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Öz: Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine çalışmak üzere giden Türk işçi
lerinin bu kadar uzun süre oralarda kalacağını kimse düşünmemişti . Başlangıçta herkes 
memnundu. Geçen zaman içinde şartlar değişti ve geçici olarak başlayan bu gidiş göçe 
dönüştü. 

Alman tarafı zor da olsa bu göçü kabullenmek zorunda kaldı. Kırk yıl içinde çok çeşitli 
politikalar ve uygulamalar görüldü. Sonu sıfırla ve beş/e biten yıllarda göç üzerine çe
şitli değerlendirmeler yapıldı . Önceki yıllarda "geri dönüş " sorunları değerlendirilirken, 
sonraki yıllarda "uyum" sorunları üzerine yapılan çalışmalar dikkati çekti. 

Yıllar geçti, roller değişti. Gurbet vatan olurken, vatan gurbet olmaya başladı. Zaman 
içinde değişiklik gösteren sorun ve eğilimler ortaya çıktı. Bu çalışmada değişen eğilim 

ler çerçevesinde 40. yıldaki "beklenti/er ve gerçekler" sunulmaya çalışıldı . 

Anahtar sözcükler: Federal Almanya, Almanya'daki Türk göçmenler, Türk işçi göçü 

40 years of immigration from Turkey to Germany - expectations and reality: 

Abstract: Germany was an top of the list of western European countries were Turkish 
citizens moved to work for a certain time - no one would have thought that this 
mavement would turn into a permanent immigration . 

Over the years Germany had no other choice but to cope with the changing situation of 
its foreign co-workers. In 40 years different political changes, alignments and changing 
restrictions towards immigration could be observed. Researches made in recent years 
turned from subjects !ike "return to mather country" to "assimilation in the host 
country" . 

Years went by, roles changed. When host countries became mather countries, mather 
countries became foreign ones. lt was also evident that with changing times problems 
occurring and attitudes changed too. With this research we tried to give an idea of the 
changing perspectives of immigration, bui/d up expectations and its reality lived alive 
with 40 years. 

Key words: Federal Republic of Germany, Turkish emigrants in Germany, Turkish 
Workers Mavement 
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ı. GİRİŞ 

Türkiye'den dış göçün 40. yıldönümünün anıldığı 2001 yılında "göç edenler", "göç ve
renler", "göç alanlar" ve bu komıda ilgisi olan diğer tüm kesimler "beklentiler ve ger
çekler" arasında geçen Imk yılın değerlendirmesini yaparak elde edileni yorumlamakla 
meşgul! er. 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nusret Ekin'in 
"Türkiye'den Dış Göçün 25. Yılında: Beklentiler ve Gerçekler" başlıklı incelemesini bu
gün okuyanlar o günlerde yapılan değerlendirmelerin üzerinden onbeş yıl geçmesine 
rağmen beklentilerin gerçekleşemediğini, hatta biçim değiştirip yeni sorunlara ve yeni 
eğilimiere girildiğini göreceklerdir. 

Prof. Ekin onbeş yıl önce şöyle diyor; "Batı'da çalışan Türk işçileri ya kendi vatania
rına tekrar geri dönmeye başlamakta, ya da kendi evlerinin güvenliği içinde "video ka
setlerini" seyrederek çalıştıkları toplumdan izole bir şekilde varlıklarını sürdürmeye ça
lışmaktadırlar. Kaldı ki Batı' da mevcut 2 milyonu aşkın nüfusumuza rağmen Türk işçi

leri organize bir baskı grubu da oluşturamamış, yapılan haksızlıklara karşı "lobbying" 
yapacak kitle iletişim vasıtalarıyla, kamu otoriteleriyle, o ülkenin baskı gruplarıyla iliş
kiler kurabilecek bir topluluk da oluşturamamıştır. 25. yılın sonunda ortaya çıkan bu 
üzücü tablo, hangifaktörlerin etkisiyle doğmuştur? "(Ekin, 1987, s. 284) 

Prof. Ekin'in tespitinden bugüne geçen onbeş yıl içinde yukarıdaki üzücü tablo devam 
ederken bazı önemli değişimlerden söz edilebilir. Örneğin geniş bir kesim tarafından ka
lıcı olma kararı verilmiş olduğu, daha da önemlisi Almanya'nın bu kararı kabullenmek 
zorunda kaldığı görülmektedir. Ayrıca o dönemlerin vazgeçilmez eğlencesi "video kaset 
seyretme" yerine teknolojik gelişmelere bağlı olarak uydu antenler ya da kablo üzerin
den günlük Türkçe yayınları izlemeleri mümkün hale gelmiştir. 

Ancak o günden bugüne devreden yetersizlikler de söz konusudur. Örneğin Almanya'ya 
yerleşen insanlarımız bugün de büyük bir çoğunlukla yaşadıkları toplumdan izole bir şe
kilde varlıklarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Binlerce dernek ve çatı örgütü kurmala
rına rağmen; bugün de organize bir baskı grubu oluşturamamışlardır. Bulundukları ülke
nin kendilerine ya da Türkiye'ye yaptıkları haksız uygulamalara karşı kitle iletişim va
sıtalarıyla, kamu otoriteleriyle, o ülkenin baskı gruplarıyla ilişkiler kurabilecek bir top
luluk da oluşturamamışlardır. Bu üzücü tabioyu 25. yıldaki tespitlere, 40. yıldaki geliş

meleri de ekleyerek değerlendirelim . 

2. BİRİNCİ DÖNEM: ÖZLEM VE UMUT DOLU YILLAR 

Almanya'daki Türklerin geçen zaman içinde sıfatlarında değişiklikler olmuştur. Bu sıfat 
değişiklikleri göçün tarihini farklı bir boyutta anlatmaktadır. Almanlar 1960'1ı yılların 
ilk yarısında kalkınmaları için çalışmaya gelen Türk ve diğer ulustan insanlara 
"Fremdarbeiter-Yabancı İşçi" demektedirler. Pek bilinmeyen bir tanım da "Heuss-Türk
leri" dir. 26 Ekim 1961 'de ilk kafile Köln Ford fabrikasında işbaşı yapmıştır. Bu kafile
den üç yıl önce bir grup Türk genci ise aynı yerde meslek öğrenmeye başlamıştır. Zama-
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nın Alman Cumhurbaşkanı Theodor Heuss'un daveti üzerine Köln'e gelen bu genç in
sanlar o zaman "Heuss-Türkleri" olarak anılmıştır. (Domit, 2001, s. 9) 

Göçün başlangıcındaki ilk düşünce bu i nsanların gerektiği kadar çalışıp geri dönmeleri
dir. Ancak gelen her i şçi belli bir hizmet öncesi eğitimden geçirilmekte ve bu rotasyon 
Almanlar'a pahalıya mal olmaktadır. İkinci aşamada geçici olarak düşünülen çalışma sü
recinin uzaması nedeniyle Almanlar artık bu insanları "Gastarbeiter-Misafir İşçi" diye 
anınaya başlamışlardır. Misafir işçiler Almanların da çeşitli teşvikleriyle yavaş yavaş ai
lelerini de getirmeye başlamışlar, Almanya doğumlu çocuklar hızla artmış ve bu geliş

melere paralel olarak da "Auslandische Mitbürger-Yabancı hemşehri" tabirine ulaşılmış

tır. 

Almanya'daki sıfat değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de de bazı gelişmeler olmuştur. 
ÖrneğinAlmanların "Fremdarbeiter-Yabancı İşçi" dedikleri dönemde Almanya'da bulu
nan kişi için "Almanya' da çalışıyor" ya da "Almanya'da işçi" denilmektedir. Çünkü bu 
dönemde Almanya'daki İşçi'nin ailesi Türkiye'dedir ve kocasından, babasından bahse
derken böyle söylemektedir. (Doğan, 1995, s. ll) 

Almanların "Gastarbeiter-Misafir İşçi" dediği dönemlerde kadınlar da Almanya'ya git
meye başlamış lardır. Artık Almanya'daki işçiler için uzakta olduğunu ifade eden bir sı
fat bulunmuştur. "gurbetçi", gurbetçiler uzun bir süre bu sıfat ile yaşamışlardır. 

"Gurbetçi Edebiyatı", "Gurbetçi Filmleri", "Gurbetçi Şarkıları", "Gurbetçi Şirketleri" 

derken, Almanlar bu insanların kalıcı olma isteklerini görünce bunlara "AusHindische 
Mitbürger-Yabancı hemşehri" demeye başlamışlar, işte bu dönemde gurbetçilere, "Al
mancı" sıfatı takılmıştır. Almanya'da yaşayan insanlarımıza, hatta sadece Almanya' daki 
lere değil Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve İsviçre'de çalışan 
ve yaşayan vatandaşlarımıza bile "Almancı" denmeye başlanmıştır. 

