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BÖLÜM I: GĠRĠġ 

 

1. Göç Olgusu 

 

 Almanya‟ya göçün 50‟ci yılında göçle birlikte gelen sorunlar hala devam 

etmektedir. II. Dünya  SavaĢının 1945 yılında sona ermesi ve bunun sonucunda 

Almanya‟nın ağır bir yenilgi alması nedeniyle Almanya savaĢ esnasında yetiĢmiĢ 

insan gücünü kaybetmiĢtir ve büyük sıkıntılar yaĢamıĢtır. Bu nedenle de savaĢ 

sonrasında yeniden inĢa edilen Almanya‟da, özellikle ağır sanayide, inĢaatta ve 

maden iĢlerinde çalıĢtırılmak üzere, yetiĢmiĢ insan gücüne ihtiyaç duyulmuĢtur.  

 

 Aynı zamanda 1961 yılında Berlin duvarının örülmesi üzerine Alman 

Hükümeti iĢgücü ihtiyacını karĢılamak için daha ucuza çalıĢan yabancı iĢçi çalıĢtırma 

yoluna gitmiĢtir. Bu nedenle de Alman Hükümeti iĢgücü ihtiyacını karĢılamak için 

çeĢitli ülkelerin politikacıları ile ikili anlaĢmalar yaparak yurt dıĢından iĢçi getirmek 

için ilk adımını atmıĢtır. 

 

 Göç tarihine baktığımızda, Almanya iĢçi alımı için ilk anlaĢmayı 1955 yılında 

Ġtalya ile imzalamıĢ, 1960 yılında Ġspanya ve Yunanistan  ve 30 Eylül1961 yılında da 

Türkiye ile Ankara SözleĢmesini imzalamıĢ. 1963‟te Fas‟tan, 1964‟te Portekiz‟den, 

1965‟te Tunus‟tan ve 1968‟de Yugoslavya‟dan iĢçi kabulü baĢlamıĢ. Ġmzalanan bu 

anlaĢma çerçevesinde 30 Eylül 1961 yılında Almanya‟ya ilk Türk iĢçiler ayak 

basmaya baĢlamıĢtır. Bu tarihten önce de Almanya‟daki Türkler Almanya‟ya ya 

kendi imkânları ile ya da özel aracılar yoluyla gitmeye baĢlamıĢlardır.
1
 

 “Türkiye‟deki 27 Mayıs 1960 askeri darbe sonrası kurulan askeri hükümet, 

ülkeyi modernleĢtirme politikası kapsamında “ihtiyaç fazlası” iĢgücünü süreli olarak 

yurtdıĢına göndererek, bir yandan iĢ piyasasının yükünü hafifletmeyi, diğer taraftan 

acilen gereksinim duyulan dövizin Türkiye‟ye aktarılmasını ve ileride yurda kesin 

dönüĢ yapacak kalifiye elemanların getirecekleri deneyim ve teknik bilgi birikimiyle 

ülkenin çağdaĢ ekonomik geliĢimini teĢvik amacını gütmektedir.‟‟
2
  

                                                 
1
 Bkz. ġAHĠN, Birsen (2010): Almanya‟daki Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara, s.35. 

2
 KOÇTÜRK, Milazım (2008): “Almanya‟ya Göçün Tarihi”, Die Gäste, Sayı 2 Temmuz/Ağustos, s.5. 
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 Türk Hükümetinin hedefi Türkiye‟de mevcut olan iĢsizliği bertaraf etmek ve 

iĢgücü alımını yasal düzenlemelerle bir sisteme bağlamaktı. Türkiye‟nin teklifi 

karĢısında Almanya oldukça çekingen davranmıĢtır, çünkü Alman Hükümeti iĢgücü 

alımını sadece kısıtlı bir süre için istiyordu.  

 

 Alman Hükümeti, Ġstanbul‟un Tophane semtinde bir irtibat bürosu kurmuĢ ve 

Almanya‟ya gitmek isteyen herkes bu büroya müracaat edip, ardından 

memleketlerine geri dönüp, bürodan gelecek “Almanya kâğıdını” beklemiĢler. 

Mektubu alan irtibat bürosuna koĢmuĢ ve Almanya‟ya gidiĢ yolculuğu baĢlamıĢtır.

  

 Bu iĢçi adayları arasında daha önce hiç doktora gitmemiĢ çok sayıda 

vatandaĢımız bulunuyordu. Bu kiĢiler Alman doktorlar tarafından ayrıntılı olarak 

sağlık kontrolünden geçiriliyordu. ĠĢçiler diĢlerine kadar kontrol ediliyordu. Sağlam 

olanlar memleketlerine dönüyor, Almanya yolculuğu için tahta bavullarını hazırlıyor 

ve birkaç yıl çalıĢıp yeteri kadar para biriktirdikten sonra geri dönme hayaliyle 3.000 

kilometrelik yolculuğa baĢlıyorlardı.  

 

 ĠĢçi göçü anlaĢmasına göre Türk iĢçilerin Almanya‟da sadece iki yıl kalmaları 

ve çalıĢmaları öngörülmüĢtü. Ancak Türk iĢçilerinin bu ülkeye geliĢlerinin 3. yılında, 

1964‟te Alman iĢadamlarının talepleri üzerine anlaĢmanın bu maddesi iptal edilmiĢ, 

böylece "misafir iĢçi" olarak adlandırılan Türk iĢçilerinin Almanya‟da daha uzun 

süre kalabilme ve  çalıĢabilmelerine olanak sağlanmıĢ oldu.  

 

 “30 Nisan 1964‟te Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik anlaĢması 

imzalanmıĢtır. Bu anlaĢma çerçevesinde yabancı iĢçiler sağlık bakımı, iĢ kazaları, 

sakatlık, ölüm hallerinde sosyal sigorta kapsamına alınarak, doğum ve çocuk 

yardımı, iĢsizlik ve emeklilik hakları tanınmıĢtır. ‟‟
3
  

 

 “1964‟te Türkiye ile Almanya arasında sosyal güvenlik antlaĢmasının 

imzalanması üzerine Türkiye‟den Almanya‟ya yoğun bir iĢçi göçü yaĢanmıĢ, sayıları 

                                                                                                                                               
 
3
 ABADAN-UNAT, Nermin (2002): Bitmeyen göç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, s.42. 
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bir milyonu bulmuĢtur. Özellikle de 1970‟li yıllarda serbestlik getirilen aile 

birleĢiminin etkisi büyük olmuĢtur. 1974‟te ise bu sayı dört milyona ulaĢmıĢtır.”
4
 

  

 Artan iĢsizlik, ekonomik bunalım ve petrol krizinin de etkisiyle 1973 yılının 

sonunda Alman Devleti yabancı iĢçi alımını durdurmuĢtur (Anwerbestopp). Sadece 

Avrupa Birliği ülkeleri vatandaĢı olanlar iĢçi olarak alınmaya baĢlanmıĢtır.  

 

 1980‟li yıllara damgasını vuran en önemli geliĢmelerden biri Türk iĢçilerin, 

ülkelerine döndürmeyi özendirme yasalarından faydalanarak Türkiye‟ye geri dönüĢ 

maceraları olmuĢtur.  

 

 “1983‟de çıkarılan bir yasa ile 30 Ekim 1983 ile 30 Haziran 1984 tarihleri 

arasında Türk iĢçilerinin geri dönmeleri durumunda kendilerine 10.500 Mark, ayrıca 

reĢit olmayan her çocuk için de 1.500 Mark tazminat verilecekti. Ayrıca geri dönen 

ailelerin çocuklarına yönelik, ülkelerine uyum sağlayabilmeleri için yardımda 

bulunmak üzere bir kültür anlaĢması da imzalandı. ‟‟
5
 

 

 Bu yasa Türk iĢçileri tarafından fazla rağbet görmese de 1984‟te yaklaĢık 

250.000 Türk iĢçi anayurda dönmüĢtür.
6
  

 

 AltmıĢlı yıllarda Almanya‟ya göç eden birinci kuĢak insanlarımızın amacı 

geçici bir süre çalıĢmak, biraz para kazmak ve nihayetinde ülkelerine geri dönmektir.  

Ancak bu hiç de kolay olmamıĢtır. Çünkü misafir iĢçi olarak gelen bu insanlar 

kalmakla dönmek arasında sıkıĢıp, kalmıĢlar. Alman Hükümeti de bu iĢçileri “konuk 

iĢçi‟‟ olarak görüyor ve kısa sürede döneceklerini düĢünüyordu. Bu nedenle de bir 

süre sonra ortaya çıkacak dil, konut, sağlık, çocukların eğitimi gibi toplumsal 

sorunlar için altyapı hazırlamamıĢtır.  

 

 Ġsviçreli yazar Max Frisch göç sorunu ile ilgili olarak Ģu ifadeye yer 

vermektedir:  

                                                 
4
 Bkz. ġAHĠN, Birsen (2010): Almanya‟daki Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara, s. 36. 

5
 KAYA, Ayhan (2000): Berlin‟deki Küçük İstanbul, Büke Yayınları, Ġstanbul, s. 49-50. 

6
 ABADAN-UNAT, Nermin (2002): Bitmeyen göç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, s.75. 
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  “İşgücü istemişlerdi ama insanlar geldi. Gelenler ülkedeki refahı 

bozmuyorlardı, tersine refahın sürdürülebilmesi için gerekliydiler. Ama 

buradaydılar işte.‟‟ Ve “Konuk işçi mi bunlar, yoksa yabancı işçi mi?”
7
  

 

 ĠĢçiler önceleri banyo ve tuvaletleri ortak olan iĢçi evlerinde (Heim) 

kalıyorlardı. ĠĢçilerimizin Almanya‟ya gitme nedenleri çok olsa da çoğunluğunun 

asıl amacı para kazanmak, para biriktirmek ve o parayla Türkiye‟ye dönerek, yeni bir 

hayat kurmaktı. Ancak bu düĢündükleri gibi olmadı ve 1971 yılından sonra  ailelerini 

de yanlarına alarak birleĢmeye baĢladılar, çünkü uzun bir süre daha bu ülkede çalıĢıp 

ve yaĢamaya karar vermiĢlerdi. Ġlk kuĢak gurbetçilerimizin çoğu kırsal alandan kente 

gelmenin sorunlarını yaĢarken diğer taraftan da Alman diline ve kültürüne yabancı 

olmanın sıkıntısını yaĢıyorlardı. Ayrıca Almanlar farklı din ve kültürden gelen ve 

uyum sağlamayan gurbetçilerimizi dıĢlıyor, onları içine almak istemiyorlardı. 

Gurbetçilerimiz de birbirinden destek alarak kendi içlerinde küçük topluluklar 

oluĢturdular. Örneğin, Berlin Kreuzberg bölgesindeki gibi getto türünde mahalleler 

oluĢturdular, birlikte yaĢayarak birbirinden güç aldılar. Nede olsa birkaç yıl çalıĢıp, 

para biriktirip ülkelerine dönmek istiyorlardı.  

 

 Ancak zaman geçtikçe Türk ailelerin çocukları büyüdü, Almanya‟daki 

yaĢantıya alıĢtılar ve uyum sağladılar, bu nedenle de Türkiye‟ye kesin dönüĢ yapmak 

istemediler. Anne ve babaların büyük bir kısmı da çocuklarını yalnız bırakmamak 

için dönmek istemediler. Ayrıca onlar da Almanya‟daki yaĢam tarzına alıĢmıĢlardı ve 

Türkiye‟ye geldiklerinde de artık “Almancı‟‟olarak farklı bir sınıfa dâhil 

edilmekteydiler.  Almanya‟da “yabancı‟‟, Türkiye‟de “Almancı‟‟olarak iki taraf 

arasında kaldılar.  

