edebiyat›” Almanya’daki Türklerin dolay›s›yla (yabanc›lar›n)
yaﬂam biçimlerini, vatanlar›na olan özlemlerini, entegre olma aﬂamas›nda karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar›, “yabanc›” olarak
girmiﬂ olduklar› s›n›f›, gerek komedi gerekse trajikomedi anlat›m üslubuyla
yans›tan bir edebiyat türüdür. S. Ak›ll›o¤lu, H. Bektaﬂ, I. Özgentürk, B. Y›ld›z,
F. Baykurt, Y.Z. Bahadanl›, G. Day›o¤lu,
Z. Livanelli, Y. Pazarkaya, Firuzan , M.
Gür, ﬁ. Dikmen, T. K›ral, D. Akçam, ‹.
Elçi, K. Taylan bu konular› iﬂleyen baz›
yazarlar olup Türk iﬂçilerin çocuklar›n›
da eserlerinde konu etmiﬂlerdir. Gerek
ﬂiir, haber, Roman, Öykü, gerekse çocuk
an›lar›, hikayeler ve kültürel doküman-
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lar ﬂeklinde üretilen bu eserlerde, gerek
Türk iﬂçilerinin gerekse bunlar›n çocuklar›n›n yaﬂay›ﬂlar›, duygular›, hem Almanya da hem de Türkiye’de baﬂar›dan
geçen zorluklar› Almanca’ya çevrilerek
yay›mlanmaktad›r, Hatta Max Frisch
“Siamo ‹taliai” 1965 y›l›nda bas›lm›ﬂ
olan eserinde “Biz iﬂ gücü istedik insan
geldi” ﬂeklinde ifadesinde ve A.P. MONTESARDO da “Die Gastarbeiter in der
Literatur der BRD” baﬂl›kl› yaz›s›nda
“misafir iﬂçi” “yabanc› iﬂçi” mi ﬂeklinde
bir karﬂ›laﬂt›rma yapm›ﬂt›r. Gelenlere
misafir muamelesi yap›lmad›¤› için,
kendisi yabanc› iﬂçi kavram›n› savunmuﬂtur. (S.14) Asl›nda misafir iﬂçilerin
yaz›ya aktar›l›ﬂ› yeni konu olarak iﬂlenmesi önce gazeteler, TV programlar›,
Radyoda, kültürel haberlerde baﬂlam›ﬂ
sonra bu edebiyat türü ortaya ç›km›ﬂt›r.
Baﬂta “Kanak-Atak” (Kanak Sald›r›s›)
konusuyla Feridun Zaimo¤lu baﬂ› çekmiﬂ ve Alman milliyetçilerinin Türkleri
küçümsemek için geliﬂtirdikleri bu sözcü¤ü iﬂlemiﬂtir. Cem Karaca da, Almanya’da s›¤›nmac›yken, Rock grubunun
ad›n› “Cem Karaca ve Kanaklar” koymas›yla yabanc› düﬂmanlar›n›n elinden,
kulland›klar› silah al›nmaya baﬂlanm›ﬂ
ve zaman içinde Cem Karacadan sonra
gelen kuﬂak, onun yolundan giderek, bu
silah› geri teptirmesini bilmiﬂtir. Türklerin Almanya’daki s›k›nt›lar›n› dile getiren di¤er yazarlar›m›z› ve eserlerini ﬂu
ﬂekilde s›ralamak mümkün. Yazar ve ayn› zamanda çevirmen olan Yüksel Pazarkaya, Almanya’ya 1958 y›l›nda gelmiﬂ Germanistik ve Felsefe okuyarak
1973 y›l›nda edebiyata ad›m atm›ﬂt›r.
1986 y›l›ndan sonra WDR (West Deutscher Rundfunk) radyo kanal›n›n redaktörlü¤ünü yapan ve edebiyat alan›nda
Adelbert von Chamisso gibi birçok ödül
alan Yüksel Pazarkaya’n›n romanlar›n›
ﬂu ﬂekilde s›ralamak mümkün:
• Rosen im Frost. Einblicke in die
türkische Kultur. Zürich, 1982.
• Ich möchte Freuden schreiben.
Zwei Gedichtzyklen. Schifferhude, 1983.