Özlem ve Umut Dolu Yıllar: 

Türkiye'nin 1960'1arda ortaya çıkan göç olayına çok hazırlıksız yakalandığı söylenebi
lir. Gerçekten Türkiye ne bu olayın ortaya çıkabileceğini önceden kestirebilmiş, ne de 
gönderme konusunda yeterli ve etkin politikalar uygulayabilmiştir. Aslında göç olayının 
boyutlarını emek talep eden ülkenin isteklerinin hacmi ve niteliği belirlemektedir. (Ekin, 
1987, s. 284) 

Göç alanların hatalı yaklaşımıyla bugüne gelen sorunların ana nedeni ise, kalınacak sü
renin tespitindeki kararsız uygulamalardır. Almanya işgücü alımı anlaşmalarına imzası 

nı koyarken hedefi, bir yandan iş piyasası açığını en kısa zamanda doldurmak, diğer yan
dan iş piyasasının çıkarlarını gözeterek işgücü göçünü dış etkeniere karşı denetim altın

da tutmaktır. Federal Hükümet "konuk işçiler" için; bir veya iki yıl çalıştırıldıktan sonra 
geri gönderilip, onların yerine yenilerinin istihdam edilmesine bağlı rotasyon uygulamak 
istemiş ise de, bu sistem Alman işverenlerin çıkarlarına ters düştüğü için bundan vazge
çilmiştir. (Domit, 2001, s. 35) 
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Böylelikle iş anlaşmaları sona erenleri n çoğu Almanya' da kalmaya devam etmişler, bu
na bağlı olarak, ı964 yılından itibaren uygulanmaya başlanan bir yılla sınırlı oturma 
izinleri de uzatılmıştır. (Domit, 200ı, s. 35) Ancak 1967 yılındaAlmanya'da patlak ve
ren ilk büyük ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'ye geri dönmüşlerdir. l96ı - ı967 evresi 
olarak adlandırılabilecek bu dönemde ailelerini yanlarına almayı düşünmemişler, kısa 
zamanda en fazla tasarrufu yapıp yurda dönme arzusu taşımışlardır. (T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2000, s. 3) 

İlk gelen Türk işçileri , Almanya'da 4 ila 6 yıl gibi sınırlı bir süre kalıp, para biriktirdik
ten ve işyerlerinde belirli bir bilgi birikimi edindikten sonra tekrar Türkiye'ye geri dö
nerek serbest iş sahibi olmak düşüncesinde idiler. Öncelik kendi başlarına kuracakları bi
reysel i şyerlerine yöne! ikti. Ancak büyük kentlerde ev ve arsa satın aldılar ve kırsal böl
gelerde de tarla ve zirai aletiere yatırım yaptılar. (Abadan, I 964, s. 79 ) 

Türkler hem dilleri, hem dinleri, hem de kültür ve gelenekleri ile sosyal yaşantıları tü
müyle farklı bir sanayi ülkesine gitmelerine rağmen, bu farklı kültürde günlük yaşantı 

larını sürdürebilmeleri için bile hem gönderici, hem de alıcı ülke hükümetleri hiçbir ön 
hazırlık yapmamışlardır. (Eryılmaz, ı99ı, s. 9) Türkiye o yıllarda modern hayatın im
kanlarından yararlanmamış, "içine kapalı" tarım sektörünün insangücü kaynaklarına, 
yurt-dışı istihdamın kapılarını açmıştır. Özellikle o yıllarda köy kooperatifleri üyelerine, 
doğal afet bölgelerinin ve az gelişmiş yörelerin insaniarına bazı öncelikler tanınmıştır. 
Bu tercih, daha sonra ortaya çıkacak sorunların da ana nedenlerinden biri olmuştur. 
(Ekin, ı987, s. 284) İlk gelenlerden bazıları duygusal anlamdaki olumsuzluklara daha 
fazla katianmamak için, bir süre sonra Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmıştır. 

ı %8 yılında ekonomik kriz sonuçlarıyla birlikte aşıldığında Almanya yeniden işgücü 
açığı problemiyle karşılaşmış ve Türkiye'den işçi alırnma tekrar başlanmıştır. Daha ön
ce yurda dönmüş olanların da bu ülkeye giderek yeniden çalışmaları mümkün kılınmış

tır. Almanya Federal Cumhuriyeti 'nde ı %5 yılında yeni bir "Yabancılar Kanunu" yürür
lüğe girmiştir. Bu kanun "misafir işçilerin" misafirlikten öteye ülkede İkarnetlerinin de 
mümkün olabileceğini hükme bağlamıştır. Bu evre, geçicilik ile yerleşiklik tartışmaları 

nın ilk kez gündeme geldiği, bu arada da işçi alımı yoluyla Almanya'daki yabancı nüfu
sun sürekli artış gösterdi ği bir evredir. Almanya'nın yanısıra Türk işçileri artık Avustur
ya, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Danimarka gibi ülkelere de gitmeye başlamışlardır. 
I 973 yılında gelen Petrol Krizi, önce Almanya'nın sonra diğer yabancı işgücü ihtiyacı 
duyan diğer ülkelerin Türkiye'den işçi alımını durdurmaianna neden olmuştur. (T.C. Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2000, s. 3) 

Genel olarak bakıldığında ı96ı-ı97ı yılları arasındaki on yıllık birinci dönem; Alman
ya'ya giden i şçilerimizin özlem ve umut dolu günleri yaşadıkları bir dönem olmuştur. 

3. İKİNCİ DÖNEM: YERLEŞİK HALE GELME MÜCADELESi 

Oturma izinleri bir yılla sınırlı "konuk işçiler" dil öğrenmeden geldikleri bu ülkede hiç 
bu kadar uzun kalacaklarını düşünmedikleri için gerektiği kadar kelime öğrenerek uzun 
yıllar geçirmişlerdir. İlk yıllarda ne Alman, ne de Türk devletinden gereken desteği gö-
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remeyince kendi içlerine kapanarak, kendi sosyal dünyalarını yaratma sürecini (gettolaş

ma) başlatmışlardır. 

İlk yıllarda gelen "misafir işçilerin" ailelerini Türkiye'de bırakmış veya bekar olmaları, 
Almanya'da uzun süre kalma amaçlarının bulunmaması ve tasarruf amacıyla birarada ya
şamaları gettolaşmanın temel nedenleri olarak gösterilebilir. Bu arada yaşanılan çevreye 
karşı duyulan endişe ve korkulardan oluşan "getto" nun bekar evlerinden ayrılıp aileler
le birlikte yaşarken dahi devam etmesinin de birçok nedeni vardır. Bunlar; Almanya'ya 
gelip yerleşmiş tanıdıkianna yakın oturma isteği, "nasıl olsa döneceğim" düşüncesi ile 
konut sorununda titiz davranmamaları, yabancı işçi çalıştıran fabrika yönetici ve sahip
lerinin işçilerini fabrikaya yakın yerlerde oturmaya yöneltınesi ve yine şehir ve fabrika 
yöneticilerinin daha rahat kontrol etmek amacıyla yabancıların belli yörelerde toplanma
Ianna karışmaması ya da dolaylı olarak teşvik etmesi gibi güçlü gettolaşma olgularıdır. 
(Hasançebi ve Özkara, 1990, s. 67) 

Petrol Krizi ve artan işsizlik gerekçe gösterilerek Türkiye'den 1973 Kasım ayında işçi 
alımı durdurulmuş olmakla birlikte, sanayileşmiş Avrupa ülkel.erinde yapısal nedenlerle 
emek yoğun işgücüne olan talep devam ettiğinden, aile birleşmesi yoluyla işgücü alımı 
bu dönemde de devam etmiştir. 

Ancak, o günlere kadar çoğunluğu Almanya'da yalnız yaşayan yabancı işçilerin eşierini 
ve çocuklarını yanlarına aldırabilmeleri için aileleri birleştirme programı çerçevesinde 
önemli bir girişim gerçekleştirilmiştir. Bu olay, bir baluma Türkiye'den Almanya'ya "ço
cuk çıkartması" olarak nitelendirilmiş ve 910 bin 500 kişilik Türk nüfus kısa zamanda 1 
milyon 100 bine yaklaşmıştır. (Soysal, 1991, s. 22) 

Federal Almanya'ya göç eden Türklerin bu kadar hızlı artmasında, Almanya'nın izlediği 
politikanın büyük etkisi vardır. Şöyleki; 

a. Almanya plansız ve programsız bir şekilde yabancı işgücü ithal etmiştir. Ekonomi
nin o andaki ihtiyacına göre, genç ve sağlamları ileriyi düşünmeden, seçip almıştır. 

b. Bu aradakaçak işçilerde Almanya'yı doldurmaya başlamış ve bunlar Alman işveren

leri tarafından memnuniyetle istihdam edilmişlerdir. Almanya bu gelişmeyi de gör
müş fakat önlememiştir. 

c. Almanya 'da çalışan Türk işçileri, daha fazla tasarruftabulunmak amacıyla çalışmak 
üzere eşierini yanlarına aldırtmaya başlamışlardır. Böylece doğum yeri Almanya olan 
Türk çocukları dünyaya gelmiştir 

d. Almanya bu arada bir karar alarak, çocuk parası ödeyeceğini belirtmiş, ancak bunun 
için çocukların Almanya'da bulunması şartını getirmiştir. Türk işçileri çocuk parası 
alabilmek için Türkiye'de kalan tüm çocuklarını ve Türkiye'de bulunan eşierini de 
hemen yanlarına aldırtmışlar, böylece Türk ailelerinin birleşmesi Almanya'da ger
çekleşmiştir. (Akçaylı, 1986, s. 14) 
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1974 yılı sonrası, Alman kamuoyunda "yabancıların" kalıcı mı geçici mi oldukları ko
nusunda çok yönlü, ancak çoğu zaman yüzeysel kalmaktan öteye geçmeyen tartı ş mala- _ 
rm yoğunlaştı ğı bir dönem olmuştur. 

