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Neukölln, Berlin’in göçmenlerin en fazla
yaflad›¤› ve kentin en sorunlu yerlerin-

den biri olarak gösterilen ilçesi. Neukölln
Belediyesi’nde psikolog olarak çal›flan Tür-
kiye kökenli Kaz›m Erdo¤an, kurucusu ol-
du¤u Aufbruch Neukölln Derne¤i (Neu-
kölln Hareketi Derne¤i) arac›l›¤›yla y›llard›r
göçmenlerin sorunlar› ve bir arada yaflamla
ilgili çal›flmalar yapan bir isim. Çal›flmala-
r›n özgünlü¤ü nedeniyle Alman medyas›n-
da göçmenlerle ilgili tart›flmalarda Erdo-
¤an’›n görüfllerine s›kl›kla yer veriliyor.

Erdo¤an öncelikle tart›flmalar›n ekono-
mik krize denk gelmesine dikkat çekiyor:
“Almanya’da 1960’lardan bu yana belirli ara-
l›klarla bu tart›flmalar hep yap›l›r. Ekonomik
krizler meydana ç›kt›¤› zaman hep suçlular
arand›. Suçlular da hep az›nl›klar, göçmen
kökenliler, iflçiler, köylüler, homoseksüeller
vs oldu. Bu son ekonomik kriz dünyay› vur-
du, bir boflluk olufltu. Bu bofllu¤u doldur-
mak için yine bu son tart›flmalar geldi. Bu ne
ilk ne de son olacak. Zenginlerle yoksullar›n
aras›ndaki mesafe büyüdükçe bu tür tart›fl-
malara biz tan›k olaca¤›z. Dikkatimi çeken
3,5 ayd›r sürmesi ve sadece Türkler, Araplar
ve Müslümanlar üzerinden gitmesi. Halbuki
Müslüman ve Türk bir iflsiz iflçiyle Alman
olan bir iflsiz iflçi aras›nda bir fark yok.”

Erdo¤an bu analizi yapmakla birlikte
toplum içinde de göçmenlerle ilgili endifle-
lerin bulundu¤unu ve bu tart›flmalarla bun-
lar›n gün yüzüne ç›kt›¤›n› ekliyor: “Sarra-
zin’in ›rkç› ve popülist kitab› sayesinde Al-
manlar 2. Dünya Savafl›’ndan sonra ilk defa
bu konuya rahat olarak bakmaya bafllad›lar.
‘Sarrazin SPD’den ayr›lsa, parti kursa yüzde
18 oy alacak’ tart›flmalar› yap›l›yor. Toplu-
mun yüzde 60’›n›n onu destekledi¤i iddia
ediliyor. Burada baz› konular›n toplum için-
de gizlenip, konuflulmay›p biriktikten sonra

patlamas› durumu var. Birikmifl, korkularak
konuflulmayan fleyler uygun bir atmosfer
olunca bir sel gibi ortaya döküldü. Göçmen
kökenliler ‘Almanlar’›n hepsi yabanc› düfl-
man› m›’ diye sormaya bafllad›. Almanlar da
‘böyle sürerse yar›n bir gün Müslümanlar
Almanya’y› iflgal edecek’ korkusuna kap›ld›.
fiimdi iki taraf›n korkular›n› azaltacak çare-
ler aramak gerekiyor. ‹nsanlar› birbirine
yaklaflt›rmaktan baflka çaremiz yok.” 

B‹R ARADA YAfiAM ‹Ç‹N...
Peki ne yapmal›? Erdo¤an bir arada yaflam
için sürekli emek verilmesi gerekti¤inin al-
t›n› çizerek cevapl›yor: 