 

 Almanlar tarafından farklı din, dil, kültür, gelenek ve göreneklere sahip 

oldukları için dıĢlanan, çoğu kırsal kesimden gelen ve Türkiye‟de alıĢtıkları 

yaĢantılarını Almanya‟da devam ettirmeye çalıĢan, Almanca konuĢamayan bu 

insanlarımızın göç ile birlikte çok sayıda sorunları ortaya çıkmıĢtır. Gurbetçilerimiz 

yaĢadıkları bu sıkıntılarını yazıya dökmeye baĢlamıĢ ve Federal Almanya‟da 

                                                 
7
 FRĠSCH, Max (1991): Yabancının baskısı, Hürriyet Gösteri (Max Frisch eki), sayı 130, Eylül 1991, 

s.14. 
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1970‟lerden bu yana “yabancı iĢçi edebiyatı‟‟(Gastarbeiterliteratur), “göçmen 

edebiyatı‟‟ (Migrantenliteratur) ya da “yabancı edebiyatı‟‟ (Ausländerliteratur) gibi, 

hiçbiri tam yerinde olmayan nitelemelerle adlandırılan bir edebiyat olgusu süre 

gelmektedir.  

 

 ÇağdaĢ Alman edebiyatındaki bu olgu üç gruba ayrılmaktadır: 

 

1.1. Ġlk KuĢak  

 

 Ġlk kuĢak olarak tanımlanan Türk yazarlar altmıĢlı yılların sonlarına doğru ilk 

edebi eserlerini vermeye baĢlamıĢlardır. Bu kuĢağı temsil eden öncü yazarlar Yüksel 

PAZARKAYA, Nevzat ÜSTÜN, Bekir YILDIZ, Fakir BAYKURT, Aras ÖREN, 

Habib BEKTAġ, ġinasi DĠKMEN, Fethi SAVAġÇI, Güney DAL gibi yazarlardır. 

Ana konularını ise Alman toplumunda karĢılaĢtıkları tüm sorunlar ile birlikte baĢta 

yabancı dil sorunu, vatan hasreti, yalnızlık, uyum, uyumsuzluk, dıĢlanma gibi 

konular oluĢturmaktadır. 

 

 “Genelde yetmiĢli yılların baĢlarında ürün vermeye baĢlayan bu yazarlar ilk 

göçle, çoğu çalıĢmak amacıyla Almanya‟ya giden, Güney Dal‟ın sözleriyle “ĠĢ 

sürgünleri‟‟nden oluĢan bir kuĢaktı. ĠĢ sürgünleri diyordu bu kuĢak kendine, çünkü 

ekonomik nedenlere dayanan zorunlu bir gidiĢ, bir tür sürgündü yaĢadıkları. Bir 

yandan vatanlarını terk etmiĢ olmanın, öbür yandan kendilerine her yönden yabancı 

bir ülkede iĢçi olmanın, yasalarını, dilini ve çalıĢma/yaĢama alıĢkanlıklarını 

bilmedikleri insanlarla birlikte yaĢamanın zorluklarından derin yaralar alıyorlar… 

Onlar için yazmak, yaĢadıkları yalnızlıkları, dıĢlanmıĢlığı, vatan özlemini, 

çevrelerine yabancılaĢmalarını, karĢılaĢtıkları uyum güçlüklerini, ekonomik sorunları 

yoğun bir biçimde dile getirmek demekti. Yazdıkları hep bu konular çevresinde 

dönüyordu. Ġtalyan kökenli göçmen yazar Franko Biondi‟nin dediği gibi bir tür “acı 

çekenlerin edebiyatı‟‟ydı (Literatur der Betroffenheit) oluĢan.
8
  

 

                                                 
8
 KARAKUġ, Mahmut – KURUYAZICI, Nilüfer (2001): Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan 

Almanyalı Türkler,  Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s.19. 
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 Ġlk kuĢak yazarların yazdıkları eserler Gastarbeiterliteratur (Konuk ĠĢçi 

Edebiyatı) baĢlığı altında toplanıyor, çünkü yazan kiĢiler ağırlıklı olarak konuk 

iĢçilerden oluĢuyor ve konuları da ağırlıklı olarak misafir iĢçilerin sorunlarını dile 

getiriyor. 

 

 Ġlk kuĢak yazarları daha çok nesir türünde eserler veriyor ve dil olarak Türkçe 

yazıyorlardı. Eserleriyle daha çok Alman toplumuna seslenerek sorunlarını dile 

getirmek istiyorlardı ve onlara ancak çeviri yoluyla ulaĢabiliyorlardı. Diğer taraftan 

da Türk okurlara ulaĢarak yaĢadıkları sorunları dile getiriyorlardı ve diğer yabancı 

iĢçilere de ulaĢarak onlara destek olmaya çalıĢıyorlardı. Bunları yaparken de edebi 

bir kaygı taĢımıyorlardı.  

 

1.2. Ġkinci KuĢak 

 

 Birinci kuĢak yazarlar ikinci kuĢağın yetiĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. 

Seksenli yıllarda gelen ikinci kuĢak yazarları grubunun önde gelen temsilcileri ise 

Habib BEKTAġ, ġinasi DĠKMEN, YaĢar MĠRAÇ, Fethi SAVAġÇI, Yücel 

FEYZĠOĞLU gibi yazar ve Ģairlerdir.  

 

 Ġlk kuĢak göçmenlerin çocukları olan bu kuĢak Almanya‟da okula gitmiĢ, iki 

dilli olarak yetiĢmiĢ ve Almanca yazan bir kuĢaktı artık. “AraĢtırmacı Irmgard 

Ackermann 1982‟de Gastliteratur (konuk yazını), 1984‟te ise Ausländerliteratur‟dan 

(yabancılar yazını) söz edecektir. Ama zaman içinde ekonomik nedenlerden 

Almanya‟ya gidenlerin yanı sıra, Aysel ÖZAKIN ve Fakir BAYKURT gibi ülkedeki 

politik ortamdan rahatsızlık duydukları için gidenler de vardır.”
9
 

 

 Bunların dıĢında Alev TEKĠNAY, Levent AKTOPRAK gibi Almanya‟ya 

okumak ve yüksek tahsil görmek için giden yazarları da görüyoruz. Seksenlerde artık 

“konuk iĢçi edebiyatı‟‟ndan söz etmek yanıltıcı olacaktır, yazarların birçoğu iĢçi 

olsalar da, yalnız iĢçiler değildir yazanlar. Yeni bir yazarlar kuĢağı çıkmıĢtır ortaya: 

Almanca yazan genç kuĢak.
10

 

 

                                                 
9
 A.g.y., s.8. 

10 A.g.y., s. 9. 
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 Ayrıca bu dönem içerisinde Aras ÖREN, Yüksel PAZARKAYA, Kemal 

KURT‟un yanı sıra sonradan göç eden Emine Sevgi ÖZDAMAR, ġinasi DĠKMEN 

ve Almanya‟da yetiĢmiĢ Zafer ġENOCAK, Yade KARA ve Hatice AKGÜN gibi 

yazarları da görmekteyiz.  

 

 Ġlk kuĢaktan farklı olarak bu kuĢak artık Almanya‟ya uyum sağlamıĢ ve 

eserlerinde de konu olarak yabancı bir ülkede bulunmanın sorunlarını 

iĢlememiĢlerdir. Bu kuĢak artık iki kültürü de özümseyerek, memleket özlemlerini 

bir tarafa bırakmıĢlar, yasal haklarını en iyi Ģekilde kullanmayı öğrenmiĢler ve 

eserlerini de bu doğrultuda yazmıĢlardır.  

 

 Bu kuĢaktaki yazarların en önemli özelliği her iki dili ve kültürü birlikte 

kullanabilmeleridir. Bunun neticesinde de yapıtlarında konu olarak büyük bir 

çeĢitlilik göze çarpmaktadır. Aras ÖREN, Kemal KURT ve Zafer ġENOCAK gibi 

yazarların eserlerinde daha çok kimlik arayıĢı, nereye ait olduklarını sorgulama gibi 

konular iĢlenmektedir. 

 

 Bu gruptaki yazarlar için artık Almanya ikinci bir vatan gibidir ve birçoğu da 

bu ikinci vatanda sürekli kalmak niyetindedirler.  

 

 Ġlk kuĢak yazarlar eserlerini Türkçe yazarken ve daha çok nesir türünde 

eserler verirken, ikinci kuĢak yazarları eserlerini daha çok Almanca olarak yazarlar 

ve Ģiir türünde de eserler verirler. Ġkinci kuĢak yazarların eserleri edebi değer 

açısından daha seviyelidir ve konu bakımından sadece yabancıların sorunlarını 

içermiyor.  

 

1.3. Üçüncü KuĢak                                                                                                                                                                      

 

 Doksanlı yıllardaki grubu kapsayan bu yazarlar Almanya‟ya göç eden birinci 

kuĢak vatandaĢlarımızın Almanca yazan çocuklarından ve torunlarından 

oluĢmaktadır.  Bu kuĢak her iki dile de hâkimdir.  

 

 Ġkinci kuĢağın devamı olan bu yazar ve Ģairler Osman ENGĠN, Zehra 

ÇIRAK, Zafer ġENOCAK, Feridun ZAĠMOĞLU, Emine Sevgi ÖZDAMAR, Renan 
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DEMĠRKAN, Salih OMURCAK, Nevfel CUMART, Murat KARAASLAN, Alev 

COġKUN, Hasibe SÖNMEZ gibi yazarlardır. 

 

 Bu gruptaki yazarlardan Renan DEMĠRKAN yedi yaĢındayken ailesiyle 

birlikte Almanya‟ya göç etmiĢtir. Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olarak 

bilinmektedir.  Ġlk romanı “Schwarzer Tee mir drei Stück Zucker‟‟ (Üç ġekerli 

Demli Çay) 1991 yılında yayın piyasasına çıktığında Alman okurlardan büyük ilgi 

görmüĢtür.  

 

 Emine Sevgi ÖZDAMAR ise “Die Mutterzunge‟‟ (Ana Dili) adlı öyküsünden 

sonra “Das Leben ist ein Karawanserei‟‟(Hayat bir Kervansaray) adlı romanı ile 

Ingeborg Bachmann Ödülünü almıĢtır. Ġkinci romanı “Die Brücke vom Goldenen 

Horn‟‟da Almanların ilgisini çekmiĢtir. 

 

 DEMĠRKAN ve ÖZDAMAR‟ın konuları birbirinden çok farklıdır. 

ÖZDAMAR konularını Türkiye‟de geçen çocukluk ve gençlik yıllarından seçiyor. 

Ancak o eserlerinde daha çok Türkçe düĢünce kalıplarını Almanca ifade ederek 

kullandığı dil ile dikkat çekmektedir. ÖZDAMAR Almanya‟da geliĢen bu yazın 

gurubu içinde yeni bir biçim oluĢturmuĢtur. DEMĠRKAN ise Alman dilini ustalıkla 

kullanmaktadır. Bu edebiyat olgusunda yer alan ve Ģiirlerinin dilini alıĢılmadık sözler 

üreterek besleyen diğer bir yazar da Zehra ÇIRAK‟tır. 

 

 Bu gurupta yer alan Feridun ZAĠMOĞLU‟nun yapıtlarının temel 

malzemesini de dil oluĢturuyor. Almanya‟daki Ġkinci/Üçüncü KuĢağın kullandığı, 

çok boyutlu denebilecek gündelik dilden yararlanıyor.
11

  

 

 Türk iĢçi göçünün 50. Yılında Almanya‟ya ekonomik nedenlerle veya eğitim 

için giden vatandaĢlarımızın çoğu artık Alman diline ve kültürüne hâkim olmuĢ, 

orayı ikinci vatan olarak kabul etmiĢ, oradaki yaĢantıyı benimsemiĢ ve Almanlarla iç 

içe yaĢamaktadırlar. 