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• Spuren des Brots. Zur Lage der
ausländischen Arbeiter, 1983 (yabanc›
iﬂçileri ﬂikayet amac›yla yaz›lm›ﬂ 1983)
• Die Wasser sind weiser als wir.
Türkische Lyrik der Gegenwart, 1987,
• Der
Babylonbus.
Gedichte.
Frankfurt am Main, 1989.
• Ich und die Rose, 2002 (Türk
kültürüne bir bak›ﬂ 1982)
• Odysee ohne Ankunft, 2004,
Yüksel Pazarkaya’n›n “Heimat in
der Fremde “isimli 3 k›sa öyküsünün yan›nda bunu takip eden “Oturma izni”
baﬂl›¤› alt›nda toplanm›ﬂ 23 hikayesi bulunmaktad›r. Her iki dili de kendi yazan
Yüksel Pazarkaya’n›n yukar›daki eserleri yan›nda “Irrwege” baﬂl›kl› iki dilde ﬂiir kitab› ve “Utku” baﬂl›kl› çocuk kitab›
da bulunmaktad›r.
Yazar ayn› zamanda “Anadil” dergisinin yay›mc›s›d›r ve Orhan Veli Kan›k’›n “Fremdartig” baﬂl›kl› eserini
Türkçe’ye çevirmiﬂtir.
Almanca’y› çok seven Pazarkaya Almanca konuﬂurken Türkçe’den alm›ﬂ oldu¤u zevki yaﬂad›¤›n› söylemektedir. Ayr›ca çocuk kitaplar› ve televizyon dizileri
ve tiyatro oyunlar› da yazan Pazarkaya,
çevirileriyle Türk iklimini Almanca’ya
yans›tmay› amaçlamaktad›r. Uzun y›llar
Almanya’da yaﬂad›¤› için “Die Fremde
hat sich an uns gewohnt, ich habe die
Fremde überwunden.” (Pazarkaya 1988.
S. 100) “Yabanc› bize al›ﬂt›, ben yabanc›y› aﬂt›m” ifadesi de Pazarkaya’n›n düﬂüncesini göstermektedir. Pazarkaya ayr›ca Alman Edebiyat›n›n yabanc› kökenli yazarlarla büyük kazan›mlar elde edece¤i düﬂüncesindedir.
Hem Türk-alman oyuncu hem de
yazar olan Emine Sevgi Özdamar ilk defa 1965 y›l›nda Berlin’de bir fabrikaya
iﬂçi olarak gelmiﬂtir. 1976 y›l›nda Do¤u
Berlin’de Halk sahnesinde yönetici asistan olarak çal›ﬂm›ﬂ ve orada Benno Besson ve Matthias Langhoff gibi ünlü isimlerle çal›ﬂm›ﬂt›r. Oyunculu¤a ve yöneticili¤e kadar yükselen sanatç› Doris Dör-
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rie’nin “Happy Birthday, Türke” isimli
filminde de yer alm›ﬂt›r.
Emine Sevgi Özdamar oyunculu¤u
d›ﬂ›nda roman, ﬂiir ve hikayeler de yazm›ﬂt›r. Eserlerindeki konular ise yine Almanya’da edinmiﬂ olduklar› deneyimler
ve yaﬂad›klar› üzerinedir. Ingeborg
Bachmann gibi önemli ödüllere sahip
olan Emine Sevgi Özdamar’›n eserleri
aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
• Karagöz in Alamania, (Tiyatro
eseri 1982).
• Mutterzunge (Öykü, 1990
• Keleo¤lan in Alamania, (Tiyatro
eseri 1991)
• Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen, aus einer kam ich
rein, aus der anderen ging ich raus (Roman, 1992)
• Die Brücke vom Goldenen Horn
(Roman, 1998)
• Der Hof im Spiegel (Öykü, 2001)
• Seltsame Sterne starren zur Erde. (Roman, 2003)
• Araftakiler -Hayatlar› Roman
olanlardan- Emine Sevgi Özdamar, Corakli Sahbender, (auf Türkisch), Erschienen in “ADIM”, 2004, Erzurum-Türkei.
Di¤er bir yazar›m›z ise Alev Tekinay’d›r. Dilbilimci ve edebiyatç› olan
Alev Tekinay da 1971 y›l›nda Almanya’ya gelmiﬂ ve burada Germanistik ö¤renimi görmüﬂtür. Ö¤retmen olarak da
görev yapan Alev Tekinay özellikle
Türkçe e¤itim kitaplar›yla tan›nmaktad›r. Eserleri:
• Über alle Grenzen, öykü, 1986,.