“Tüm uyumu Almanya’ya odaklarsan›z
yanl›fl bir yöne sapars›n›z. Çok iyi, aksans›z
Almanca bilen insanlar var ama ifl bulama-
d›klar› için baflka ülkelere gidiyorlar. ‹nsan-
lara iyi bir e¤itim, iyi bir ifl bulamazsan›z
uyumun ayaklar› havada kalacakt›r. Uyum
tek gidiflli bir yön de¤il. E¤er uyumdan kas›t
göçmen kökenlilerin kimliklerini, gelenekle-
rini, göreneklerini inkâr etmeleri olursa bu-
nun kimseye yarar› olmaz. Bu, dünyaya yeni
gelen bebekler gibidir. Her gün bak›m ister.
Burada yaflayan herkesin bir zenginlik oldu-
¤unu kabul etmek gerekiyor. Bu insanlara
hep yük gözüyle bak›l›rsa bunlar d›fllan›r,
d›fllanan insanlar toplum d›fl›na ç›kar, kapa-
n›r, kendi ya¤lar›nda kavrulmaya çal›fl›rlar.
Biz de bunu yafl›yoruz. Paralel toplumlar
oluflturuyoruz. Almanya’da yaflayanlar›n yüz-
de 20’si göçmen kökenli. ‹stesek de isteme-
sek de çokkültürlülük bu topluma girmifl.” 

“‹flte bugünkü tart›flmalarla y›llard›r yap-
t›¤›m›z olumlu çal›flmalara darbe vuruluyor”
diyen Erdo¤an yine de tart›flmalar›n toplum-
lar›n birbirine yak›nlaflmas› için yeni ad›m-
lar at›lmas› yönünde vesile olmas›n› ümit et-
ti¤ini belirterek tamaml›yor sözlerini.

Berlin’de göçmenlerin sorunlar›yla ilgili yapt›¤› çal›flmalarla tan›nan psikolog Kaz›m
Erdo¤an: “Bu tart›flmalarla y›llard›r yapt›¤›m›z olumlu çal›flmalara darbe vuruluyor”

Almanlar
bile 20
y›lda kendi
aralar›nda
birleflemedi

Göçmenlerin yaflad›¤› zorluklar›n kad›n-
lar aç›s›ndan ayr› bir a¤›rl›¤› var. Kad›n-

lar bir yandan yabanc› bir ülkede ezilenlerin
daha da ezilenleri olarak yaflam mücadelesi
verirken di¤er yandan namus cinayetlerin-
den aile içi fliddete, zorla evlendirmeye ka-
dar daha geleneksel sorunlarla da karfl›lafl›-
yor. 2005’te Almanya’n›n farkl› flehirlerin-
den, farkl› yafl gruplar›ndan kad›nlar›n bir
araya gelerek kurdu¤u Göçmen Kad›nlar
Birli¤i göçmen kad›nlar›n sorunlar›yla ilgili
çal›flmalar yürüten bir kitle örgütü.

‘HEMEN UYUM ‹STENMES‹ HAYALC‹L‹K’
Birli¤in Genel Baflkan› Sidar Demirdö¤en’e
göre sorunlar›n temelinde y›llarca ‘Almanya
göç ülkesi de¤ildir’ ›srar›nda bulunan poli-
tikalar yat›yor. Demirdö¤en ortadaki sorunu
flu sözlerle tan›ml›yor: “Almanya 1950’ler-
den itibaren göçmen iflçi getirmeye bafllad›.
Gelecekler ve gideceklerdi. Gelenlerin çok
küçük bir bölümü geri döndü, ço¤unluk bu-
rada kald›¤› gibi ailelerini de getirdi. En geç
bu tarihten itibaren Almanya’n›n göç alan
bir ülke oldu¤u kabul edilmeli ve buna göre
politikalar üretilmeliydi. 2000’li y›llara ka-
dar ‘Almanya göç ülkesi de¤ildir’ tutumun-
da ›srar edildi. Bu tarihten sonra ise Alman-

ya’n›n göç ülkesi oldu¤u kabul edildi¤i gibi
birbiri ard›na yap›lan ‘Uyum zirveleri’ ve bu-
ralarda al›nan kararlarla uyum sürecinin he-
men hallolmas› ve yaflanan birçok sorunun
çözülmesi isteniyor.”

Demirdö¤en bu iste¤in ne kadar ‘gerçek
d›fl›’ oldu¤unu do¤rudan iki Almanya’n›n
birleflme sürecinden yola ç›karak anlat›yor:
“Do¤u ve Bat› Almanya’n›n birleflmesi ar-
d›ndan yaflanan sorunlar görülebiliyor. Hu-
kuksal birleflmenin üzerinden 20 y›l geçme-
sine karfl›n kökeni ayn› olan fakat 40 y›l ayr›
yaflayan iki halk›n gerçek birleflmesi gerçek-
leflmedi ve muhtemelen bu süreç daha y›l-
larca sürecek. Son 10 y›ld›r göçmen oldukla-
r› kabul edilen insanlar›n bu kadar k›sa bir
süre içinde kendilerinden beklenenleri yeri-
ne getirmelerini beklemek hayalciliktir.”