 

 

                                                 
11

 A.g.y., s. 23. 
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 2. Renan Demirkan’ın Biyografisi 

 

 Renan DEMĠRKAN tiyatro sanatçısı ve yazardır. Büyük Çerkez sürgününde 

Düzce yöresine yerleĢmiĢ bir Adige12
 ailesinin kızıdır.  

 

 12 Haziran 1955‟de Ankara‟da dünyaya gelen DEMĠRKAN, 1962 yılında 

yedi yaĢındayken annesi, babası ve kız kardeĢinden oluĢan ailesiyle birlikte 

Almanya‟nın Hannover kentine göç etmiĢtir. Ġlk yerleĢtikleri yerdeki ilk yabancı aile 

onlarmıĢ. 

 

 DEMĠRKAN, 1962 –1966 yılları arasında Hannover Ģehrinde Volkschule‟de 

(Ġlkokul) okumuĢ, Gerhart-Hauptmann-Realschule (Ortaokul) ve 

Wirtschaftsgymnasium‟a (Ticaret Lisesi) devam etmiĢ, 1975‟de mezun olmuĢtur.  

 

 Liseden sonra bir yıl yürüyen bant iĢinde çalıĢmıĢ ve aynı zamanda siyaset 

bilimi okumaya baĢlamıĢtır. Daha sonra sınavlarını kazandığı tiyatro eğitimine 

devam etmiĢtir.  

 

  Tiyatro eğitimine baĢlaması tesadüfen olmuĢtur; bir kız arkadaĢının tiyatro 

okulunun sınavına müracaatı sırasında, DEMĠRKAN da birlikte gitmiĢ, sınava girip 

sınavı kazanmıĢ ve 1980 yılında Hannover Müzik ve Tiyatro okulundaki yüksek 

tahsilini tamamlamıĢtır. 

 

 DEMĠRKAN 1980 yılından beri Nürnberg, Dortmund, Köln ve Bonn‟daki 

Alman devlet tiyatrolarında oyuncu olarak görev yapmaktadır. 

 

 1986 yılında Avusturyalı sahne dekoratörü Alois Galle ile evlenen 

DEMĠRKAN‟ın AyĢe adında bir kızı dünyaya gelmiĢtir. 1993 yılında ise eĢinden 

ayrılmıĢtır. 

 

                                                 
12

 “Adige”, tüm Çerkez boylarının genel adıdır bkz. Antoloji.com, http://www.circassiandiaspora.com 
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  Babası, Türkiye‟de Alman dilini çok iyi bilen bir akademisyen olarak 

çalıĢırken,  1961‟de Türkiye‟de askeri darbenin gerçekleĢmesiyle birlikte ortaya 

çıkan ekonomik istikrarsızlık ve sıkıntılar sonucu Almanya‟ya bireysel olarak göç 

etmiĢ ve teknisyen olarak çalıĢmaya baĢlamıĢtır.
13

  

 

 Almanya„ya göçte babanın kızlarının gelecekleri için duyduğu kaygı çok 

etkili olmuĢtur. Babası, DEMĠRKAN‟ın ve kız kardeĢinin iyi eğitim almalarını 

istemiĢtir. Bu nedenle de bir yıl sonra ailesini yanına almıĢtır.  

 

 DEMĠRKAN‟ın babasının Almanya‟ya gitme nedeni sadece iĢ değildir. 

Alman edebiyatına duyduğu ilgi ve Hegel, Heine, Schopenhauer gibi Alman 

filozoflarına olan ilgisi de etkili olmuĢtur. Babası Alman kültürüne uyum sağlamada 

hiç zorlanmamıĢtır; çünkü Türkiye‟de de Alman kültürünü tanıyan ve araĢtıran bir 

kiĢidir.  Ailesinden de aynı Ģekilde hızlı uyum sağlamasını beklemiĢtir. 

 

 Babası, Almanya‟ya iĢçi olarak giden geleneksel Türk aile babalarından farklı 

olarak eğitimli ve modern bir insandır. Bu nedenle de kızlarını iyi eğitim alma ve iyi 

birer meslek sahibi olma konularında teĢvik etmiĢ ve desteklemiĢtir.  Babasından bu 

tür destekler alan yazarımız Alman kültürüne uyum sağlama konusunda hiç 

zorlanmamıĢtır.  

 

 Annesi ise babasının aksine büyük ve geleneklerine bağlı bir ailede 

yetiĢmiĢtir ve dindar bir hanımdır. Kızlarını da aynı Ģekilde yetiĢtirmeye çalıĢmıĢtır. 

Çünkü anne Almanya‟da sürekli kalmayı hiç düĢünmemiĢtir. Annenin düĢüncesine 

göre kızları eğitimlerini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye‟ye dönecekler ve 

ülkelerinin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasına destek olacaklardı.  

Döndüklerinde de Türkiye‟deki akrabalarına ve tanıdıklarına kızlarını kendi gelenek 

ve göreneklerine göre yetiĢtirdiğini, Almanların yaĢantısına uyum sağlamadıklarını 

ispatlamak istemiĢtir. 

 

 DEMĠRKAN‟ın hayatında annesinin etkisi çok büyük olmuĢtur. Yazar 

annesini kaybettikten sonra gazeteci Eren GÜVERCĠN DEMĠRKAN ile bir 

                                                 
13

 Bkz. ġAHĠN, Birsen (2010):  Almanya‟daki Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara, s.34. 
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röportaj
14

 yapmıĢtır. GÜVERCĠN röportajında Ģu soruya yer vermiĢtir: “Bir 

yazınızda, annesini kaybeden bir dünyayı kaybeder, ifadesini kullanıyorsunuz, 

anneniz sizin için tamamen farklı olan bir dünyaya açılan bir pencere miydi?” Renan 

DEMĠRKAN ise cevap olarak, “annesinin onun arĢivi, tarihi, yastığı, yatak örtüsü, 

dayanağı, ekmeği, dili ve ebeveynlerin ifade ettiği her Ģeyi, özellikle de bir annenin 

ifade ettiği her Ģey olduğunu”, ifade etmiĢtir. Röportajın devamında DEMĠRKAN, 

Kant ve Kuran arasında büyüdüğünü, salt akıl ve Ġslam dinine olan büyük sevginin 

onun hayatını Ģekillendirdiğini de ifade etmiĢtir. 

 

 DEMĠRKAN‟ın hayatındaki bu tür çatıĢmalar onu hayata daha da 

yakınlaĢtırmıĢ, onun olgunlaĢmasını sağlamıĢ ve ona sanat hayatında daha çok 

malzeme sağlamıĢtır. 

 

 Ailesi ile birlikte 1962‟de Hannover‟e göç ettiklerinde buradaki köye yerleĢen 

ilk yabancı aile olarak önce komĢuları ve okul arkadaĢları tarafından, farklı oldukları 

için dıĢlanmıĢlardır. Bu nedenle de DEMĠRKAN ve kız kardeĢi Almanlar tarafından 

dıĢlanmamak ve arkadaĢ grupları tarafından kabul görmek için Almanlar gibi 

olmaya, onlara uyum sağlamaya çalıĢmıĢlardır.  

 

 Anneleri ne kadar dirense de ve kızlarına Türk örf ve adetlerini öğretmeye 

çalıĢsa da kızları Almanların yaĢantısından daha çok etkilenmiĢ ve onlar gibi olmaya 

çalıĢmıĢ, zamanla da Alman arkadaĢları ve komĢuları tarafından kabul görmüĢlerdir. 

 

 Adem DURSUN‟un 2005 yılında yaptığı “Merhaba Berlin‟‟
15

 adlı 

röportajında DEMĠRKAN Almanya‟ya geliĢini Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: 

 “ 1962 yılında Almanya‟ya geldiğimde 7 yaĢında idim. Büyük büyük insanlar olan 

Almanları gördüm. Her taraf tertemizdi. Ekmeği bıçakla kesip, yemeği çatalla 

yiyorlardı. „Abendbrot‟ dedikleri akĢam yemeğini yerken bile çatal ve bıçak 

kullanıyorlardı. Bizler Türkiye‟de akĢamları sıcak yerdik. Ancak Almanların sadece 

yağlı ekmek üzerine salam veya kaĢarpeyniri koyup yediklerini gördüm. Bir de 

çocukluğumun Almanya‟sında en çok hoĢuma giden „Weihnachten‟ları idi; her yer 

ıĢıkla dolardı. Zaten ailemizde de ilk uyguladığımız da bu oldu.‟‟ 

                                                 
14

 Bkz. Grenzgängerbeatz, Eren Güvercin‟s Weblog, Renan DEMĠRKAN,2009. 
15

 Bkz. http://www.tiyatrom.com/adem_dursun_015.htm, 2005. 

http://www.tiyatrom.com/adem_dursun_015.htm
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 DURSUN, “DEMĠRKAN‟ın çok yönlü bir sanatçı olduğunu, sanatçılığının 

dıĢında politika sahasında da çok aktif olduğunu, çeĢitli protesto yürüyüĢlerinde hep 

ön saflarda göründüğünü”
16

, ifade etmiĢtir. DEMĠRKAN tiyatroya nasıl baĢladığını 

Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: ”Liseyi bitirdikten sonra çeĢitli iĢlerde çalıĢtığını, ne olacağına 

karar veremediğini, aĢırı meraklı ve gözlemci bir insan olduğunu, ilk tiyatro oyununu 

lise 10. sınıfta Ġngilizce oynadığını ve oyundan sonra onu tebrik edenler tiyatro 

sanatına kabiliyeti olduğunu ve muhakkak tiyatro okuluna gitmesi gerektiğini 

söylediklerini, o zamanlar daha çok politika ile ilgilendiğini, tiyatro okulunun giriĢ 

sınavına bir hafta kala hazırlanarak girdiğini, 800 kiĢinin baĢvurduğunu ve sınavı ilk 

10‟a girerek kazandığını.”
17

 

 

 Röportajın devamında ilk profesyonel oyunu ile ilgili olarak DEMĠRKAN Ģu 

ifadeye yer vermektedir: “1979 yılında tiyatro okulunda 6. sömestrde bir bulvar 

komedisi olan "Sextett" adlı oyunda "Berlibsch" adlı bir özel tiyatroda oynadım.‟‟
18

 

 

 1982 yılında da ilk olarak “Das schöne irre Judenmädchen‟‟ televizyon filmi 

ile kamera karĢısına geçmiĢtir.  

 

 1983 yılında Götz Georg ile çevirdiği “Zahn um Zahn‟‟ filmi ile sinema 

dünyasında da ün kazanmaya baĢlamıĢtır.  

 

 Alman Televizyonunda "Reporter" adlı dizideki "Gazeteci Azade" rolüyle 

dikkat çekmiĢtir. 

 

 Der Spiegel dergisinin 13/1991 sayısındaki Barbara SUPP‟un köĢe yazısında 

DEMĠRKAN, “okulda öğretmenleri nereden geldiklerini sorduklarında 

„Gartenstraβe‟den değil, „Türkiye‟den geldiklerini söylemeleri gerektiğini 

öğrendiklerini, ayrıca köydeki çocuklar onlara tuhaf gelen ismine güldüklerinde, 

ağlamaya baĢlamaması gerektiğinin de çok önemli olduğunu vurgulamıĢ ve ancak 

                                                 
16

 A.g.y. 
17

 A.g.y. 
18

 A.g.y. 
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ondört yaĢına geldiğinde „ben kozmopolitim‟ diyerek çok etkili bir cevap bulmuĢ ve 

sadece Türklerin sorunlarıyla ilgilenmenin dar kafalılık olduğunu,”
 19

 ifade etmiĢtir. 