Diğer yandan evienirken eşierin Türkiye'den seçilmesi ve getirilmesi bunun yanında 
Türklerde görülen yüksek doğum oranı gibi faktörler Almanya'daki Türklerin sayısının 
giderek artmasına neden ol muştur. (Doyuran, 1990, s. 624) 

1981 yılına gelindiğinde Almanya'da yaşayan yabancıların sayısının 5 milyona yaklaş

ması ve çeşitli sektörlerde görülen ekonomik kriz ve ekonomik krizin getirdiği endişe ile 
yabancılara karşı bir hava oluşmuş ve giderek artan, özellikle 1982- 1985 yılları arasın

da Alman kamuoyunda kendini hissettiren bu yabancıları reddedi ci tutum, yabancıların 
uyum gayretlerini olumsuz etkilemiştir. (Şen, 1990, s. 19) 

1971-1981 yılları arasındaki on yıllık ikinci dönem; Almanya'ya giden işçilerimizin yer
leşik hale geçme mücadelesi yaptıkları ancak bu konuda olumsuz politikalarla karşılaş

tıkları bir dönem olmuştur. 

Esasında Batı Avrupa'da göç alan ülkelerin çoğunda belirlenmiş bir göçmen politikası 
olmadığı görülmektedir. Çünkü onlar, bu sürecin başında işlerini görecek ve daha son
ra da ülkelerine geri dönecek insanlar düşünmüşlerdir. 

Gönderenler, gönderi lenler ve kabul edenler için bu kadar uzun süreceği düşünülmeyen 
Batı Avrupa'ya Türk işçi göçü; gönderenin, göç edenlerin ve göç alanların zaman içinde 
değişen ve her kesimin kendi rasyonel yaklaşımlan tarafından şekillenen bir süreç ol
muştur. 

4. ÜÇÜNCÜ DÖNEM: GERİ DÖNÜŞE ZORLANMA, 
DlŞLANMA VE DÜŞMANLIK 

Er geç ülkelerine döneceğine inanılan Türklerin aileleriyle bütünleşerek artık kalıcı bir 
yerleşme düzenine yönelmeleri, birtakım çevrelerde ürküntülere yol açmıştır. Alman
ya'da, özellikle T ürklere yönelik yabancı düşmanlığının tohumları göçün ikinci on yıllık 
döneminde atılmaya baş l anmıştır. (Soysal, 1991, s. 22) 

işçilerimizin Almanya'ya göçlerinin ikinci on yıllık döneminde yerleşik hale gelmeye 
başlaması ve kalıcı olma eğilimleri göstermesi üzerine göçmenl i ğin mevcut sorunları üs
tüne bir de işyerini kaybetme, geri gönderilme ve yabancı düşmanlığı gibi altından kal
kılması zor sorunlar doğmaya başlamıştır. 

Almanya'da değişik kültürlerin birarada uyum içinde kaynaşık olarak yaşandığı söylene
mez. Çünkü bugüne dek ne Alman toplumu, ne de Türkler bu olumsuz nedenleri yok et
mek için gereken özveriyi göstermemi şlerdir. "Almanlaştık, dinimizi kaybettik, benliği 

miz yok oldu, oğlum, kızım gavurlaştı, bizi insan kabul etmiyorlar, ikinci sınıf insan ol
duk, bizim kültürümüz başka, dinimiz değişik" vb sızianmalar bir yanda, "Yabancılar iş 
yerlerimizi, konutlarımızı elimizden aldılar, pis Türkler, Türkler dışarı, Almanya Alman
ları ndır, başörtülüler, biz bunlarla yaşayamayız" vb.gibi değişik düşünceler öbür yanda 
sürekli çatışılmıştır. (Hasançebi ve Bulan, 1990, s. 217) 
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Almanya 1983 yılında başta Türkler olmak üzere ülkesindeki yabancıları azaltmak mak
sadıyla yasal tedbir almak yoluna gitmiş ti r. 1983 ve 1984 yıllarında yaklaşık onbir ay ka
dar yürürlükte kalan "Geri Dönüşü Teşvik Yasası" ile emeklilik prim iadelerinin peşin 
ödenmesi ve geri dönüş primi verilmesi suretiyle 120 bini sigortalı işçi olmak üzere 215 
bin vatandaşımızın ülkeyi terketmesi sağlanmıştır. Ancak bu sayı, Almanya'yı kesinlik
le tatmin etmemiş ve bu yolla yabancı sayısının azaltılmasının mümkün olmadığı fikri 
kabul görmüştür. Böylece herkes tarafından farklı biçimlerde anlaşılan entegrasyon tar
tışmaları hız kazanmıştır. (TC. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2000, s. 4) 

1981 tarihinde başlayan yabancıları reddedici tutum, yabancıların uyum gayretlerini 
olumsuz etkilemiştir. Buna ilaveten "Yabancıların Geriye Dönüşünü Teşvik Kanunu" ile 
istenen başarıyı sağlayamayan Almanya, ülkesindeki yabancı sayısını azaltına konusun
da tüm yabancıları tedirgin edici yeni politikalar geliştirmeye başlamıştır. 

Frank Nestmann ve Friedmann Tiedt adlı görevliler tarafından bakanlık adına yazılan, 
Almanya Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığınca 1988 yılında yayınlanan "Yabancılara 
Yön eli k Sosyal Danışmanlığın Örnek Araştırması" başlıklı bir raporda Alman dev Jetini n 
gizli ırkçılık yaptığı görülmüştür. Bu raporun 134. sayfasında emeklilik yaşına gelen ya
bancıların Alman devletine yük olmasının önlenmesi için geri dönmeye zorlanması öne
rilmiştir. Raporun ilgili paragrafı aynen şöyle kaleme alınmıştır: "Emeklilik yaşına ula
şan yabancıların devlete yük olmalarını önlemek için onların " aşırı toplumsal ve politik 
baskılarla " ülkelerine dönmelerinin sağlanması beklenebilir" (Mumcu, 1992, s. 22) 

Almanya 'nın kalkınması için en ağır ve en pis işlerde çalışan yabancıların emeklilik ya
şına gelince ülkelerine geri gönderilmesi, hem de aşırı toplumsal ve politik baskılarla ge
ri gönderilmesinin teklif edilmesi; Almanya'nın kalkınması için yıllarını veren, emek yo
ğun işlerde çalışan insanlara; "Artık size ihtiyacımız yok ülkenize dönün" şeklinde bir 
mesaj vermenin ne derece hak ve hukuka uygun olduğu zihinlerde soru işaretleri uyan
dırmakta, bu konunun etik açıdan nasıl değerlendirilmesi gerektiği bile aklı selim sahibi 
herkesin zihnini yormaktadır. (Çakır, 2001 , s. 71) 

Yabancıların aşırı toplumsal ve politik baskılarla ülkelerine geri dönmelerinin sağlanma

sına yönelik politika Almanya'daki yabancıların sosyal hayatına bölünme, dışlanma ve 
düşmanlık olarak yansımıştır. Uygulanan politika ile, mevcut şartların etkisiyle varolan 
dini ve sosyal kutuptaşmalar hız kazanmış, Alman toplumuna zarar vermemek şartıyla, 
göç edenlerin kendi içlerindeki bölünmeyi daha da derinleşti ren bu ve benzeri radikal 
haraketiere seyirci kalındığı görülmüştür. 

Böylece doğal olmayan bir şekilde gel iştirilmeye çalışı l an bölgecilik, dini ve siyasi ku
tuplaşmalar da yurt dışındaki Türk toplumunun yapısal bozukluğunu daha da hızlandır

mış, toplumun bütünlüğü adeta "mozaikleşme" sürecine girmiştir. (Ekin, 1987, s. 285) 

Türk toplumu bir yanda kendi içinde yabancılaşmakta, diğer yanda Almanlar tarafından 
da dışlanma sürecine girmektedir. Bu süreçte; düşüncenin yönlendirilmesinde önemli 
fonksiyona sahip olan medyanın, yabancı düşmanlığı hatta ırkçı kıvılcımların yakılma

sında önemli rol oynadığı gözlenmektedir. Alman medyası yabancı düşmanlığı ve aşırı 
sağcı şiddeti körüklemekte ve Türklere ilişkin negatif haberler üretmektedir. (Alver, 
200 1, s. 135) 
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1986 yılında "Yabancıların basındaki olumsuz imajını" araştıran Münster Üniversitesi 
öğretim üyesi Klaus Merten Almanya genelinde yayınlanan gazete ve dergiler üzerinde 
yaptığı araştırmada Türklerin diğer yabancı işçi lere göre daha olumsuz tanıtıldığ ı ve 
Türklerin potansiyel suçlu olarak gösterildiğini tespit etmiştir. (Merten, 1987, s. 73) Bu 
bilinçli bir yaklaşımdır ve "Türkler" medya ve politi kacıların gayreti ile istenmeyen ül 
kenin, istenmeyen insanları haline getirilmişti r. 

İstenmeyen insanlar ile onursuzca oynanmaya başlanmış, Almanya'da yaşayan insanla
rımız; Almanya'nın sözde demokratik desteği ile, Türkler ve Türkiyeliler olarak Alevi ve 
sünni olarak, laik ve dinci olarak parçalara bölünmüştür. Bu da yetmemiş Türkiye böl 
gelere, bölgeler illere, iller de ilçelere bölünmüştür. Bu bölünmüş l üğün sonucunda ba
zen ayru bölgenin bir ili adına yapılan eğlence gecesine, o bölgenin diğer illerinden olan
l arın kabul edilmediği bile görül müştür. 