• Die Deutschprüfung, öykü, 1989,
• Engin im Englischen Garten,
Kinder- und Jugendroman, 1990,
• Der weinende Granatapfel, Roman, 1990,
• Es brennt ein Feuer in mir, öykü
1990,
• Das Rosenmädchen und die
Schildkröte, masal, 1991,
• Nur ein Hauch vom Paradies,
Roman, 1993
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Emine Sevgi Özdemir gibi hem
oyuncu hem yazar olan Renan Demirkan da, 1962 de ailesiyle Almanya ya
göç etmiﬂ oyunculuk ö¤reniminden sonra bir çok aktivitelerde yer alm›ﬂt›r.
1982 y›l›ndan sonra Schimanski-sinema
filmi “Zahn um Zahn” dan sonra s›k s›k
televizyonlarda gördü¤ümüz Renan Demirkan’›n 1991 de ilk roman› “Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker” ç›km›ﬂ ve
bu eseri d›ﬂ›nda baﬂka 4 roman› bulunmaktad›r.
Almanya’da ilk Türk kökenli kabare sanatç›lar›m›zdan samsun do¤umlu
ﬁinasi Dikmen sanatç› olarak birçok konuyu ele alarak, önyarg›lar›n y›k›lmas›na katk› sunmuﬂtur. Almanya’daki Türk
kabaretistlerin ’duayeni’ olarak bilinen
Dikmen, Frankfurt’da büyük güçlüklerle
kurdu¤u KÄS Kabare Salonu ile Almanya’n›n tarihi kenti Frankfurt’a imza atm›ﬂt›r. 20 y›ll›k sanat yaﬂam›nda Almanya’n›n her köﬂesine u¤rayan sanatç›, Almanlar› güldüren Türk sanatç›lar
aras›nda yer almaktad›r. Güldürürken
düﬂündüren, düﬂündürürken kültürler
aras›nda diyaloglar›n kurulmas›na çal›ﬂan ﬁinasi Dikmen’in, Almanya’da hasta
bak›c› olarak baﬂlayan yaﬂam›, kültürler
aras›nda ‘fahri elçili¤e’ dönüﬂmüﬂtür. Di¤er sanatç›lar›m›z gibi birçok ödüller
alan ünlü Kabarist en son “Frankfurt
2003 y›l› Skyline ödülü” sahibidir.
“Hurra, Ich lebe in Deutschland”
isimli hicvi yan›nda 3 eseri daha bulunmaktad›r.
30 dan fazla kitap yazan ve bunlardan birço¤u di¤er dillere çevrilen 1979
y›l›ndan beri Almanya’da yaﬂayan ve buradaki göçmen iﬂçileri eserlerinde konu
eden di¤er bir yazar›m›z ise Fakir Baykurt’tur. Baykurt, Anadolu’da bir zamanlar çiftçi olan ve ﬂimdi bat› Avrupa’da yaﬂayan kiﬂilerin umutlar›n›, özlemlerini, isteklerini, sorunlar›n›, Almanya’da yaﬂam›ﬂ olduklar› uyumsuzluklar› tüketime karﬂ› tutumlar›n› iﬂlemiﬂ olup, di¤erlerinden farkl› olarak
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eserlerinde kiﬂilerin kendilerini dile getirmelerine olanak sa¤lamaktad›r. Kendisi de bir çiftçi ailesinden gelen ve Pedagoji okuyan Baykurt’un eserlerinde
fakirlik iliﬂkileri, a¤›r iﬂ, emir, güç, ç›plak korku gibi konulara da rastlanmaktad›r. Meddahstil olarak tan›mlanan
yaz›m türünde ise kiﬂinin kendisi konuﬂmuyor, içinde bulundu¤u durum kiﬂinin
kendi a¤z›ndan anlat›lmaktad›r.