 

 SUPP‟un yazısının devamında ise “DEMĠRKAN onsekiz yaĢına geldiğinde 

bir gazetecinin kendisine kökeninin dayandığı ülke, yani Türkiye hakkında soru 

sorduğunu ve ertesi gün gazetede “Türk kızı Türkiye hakkında bilgiye sahip değildir, 

yazısını okuduğunu ve bu durumun ona çok acı verdiğini,” anlatır. Ayrıca, 

“Frankfurt‟tan geçerken bir gazete büfesindeki Ġngiliz bulvar gazetesinin “Arabs = 

murderers”, Araplar katildir manĢetinin dikkatini çektiğini ve kendinin de Müslüman 

olduğu için kendinin de kastedildiğini düĢünerek rahatsızlık hissettiğini”
20

, 

açıklamıĢtır. 

 

 Ingeborg PRĠOR, 25.07.2001 tarihli “Multitalent‟‟ yazısında, “Renan 

DEMĠRKAN‟ın nereye ait olduğunu tam bilmediğini, köklerinin Türkiye‟de, 

yaĢantısının ise Almanya‟da olduğunu ifade etmiĢtir. Alman vatandaĢlığına hiç 

geçmemiĢtir. Geçtiği taktirde Türk pasaportunu iade etmek zorunda kalacak 

olmasından dolayı bunu yapamayacağını”
 21

, bildirmiĢtir. 

 

 Yazının devamında ise PRĠOR, “DEMĠRKAN mükemmel Türkçe 

konuĢmasına rağmen, Alman Dilinde kendini daha rahat ifade edebildiğini, Alman 

Ģair ve filozofları okuyarak büyüdüğünü ve kendisini ince kökleri Türkiye‟de kalmıĢ, 

kalın gövdesi Almanya‟da olan bir ağaca benzettiğini ifade etmiĢtir. Ancak Türk 

köklerinin de bilincindedir ve bunu tüm göçmenlerin birbirleriyle paylaĢtığı bir 

tecrübe olarak ifade etmiĢtir. Kendilerini yer altı sularına kadar uzanan uzun ve 

onsuz yaĢamlarını sürdüremeyecekleri ince kökleri olan bir ağaca benzetmiĢtir. 

Çünkü besinlerini, hatıralarını ve davranıĢ örneklerini bu yer altı sularından almakta 

olduğunu ve bu ağacın dıĢarıdan da besin aldığını ve zamanla bu köklerin 

kalınlaĢtığını, çünkü bu ağacın her iki ülkenin meyvesini taĢıdığını”,
22

 ifade etmiĢtir. 

 

                                                 
19

 Bkz. SUPP, Barbara: Der Spiegel, 13/25.03.1991, s.288. 
20

 A.g.y. 
21

Bkz. PRĠOR, Ingeborg: Multitalent: www.internationales.de/d/frames/pub/kc/d/kc9801-

portrait.html.25.07.2001 
22

 A.g.y. 
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 Yazının devamında, “DEMĠRKAN‟ın „Respekt‟ (saygı) „Toleranz‟ (hoĢgörü) 

dan daha önemlidir ifadesine yer verilmektedir. Ona göre Toleranz sadece bir silah 

bırakma teklifidir, Respekt ise farklı kökenden gelen insanların barıĢ ve birlikte 

yaĢamak için söz vermesidir ve ırkçılığa karĢı en büyük silahtır.”
23

 

 DEMĠRKAN 12 Haziran 2002‟de çifte vatandaĢlık hakkını elde etmiĢtir. 

Bununla ilgili olarak Milliyet gazetesi Ģu yazıya yer vermiĢtir: 

 “Sinema sanatçısı ve yazar Renan DEMĠRKAN, 40 yıldır yaĢadığı 

Almanya‟da 1998‟de baĢlattığı çifte vatandaĢlık mücadelesini zaferle tamamladı.  

Dört yıldır verdiği savaĢı Milliyete anlatırken „Çifte vatandaĢlığı tam doğum 

günümde, 12 Haziran 2002‟de aldım ve yeniden doğdum‟ diyen DEMĠRKAN, 

verdiği mücadelenin gerekçesini de Ģöyle anlattı: „Alman VatandaĢlık Yasasına göre 

Türkler, önce Türk vatandaĢlığından çıkıyor ve Alman vatandaĢı oluyor. Sonra tekrar 

Türk vatandaĢlığına geçiyor ve bunu Alman makamlarından gizliyor. Bu içime 

sinmedi. Çifte vatandaĢlığımı açıkça kabul ettirmeyi düĢündüm. Çünkü Türklük bir 

parçam...‟ Çifte vatandaĢlık gerekçesini dört yılda, iki ayrı hükümet döneminde, üç 

ayrı komisyonda dile getiren DEMĠRKAN, sonunda Alman makamları ikna edebildi. 

Alman makamlarına doğuĢtan Türk olduğunu ve zamanla burada yaĢayan bir Alman 

haline geldiğini anlatan DEMĠRKAN, sözlerini Ģöyle bitirdi: „12 Haziran 2002de, 

Türk vatandaĢı olarak 47inci, Alman vatandaĢı olarak ilk doğum günümü ve 

Almanya ya geliĢimin 40. yıldönümünü aynı gün kutladım,”
 24

  Ģeklinde ifade 

etmiĢtir.  

 

2.1. Eserleri 

 

“Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker” (Türkçe Çev. “Üç ġekerli Demli Çay” 1991). 

“Die Frau mit Bart” (Türkçe Çev. “Sakallı Kadın” 1994). 

“Es wird Diamanten regnen vom Himmel” (1999) 

“Der Mond, der Kühlschrank und ich, Heimkinder erzählen ” (2001) 

“Über Liebe, Götter und Rasenmähn” (2003) 

“Septembertee oder das geliehene Leben” (2008) 
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 A.g.y. 
24

 Bkz. Milliyet.com.tr.güncel, 14.09.2002, s.4. 
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 Kızının doğumundan sonra tiyatro ve sinema dıĢında, evrensel konulara 

değinen DEMĠRKAN, 1991 yılında bu çalıĢmanın temelini oluĢturan “Schwarzer 

Tee mit drei Stück Zucker‟‟adlı otobiyografik romanıyla Türk-Alman kültürü 

arasında geçen bir gençlik hikâyesini anlatarak, yazarlık kariyerine baĢlamıĢtır. 

 

 DEMĠRKAN ikinci kitabı olan “Die Frau mit Bart‟‟(1994) da birinci 

kitabından çok farklı bir konuya değinmiĢtir ve sahne dekoratörü Avusturyalı Alois 

Gallé ile sona eren evliğini edebi bir dille yansıtmıĢtır.   

 

  Üçüncü kitabı olan “Es wird Diamanten regnen vom Himmel‟‟(1999)  adlı 

romanında DEMĠRKAN yine bir aĢk hikâyesini anlatmıĢtır.  

 

 Dördüncü kitabı “Der Mond, der Kühlschrank und ich, Heimkinder erzählen‟‟ 

(2001) adlı eseriyle yazar çocuk haklarına dikkat çekmek istemiĢtir. Aileleri 

tarafından Ģiddet ve kötü muamele gören çocuklara devletin sahip çıkması 

gerektiğini vurgulamıĢtır. Bu nedenle de yurtlarda ve çocuk yuvalarında yaĢayan 6 

ile 17 yaĢ arası çocukların ve gençlerin yazdığı metinleri, hikâyeleri, röportajları, 

Ģiirleri ve günlük metinleri yayınlamıĢtır. 

 

 DEMĠRKAN‟ın beĢinci kitabı “Über Liebe, Götter und Rasenmähn‟‟ (2003) 

adlı eserinde aĢk üzerine Ģiirler ve hikâyeler mevcuttur. 

 

 Son kitabı “Septembertee oder das geliehene Leben.‟‟(2008) adlı eseri bir 

otobiyografidir. DEMĠRKAN 50 yaĢına geldiğinde annesini kaybeder ve annesinin 

cenazesini defnetmek için babası ve kız kardeĢiyle birlikte Türkiye‟ye gelirler. 

Annesinin cenazesini köylerine defnederler. DEMĠRKAN annesinin mezarı baĢında 

annesiyle geçirdiği yılları hatırlar ve tüm hayatını tekrar gözden geçirir. Annesinin 

ölümü onun hayatında önemli bir dönüm noktası oluĢturmuĢtur. Cenazeye gelen ve 

ilk defa karĢılaĢtığı Çerkez akrabaları DEMĠRKAN‟ı teselli etmek isterler ve ona 

“Annesini kaybeden, bir dünyayı kaybeder‟‟derler. Ancak akrabalarının varlığı ve 

hayat görüĢleri ona yabancı gelir. Kendini ne Türkiye‟de ne de Almanya‟da evinde 

hissettiğini anlar.  
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2.2. Oynadığı Televizyon Filmleri 

 

1982         “Das schöne irre Judenmädchen‟‟, Reji: G. Fischer 

1983         “Don Carlos‟‟, Reji F.-P. Wirth 

1987/1988 “Reporter‟‟- 9 bölüm, Reji: Emmerich ve Növer 

1989          “Er-Sie-Es‟‟, Reji: S. Severin; “Quarantäne‟‟, Reji: Nico  Hoffmann 

1992          “Für immer jung‟‟, Reji: V. Naefe; “Geboren 1999‟‟, Reji: K.             

Wessel, “Saharaprojekt‟‟ - 2 bölüm, Reji: H. Növer 

1992/1993  “Der große Bellheim‟‟- 4 Bölüm, Reji: Dr. D. Wedel 

1993          “Der Augenzeuge‟‟- 3 bölüm, Reji: G. Albano; “Der Fahnder‟‟,      

            Reji:    P. Adam 

1995          “Inzest – Ein Fall für Sina Teufel‟‟, Reji: K. Emmerich; “Der Alte -                          

            Diesmal war es Mord‟‟, Reji: V. Glowna 

1997          “Eine tödliche Reise‟‟, Reji: M. Geschonek; “Wolfs Revier‟‟ 

2006          “Unter weißen Segeln‟‟ 

2007          “Schattenkinder‟‟         

 

 

2.3. Sinema Filmleri  

 

1983           “Super Kino‟‟, Reji: A. Winkelmann 

1985           “Zahn um Zahn‟‟, Reji: H. Gies 

1993           “Auge um Auge‟‟, Reji: K. Bahbani 

 

 

2.4.  Tiyatro Oyunları 

 

2 yıl Nürnberg Tiyatrosunda çalıĢmıĢtır; rol aldığı oyunlar: 

“Wassa Schelesnova‟‟, “Wie es euch gefällt‟‟, “Trommeln in der Nacht‟‟, 

“Kellermanns Prozeß‟‟, “Frühlingserwachen‟‟, “Romeo und Julia‟‟, “König Lear‟‟. 