70'1i yıllarda Almanya'da çalışan Türkler varken, 80'1 i yılların sonuna doğru artık Al
manya' da" Türk olmak" neredeyse utanılacak bir hale getirilmiş. "Türkiyeli "diye tü
retme kimlikler yaratılmıştır. 

İslamiyeti küçültmek, müslümanları birbirine düşürmek için, "Müslüman" olduğunu id
dia eden marjinal gruplara, örgütlenme, hatta sözde devlet kurma imkanı tanınmış, pis
lik içindeki, vi rane yerlere " Camii " yapılması desteklenmiştir. 

Alman basını haberlerinde; T ürkiye'yi demokrasiyi gerçckleştiremeyen, Avrupa stan
dartlarından uzak, politik ve toplumsal çatışmaların, doğal felaket ierin ve pek çok olum
suzluğun yaşandığı bir ülke olarak yansıtmayıkendine görev edinmiştir. (Gür, 1998, s. 
153 Bkz: Alver, 200 1, s. 153) 

Göçmen Türklerin kendi içindeki bölünme hareketleri devam ederken aynı dönemde iki 
Almanya'nın birleşme süreci de tüm hızıyla yürütülmektedir. İki Almanya'nın birleşmc
sinden ekonomik nedenlerle memnun olmayan Doğu Almanların "yabancı düşmanl ı ğı" 

biçiminde ortaya çıkan protestosu Alman basını ve politikacılar tarafından kullanılmak 

ta ve politikacılara yöneltilmesi gereken protestolar yabancı düşmanlığı biçimine dönüş
mektedir. 

Birleşmeden sonra ası l sorun Almanya'nın doğusunun kalkınması, işsizliğin önlenmesi, 
sağlık , eğitim ve çevre kirliliği bir yana bırakılarak "iltica sorunu nasıl önlenecek?" so
rusu ön plana çıkartılarak bu konu Birleşmiş Almanya'nın baş sorunu ilan edilmiştir. Do
layısıyla "yabancılar" toplumsal sorunların kurbanı olurken, emeklerinin yanında "günah 
keçisi" olarak da Almanya'ya hizmet eder duruma getiri lmektedir. (Doğan , 1994, s. 15) 
Türkler bu defa da iki Almanya'nın birleşmesi için yıkılan duvarların altında kalmıştır. 

1981 - 1991 yılları arasındaki on yıllık üçüncü dönem; Almanya'ya giden işçilerimizin 
geri dönüşe zorlaııdıkları , dışlandıkları ve düşmanlıkla karşılaştıkları ama tüm bunlara 
rağmen Almanya'da kalma kararından vazgeçmedikleri bir dönem olmuştur. 
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S. DÖRDÜNCÜ DÖNEM: ZOR VE AClLI GÜNLER, 
KABULLENME VE KİMLİKSİZLEŞTİRME 

Sorumsuz politikacıların yürüttüğü "Almanya mülteciler tarafından istila mı ediliyor?" 
tartışması yabancı düşmanlarının nefretini körüklemiş ve 1991 yılının Eylül ayında baş

layan ırkçılık dalgası bazı küçük kasabalara talihsiz bir ün kazandırmıştır. Hoyerswerda, 
Hünxe, Cottbus, Saarlouis gazete manşetlerine çıkmışlar ve birkaç hafta içinde neo na
zilerin ve dazlakların mülteci yurtları na, yabancıların kaldıkları evlere, sokaktaki yaban
cılara düzenledikleri saldırıların sayısı yüzlere ulaşmıştır. 

Yabancı düşmanlığı dalgası kısa zamanda karşı akımı da yaratmıştır. Saldırılar üzerine 9 
Kasım 199J'de Almanya'nın her yerinde yüzbinlerce kişi ırkçılığa karşı yürümüş, ünlü 
Alman sanatçıları ve sporcuları ırkçılığı protesto etmek için gazete ilanları ile duvar afiş
leri ile seslerini duyurmuşlardır. 

Yabancı düşmanlığına yönelik protestolar zaman içinde yoğunluğunu kaybetmiş ancak 
bazı politikacıların tutumu ve bulvar gazetelerinin sansasyon ağırlıklı yayınları ile sos
yal düzeni ve 

Türkleri tehdit edebilen bir görünüm arz etmeye başlamıştır. Çünkü "Yabancı" denildi
ğinde Fransa'da nasıl Cezayirliler anlaşılıyorsa, Almanya'da bu ifade Türkleri akla getir
mektedir. Özellikle "Türkler" birçok Batı Avrupa ülkesinde bulunan yabancılar arasında 
istenmeyen grubun başını çekerken Almanya'da artan saldırıların da kurbanı olmaktadır. 
(Basa, I 990, s. 2) 

Türkiye'den Almanya'ya işgücü göçünün 30. yılının kaydedildiği 1991 yılında eyleme 
geçen düşmanlık; 26 Ekim 1991 gecesi Berlin'de yaşayan Türk genci Mete Ekşi'yi öldü
rürken, 22 Kasım 1992 gecesi de Mölnn' de Türklerin yaşadığı bir evin kundaklanması
na ve evde bulunanlardan iki küçük kız ve bir kadının feci şekilde yanarak ölmesine ne
den olmuştur. 

Mete Ekşi'nin ölümü ile başlayan tepki , Mölnn olayı ile doruk noktasına ulaşmış ve Al
manya, basını, politikacıları ve diğer demokratik baskı grupları ile olaya büyük tepki 
göstermiştir. 

Almanya'daki Türkler yabancı düşmanlığına karşı gereken tedbiri Alman Devleti'nin is
terse alabileceğine ve bu olayları gereken sert tedbirlerle sona erdirebileceğine inanarak 
Alman politikacılardan bazı taleplerde bulunmuşlardır. Bunlar, 

1. Yabancıların ve mülteciterin seçim kampanyaianna alet edilmemesi, 

2. Neonazi partilere ve neonazi propagandaya izin verilmemesi ve şiddetin önlenmesi, 

3. Ayrımcılığa ve şiddet eylemlerine sert cezalar getirilmesi, 

4. Almanya'daki yabancıların yasal haklarının güvenceye alınması, 

5. Uzun yıllar önce bu ülkeye çalışmak üzere getirilen ve hayatını burada kuran Türk
lerin göçmen statUsüne kavuşturularak seçme ve seçilme hakkına değin vatandaşlık 
haklarına sahip kılınması (Zaptçıoğlu, 1992, s. 14) 
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Ancak tepkiler Almanya'daki Türkler arasındaki endişe, sıkıntı ve öfkeyi sona erdirecek 
tedbirleri beraberinde getirmemiş.ve "Ataba herşey eskisi gibi olabilir mi?" derken 29 
Mayıs 1993 gecesi Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Solingen kasabasında 25 yıldır Al
manya' da yaşayan bir Türk ailesinin 5 ferdi ırkçılar tarafından evle.rinde uyurken yakıt 

mıştır. 

En küçüğü 5 en büyüğü 27 yaşında beş Türk kadın yanarak feci şekilde ölürken, Türk
ler, Almanya tarihinde görülmemiş bir tepki göstermiş ve yaklaşık 15 gün tüm eyalet
lerde Türkler ve onlarla dayanışma içinde bulunan Alman ve diğer yabancılar, protesto 
gösterilerinde bul unmuşlardır. 

Bu kadar vahşi bir olaya rağmen Alman tarafı gelecekte olabilecek daha kötü olayları 
önleyecek yaptırımlara, politik nedenlerle bir türlü yaklaşmamış, can kaybı olmayan fa
kat büyük mal kayıplarına neden olan yangınlar 1993 yılı yaz ayları boyunca devam et
miştir. 

Bu durum Türkler arasında Almanlara karşı öfke yaratırken özellikle ikinci kuşak Türk
lerin şiddete başvurmalarına neden olmuştur. Gençler günlük hayatta yaşanan itilmişli

ğin öfkesi ile "aktif direniş" dedikleri yolu seçerek büyük kentlerde dazlaklann, hattaAl
manların giremerlikleri "kurtarılmış bölgeler" yaratmaya başlamışlardır. 

Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Solingen kasabasında 29 Mayıs 1993 gecesi yaşanan 
vahşi olayla, göçün bir evresi daha kapanıyor ve Almanya'daki Türk göçmenlere yöne
lik yeni politikaların uygulanacağı yeni bir dönem başlamış oluyordu. 

Kabullenme ve Kimliksizleştirme: 

Almanya'daki yabancı düşmanlığının ileri boyutlarda saldırılara dönüşmesinin uzun va
dede Türklerin anavataniarına büyük sayılarda dönmelerine neden olabileceğini gören
ler eğer bu durum gerçekleşirse Almanya'da güç kazanan bir neonazi hareketinin, Al
manya'yı hatta Avrupa'yı karanlık bir yola sürükleyebileceği endişesine kapıldılar. Yer
leşikliğc geçiş evresi olan 1984 yılı sonrasını; Türklere uyguladığı politikalar ile dışla
ma ve düşmanlığa döndüren Almanya, bu süreçte uygulanan pol itikaların acı sonuçları 

karşısında, Türklerin artık Almanya' da kalıcı olduklarını kabullenmek zorunda kaldı. Bu 
kabullenmenin ardında güçlenen "Neonazi" hareketini kontrol altına alma zorunluluğu 
yatmaktaydı. 