- Die Rache der Schlangen” (Y›lanlar›n Öcü)
- Kampf der Herrschaft (Efendilik
Savaﬂ›)
- Das zehnte Dorf (Onuncu Köy)
- Mutter Irazca und ihre Kinder
(Irazca ve ana ve Çocuklar›)
- Die Schildkröten (Kamplumba¤alar)
- Der
amerikanische
Verband
(Amerkan Sarg›s›)
- Der anatolishe Bahnhof (Anadolu Garaj›)
- Die Sense (T›rpan) Der Tote an
der Grenze (S›n›rdaki Ölü)
- Zehntausende
Ochsenkahren
(Onbinlerce Ka¤n›) gibi Türkiyede yazm›ﬂ oldu¤u eserlerinin yan›nda Almanya’da 1979 y›l›ndan itibaren göçmen iﬂçileri konu alan eserlerini ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz.
- Yand›m Ali (Ali ich bin verloren)
- Gece Vardiyas› (Nachtschicht)
- Yüksek F›r›nlar (Hochöfen)
- Bar›ﬂ Çöre¤i (Friedenstortel)
- Koca Ren (Der grosse Rhein)
- Dünya Güzeli (Der Weltschönstel)
- Saka Kuﬂlar› (Stieglitze)
- Duisburg Treni (Der Zug nach
Duisburg)
- ‹çerdeki O¤ul (Der Sohn)
- Eninde Sonunda (Letzendlich)
- Kuru Ekmek (Trocken Brot)
- Bir uzun Yol (Ein langer Weg)
Di¤er birçok yazarlar›m›z gibi ödüller alan Baykurt çocuklar üzerine de yaz›lar yazm›ﬂt›r ve bu yaz›lar›nda bar›ﬂ,
Türk imaj›, sevgi konular›n› iﬂlemiﬂtir.
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Ö¤retmen olan ve 15 y›ll›k s›n›f ö¤retmenli¤i (‹lkokul) süresince edinmiﬂ
oldu¤u deneyimlerini, Münihteki e¤itim
süresince ve yabanc› iﬂçilerle yaﬂam›ﬂ oldu¤u an›lar›n›, görüﬂlerini eserlerinde
yans›tan di¤er bir yazar Gülten Day›o¤ludur. Romanlar›, Radyo ve Televizyon
oyun programlar› yan›nda iﬂçi çocuklar›n›n yurtd›ﬂ›nda karﬂ›laﬂm›ﬂ olduklar›
e¤itim sorunlar› paralelinde Türkiye’deki ilkokul kurallar›n› eleﬂtirmiﬂtir. Özellikle “Yurdumu Özledim” isimli eserinde
çocuklar›n masum dünyalar›nda karﬂ›laﬂm›ﬂ olduklar› sorunlar› iﬂlemiﬂ ve Feridun Aktuna taraf›ndan Almanca’ya
çevrilmiﬂ olan eserinin yan› s›ra “Döl”
“Geride kalanlar”, “Yeﬂil Kiraz”, “Geriye
Dönenler”, “Fadiﬂ”, “Dört Kardeﬂtiler”,
“Suna’n›n Serçeleri”, “Ben büyüyünce”
gibi Türkiye’de yazm›ﬂ oldu¤u genellikle
çocuk romanlar› bulunmaktad›r. Bunlar›n yan›nda yurt d›ﬂ›nda yazm›ﬂ oldu¤u
eserlerini ise ﬂu ﬂekilde s›rlamak mümkündür:
“Geride Kalanlar” 1983
“S›k diﬂini, Beiss die Zähne zusammen” 1981
“Ebem Kuﬂa¤›”, “Regenbogen” 1984
“Dünya Çocuklar›n Olsa” “Operation heisser Regen”
Eserlerini hiciv ﬂeklinde yazan ve
okuyucusunu güldürerek düﬂündüren,
di¤er yazarlar›m›zla ayn› konular› iﬂleyen Osman Engin 70’li y›llar›n baﬂ›ndan
itibaren Almanya’da Bremen kentinde
yaﬂamaya baﬂlam›ﬂ, Sosyal Pedagoji
okumuﬂ ve her ay Bremer ﬁehir gazetesinde Hicivleri yay›nlam›ﬂt›r. Baﬂka gazete ve dergilerde de yaz›lar› ç›kmaktad›r. “Deutschling”, “Alle Dackel umsonst
gebissen”, “Der Sperrmüll” “Efendi” gibi
eserleri bulunan Osman Engin, di¤er
yazarlar›m›zdan Hicivleriyle ayr›lmaktad›r.