 

2 yıl Dortmund Tiyatrosunda çalıĢmıĢtır; rol aldığı oyunlar: 

“Onkel Wanja‟‟, “Lysistrata‟‟, “Freiheit in Krähwinkel‟‟, “Walter Mehring‟‟. 
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2 yıl Köln Tiyatrosunda çalıĢmıĢtır; rol aldığı oyunlar: 

“Ghetto‟‟, “Die Palästinenserin‟‟  

 

 Rol aldığı diğer oyunlar: 

“Samourai‟‟ (Hamburg Tiyatrosunda misafir oyuncu) ve “Bluthochzeit‟‟,  

“Irgendwann im Leben‟‟,  “Contra Kreis‟‟, “Die Clownin‟‟, “Drei Frauen‟‟, “Bremer 

Freiheit‟‟,  “Nur Kinder, Küche, Kirche‟‟, “Ein Sommer in Nohant‟‟,  “Love 

Letters‟‟,  “Lieben Sie Brahm‟s‟‟,  “Der nackte Wahnsinn‟‟ 

 

 

2.5. Aldığı Ödüller 

 

1983‟te NRW Förderpreis für Theater,  

1989‟da Goldene Kamera,  

1990‟da Adolf-Grimmepreis,  Hessischer Darstellerpreis für Film,  

1998‟de Bundesverdienstkreuz, 

2002‟de Theaterpreis der INTHEGA. 
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3. “Üç ġekerli Demli Çay’’Adlı Romanın Özeti 

 

 Roman, Temmuz ayının bir Pazar gününde saat 8.05‟te hamile genç bir Türk 

kadının Almanya‟nın Köln Ģehrindeki bir hastanede yatması ve kızının doğumunu 

beklemesiyle baĢlar. 

 

 Hamile olan roman kahramanımız doktorunun bir gün önceki muayenesinde 

sezaryen doğum kararı vermesini ve bugün saat 10‟da ameliyata alınacağını hatırlar. 

Doğum saatini bekleyen genç kadın kalan 1 saat 52 dakikalık süre içinde 

çocukluğundan baĢlayıp kendi kızının doğumuna kadar geçen yaĢam hikâyesini film 

Ģeridi gibi okuyucunun gözleri önüne serer.  

 

 Roman kahramanımız hemĢire tarafından aniden sabah mahmurluğundan 

çekip koparılarak uyandırılır. Ġstemeden hemĢire tarafından uyandırıldığı o tatlı 

sabah uykusu mahmurluğu ile ilk defa geçmiĢ hayatına dönerek annesinin ifadesine 

göre bebekken bile gecenin gündüzü bitirdiğinden emin olduğunda uykuya daldığını 

ve ancak ertesi gün öğlene doğru kendine gelebildiğini hatırlar. Kendine geldikten 

sonra yaĢamında değiĢiklik oluĢturacak kırk hafta sonraki ayrılığa yoğunlaĢmak ister, 

çünkü ilk defa hayatında birileri için sorumluluk taĢıyabileceğini düĢünür.  

 

 Ailesi çocuğunu dünyaya getirmesine ne kadar karĢı çıksa da o kırk hafta 

boyunca içinde taĢıdığı, koruduğu ve beslediği bebeği için kendini önemli hisseder.  

Bunları düĢünürken de yine çocukluğuna döner ve dokuz yaĢındayken annesi ve 

babası iĢe gittiğinde küçük kız kardeĢini ona emanet ettiklerini, ondan yaĢının 

üzerinde bir olgunluk beklediklerini ve uslu bir çocuk olduğu için de onu takdir 

ettiklerini hatırlar. Kendi kızı böyle olmamalıydı. Çevresindeki diğer çocuklar gibi 

neĢeli, yaramaz ve meraklı olmalıydı.  

 

 Bu karıĢık düĢünceler içindeyken hamile kadın yine aile hekimin olumlu 

düĢünün, çocuğunuz her Ģeyi hisseder ifadesiyle kendine gelir ve kızı için güzel 

Ģeyler düĢünür. Çünkü kendisi çocukken okuduğu Alman okulundaki kızlardan çok 

farklı olduğu için onların gruplarına alınmıyordu. Roman kahramanımızın ailesi 
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kendi arkadaĢlarının da olmadığını, onları Türkiye‟de bıraktıklarını ifade ederlerken, 

orda bıraktıkları yaĢantıdan bir kesit sunulur. 

 

 Roman kahramanımızın babası Türkiye‟de devlet bursuyla okumuĢ ve inĢaat 

mühendisi olmuĢtur. Yüksek öğrenimini devlet bursuyla tamamladığı için de beĢ yıl 

devlet dairelerinde çalıĢma yükümlülüğü varmıĢ.  Baba teknik konularda çok bilgili 

bir insandır, fakat onun asıl ilgisini çeken edebiyat, felsefe, opera ve klasik müzik 

olmuĢtur.  Anne ve babasının erken vefat etmesi sonucu, haladan komĢulara, 

amcadan uzak akrabalara, oradan oraya itilip kakılmıĢtır.  Ancak 13 yaĢında, devlet 

yatılı okulunda kalacak düzgün bir yeri olmuĢ ve onun gerçek ailesi olan edebiyata, 

sanata yönelmiĢtir. Çünkü kültür dıĢında bir yuvası olmamıĢtır. Bu nedenle de 

babasının vatan konusundaki düĢüncesi çok farklıdır. Ona göre yaĢanan yer de vatan 

olabilir.  

 

 Baba devlet kurumunda iyi bir pozisyonda çalıĢmasına rağmen 1960‟lı 

yıllarda Türkiye‟de ekonominin kötüye gitmesinden dolayı ailesinin geçimini 

sağlamada zorlanmıĢtır. Bu nedenle de karısı, yakında okula baĢlayacak kızları için 

daha iyi bir yaĢam ve eğitim sağlamak için Almanya‟ya göç etmiĢ, 1 sene sonra da 

ailesini yanına almıĢtır. 

 

  Roman kahramanının babası yüksek tahsil görmüĢ ve modern hayata uyum 

sağlayan bir kiĢidir. Bu nedenle de Almanya‟daki yaĢama uyum sağlamakta zorluk 

çekmemiĢtir ve kızlarına da uyum sağlama konusunda yardımcı olmuĢtur.  Kızlarına 

vals, samba, rumba ve tango gibi dansları öğretmiĢtir. Kızları belli bir yaĢa 

geldiğinde bu dansları yapabilir duruma gelmiĢlerdir. 

 

 Annesi ise babasının aksine büyük bir ailede yetiĢmiĢtir ve bir hacının kızı 

olarak dindar, örf ve adetlerine bağlı bir hayat tarzına sahiptir. Bu nedenle de anne 

Almanya‟ya göç ettiklerinde kendi kültürü dıĢında bir kültüre uyum sağlamada çok 

zorlanmıĢtır. Kızlarını da kendi örf ve adetlerine göre yetiĢtirmeye çalıĢmıĢtır.  

 

 Almanya‟ya ulaĢtıklarında anne ve iki kız kardeĢ Almanya‟daki caddelerin 

temizliğine, balkonlarında çiçekleri olan evlere, park alanlarına ve her iki sokak 

lambasında bir bulunan çöp kovalarına, kısacası düzene hayran kalmıĢlardır. 
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 Ġlk kiraya oturdukları evden üç ay sonra, gürültüye alıĢık olmayan çocuksuz 

ev sahiplerinin rahatsız olmasından dolayı çıkartılırlar. Yeni oturdukları evde de 

kendi hallerinde yaĢarlar. Kızları ailelerini hayal kırıklığına uğratmamak için çok 

çalıĢır, iyi notlar alır, düzenli ve aklı baĢında davranıĢlar gösterirler. Buna rağmen 

ailece çevrelerindeki birçok insan tarafından ve kızlar ayrıca da öğretmenleri ve okul 

arkadaĢları tarafından Türk oldukları için dıĢlanırlar. Bu da kızları çok üzer. 

 

 Doktorun pozitif düĢünmesi için tavsiyede bulunması üzerine roman 

kahramanımız tekrar gerçek hayata döner ve doğacak kızı için güzel günler hayal 

eder. Lotodan para kazanıp bir saray almayı, kızına bale ve piyano dersi aldırmayı ve 

en iyi okullarda okutmayı hayal eder. 

 

 Saat 8.14‟te hamile kadın tekrar çocukluğuna döner ve köydeki 

büyükannesini ve onun büyükanne kokan, kendisinin tığla ördüğü tülbendini hatırlar. 

Büyükannesi çok dindar ve neĢeli bir insanmıĢ, çok sayıda doğum yapmıĢ, sadece 

beĢ tanesi hayatta kalmıĢ, ömrünün yarısını hasta yatağında geçirdiği halde kadere 

inanan bir insan olarak hayatından hiç Ģikâyet etmemiĢtir. 

 

 Sonra roman kahramanımız Ankara‟dan Göreme‟ye yaptığı kısa bir 

yolculuğu anlatır ve sivri kayalıklı araziyi tasvir eder.  

 

 Saat 8.16‟da roman kahramanımız tekrar kendine gelir ve neden kimsenin 

onunla ilgilenmediğini düĢünür ve sanki bebeğini sakinleĢtirmek ister gibi karnını 

okĢar. Oysa bebeği her sabah olduğu kadar hareketli değildir, çok sakindir.  Bunun 

üzerine roman kahramanımız eĢinin annesi ve babasını ziyaret etmek için Köln‟den 

Viyana‟ya yaptığı uzun araba yolculuğundan sonra otel odasına uzandığında 

bebeğinin saatlerce sıkıĢık kaldığı için karnına güçlü bir tekme attığını hatırlar.  

 

 Roman kahramanımız hamileliği esnasında 25 kilo almasına rağmen kendini 

bu halde daha güzel bulur, çünkü her zaman çok zayıf ve cılızdır. EĢinin babası bu 

kız bir makarna çubuğunun içinde bile üstünü değiĢtirebilir diye dalga geçmiĢ ve bir 

çocuk sahibi olabileceğine asla inanmamıĢtır. Bu nedenle de eĢinin annesi ve 

babasına karnını göstermek istemiĢtir.  
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 EĢinin annesi Parkinson hastalığı nedeniyle yaklaĢık olarak altı yıldan beri 

yatalaktır. Elli yıl süren evlilikten sonra eĢiyle konuĢacak fazla bir Ģeyleri 

kalmadığından her 15 dakikada bir bekledikleri ölümden bahsederler. Hamile kadın 

ölümden çok korktuğu için çocuğunun babası onu dıĢarı temiz havaya çıkarır. Kocası 

kendisinin de 20 yıl önce 17 yaĢındayken bu 40 metre karelik evden kaçtığını, 

ressamlık okuduğunu ve sahne dekoratörü olduğunu anlatır.  

 

 Saat 8.18‟de roman kahramanımız tekrar terini siler ve karĢı duvarda perdeyle 

kapatılan bir alanda doğum yapan bir kadının ve doktorların sesini duyar. Sonra 

aniden bağıran bir bebek sesi iĢitilir. 

 

 Saat 8.34‟te perde yine hareketlenir ve komplikasyonsuz bir doğum 

gerçekleĢir. Roman kahramanımızın yanağından gözyaĢları süzülür, çünkü onun 

hayatında Ģimdiye kadar sorunsuz olan hiçbir Ģey olmamıĢtır. Ġster sözleĢme 

imzalarken, ister aĢkta veya çocuğunun doğumunda olsun. Türkiye‟den gelen bir kız 

arkadaĢı onu sakinleĢtirmeye çalıĢır. Bu arkadaĢının annesi ve babası çok çalıĢtığı 

için her iki yılda bir kızlarını Türkiye‟ye akrabalarının yanına gönderirler. ArkadaĢı 

biraz Almanya‟da biraz da Türkiye‟de okula gider. Roman kahramanımız bu 

arkadaĢının günde 100 telden fazla sacı döküldüğünde hemen genel muayeneye 

gittiğini ve onda çıkan her sivilcenin paniğe kapılmasına neden olduğunu ifade eder. 