Türklerin, Almanya'da kalıcı olduklarının Almanlar tarafından kabul edilmesinin ardın

dan, Almanya Türkiye'deki etnik birlikteliği hedef alan bir politikayı etkinleştirerek uy
gulamaya başlamıştır. 1980'li yıllarda temeli atılan bu politikanın hayata geçirilmesinde 
12 Eylül 1980 sonrası, Türkiye 'den Almanya'ya gelen ilticacılar ile Almanya'da yaşa

yan Türkiye aleyhtarı 

" kişi ve gruplar" kullanılmıştır. Almanya'nın insan hakları maskesi ardında sağladığı 
imkanlar ile, bu kişi ve grupların kimi inaç özgürlüğü, kimi "kültürel haklar", kimi "Av
rupa Bi rliği", kimi de "entegrasyon" adına Türkiye Cumhuriyeti karşıtı eylemiere baş
lamışlardır. 
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Bu gruplar her geçen gün sözde insan hakları adına daha da etkin hale getirilmiş, bu po
litika ile Almanya' da Türkiye Cumhuriyeti karşıtı siyasi bir ortam yaratılmıştır. Bu orta
mı yaratanlar zaman, zaman masum tavırlar ile Türkiye'deki siyasi sorunların Alman
ya'ya taşınmasından rahatsız olduklarını belirten demeçler vermeyi de ihmal etmemiş

lerdir. 

Türk kökenli genç politikacılar hızla siyaset sahnesine çıkartılmıştır. Bunlar "Türkiye uz
manı" sıfatıyla görevlendirilmiş, bu gençler hem haddini, hem de terbiye sınırlarını aşan 
bir söylem içinde Türkiye'ye saldırmaya başlamışlardır. Türkiye'yi eleştirdikçe kariyer 
yapan bu ilk kuşak siyasetçi grubu ile, yeni yetişen neslin anavataniarına bakışını etkile
me gayreti içine girilmiştir. 

Yıllarca Avrupa Birliğini de etkisi altına alarak, Türkiye Cumhuriyeti Pasaportuna, uy
gulattığı vize ile, Türklerin Almanya içine hapis olmasına neden olunmuş, bundan kur
tulmak isteyenlere ise "Alman vatandaş lığına geç, 'insan' gibi yaşa" denilmiştir. 

Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere, "önce Türk vatandaşlığından ayrıl, çifte va
tandaşlık olmaz" denilmiş , Ol.Ol.2000'de yürürlüğe giren "Yeni Vatandaşlık Yasası "ile 
Almanya'da doğan "Türk" çocuklarına otomatik Alman vatandaşlığı verip, "yirmi yıl 

sonra, Almanya veya Türkiye'yi seçme ikilemi yaratmıştır. 

Çifte vatandaşlığa izin vermeyen tavır ile, gelecekte Almanya'daki "Türkler" üzerine 
Türkiye'nin söz hakkı ortadan kaldırılmak i stenmiş, böylelikle Türkler vatandaşlık kılı 

fında bir bakıma "esir" alınmıştır. "Türkçe" derslerini tamamen kaldırabilmek için uygun 
bir ortam yaratılmış, Türklük yerine, din ön plana çıkartılıp, din dersleri de "Almanca" 
verilmeye başlanmıştır. 

Alman politikacılar tarafından Almanya'da yaşayan yabancılara Alman kültürü "öncü 
kültür" (Leitkultur) olarak önerilmiş, CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Merz'in "Bizi ba
şarıya götürecek her konuyu seçim malzemesi olarak kullanacağız" demesi ile, ülkedeki 
yabancıların seçim malzemesi yapılması tercihinin rastlantı olmadığı ortaya konulmuş

tur. (Çakır, 2001, s. 53) 

Almanya uyguladığı bu politika ile bazı kazanımlar hedeflemektedir. Şöyleki: 

• Almanya'nın uzun vadeli "Türk" kimliğini eritme politikasının önündeki önemli top
lumsal engelleri ortadan kaldırmayı, 

ll Almanya'da Türkiye lehine baskı grubu oluşmasına engel olmayı böylelikle Türki 
ye ile ilişki lerde güçlü müzakere imkanı kazanmayı , 

11 Almanya'da doğan Türk neslin, anavataniarına karşı ilgi, sevgi ve bağlılık duymala
rını engelleyip, onları kimliks i zleştinneyi, 

• gelecek yıllarda "Almanya'da Türk yok, Alman müs!Umanları var" demeye giden 
yol un taşlarını döşemeyi . 

Kimliksizleştirme sürecinde Türkiye üzerine yapılan araştırmaların yapısı da hızla değiş

meye başlamıştır. Türkiye ile il gili yapılan araştırmalar da seçilen konular, insan hakla
rı, etnik yapı, kültürel farklılıklar gibi alanlara kaydırılırken; bu konuların araştırılmas ı 
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için Alman tarafının fınans desteği ile faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, kiliseler ve 
diğer Türk ve Alman insiyatifler kullanılmış ve de kullanılmaktadır. Ayru grupların di
ğer bir çalışma alaru ise Almanya'daki Türkler olmakta ve Türkler her anlamda didik, di
dik sondaj edilmektedir. (Hablemitoğlu, 2001, s. 5-9) 

Frankfurt Protestan Kilisesi desteğinde Türkiye Uzerine incelemelerde bulunan bir kadın 
derneğinin sözcüsü 90'lı yıliann başında yaptığı açıklamada; Almanya'daki Türklere 
ulaşmakta zorluk çektiklerini ve işçi olarak gelen kuşağın, yabancı bir ülkenin şartlarına 
uyum sağlamak için çaba göstermediklerini belirtmekte ve" Almanya'ya işçi olarak ge
len anne ve babalar geçen zaman içersinde gelişen çağa uyum sağlamak yerine, geldik
leri zamanın özelliklerini koruyorlar. Türkiye'de yaşayan Türk ailesi gelişen zamana 
ayak uydururken, Almanya'daki Türkler geldikleri zamandaki Türkiye'nin fikir ve de
ğerlerini yaşatmakta ısrar ediyorlar" tespitinde bulunmaktadır. (Milliyet, 1992, s. 3) 

Alman araştırmacılara göre; "Birinci kuşak yabancıların yaşam şartları Almanya'ya gel
diğinden bu yana çok az değişmiştir. Birinci kuşak yabancılar eskisi gibi vasıfsız olan iş
lerle yetinmekte ve düşük gelir elde etmektedirler. Fakat buna rağmen yine de son altı 
yılda ayru şartlarda çalışan Almanlara göre gelirleri yükselmiştir. Özellikle ikinci kuşa
ğın çabaları ile birinci kuşak, fiziki yaşam şartlarında da bazı olumlu değişikliklere ya
vaş yavaş da olsa gitmeye başlamıştır. Bağımsız evlere sahip olan ikinci kuşağın yaşıt
ları Almanlara göre daha iyi çalışma, yaşama ve barınma ortamiarına ulaşmadaki çaba
ları Almanlar tarafından da farkedilmektedir" (Statistisches Bundesamt, 1992, s. 535) 

incelendiğinde görtileceği gibi birçok araştırma dönüp, dolaşıp Alman medeniyeti ve 
Türk ilkelliği sonucuyla noktalanmakta, bu yolla; "Ti.irkiye'den gelenler, yani Türki
ye'nin yetiştirdikleri bunca yıl geçmesine rağmen kendiliklerinden hiçbir aşama kayde
dememiş, bunların bazılarında görülen olumlu değişiklikler ise, Almanya ortamında do
ğan ve yetişen ikinci kuşak sayesinde gerçekleşmiştir" mesajı verilmektedir. 

Kalıcı olmaya başladıktan sonra, dışlanma muamelesini sineye çekmek zorunda bırakı 

lan Türk toplumunu ara sıra motive etmek gerektiğini bilenler, bu iş için yine bilimsel 
araştırma merkezleri üzerinden faaliyet yüri.itmektedirler. 

Almanya'nın sınırsız finans kaynakları ile desteklenen bu merkezlerden biri; "Alman
ya'daki Türk İşadamı sayısı 55 bine ulaştı" demekte, bir diğeri ise birkaç yıl sonra bu sa
yıyı 84 bine kadar yükseltebilmektedir. Bu sonuçlar, Almanya'daki Türk basınında bi.i
yi.ik puntolar ile yer almakta, Türk toplumu da açık artırmaya çıkmış işadamı sayılarıy

la övünmektedir. 