Türk yazarlar›n yan›nda iﬂçi edebiyat›yla ilgilenen Alman yazarlar da bulunmaktad›r. Bunlar› Heinrich Böll, Ursula Wölfel, Siegfried Lenz, Max von der
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Grün, Günter Wallraf, Angelika Mechtel, A. Kühn, A. Kluge, C. Schaffernnicht
ve I. Ackermann ﬂeklinde s›ralayabiliriz.
S›n›f farkl›l›klar›, önyarg›lar ve Türklerin Almanlara olan tutumlar›n›n yan›nda Türk kad›nlar›n›n görmüﬂ oldu¤u
bask›c› tutum, erkeklerin tembelli¤i,
Türk aile yap›s› ve gelenekleri de ele al›nan konular aras›ndad›r. Almanya’ da
çal›ﬂan ve ailesi Türkiye’de bulunan kiﬂilerin aileleri tespit edilerek, Türkiye’de bu ailelerle yap›lan sohbetler, büyük ﬂehir kavram›, mevsimleri yaﬂay›ﬂ
biçimleri, gerek okulda gerekse toplum
içerisinde yaﬂan›lan dilsel zorluklar, yabanc› olma duygusu, yabanc› düﬂmanl›¤›, horlanmalar Alman yazarlar taraf›ndan da iﬂlenen konulard›r. Hatta Ruth
Hermann’›n yazm›ﬂ oldu¤u “Wir sind
doch nicht vom Mond” baﬂl›kl› eseri
Türklerin içinde bulundu¤u durumu
göstermektedir. Almanlar taraf›ndan yaz›lm›ﬂ eserlerin yan›nda, yukar›da bahsetmiﬂ oldu¤um Türk yazarlar taraf›ndan üretilmiﬂ olan eserlerin ço¤u k›sa
hikaye türünde olup, gerek Türkçe gerekse Almanca veya her iki dilde bas›lm›ﬂ olanlar› da vard›r.
Edebiyat d›ﬂ›nda sinema filminde
oyunculu¤unun yan› s›ra film yap›mc›s›
ve senaristi olarak Duvara Karﬂ› filmiyle ödül alm›ﬂ olan Fatih Ak›n’dan burada söz etmeliyim.
43 y›ll›k süreç içerisinde bizim tan›mlam›ﬂ oldu¤umuz uyum ve yerleﬂme
kavramlar›n›n yan› s›ra Sosyalizasyon,
Integrasyon, Akkulturasyon ve Enkulturasyon gibi kavramlar önem kazanmaktad›r. Çeﬂitli durumlarda kullan›lan ve
tan›mlanan Integrasyon’u burada bizi ilgilendiren konumda, yani kültürel aç›dan tan›mlamak istiyorum. Yrd. Doç.Dr.
Kadir Turan’›n “Almanya’da Türk Olmak” isimli eserinde Sosyoloji sözlü¤ünden alm›ﬂ oldu¤u tan›m› vermek yerinde
olacakt›r. “Bilinç ve davran›ﬂlar›n, belli
bir de¤erler yap›s›na, özümleme yoluyla
üye edilerek, sosyal bütünlü¤ün yeniden
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kurulmas›d›r. Ya da, dilin ve davran›ﬂlar›n oluﬂum içinde, bir bütünün ahenkli
unsurlar› haline getiriliﬂidir. Standardize ediliﬂidir. (Bireyden Topluma do¤ru
davran›ﬂ örneklerini, a) Kiﬂilerin bir
gruba veya organizasyona ya da toplumun önem verilen kesimine; b) Bir toplumu teﬂkil eden çeﬂitli ›rkla, s›n›flar,
tabakalar ve gruplar aras›nda; c)Çeﬂitli
topluluklar aras›ndaki farklar, yeniden
e¤itim yoluyla yönlendirilerek, toplum
düzeninin ve kültürel yap›n›n (toplumun bütününün yarar›na) bir üst seviyede yeniden tesisidir.” (Kadir Turan
1997 S. 24) Tan›mdan da aç›kça görülece¤i üzere maddelerde yer alan unsurlar
her toplumda var olan unsurlard›r. Fakat burada entegre olan topluluk Türk
toplumu oldu¤u için zorlu¤u da bunlar