 

 16 yıldan beri hukuk okuyan bu ĢiĢman ve ufak tefek kız arkadaĢını, hukuk 

tahsilini tamamlaması için ikna etmeye çalıĢmasına rağmen arkadaĢı kendisinin 

halkın avukatı olduğunu ve diplomaya ihtiyacı olmadığını ifade eder.  Toplumun 

çeĢitli sorunlarıyla ilgili olarak Ģikâyet dilekçeleri hazırlar ve kendine göre cezalar 

verir.  

 

 Roman kahramanımız düĢüncelerine ara verip tekrar hastane hayatına döner. 

Doğum servisine hamile olan ve sürekli inleyen yeni bir kadın getirilir. Roman 

kahramanımızın tahminine göre bu bir Çingene kadınıdır. Bu düĢünceye kapıldığında 

istemeden de olsa aklına Romanyalı Çingeneler hakkında televizyonda izlediği bir 

haber gelir. Haberde Çingenelerin oturdukları mahallelerde su Ģebekesi olmadığı için 



 

22 

 

su birikintilerinden su topladıklarını ve kullandıkları anlatılır. Roman kahramanımız 

acaba bu hamile kadın da o bölgeden mi geliyor diye düĢünür. 

 

 Saat 8.39‟da roman kahramanımız hemĢireyi çağırır, çünkü hamile olan 

Çingene kadının iki gündür ağrıları ve kanaması vardır. Fakat hemĢire hanım 

Çingene kadınla ilgilenmez, bunların normal olduğunu söyleyerek roman 

kahramanımızı sakinleĢtirmeye çalıĢır. Bunun üzerine roman kahramanımız 

duygulanarak gözlerinden yaĢlar akar ve kendinin iyi durumda olduğunu düĢünür. Bu 

düĢünceyle birlikte tekrar annesinin haline Ģükretmesi gerektiği sözleri ve diğer 

öğütlerini hatırlar. 

 

 Büyükannesi sayısız düĢük ve ölü doğumlardan sonra yatağa düĢtüğü için 

annesi çocukluğundan beri kendinden küçük beĢkardeĢine bakmıĢ, annesinin 

yapamadığı iĢleri o yapmıĢtır. Annesinin çevresindeki yaĢlı insanların söylediğine 

göre annesi çok zeki bir çocukmuĢ. Amcalarından biri onun zekâsını fark etmiĢ ve 

onu evdeki iĢlerini de aksatmamak koĢuluyla ilkokula kaydetmiĢtir. Annesi neĢe ile 

hem ev iĢlerini yapmıĢ hem de okulunu bitirmiĢtir. Ancak daha sonra Almanya‟da 

çalıĢırken diplomalı terzi olmadığı için meslektaĢlarından daha düĢük ücret alması 

onu çok üzmüĢtür. Oysa iĢvereni zor dikiĢ iĢlerini sadece annesine güvenerek 

yaptırırmıĢ. Ancak 12 yıl sonra meslektaĢlarıyla eĢit ücret almıĢ ve 20 yıllık yorucu 

çalıĢmanın sonucunda sadece 700 DM emekli maaĢı almaya baĢlamıĢtır. 

 

 Anne çocukluğundan beri hep çalıĢmıĢ, mücadele etmiĢ, bir hacının kızı 

olarak da dindar, örf ve adetlerine bağlı, otoriter bir kiĢilik sergiler ve sürekli olarak 

kızlarını Alman gençlerinin yaĢantısından uzak tutup Türk örf ve adetleriyle 

yetiĢtirmeye çalıĢır. Kızlarına, biz burada yabancıyız, eninde sonunda 

memleketimize döneceğiz ve döndüğümüzde de biz namusumuzu koruduk 

diyebilmeliyiz, der. Ancak kızları, özellikle de büyük kız Alman gençleri gibi olmak 

ister. Onların gruplarına girmek, onlar gibi her konuda rahat olmak, onlar gibi 

giyinmek ve ailesiyle tüm sorunlarını konuĢmak ister. Fakat anne kızlarına sürekli 

baskı yaptığından, içlerine kapanan kızlar kendi dünyalarında yaĢar ve ergenlik 

dönemindeki sorunlarını aileleriyle paylaĢabilme hayalini kurar.  
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 Anne ise tam aksine onlara sürekli olarak insanın kökünü unutmaması 

gerektiğini ve namuslu kalmaları gerektiğini vurgular. Sonra mutfağa çekilip 

Türkiye‟ye sayısız mektuplar yazar ve özlemle Türkiye‟deki köy yaĢantısına dalar.  

 

 Anne köydeki ailesine çamaĢır makinesi almaları için para gönderir, çünkü 

artık kuyudan su çekip, elde çamaĢır yıkamalarını istemez. Ancak erkek kardeĢi 

mektubuna cevap olarak köydeki evlerinde elektrik ve su olmadığı için onun yerine 

gaz ocağı aldıklarını yazar. 

 

 DüĢüncelerine ara veren hamile kadın tekrar hastanedeki hayatına döner, 

saatin 8.44 olduğunu fark eder ve yine Çingene kadının bağırma seslerini duyar ve 

Çingene müziğinin ne kadar etkileyici olduğunu düĢünür.  

 

 Bu arada hastane odasının camına konan serçeler roman kahramanımızın 

dikkatini çeker ve ona bir radyo haberini anımsatır. Ruhr Bölgesindeki çocuklara 

artık Ģehirlerde neredeyse hiç kuĢların özellikle de ağaçkakanların kalmadığını ve 

onların eksikliğini hissedip hissetmedikleri sorulur. Çocuklar da eksikliğini 

hissetmediklerini ve arabaların zaten yeterince gürültü yaptığını ifade ederler.  

 

 Doktorun hasta nerede sorusu üzerine hamile kadın tekrar düĢüncelerine ara 

verip hastane odasına döner. Kaba olduğu için doktorunu çok fazla sevmiyordu, fakat 

alanında uzman olduğu için aile hekimi onu tavsiye etmiĢti. Her Ģey hazır olduğu için 

doktor hastasını hemen ameliyata almak ister, fakat anestezi uzmanı henüz gelmediği 

için beklemek zorunda kalırlar. Doktor köĢede yatan ve inleyen Çingene kadını 

görmemezlikten gelir, çünkü o onun hastası değildir. Bu arada Çingene kadın elinde 

tespih tutar ve içinden bir Ģeyler söyler.  

 

 Bu esnada roman kahramanımız karnını okĢar ve bebeği ile konuĢur ve ikisi 

için çok sayıda tanrı seçtiğini, çünkü sadece birisinin insanları akıllandırabileceğine 

inanmadığını, tanrılar tek gerçek olma isteklerinden vazgeçip birlik olacakları ve 

bizlere daha az yükümlülük, daha çok haklar getiren yeni bir din geliĢtireceklerinin 

hayalini kurar.  
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 Saat 8.46‟yı gösterir. Çocuğunun babası hala gelmemiĢtir. ġimdiye kadar hiç 

bu kadar saate baktığını hatırlamamaktadır, çünkü babası çok düzenli ve her Ģeyi 

zamanında ve yerinde yapmaya alıĢmıĢ bir insan olarak evin her köĢesine saat 

yerleĢtirmiĢtir. Hamile kadın babasının bu saat ve düzenini protesto ederek Ģimdiye 

kadar saat kullanmaktan kaçınmıĢtır. Babası ise devlet yatılı okulunda okuduğu için 

düzenli ve disiplinli olmaya alıĢmıĢ, hayatını da buna göre devam ettirmiĢtir. Para 

kazandığı mühendislik mesleğinden arda kalan zamanını edebiyata, felsefeye, klasik 

müziğe ayırırmıĢ. Atatürk ruhunu benimsemiĢ bir kiĢi olarak boĢ zamanlarını 

kütüphanelerde araĢtırarak ve kitap okuyarak geçirirmiĢ. ÇalıĢma odasının duvarında 

“Öyle davran ki, arzularının doruğu her zaman evrensel yasalar olarak da geçerli 

olsun‟‟  Kant‟ın gümüĢ çerçeveli kesin direktifi asılıymıĢ. Babası, tatsız sürprizlerle 

karĢılaĢmamak için de kendi hayatını ve ailesinin hayatını tekrar gözden geçirip 

yeniden planlarmıĢ.  Kızları Almanya‟da üniversiteyi bitirdikten sonra tekrar ailece 

Türkiye‟ye dönüp memleketlerinin sosyal ve politik olarak geliĢmesine katkıda 

bulunmalarını planlarmıĢ. Kızları, ailelerinin onları çok fazla koruma altında 

tuttuklarını ve onlar için fazla kaygılandıklarını dile getirir, diğer taraftan ise Alman 

aile bireylerinin birbirinden bağımsız yaĢamalarını ilgisizlik olarak yorumlarlar. 

Fakat Alman gençleri aileleriyle çekinmeden her konuda açıkça konuĢabilirken, 

göçmen çocuklar ergenlik dönemindeki duygularını, sorunlarını aileleriyle 

paylaĢamaz. Çünkü utanırlar, kendi içlerine kapanırlar ve hayallerinde onları 

anlayacak yeni bir aile düĢlerler. Alman kızları ise ergenlik dönemlerinde daha da 

kısa eteklerle dolaĢır, erkeklerle ĢakalaĢır ve eğlenir. Kız kardeĢler ise boĢ 

zamanlarında mutfak penceresinin önünde oturur ve insanları seyreder. Hayatları 

tekdüze okul, pencere önü ve uyku arasında geçer. 

 

 GeçmiĢ hakkında konuĢulmaz, ancak bilinen bir gerçek vardı o da buradaki 

hayatlarının bir gün biteceğidir. Ġlkokulu (Volksschule) bitirdikten sonra babaları 

kızlarını en yakın kasabadaki liseye (Humanistische Gymnasium) yazdırır. Orada da 

yine okula giden tek yabancı onlardır. Türkiye‟den ilk iĢçiler gelmeye baĢlar ancak 

sadece sınırlı süre için ve ailesiz gelirler.  

 

 Kız kardeĢinin sınıf öğretmeni çok sert bir öğretmen olarak bilinir ve kız 

kardeĢi de kalın örgülü, siyah saçlarıyla onun dikkatini çeker. Öğretmen kız kardeĢini 
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yakasından tutar ve soruları sorar, kız çok çalıĢtığı halde korkudan konuĢamaz ve 

kekelemeye baĢlar ve sınıfta bilgisiz duruma düĢer.  

 

 Roman kahramanımızın sınıf öğretmeni daha itinalı ve eğlenceli bir insandır. 

Ancak onun yerine Alman ismi olmasına rağmen kendini Brezilyalı olarak tanıtan, 

Ġngilizce ve Fransızca derslerine giren bir bayan öğretmen vardır ki yabancı görünen 

bu öğrenciye nereden geldiğini sorar. Roman kahramanımız Gartenstraβe‟de 

oturuyorum diye cevap verir. Ancak bayan öğretmen doğum yerini sorar ve öğrenci 

Ankara‟da doğduğunu ifade eder. Bunun üzerine bayan öğretmen hiçbir tepki 

vermez, kız öğrenci her ders parmak kaldırmasına rağmen ona hiçbir derste söz hakkı 

vermez ve sadece yazılılarını okurken kız öğrenciye doğru konuĢarak zayıf veya 

yetersiz kelimelerini ifade eder. 