Gerçekten işveren olmuş muyduk? Elli binlerle ifade edilen bu kişilere işadamı denile
bilir miydi? İşsizlikten kıvranırken, sağdan soldan bulduğu borç para ile Kiosk (bayii) 
açanlar, ki.içi.ik bakkal di.ikkanları, ayaklistü karın doyurulan döner bi.ifeleri, terziler(sö
ki.ik dikiciler), çeşitli ticari ilişkiler için bir oda, ve bir tabeladan oluşan aracı kuruluşlar, 
bu onbinleri geçen işadamı sayısı içine; hangi oranlarda girmekteydi? Şüphesiz bu ra
kamlar abartılı ve çok değişkendir. Nitekim bu konuda gerçek işadamı sıfatı taşıyanlar 
da, dönerci bi.ifeleri ve bakkal dükkaniarı ile aynı sınıfa dahil edilmekten rahatsız olduk
larını gazetelere verdikleri demeçler ile ifade etmektedir.(Tipi, 1996, s. 20) 
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Yüksek ciro yapan ve üstün ekonomik güç gösteren Türk şirketlerinin sayısı 100'e bile 
ulaşmazken, yüzbinleri hedef gösteren bu yaklaşımla Almanlardışanya "Bakın biz, içi
mizde yaşayan Türkleri girişimci yaptık. Özgürlüğün en geniş tanımı serbest ticaret hak
kıdır. Bu nedenle bize yönelik yabancı düşmanı etiketini kaldırın" demektedirler. Bu 
abartı ile Türkiye'ye de" Bakın sizin 'işçi' diye gönderdiğiniz; pasaportianna bile yıllar
dır 'İşçi', 'İşçi çocuğu' ve 'İşçi eşi' gibi etiketle yaklaştığınız insanlanmza biz sınıf atlat
tık. Onlar artık birer Alman işverenidir. " mesajı verilmektedir. 

1994 yılından sonra daha da sistemli yürütülen kimliksizleştirme politikasının temeli Al 
manya'dan yaşayan Türklerin, Türkiye'ye dönük olan yüzünü Almanya'ya döndürmek
tir. Diğer bir ifade ile Almaya'daki Türk'ün anavatanına sırtını dönmesini istemekte ve 
bunun için gayret göstermektedir. Almanya'daki Türklerin yüzünün Türkiye'ye dönük 
kalmasını sağlayan en önemli araç "Türk medyası "dır. Bu nedenle 1994'den itibaren 
"Türk medyasından rahatsız olan, kesimlerin bu rahatsızlığı su yüzüne çıkmakta ve Fe
deral Meclis'de "Türk Basını uyuma engel oluyor", gerekçesiyle de dile gelmektedir. 
(Karakullukçu, 2001, s. 21) 

Bazı Türk gazetelerinin Türk toplumu üzerindeki etkisini kırabilmek amacıyla, yine ba
zı Alman bilim ve siyaset çevreleri tarafından Türk gazetelerinin, aşırı milliyetçi ve ırk
çı yayınlar yaptığı, Türk - Alman dostluğunu zedelediği ifade edilmektedir. 

Alman basının da çok sık yer alan Türkiye ve Türk karşıtı haber ve oluşumları deşifre et
mek durumunda kalan Türk basını; işte bu avukatlık görevi nedeniyle Almanya'nın kim
liksizleştirme politikası çerçevesinde "okunması sakıncal ı" yayınlar statüsünde değerlen
dirilmektedir. 

Alman tarafı, özellikle 2001 yılında etkili Türk gazeteleri ile ilişki kurmakta, onları uyu
ma katkıda bulunmaları için birarada çalışmayı önermektedir. 2001 yılında gerçekleşen 
bu işbirliklerinin, öncesi ve sonrasındaki gelişmeler kronolojik olarak sıralandığında, Al
manya'da Türkçe yazan ama kimliği olmayan gazeteler yaratma hedefi içinde hareket 
edildiği görülmektedir. 

199 I -2001 yılları arasındaki on yı l lık dördüncü dönem; Almanya'ya giden Türklerin zor 
ve acılı günler yaşadığı, zor da olsa Almanlar tarafından kalıc ı olduklarının kabullenil 
diği, aynı zamanda kimliksizleştirme sürecinin başladığı bir dönem olmuştur. 

6. GÖÇÜN KIRKINCI YILINDAKi GERÇEKLER 

Almanya'daki Türk toplumunun sorunları tahmin edilenden çok fazladır. Türkler, AI
manya'da talepleri konusunda güçbirliği yapma refleksleri yok olmuş bir toplum özelli 
ği göstermektedir. Kal dı ki, geçen zaman içinde mevcut ve gelişen sorunlar Türk toplu
munun beklentileri dışında çözülmeye başladığından; güçbirliği içinde gösterilen az. sa
yıdaki tepkide sonuçsuz kalmaktadır. 

Türk toplumunun, Türkiye'den beklentileri karşısında, Türkiye'deki ilgililerce " Alman
ya'daki Türklerin sorunlarını yaşamak isteyen binlerce kişi var .... " diye başlayan cümle
ler ile yaklaşıldığından insiyatif h ızla Alman tarafına geçmektedir. Almanya'daki Türk-
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ler ya çok olumlu, ya da çok olumsuz tamtılmakta, Almanya'ya kısa süreli ziyarette bu
lunan gazeteci, politikacı veya işadamları kısa sürede edinilen bilgiler ile Almanya ve 
Almanya Türkleri üzerine çoğunlukla yetersiz bilgi sahibi olmaktadır. 

Çok bilinen bazı araştırma merkezleri Almanya Türkleri konusunda yarattıkları pembe 
tablo ile tüm sorunların üzerine ipek örtüler sermektedir. Ancak; Almanya'daki gerçek
ler ne o kadar kötü, ne de o kadar iyidir. İyi ve kötü bu konuda görece! i olarak değerlen
diri Ise; Türkiye'nin beklentilerine göre uzun vadede durum kötüdür. Almanya'da "Türk" 
kimliği ile yaşamak isteyenler için durum kısa vadede bile kötüdür. Gelişmelere bakıldı

ğında Almanya için durum en azından kötü görünmemektedir. 

Almanya'da Türk işçi göçünün 40. yıldönümünün yaşandığı 2001 yılında, daha önce so
nu sıfır ve beşte biten diğer yıllarda yapıldığı gibi kişisel ve toplumsal bir hesaplaşma 
yapılıyor. Ancak ülke sımrlarımn dışına geçici bir süre çalışmak üzere giden bir avuç in
sandan iki milyon kişiye, tamamı Türk vatandaşı olan misafir işçiden şimdilik 470 bin 
Türk asıllı Alman vatandaşına ulaşmasına rağmen bu insanlar, "Gurbetçi" veya "Alman
cı" sıfatından kurtulamamışlardır. 

Avrupa'daki vatandaşlarımıza yakıştırılan "Almancı" ifadesi şüphesiz hakaret ifade eden 
bir kelime değildir. Ancak, çocuklarını eğitmeyen ve kazandığı paralar ile Türkiye'de üst 
üste konulmuş ne kadar tuğla varsa satın alan, sürekli Türkiye'ye dönmeyi düşünen fa
kat bir türlü geri dönemeyen kişiler için "Almancı" olumsuz bir tanımlama olarak da kul
lanılabilmektedir. 

Almanya'da olumsuz anlamda "Almancılar" yok mudur? Buna ne yazık ki hayır demek 
mümkün değildir. Bunlar; Almanya'nın sosyal imkanlarından faydalanmayan, Almanya 
ve çevresindeki ülkeleri tanımayan ev, iş ve kahvehane üçgeninde vakit geçiren ve bir
çok konuda önyargılara sahip, kendine özgü duygu ve düşünceleri bulunan kişilerdir. 

Almanya'da yaşayan toplumumuz iki milyonu aşan nüfusu ile bazı Avrupa ülkelerinin 
nüfusundan fazla iken, yine de ekonomik ve siyasi hakların kullanılmasında gerek Türk 
hükümetleri ne, gerekseAlman hükümetlerine karşı başlatılan girişimlerdeki başarısızlık; 
olumsuz anlamdaki "Almancı" kişiliğini benimseyenlerin umursamazlığındandır. 

Bu arada Türk medyasının önyargılı yaklaşımı da umutsuz bir olay haline gelmiştir. Ör
neğin Türk medyasına göre; Almanya'da başarıyla futbol oynayan bir Türk genci, İstan
bul takımlarına transfer olduğu zaman onun adı artık "Gurbetçi Futbolcu"dur, Şarkı söy
lenin adı, "Gurbetçi Şarkıcı" eğer güzellik yarışmasına katılıyorsa "Gurbetçi Güzel"dir. 
Ancak son yıllarda bu alanlarda kendini gösteren Avrupalı Türklerin sayısı o kadar art
mıştır ki, eskiden yalnızca "Gurbetçi" diye tanımlanan bu kişilerin adları da nihayet ön 
plana çıkmaya başlamıştır. 

Gurbetçi'den, Avrupa Türklerine çözülemeyen sorunlar: 

Avrupa TUrklerini, 'yurtdışında İşçi', 'gurbetçi' ve 'Almancı' sıfatları ile tanımlamak ar
tık yetmiyor. Avusturya, İsv içre, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka ve İs
veç gibi Avrupa ülkelerinde yoğun olarak yaşayan, bu kadar geniş coğrafyaya ve bu ka
dar çeşitli ülkeye yayılan bu insanlar artık "Avrupa Türkleri" dir. Çünkü 'Almancı' diye 
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tanımladığımız insanların büyük bir bölümü emeklilik yaşamaya başlamış l ardır. 20 ya
şında gelenler; 60 yaşına, 30 yaşında gelenler ise 70 yaşına girmişlerdir. Bu insanlar ar
tık Almanya'da aktif bir grup olarak görülemezler. Bunlardan artık kesin dönüş yapma
ları da beklenemez. Çünkü normal şartlar altında bir ülkede 30-40 yılını geçiren insan bir 
kalemde arkasına bakmadan dönemez. Bu bakımdan Almanya'da yaşayan birinci kuşak 
da kesin değil ama 'kesik' dönüş yapmaktadır. Örneğin ekonomik durumu uygun olan 
emekliler ve benzerleri yılın yaklaşık 5-6 ayını Türkiye'de, yaklaşık 5-6 ayını da Alman
ya'da geçirmektedir. Almanya'da bulundukları süre içinde bir yandan sağlık kontrolleri 
ni yaptırıp, diğer yandan çocukları ve torunları ile hasret gidermektedirler. Bu bakımdan 
'Almancı' olarak tanınan birinci kuşaktan kesin dönüş yapmalarını beklemek doğru de
ğildir! 