‘‹fiÇ‹LER‹ BÖL-YÖNET POL‹T‹KASI’
Demirdö¤en’e göre tart›flmalar›n amaçlar›n-
dan biri de halk›n birli¤ini bozmak: “Sarra-
zin’in kitab› incelendi¤inde kitab›n sadece
göçmenleri hedef almad›¤› görülecektir. Sar-
razin alt tabakay› bir bütün olarak hedef hali-
ne getirmifl bulunuyor. Ona göre, alt sosyal
tabakada yaflayanlar içinde bulunduklar› du-
rumdan kendileri sorumludur. Tart›flmalar›n

krizin yükünün genifl emekçi kitleleri üzerine
y›k›ld›¤›, gerçek iflsizli¤in artt›¤›, güvencesiz
ifllerin artt›¤› bir dönemde alevlenmesi tesa-
düf de¤il, emekçileri yerli-göçmen, çal›flan ve
çal›flmayan diye bölmeye yöneliktir.”

Demirdö¤en benzer gerici tart›flmalar›n
kad›nlar üzerinden sürdürülüyor olmas›na
da dikkat çekiyor: “Kad›nlar›n çal›flma yafla-
m›na, toplumsal ve sosyal yaflama kat›l›m-
dan soyutlayan ve kendisine dayat›lan gele-
neksel rollere uygun davranmas› beklentisi-
ni yükselten geleneksel ataerkil söylemler
de bu dönem yeniden üretiliyor. Alman ka-
d›nlar›n çocuk do¤urma e¤ilimlerinin geri-
ledi¤i, ailenin bak›m›n› üstlenmekten kaç-
t›klar› gibi.” Peki bu tart›flmalar›n tabanda-
ki göçmen kesimlere yans›mas› nas›l olu-
yor, sorusuna yan›t› ise flöyle:

“Bütün göçmenler için genel bir fley söy-
lemek çok zor. Örne¤in Do¤u Avrupa’dan
gelen yeni göçmenler kendilerini bu tart›fl-
man›n d›fl›nda görüyorlar. Alman Milli fut-
bolcular›ndan Lukas Josef Podolski 1987’de
ailesi ile birlikte buraya geldi. Bugün kimse
onun uyum sorununu tart›flm›yor. Ama
1988’de bu ülkede do¤an Mesut Özil’in uyu-
mu tart›flma konusu olabiliyor.”

Sidar Demirdö¤en, uyum
sürecinin zorlu¤unu 
Do¤u ve Bat› Almanya’n›n
hâlâ tamamlanmam›fl
bütünleflmesini örnek
göstererek aç›kl›yor

Uzun y›llard›r Al-
manya’da yaflayan

gazeteci Baha Güngör
bugünkü tart›flmalar›
her fleyden önce Alman-
ya’n›n göç ülkesi oldu¤u
gerçe¤ini kabul etme-
mesine ba¤l›yor. “Bu-
günkü tart›flmalar›n te-
melinde 50 y›ld›r ‘sal-
d›m çay›ra, mevlam ka-
y›ra’ mant›¤›yla ‘konuk
iflçi’ ad›yla gelen insan-
lar›n uyum sorunlar›n›
göz ard› eden Alman-
ya'n›n, özellikle 70'li y›l-
lardan itibaren bir göç
ülkesi oldu¤unu çok geç
kabul etmesi yat›yor” di-
yen Güngör, konuyla il-
gili en büyük s›k›nt›n›n
ise genellefltirme ve öte-
kilefltirme anlay›fl› oldu-
¤unu söylüyor: “Alman-
ya'ya uyum sa¤lam›fl
göçmen kökenli insan-
lar›n üçte ikisinden faz-
las›n› oluflturan ço¤un-
luk ile uyum sorununun