 

 Ancak üç yıl sonra büyükĢehre taĢındıklarında genç kız yeni Ġngilizce 

öğretmeni olarak Brezilyalı öğretmenle tekrar karĢılaĢır.  Öğretmen sınıf defterini 

kontrol ettikten sonra sınıf baĢkanı olarak yabancı kızın ismini görür ve sınıf baĢkan 

yardımcısı da bir Almandır. Bu kez bu bayan öğretmen kıza doğru gider ve ne güzel 

bir sürpriz, biz eski arkadaĢız der. Hikâyeyi önceden bilen sınıf arkadaĢları öyle bir 

yüksek sesle kahkaha atarlar ki bayan öğretmen artık neredeyse yetiĢkin olan kıza 

sarılmaktan vazgeçer.  

 

 Buna karĢın ise bayan tarih öğretmenleri sadece ders programını takip etmez, 

güncel politik konularda tartıĢmalar açar ve öğrencileri kendi baĢlarına düĢünmeye 

yönlendirirmiĢ. Öğrenciler okulda ve eve giderken tramvayda savaĢ, barıĢ, tanrı ve 

insan üzerine hararetli tartıĢmalar sürdürürlermiĢ. Roman kahramanımız 

arkadaĢlarıyla birlikte komünist manifestosuna çalıĢır, azınlık gruplarının 

sorunlarıyla ilgilenir, ancak sadece Türklerin sorunlarıyla ilgilenmeyi dar görüĢlülük 

olarak değerlendirir. Milliyeti sorulduğunda kızar ve ben kozmopolitim diye cevap 

verir. Buna rağmen gizlice kendi kültürünü araĢtırır.  

 

 Genç kızın ailesinin denetiminden ve pencereden kopması artık an 

meselesidir. Daha18 yaĢında ve yardıma ihtiyacı olan bir öğrencidir. Ayrıca evden 

kaçtığı için katı cezalar alabilirdi. Bütün bu karmaĢık düĢünceler içinde roman 

kahramanımız bir Avusturyalı gence âĢık olur ve bu aĢkı ona evi terk edip, bir çatı 
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katına taĢınma cesaretini verir. Oysa bir Türk genç kızı evlenmeden önce bir erkekle 

birlikte yaĢamaya baĢlarsa, ailesine ihanet ettiği için ona çeĢitli cezalar verilebilir, 

örneğin okuldan uzaklaĢtırılabilir ve Türkiye‟ye gönderilebilir, rastgele bir erkekle 

evlendirilebilir veya hastanelik olana kadar dayak atılabilirdi. Fakat ailesi ĢaĢkın, 

üzüntülü ve çaresiz kalmıĢ, çünkü Türk gelenek ve göreneklerine göre bir genç kız 

ailesinin yanından ancak evlenirken ayrılabilirdi. Ayrıca daha öğrenciydi ve maddi 

imkânları da yeterli değildi. 

 

 Genç kızın anne ve babası üzüntüden hastalanır ve kızlarıyla iletiĢimi keser, 

tanıdıklarından ve akrabalarından utandıkları için de kızları hakkında konuĢmazlar. 

Genç kız ailesi hakkında kız kardeĢinden bilgi alır ve anne babasının hastalığına çok 

üzülür, hepsi benim suçum der, suçluluk duygusu hisseder. 

 

 BaĢhekimin anestezi uzmanı geldi mi diye sorması üzerine roman 

kahramanımız geçmiĢ yaĢantısına ara verir ve tekrar hastane yaĢantısına döner.  

 

 Saat 8.58‟de güneĢ gözlerini kamaĢtırır ve tekrar geçmiĢ hayatına döner ve ilk 

büyük aĢkını düĢünür. Ġkisi uyumsuz bir Romeo ve Jülyet çiftini oluĢturmuĢlardı. 

Annesi ne kadar da davul dengi dengine çalar dese de kendini erkek arkadaĢına denk 

görüyordu. Erkek arkadaĢı onun evden kaçıĢını anlar, ailesine karĢı duyduğu 

suçluluk duygusunu hafifletmeye çalıĢır ve yaĢasın evrensellik der. 

  

 Bir gün genç kız Alman erkek arkadaĢıyla birlikte doğduğu toprakları ve 

Almanya‟ya göç etmeden önce yedi yaĢına kadar yaĢadığı yerleri erkek arkadaĢına 

tanıtmak için Türkiye‟ye gider. Tanınmamak için de baĢörtüsü bağlar ve güneĢ 

gözlüğü takar. Erkek arkadaĢıyla büyükannesinin köyüne gider. Erkek arkadaĢına 

çocukken arkadaĢlarıyla fındık bahçeleri, dut ağaçları,  koyun sürüleri arasında 

oynadığı yerleri gösterir. Büyük ebeveynlerinin, akrabalarının köydeki yaĢantısını 

anlatır. DönüĢ yolunda arabaları arızalanır ve bir Türk genci onlara yardım teklif 

eder, gece kalabilecekleri bir de yer gösterir. Otelde kalacak paraları kalmadığı için 

bu teklifi kabul ederler. Bu Türk genci de gece yanlarında kalır ve genç kıza tecavüz 

etmek ister, Almanla birlikte olabiliyorsan benimle de olabilirsin, sen artık Türk 

değilsin der. Kız Türk gencin elinden zorla kurtulur.  Alman erkek arkadaĢı da olaya 

tepkisiz kalır, ne yapabilirdim ki der ve oradan ayrılırlar.  
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 Genç kız Alman erkek arkadaĢının bu yaĢanan olay karĢısında hiçbir tepki 

vermemesine çok bozulur ve Almanya‟ya döndüklerinde iliĢkisini keser. Hafta 

sonları garsonluk yaparak tek baĢına eğitimini tamamlar ve lise diplomasını alır. Bu 

azmini gören ailesi sakinleĢir, onu affeder ve onun tekrar evde kalmasına izin 

verirler. Birbuçuk yıllık ayrılıktan sonra kız kardeĢler birbirinden bağımsız büyümüĢ 

olarak tekrar pencerenin önünde otururlar ve sohbet ederler. Küçük kız kardeĢ 

ablasına burada kalarak birlikte de baĢaramaz mıydık diye sorar. Roman 

kahramanımız bu pencerenin önünde oturarak olmazdı, seyretmenin insanı 

acıktırdığını ifade eder ve kendini, ikiye ayrılmıĢ gibi hissettiğini, vatanın ne 

olduğunu bilmediğini, belki düĢmemek için bir tutanak der ve tekrar kendine gelir.  

 

 Saat 9.07‟de roman kahramanımız zile basarak ebeyi çağırır, yaz, güneĢ, doğa 

ona Kayser valsını çağrıĢtırır, bu nedenle de vals dinlemek ister. Baharın ilk 

ıĢıklarıyla birlikte babası çalıĢmadığı hafta sonlarında Strauss valsını pikaptan 

dinlediğini hatırlar.  

 

 Hamile kadın tekrar bebeğini düĢünür, kime benzeyeceğini hayal eder ve 

Frankfurt‟taki kız arkadaĢının kendisine benzeyeceğini söylediğini hatırlar. Bu kız 

arkadaĢı en son bir ay önce ziyarete geldiğinde ona ilk defa geçmiĢ hayat hikâyesini 

anlatmıĢtır. Bu arkadaĢı Türkiye‟nin Güneydoğu Bölgesinden gelmiĢ ve onaltı 

yaĢında ailesi onu amcasıyla birlikte iki yıllığına para kazanıp tekrar dönmesi için 

Almanya‟ya göndermiĢtir.  Kazandığı paranın 350 Markını amcasına vermek 

zorunda kalmıĢ ve 500 Markını biriktirmiĢtir.  Fakat amcası birlikte kaldıkları tek 

odalı evde kıza tecavüz etmiĢ ve kız hamile kalmıĢtır.  Genç kız 71 yılı Ocak ayının 

sonlarına doğru gece valizini toplamıĢ, evden kaçmıĢ ve Hollanda‟da kürtaj olmuĢ ve 

bir daha asla çocuk sahibi olamayacağını arkadaĢına anlatmıĢtır. 

 

 Roman kahramanımız Kayser valsını mırıldanmaya devam ederken babasının 

kızlarına özel ders vererek samba, rumba ve tango gibi danslarını gururla öğrettiğini 

hatırlar. Kızları bale dersi almak ister ancak özel ders için maddi durumları yeterli 

gelmez. Kızları bu isteklerini gerçekleĢtirebilmek için biriktirdikleri harçlıklarıyla 

loto oynarlar. Sekizinci haftanın sonunda hala milyoner olamayınca bale dersi alma 
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isteklerinden vazgeçerler ve evlerinin oturma odasında kendi baĢlarına dans etmeye 

devam ederler.  

 

 Bir gün kız kardeĢler bir oyun parkında otururken yanlarına yaĢlı bir adam 

yaklaĢır, onlarla konuĢur ve evlerine pasta yemeye davet eder. Çünkü hanımı her gün 

öğle vaktinde pasta hazırlar ve çocukları davet edermiĢ. Ġki kız kardeĢ bu yaĢlı 

adamın davetini biraz tereddüt ederek kabul ederler ve geldiklerinde hazır olan 

masada pastalarını yerler. Bu yaĢlı adam dünyanın birçok yerini gezmiĢ, evi bir 

etnoloji müzesini andırıyormuĢ. Evinde Ġran halıları serili, sayısız siyah ve renkli 

tahta masklar, fildiĢi figürler, her tür müzikten oluĢan geniĢ bir plak koleksiyonu 

varmıĢ. Türk klasik ve halk müziği plakları da olan bu yaĢlı adam 1950‟lerde 

Türkiye‟yi baĢtan aĢağı dolaĢmıĢ ve kızlarla Türkiye hakkında sohbet etmiĢtir. 

 

 Saat 9.20 olmuĢ ve anestezi uzmanı hala gelmemiĢtir. Sempatik Hollandalı 

hemĢire camı aralamıĢ ve hamile hanıma, bana ihtiyacınız olduğunda zile basın der. 

Zil kelimesi hamile kadına annesinin hamileliğin hatırlatır. 1954‟te Ankara Devlet 

Hastanesinde tek baĢına yatarken annesinin de böyle bir zile ihtiyacı varmıĢ, çünkü 

doğum bölümünde elli kadına bir hemĢire düĢüyormuĢ. Kız kardeĢinin doğumunda 

oksijen çadırı tesadüfen hastanede bulunduğu için kız kardeĢi yaĢamıĢ. Ancak dört 

yıl sonra annesi tekrar doğum için geldiğinde oksijen çadırı bulunmadığı için diğer 

kız kardeĢi ölmüĢtür.  Bunun üzerine hamile kadın Almanya‟da yaĢamanın bir 

rastlantıya bağlı olmadığını ifade eder ve bir Kürt arkadaĢının anlattıklarını hatırlar. 

Bu arkadaĢının annesi ilk bebeğini en yakın kasabadaki hastaneye giderken yolda, 

ikinci bebeğini doktoru beklerken ve üçüncüyü de erken kanama nedeniyle 

kaybetmiĢtir. En sonunda 45 cm boyunda zayıf bir erkek çocuğu dünyaya geldiğinde 

ve ilk gününü hayatta kalarak geçirince adını “YaĢar‟‟ koymuĢlar. YaĢar beĢ 

yaĢındayken okula gitmek için anne babasına yalvarmıĢ, ancak onu kimse ciddiye 

almayınca hastalanmıĢtır. Bunun üzerine babası onu onlara en yakın Ģehir olan 

Adıyaman‟daki okulun müdürüne götürmüĢ ve okula kaydetmiĢtir. Okul ile evleri 

arasındaki mesafe 2 saat sürdüğü için çocuk amcasının yanında kalıyor ve geceleri 

amcasının bakkal dükkânında uyuyormuĢ. Bu küçük çocuk çok meraklıymıĢ, diğer 

arkadaĢlarına oranla çok okuyormuĢ ve resim çiziyormuĢ. Okul müdürü bu nedenle 

ona bir kurĢunkalem ve sarı sayfalı bir defter hediye etmiĢtir.  Bu çocuğu o kadar çok 

sevindirmiĢtir ki Fransızca konuĢan bir komĢu çocuğu ile Fransızca öğrenmek ve 
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müdüre Fransızca teĢekkür mektubu yazmak için arkadaĢ olmuĢ ve Fransızcayı 

öğrenerek mektup yazmıĢtır. 