çekmektedir. Burada geliﬂmiﬂ olan endüstri toplumu Almanya oldu¤u için entegre olacak toplum Türklerdir. Yani yabanc› iﬂçiler alman topluma üye olmaya
çal›ﬂacak. Yukar›da sözünü etmiﬂ oldu¤umuz 73 sonras› isteyen yabanc›lar›n
ülkede kalmas›, teﬂvik yasas›ndan bile
faydalanmay›p Almanya’y› tercih etmeleri Almanya’daki ilk entegrasyon politikas›n›n sinyallerini vermiﬂtir. Ve daha
sonra Aile birleﬂimi, oturma müsaadesi
almalar›, çal›ﬂma müsaadesi almalar›
bu politikan›n ad›mlar›d›r. Kadir Turan
Almanya’daki misafir iﬂçilerin entegrasyon politikas›n›n özünü ﬂu ﬂekilde maddelendirmiﬂtir:
a) göç gerçe¤ini resmen ve hakikaten tan›mak
b) özellikle çocuklar ve gençler için,
tedbirlerin önemli ölçüde yo¤unlaﬂt›r›lmas› ve birleﬂtirilmesi (Çocuk yuvalar›,
okul ve mesleki e¤itim alanlar›nda)
c) Tüm farkl› uygulamalara son
vermek. (Özellikle okul sistemi içindeki
Anadil ve Kültürü “Nationalklassen”
benzeri dersler gibi)
d) ‹ﬂyerleri ve e¤itim kurumlar›na
giriﬂlerdeki, gençlerin kald›r›lmas›n› talep etti¤i engellerin kald›r›lmas›.

24

e) F. Almanya’da do¤up büyüyen
gençlere Alman Vatandaﬂl›¤›na girme
serbestli¤inin hak olarak tan›nmas›.
f) Yabanc›lar Yasas›n›n yeniden
gözden geçirilmesi. Tam bir hukuk gevenli¤inin ve vatandaﬂl›¤a geçiﬂ yolunun
sa¤lanmas›. (özellikle, yabanc› iﬂçi ve ailelerinin meﬂruiyet ihtiyac›n›n göz önüne al›nmas›.)
g) Özellikle, uzun zamandan beri F.
Almanya’da oturmakta olanlar›n, siyasi
haklar›n›n güçlendirilmesi, Yerel seçim
haklar›n›n tan›nmas› çok önem taﬂ›maktad›r.
Bu maddeler göz önünde bulunduruldu¤unda 43 y›ll›k süreç içerisinde
Türklerin yukar›da sözünü etmiﬂ oldu¤umuz geliﬂmeler sayesinde Entegrasyon evresini baﬂar›yla geride b›rakm›ﬂ
olduklar›n› ve gelecekte yapacaklar› kalk›nma politikalar›yla da bu aﬂamaya ihtiyaç duymayacaklar› apaç›k görülmektedir.
Sosyalizasyon kavram›n› ise özetlersek, bir toplumun ve kültürün üyesi
olma yolundaki inan›ﬂ; oluﬂ sürecini ve
modelini anlatan husustur. Sosyalizasyon, toplumsal aktivite ve kiﬂilik olarak,
içinde, insan organizmas›n›n kimli¤ini
kazand›¤› süreçtir. (Turan S. 28) Sosyalizasyon ile ilgili verebilece¤imiz en iyi örnek II. Kuﬂak Türk Gençlerinin sosyalizasyon süreçleri içinde sürekli olarak iki
ayr› Dil ve Kültürün etkisi alt›nda kalma durumlar›d›r.
Akkulturasyon’un
tan›m›n›
ise
HIRSCHBERG’in W. Wörterbuch der
Völkerkunde (S. 17) den alan Kadir Turan, ilgili kavram› bir kültürün bask›n
oldu¤una karar verilerek kabul edilmesi
onunla ayn›laﬂmaya, benzeﬂmeye çal›ﬂ›lmas›d›r, ﬂeklinde tan›mlamaktad›r. (S.
31) Almanya’daki Akkulturasyon olay›n›
üç farkl› ﬂekilde görmekteyiz. Kültürel
de¤iﬂim (Kulturwandel), Kültürel farkl›laﬂma (Kulturwechsel) ve Kültürel Geliﬂim (Kulturentwicklung) ﬂeklinde an›lan
kültür de¤iﬂimi 1. nesilde görülürken 3.
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