kökündeki insanlar›n birbirine kar›flt›r›l›yor.
Bu genellefltirme ve ötekilefltirme taktikleri
özellikle siyasi partiler taraf›ndan seçim dö-
nemlerinde sürekli yeniden ›s›t›larak gündeme
getirilmektedir. Almanya'da 16 eyalet var ve bu
eyaletlerin hepsinin kendi hükümetleri, kendi
parlamentolar› bulunmaktad›r. Hal böyle
olunca ülke neredeyse aral›ks›z seçim stresi
yaflad›¤› için özellikle muhafazakâr partilerin
uyum konusunu seçim kampanyalar›nda gün-
deme getirmeleri ve yabanc› kökenliler ile Al-
manlar aras›ndaki kutuplaflt›rmay› körükleye-
rek oy toplamaya çal›flmalar› özellikle Türk ve
Müslüman olanlar› k›rmakta ve onlar›n daha
da içlerine kapanmalar›n› sa¤lamaktad›r.”

SARRAZ‹N’‹N K‹TABI
Güngör tart›flmalar›n bafllamas›na vesile olan
Sarrazin’in kitab›n›nsa önemli bir gerçe¤i orta-
ya ç›kard›¤›na dikkat çekiyor: “Bu kitab›n vur-
gulad›¤› görüfller, ortan›n solunda da Türk ve
Müslümanlar’›n sevilmedi¤ini ve hatta isten-
medi¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Sarrazin hâlâ Sos-
yal Demokrat Parti'nin üyesidir, yani ka¤›t üs-
tünde daha ça¤dafl olmas› gereken bir partinin
taban›ndan da destek alan bir zat-› muhterem-
dir. Sarrazin yazd›klar›yla baz› bilinen sorunla-
r› yang›na körükle gider gibi gündeme getirmifl
ve kutuplaflmay›, ötekilefltirmeyi güçlendirmifl-
tir. Bu sorunlar›n çözümüne ise Sarrazin'i la-
netleyerek de¤il, onun ön plana ç›kard›¤› kor-
kular› ve sorunlar› ciddiye alarak ulafl›labilir.”

Güngör, bir gazeteci olarak medyan›n göç-
menlere yaklafl›m›n› da elefltiriyor: “Alman
medyas› hâlâ sorunlar›n tüm boyutlar›n›n ana-
lizini do¤ru yapm›fl de¤il. K›flk›rt›c› dergi ka-
paklar›, uyum sorunlar›n›n ele al›nd›¤› hemen
hemen her haber veya makalede ellerinde plas-
tik pofletlerle kald›r›mda yürüyen baflörtülü
kad›nlar› arkadan gösteren foto¤raflar örne-
¤in uyum sorunu olmayan büyük ço¤unlu¤un
tepkisine yol açmaya devam ediyor. Ancak ben
medyaya herhangi bir görevin biçilmesine kar-
fl›y›m. Gazetecili¤in tek görevi, gerçekleri gör-
mek, araflt›rmak ve duyurmakt›r. Gerçekleri si-
yasetçiler, sivil toplum kurulufllar› ve söz ko-
nusu olan ço¤unlu¤un, Türk Müslüman ör-
gütlerin temsilcileri ortaya koymal›d›r. Bu ara-
da art›k Almanlar’›n da uyum sorunu günde-
me gelince Antalya'da yapt›klar› tatillerden,
Türk manavlardan ald›klar› sebze ve meyveler-
den veya Türk kuaförlerin becerilerinden bah-
setmek yerine ekonomide, sporda veya bilim
alan›nda Almanlar ile ayn› seviyeye ulaflan göz
hizas›ndaki Türkler’i görmeleri flartt›r.”

Sosyal demokratlar
bile göçmenlerden
rahats›zl›k duyuyor

DEUTSCHE WELLE TÜRKÇE YAYINLAR
BÖLÜMÜ BAfiKANI BAHA GÜNGÖR:

Alman medyas›nda göçmenlerle ilgili tart›flmalarda Kaz›m Erdo¤an’›n görüfllerine s›kl›kla yer veriliyor.

Baha Güngör’e 
göre, son

tart›flmalarla
merkez solda

bile Türkler ve
Müslümanlar’›

istemeyenlerin
varl›¤› ortaya

ç›km›fl oldu
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