Geride kalanlar ve Değişiklik gösteren eğilimler: 

Türkiye ile bağlarındaki sadakat ve hizmet kriterlerini bir kenara bırakıp var olan gerçek
Ierin önüne "Türk" kimliğini ekleyerek baktığımızda gurbet insanından geriye 1999 yılı 
verilerine göre sadece Almanya'da 2 milyon 110 bin kişi kaldı, yaklaşık 743 bin işgücü 
kaldı, Türklerin kurduğu dernekler 1910'a ulaştı, yükseköğretime hazırlayanAlman lise
lerinde (Gymnasium) 22 bin, Alman üniversitelerinde yaklaşık 23 bin genç kaldı. 

199711998 öğretim yılı verilerine göre Alman ilkokulları na, ortaokulianna genel ve mes
lek liseleri ile meslek okulları na giden yaklaşık 492 bin gencimiz kaldı. (TC. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2000, s. 3-20) 

Türklerin kurduğu işyeri sayısı 2001 yılı verilerine göre yaklaşık 59 bine, bu işyerlerin

den elde edilen ciro da 6 milyar Mark'a yaklaştı, Almanya dışında kalan Fransa, İngilte
re, Belçika ve Hollanda'da da kendi işini kuran Türklerin sayısında büyük artışlar mey
dana geldi. Almanya'da l%0'Iı yı llarda İtalyanlar, 1970'li yıllarda Yunanlılar kendi işi 
ni kurmada dikkati çekerken, 1983 yılında lO bin olan Türk işyeri 2001 yılında büyük 
bir artışla kesin olmayan sayılara göre 59 bine ulaştı. Türkler turizmden, gıda üretimine, 
tekstilden gastronomiye 100 e yakın değişik branşta çalışmaya başladı.(Türkiye Araştır

malar Merkezi, 2001, s. 24-27) 

İşçi ve işadamı olmanın dışında, bilimadamı, doktor, avukat ve mühendislerimizden olu
şan güçlü bir Türk entellektüel grubu Avrupa'nın çeşitli yörelerinde hiç de azımsanma

yacak sayılara ulaştı. Almanya'da kurulan Türk demeklerinin sayısı sürekli artarken bu 
dernekler ortak faaliyetlerde bulunmak üzere yavaş da olsa çatı örgütleri oluşturmaya 
başladı. 

Alman eğitim sistemi içindekileri de hedefleyen, ancak daha çok Alman eğitim sistemi 
dışında kalan Türkleri e ği ten Anadolu Üniversitesi 'nin yürüttüğü açıköğretim program
Iarı ile her yıl üç bine yaklaşan öğrenci işletme ve iktisat alanında yükseköğrenim görür
ken bugüne kadar mezun olan öğrenci sayısı da 2000/2001 öğretim yılı verilerine göre 
yaklaşık 3500'e ulaştı. 

İki milyonluk bir topluluğa ait bu rakamlar Türk toplumunu dikkate almayanlar için dik
kat çekicidir. Ancak sayıların cazibesine rağmen, saygın bir toplum olamamak veya çif-
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te vatandaşlık gibi en doğal insan hakkını elde edememek de rahatsız edicidir. Bu durum 
önden hayranlıkla seyredilen, ama arka tarafına baktığımz zaman boş olan film dekoru 
gerçeğine benzemektedir. 

Bir bakıma Almanya'daki Türk Toplumu üzerine yaratılan olumlu tablolar, çoğu zaman 
bir film dekoru gibi dışandan bakıldığında etkileyicidir. Ancak film bittiğinde tüm so
runlar üzücü gerçekli ğiyle ortada kalmaktadır. 

Göç olayının ortaya çıkardığı sorunlar dinamik bir oluşum göstermektedir. İlk yıllarda 
ortaya çıkan Türk gazetesi eksikliği, memlekete telefon edememe, kötü koşullar altında 
gettolarda yaşamak zorunda kalma gibi sıkıntıl ar sonraları yerini vize alamama, çocuk
ların eğitimi veya yabancı düşmanlığı gibi yeni sorunlara terk etmiştir. 

Kırkıncı yıla gelince eski sorunların bir bölümü devam ederken; vatandaşlığa geçme, iş
sizlik, çocukların daha iyi eğitimi, kimliğini ve kültürünü koruma gibi yeni sorunlar ve 
bunlara bağlı olarak yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Zaman içinde değişiklik gösteren so
run ve eğilimleri kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

l. Ülkeye geri dönüşten, Almanya'da yerleşmeye 

80'li yıllarda yurda geri dönüş sorunları dikkati çekecek bir şekilde gündeme gelmesine 
rağmen, Geri dönenierin yaşadıkları tecrübeler sonunda bunun mümkün olmayacağının 
görülmesi üzerine Almanya'ya tekrar geri dönüşe karar verilmiştir. Bu gelişme reenteg
rasyon (Türkiye'ye kesin dönüş yapanların uyumu) tercihinin terkedilmesine neden ol
muş, Almanya'ya yerleşme kararının verilmesiyle birlikte, kalıcı olmanın getirdiği so
runlar yaşanınaya başlamıştır. (Ekin, 1987, s. 290) 

Yurtdışındaki işçilerimizin yıllar içinde sanayi işçiliğine hızla uyum sağlamaları, birçok 
işletmede sadakat, disiplin ve işe bağlılıkları ile tercih edilmelerine karşın, yerleşme ka
ran verilmesiyle birlikte konut ve sosyal uyum gibi sorunlar kendi içinden yeni sorunla
rın doğmasınaneden olmuştur. (Ekin, 1987, s. 291) 

2. Yabancı işçiye gösterilen anlayıştan , karşılıklı dışlamaya 

Türk işçilerinin örf ve adetlerinden veya yabancı bir topluma uyum sorunlarından orta
ya çıkan güçlükler bir dönem anlayışla karşılanırken, bunlar şimdi küçültücü hikayele
rio konusu olmuş durumdadır. Bu alaycı tavırlar zaman içinde taraflar arasında karşılık

lı dışlamaya yönelen duyguların gelişmesinin belli başlı kaynağı olmuştur. 

3. Misafir işçiden, Alman vatandaşlığına 

Türk işçilerinin ilk yıllarda karşılaştıkları misafir işçi davranışının, yurtdışında kalış sü
relerinin uzamasıyla bir azınlık sorununa dönüşmeye başladığı görülmüştür. Alman
ya'nın yürürlüğe koyduğu yasal düzenlemeler ve Türk işçilerinin sosyal ve siyasal bek
lentileri ile Alman vatandaşlığına hızlı bir geçiş süreci başlamıştır. 

4. Sorunların gönderenden, alana kayışı: 

Geçen süre içinde göçmen işçi sorunlarının gönderen ülke yerine işçi kabul eden ülkele
re kaydığını görüyoruz. Bu durum Alman vatandaşlığının doğumla otomatik olarak ka
zanılması ve geçişlerin artan bir hızla sürmesi sonucu tamamen, işçi kabul eden ülkenin 
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kendi iç sorunu haline gelme süreci içindedir. Bu gelişme çerçevesinde Türk çocukları 

nın anadili eğitiminde yaşanan yaklaşım farklılıkları, göç alanın kendi dilinin anadili ola
rak benimsetilmesine doğru kaymaktadır. Bu bağlamda Türk gazetelerinin Almanca ek
ler verme konusunda ikna edilmesi, bu politikanın maddi destekle özendirilmesi de so
runların çözümünde insiyatifin göç alanın eline geçtiğini göstermektedir. 

5. Yabancı işçi sorunundan, Türk işçiler sorununa 

Avrupa'nın bütünleşmesi sonucu, yabancı işçiler sorunu giderek "Türk işçiler" sorununa 
dönüşmüş ve özellikle Almanya'da AB ülkelerinden gelen işçiler, serbest dolaşımla 
edindikleri haklar sonucu, "yabancı işçi" tanımı dışında değerlendirilmeye başlanmışlar

dır. 

6. Etnik yaklaşımdan, dini yaklaşıma 

Göçün ilk dönemlerinde Türk işçi sorununa yapılan yaklaş ımlarda dini motiflerin çok 
fazla etkin olmamasına rağmen 1974'den sonra Müslümanların yabancı işçi olarak kabul 
edildiklerini görüyoruz. Nitekim "Time" dergisi de 1983 Aralık sayısında "Gönderene ia
de ediniz" başlıklı incelemesinde Avrupa'da göçmen işçi olarak Hıristiyan olmayan işçi 

leri saymaktadır. (Ekin, 1987, s. 291) Avrupa'nın bütünleşme ve siyasi kimlik kazanma 
süreci sonunda AB ' nin etnik gruplara tamdığı "azınlık" hakları Almanya ve benzeri ül
kelerin, sınırları içinde yaşayan "etnik" grupları, tedbir olarak "dini" azınlık statüsünde 
tanımlama girişimlerine başlamasına neden olmuştur. 

Bu tedbirin gereği Almanya'daki iki milyonu aşan Türk varlığı bir yandan Alman vatan
daşı yapılırken diğer yandan bu topluluk, Almanca dil sınavları, Alman öncü kültürünü 
benimsemeleri, ana dil derslerine olumsuz yaklaşım, Türk vatandaşlığına geçme yasak
ları ve Türk çocuklarına Almanca din dersi verilmesi projeleri ile "kimliksizleştirme" 
çemberine alınmıştır. Bu politikanın başanya ulaşması durumunda Almanya'da "Alman 
müslümanları" diye tarumlanan türetme bir topluluk oluşturulacaktır. 

7. SONUÇ VE ÖNERiLER 

Algılanmayan şeyler yok sayılırmış, Türk işçilerinin Batı Avrupa ülkelerine göçü de böy
le bir seyir izledi. Üzerinden geçen kırk yıl boyunca algılanmadı. Diğer bir ifadeyle bu 
göç gönderenler, gidenler ve alanlar tarafından doğru olarak algılanamadı. 

Gönderenler, önceleri vasıfsız insanlarının sınırları dışında iş sahibi olmalarından mem
nundular. Gidenler hem iş sahibi olacaklardı, hem bir iki yılda bilgi ve görgü kazanıp va
sıflı birer işgücü olarak geriye döndüklerinde Türkiye'nin kalkınmasına katkıda buluna
caklardı Ancak ilk giden vasıfsızların ardından vasıflı olanlar da gitti . Türkiye kontrol 
edemediği bu işgücü göçünü, dış ticaret ilişkisine çevirdi ve işçi ihracı karşılığında dö
viz elde etti. 

İlk giden işçilerin bir veya iki yıllık çalışma sözleşmesi olduğu için, bu gidiş bir göç sa
yılmazdı. Gidilecek, çalışılacak ve bu süre içindeki tasarruflar ile Türkiye'de yatırımlar 
yapılacaktı. Önceleri göç olarak algılanmadı. Ama daha sonra bilinen nedenlerle bu ha
reket göçe dönüştü. Gidenler göç etme kararı vermişlerdi ama kabul edilmeleri zor oldu. 
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Alanlar işçi istemişlerdi. Kalkınmaları için gerekli işgücü gelecek, çalışacak ve uygun 
gördükleri zaman da geri döneceklerdi. Ama herkes gibi onlarda hesap hatası yaptılar ve 
gelenler kalıcı oldu. 

Türkler kalıcı olmaya başlayınca pek hoş karşılanmadı, Türklerin geri dönmesi için ki
mi zaman özendirici kimi zamanda caydırıcı politikalar uygulandı. Uygulanan her poli
tika yeni sorunlar yarattığı için Türklerle birlikte yaşamak zor da olsa kabul edildi. Ama 
bu kabulleniş yabancı bir kültürü kazanmak ve onunla uyum içinde yaşamak üzerine de
ğildi. Gönderene " ait olan " bir kabullenmeyi de başaramayacakları için önce 
"integration" (uyum) politikaları uyguladılar, sonra da bunları kimliksizleştirmek üzere 
çalışmaya başladılar. İşte şu anda bu süreç yaşanmaktadır. 

Bir ülkenin dış göç yapan yurttaşlarırun kimlikleriyle yaşamak gibi bir istekleri varsa, 
yerleşlikleri yerde ancak geldikleri ülkenin gücü kadar güçlüdür! er. Bu nedenle Alman
ya ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler için mevcut yargılarımızı tekrar gözden 
geçirme zamanıdır. Çünkü birinci ve İkinci kuşak iki arada kalan toplumun, iki arada 
kalan kuşağı olarak önemli sayılabilecek atılımlar yaptı. Herşeye rağmen büyük bir ço
ğunluğu anavatanları ile bağlarıru koparmadı. Ancak bundan sonraki kuşaklara daha 
farklı yaklaşmalıyız. Bu alanda siyasetçilerimize, bilim adamlarımıza, iş adamlarımıza 
ve özellikle basırumıza önemli görevler düşmektedir. 

Öneriler: 

Yaşadıkları ülkelerde kamu hizmetindeki kalite ve düzeni gören vatandaşlarımız, bu ka
liteyi haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtdışındaki resmi kurumlarından da bek
lemektedir. Bu nedenle öncelikle bu sorunun çözümüne yönelik tedbirlerin alınması ge
rekmektedir. 

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve sayıları milyonu aşan Türk çocuk ve gencinin eğitimi 
için insiyatif; büyük çoğunlukla o ülke yöneticilerinin elinde bulunmaktadır. Eğitim mü
şavir ve ataşelikleri, Avrupa okullarındaki Türk çocuklarının yıllardır bilinen sorunlarını 
tespit etmekten ve bu sorunları üst makamlara iletmekten öte faaliyette bulunamamakta
dır. Türkiye'den gelen öğrencilerin dosyalarını takip etmek ve mahaldeki bürokratik iş
leri, yetersiz kadroları ile sürdürmek zorunda olan eğitim ataşelikleri; Alman eğitim sis
temindeki çocuk ve gençlerimizin sorunları konusunda isteseler de müdahale edeme
mektedirler. 

Mevcut sorunların çözümü için Alman tarafının eline geçen insiyatifi Türk tarafının ka
mu yoluyla kontrol etme kabiliyeti kalmamıştır. Bu nedenle eğitim müşavir ve ataşelik

leri ile uyumlu çalışacak , Türk devleti ve vatandaşlarının çıkarlarını savunacak demek 
ve vakıfların kurulmasına destek verilmelidir. Kurulacak kamu yararı statüsündeki bu 
kuruluşlara sınırlı da olsa bazı kamusal yetkiler devredilmelidir. 

Çalışma müşavir ve ataşelikleri Avrupa'da çalışan gurbet insanının işyeri sorunlarına 
destek olmak, sosyal hakların alınmasında çaba sarf etmek, Alman işverenler, yöneticiler 
ve devlet yetkilileri ile ortak çalışmalar yaparak daha huzurlu bir çalışma hayatı için gi
rişimlerde bulunmak gibi göçün ilk yıllarında önemli olan görevleri; kadrosuzluk, kay-
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naksızlık ve bilgisizlik nedeniyle gerektiği düzeyde yerine getirememiştir. Bugün için bu 
hizmetleri ikame eden farklı kuruluşlar bulunmaktadır. Bu nedenle dış temsilcilikleri
mizde, bulunan çalışma müşavir ve ataşelik kadroları en uygun zamanda kaldırılmalıdır. 

Kültür müşavir ve ataşelikleri Avrupa'da yaşayan Türklerin, Türk kültürüne yönelik ih
tiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmakta, Hafta sonları kapalı tutulan kültür merkezlerin
de hafta içinde düzenlenen konferans ve toplantılar; çoğu zaman boş koltuklarla veya zo
runlu getirilmiş konsolosluk personelinin katılımıyla yürütülmektedir. 

Türk kültürel değerlerini hem Avrupalı'ya hem de Avrupa'daki Türklere tamtacak uygu
lamalarda bulunmak, geniş katılımlı kampanyalar düzenlemek, kültür ve turizmle ilgili 
tüm batılı organizasyonlarda yer alabilmek için gereken bütçe, kadro ve fiziki mekanlar, 
Avrupa ve Almanya'daki dış temsilciliklerde mevcut değildir. Bu konunun çözümü için, 
konsolosluk fiziki ortamı dışında, kamu yararına çalışan dernek veya vakıflar bünyesin
de "Kültür merkezleri" kurulması desteklenmelidir. 

Kültür merkezleri kadar çok amaçlı iş ve ticaret merkezlerine de ihtiyaç duyulmaktadır. 
İhracatımızın önemli bir bölümünü Almanya'ya gerçekleştirirken bu ihracattan payına 
düşeni kazananların kendi insiyatifleri ile Avrupa'da kültür ve ticaret merkezleri oluştur

ması özendirilmelidir. İhracat yaptıkları bu ülkelerin yerli halkına ve üçüncü kuşak Türk
!ere yönelik Türkçe öğretim merkezleri kurmak, ürünlerini sergileyebilecek büyük kül
tür ve iş merkezleri yaratmak, Türk ürünlerinin tanıtılacağı özel fuarlar düzenlemek, 
uluslararası tanınan sanatçı ve bilimadamlarımızı destekleyerek Avrupalı'ya ulaşmak; 
işadamlarımızın öncelikli hedefleri arasına alınmalıdır. 

İki milyona yaklaşan nüfusun sorunlarını beklentilerini tespit etmek ve değişen dönem
lere ilişkin istatistik bilgilere ulaşmak için, Türk araştırmacılar ve Türkiye'deki kurum ve 
kuruluşlar Almanya'nın finanse ettiği araştırma merkezlerinin verdikleri bilgi ve yaptık

ları tespitleri tek referans olarak kullanılmaktadır. Doğru karar almak için, doğru bilgi al
mak gerekmektedir. Bu nedenle Batılı araştırma merkezleri ile rekabet edecek bilimsel 
araştırma merkezlerinin kurulması acilen desteklenmelidir. 
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