 

 Ancak birkaç yıl sonra çocuğun Ģansı yine dönmüĢtür ve kuduz bir köpek 

tarafından karnından ısırılmıĢtır. Ailesi çocuğu hastaneye götürmeye çekinmiĢtir, 

çünkü köylerinde bir çocuk hastanede kuduzdan ölmüĢtür. Bunun yerine ailesi 

hocalar, bitkilerden ilaç hazırlayan yaĢlı kadınlar çağırmıĢ, kurĢun döktürmüĢtür. 

Ancak çocuğun durumu ağırlaĢınca ailesi onu at arabasıyla hastaneye götürmüĢtür. 

Hastanede iki hastabakıcı çocuğun karın bölgesindeki yarayı temizlemiĢ ve yedi gün 

boyunca antibiyotik iğnesi yapmıĢtır. Çocuğun durumunda bir düzelme 

görülmeyince ailesi çocuğu tekrar battaniyeye sarıp köylerine götürmüĢ, tekrar hoca 

çağırmıĢ, kurĢun döktürmüĢ, kurban kesmiĢ ve çocuk yaĢamıĢtır.  

 

 YaĢar onbeĢ yaĢında lise öğrencisiyken gazetede Almanya‟nın iĢçi aradığını 

öğrenmiĢ ve Almanya‟ya gitmek için müracaat etmiĢtir. Adıyaman‟daki resmi 

kurumlar onu Ġstanbul‟a göndermiĢ, Ġstanbul‟da Almanya‟ya gitmek isteyenlerin 

oluĢturduğu sonsuz sıra kuyruğuna girmiĢ, müracaatı kabul olmuĢ, Almanya‟ya 

gitmiĢ, üç ay dil kursu görmüĢ, sonra ilk iĢ günü iĢ elbiselerin dağıtımı ve disiplin 

sözü ile iĢe baĢlamıĢtır.  

 

 YaĢar beĢ yıl yeraltında maden iĢinde çalıĢtıktan sonra mimar olmaya karar 

vermiĢ ve Almanya‟da üniversite eğitimini pekiyi derecesiyle tamamlayarak mimar 

olmuĢtur.  

 

 Saat 9.27 olmuĢtur ve roman kahramanımız sıkılmaya baĢlamıĢtır. Anestezi 

uzmanı hala gelmediği için de sinirlenir, çünkü beklemeyi hiç sevmez. Bir gün 

Nürnberg nüfus memurluğuna evrakını mühürletmek için gittiğinde kadın memurun 

onu yabancı olduğu için öğle tatili olmamasına rağmen beklettiğini ve kadına çok 

sinirlendiğini hatırlar.  

 

 Hamile kadın artık iyice sıkılmıĢtır. Her yer beyaz, yatak örtüsünde birkaç 

renkli leke ve bir bardak çay olsa kendini daha iyi hissedeceğini düĢünür. Bunları 

düĢünürken Karadenizli bir erkek arkadaĢını hatırlar. Mavi, yeĢil ve kum sarısını 

seven bu arkadaĢının evinde her zaman siyah çay bulunurmuĢ. Bu arkadaĢının 
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Dortmund‟da az bulunan eski yapıların birindeki restore edilmiĢ iki bucuk odalı çatı-

katı evi bir ormanı andırıyormuĢ. ArkadaĢının, fizik doktorası yaptığı halde mutlu 

olmadığını ve siyah çay içerek Karadeniz özlemini anlattığı anı hatırlar.  

 

 Bu arada roman kahramanımız beklerken karnı acıkır ve canı yumurta çeker 

ve aklına yumurta geldiğinde de acaba Yumurta-Tatta hala yaĢıyor mu diye düĢünür. 

Yumurta-Tatta yumurtayı çok sevdiği için adı Yumurta-Tatta olarak yerleĢmiĢ.  

Almanya‟ya ilk geldiklerinde Yumurta-Tatta‟nın yaĢadığı köyde oturmuĢlar. 

Yumurta-Tatta haftada bir gün köyün doğu ucundaki tavuk çiftliğine gider ve her 

seferinde 20 yumurta alır ve bir haftada bitirirmiĢ. Bu tavuk çiftliği aslında bir meyve 

bahçesiymiĢ ve sayısız kiraz, elma ve erik ağaçlarından oluĢuyormuĢ. Annesi de 

burada kiraz hasadında çalıĢmıĢ ve ilk parasını kazanmıĢtır. Bu annesinde daha iyi ve 

kalıcı iĢ bulma konusunda güven sağlamıĢtır, ancak babası modern bir Türk erkek 

olmasına rağmen bundan rahatsızlık duymuĢtur.  

 

 Bu köydeki ilk yabancı aile oldukları için Almanlar onlara önce biraz 

önyargılı davranmıĢ, ancak zamanla insanlar birbirleriyle kaynaĢmıĢtır. Kızlar 

komĢularının Noel kutlamaları, paskalya bayramı ve yılbaĢı kutlamalarından çok 

etkilenir ve ailelerinden eve çam ağacı alınıp süslenmesini, herkese ayrı hediye alınıp 

çam ağıcının altına yerleĢtirilmesini, yılbaĢı kutlaması yapılmasını, yumurtaların 

boyanması gibi Alman kültürüne ait dini inanç ve geleneklere özenir ve bunları 

benimserler. Anneleri Türk bayramlarına, gelenek ve göreneklerine göre yaĢamaya 

çalıĢsa da ve kızlarına da “biz Müslüman‟ız‟‟ diyerek öğretmeye çalıĢsa da kızlar 

bunlara ilgi göstermez. Almanlar gibi akĢamları ince dilimli ekmek, limonata, gazoz, 

eritme peyniri yemeyi ve içmeyi tercih ederler, oysa Türkler akĢamları sıcak yemek 

yer ve yemeğin yanında su içerler. 

 

 Anne ve babaları akĢam sıcak yemek yerken kızları Almanlar gibi ince dilimli 

ekmek arası eritme peyniri yer ve limonata içerler. Oysa Türkler kahvaltı türü 

yiyeceklerin yanında çay içerler.  

 

 Almanlar pazar günleri saat 15.00 gibi kahvenin yanında ailece pasta yerler. 

Türklerde hafta sonu ile hafta arasında bir fark yoktur. Kızlar Almanların bu 
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kutlamalarından etkilenir ve annelerinin de Pazar günü kahvenin yanında pasta 

hazırlamasını ister. Anne kızlarını kırmaz ve onlar da bu geleneğe uyar.  

 

 Perdelerin savrulmasıyla birlikte hamile kadın tekrar gerçek hayata döner ve 

anestezi uzmanının hala gelmemiĢ olmasına sinirlenir, hemĢire onu sakinleĢtirmeye 

çalıĢarak beklemesini ve hemen geleceğini ifade eder.  

 

 Beklerken roman kahramanımız annesinin Cuma günleri baĢında beyaz 

tülbentle Kuran okuduğunu ve radyodan dini program dinleyerek kimsenin alın 

yazısından kaçamayacağını ifade etmesini hatırlar ve inançsız birinden çocuk sahibi 

olmak günahtır düĢüncesi kafasında alevlenir.  

 

 Çocukluk günlerinde büyük ebeveynlerinden aldığı dini bilgiler ve 

günahkârların cehennemde alacakları cezaların düĢünce kalıntıları roman 

kahramanımızda paniğe neden olur. Bu düĢüncelerin etkisiyle roman kahramanımız 

geciken müdahaleden ve bebeğinin engelli doğmasından korkar ve bağırır. Ebe 

eĢinin geldiğini ve dıĢarıda beklediğini söyleyerek hastayı sakinleĢtirir. Hamile kadın 

tekrar kendine gelir ve karnını okĢayarak bebeğini korkuttuğu için özür diler ve 

bebeği için çok kültürlü bir yaĢantının hayalini kurar ve hafta sonları Türkiye‟deki 

akrabaları ve Almanya‟daki tüm tanıdıklarıyla birlikte siyah çay içtiklerini hayal eder 

ve sonra yine çocukluğunda köyde geçirdiği günlerini hatırlar. 

 

 Daha sonra roman kahramanımız Almanya‟ya geldiklerinden yirmi yıl sonra 

meslektaĢlarıyla bir tiyatro salonunun deneme odasında oturup tiyatro oyunu için 

hazırlık yaptıkları zamanı hatırlar.  

 

 Bu arada saat 9.49 olmuĢtur ve roman kahramanımız bebeğiyle konuĢmaya 

devam eder ve annesinin bebeğinin babasının adını Ali olarak değiĢtirdiğini, çünkü 

bu ismin ifadesi daha kolay ve ona Türk olduğu hissi verdiğini anlatır.  

 

 Kızları eğitimini tamamlayınca memleketlerine dönmeyi düĢünen anne ve 

baba Türkiye‟ye döndüklerinde, kızlarından ve torunlarından ayrı 

yaĢayamayacaklarını ve kendi memleketlerinde de kendilerini artık yabancı 
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hissettiklerini anlarlar ve Almanya‟ya tekrar dönerler, çünkü torunlarına Hacivat ve 

Karagözü anlatmak isterler. 

 

 Yazar eserinde Almanya ve Türkiye „deki yaĢam biçimini, hayat Ģartlarını, 

gençliği, örf ve adetleri, inançları gibi temel değerleri karĢılaĢtırmalı olarak ele alır.  

Eserin sonunda doktor hastayı saat 10‟da doğum odasına alacaktır, bu nedenle de 

yazar romanını saat 9.57‟de bitirir. 

 

 

4. Konuyla Ġlgili AraĢtırmalarda Son Durum 

 

 AltmıĢlı yılların baĢında Almanya‟ya kısa bir süre çalıĢıp, para biriktirip 

memleketlerine dönmeyi planlayan ilk kuĢak göçmenlerimiz, belirli bir süre 

geçtikten sonra mecburiyetten ya da kendi istekleriyle Almanya‟da kaldılar. Onların 

çocukları da iki kültür ile yetiĢtiler, Alman okullarında okudular, anadilleri gibi 

Almanca konuĢmaya baĢladılar ve Alman kültürüne uyum sağlamaya çalıĢtılar. Fakat 

buna rağmen Alman toplumu tarafından dıĢlandılar. Bu gençler iki kültür arasında 

kaldılar ve nereye ait olduklarını tam bilemediler. Almanya‟daki yaĢantıya alıĢtıkları 

için Türkiye‟ye de dönmek istemediler. Almanya‟da da yabancıydılar. Bütün bu 

sorunlara rağmen kendini kabul ettirip iki kültürü de özümseyip ortak bir kültür 

oluĢturmuĢlardır.  

 

 Renan DEMĠRKAN‟ın “Üç ġekerli Demli Çay‟‟ eserinde kültürlerarası 

etkileĢim konusunda olduğu gibi Almanya‟da yetiĢen diğer Türk kökenli yazarların 

eserlerindeki kültürlerarası etkileĢim konusunda da çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır. 

 

 Fatma SAĞLAM, “Renan DEMĠRKAN‟ın Üç ġekerli Demli Çay Adlı 

Eserinde Yer Alan Türk ve Alman Ġmgelerine KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ”
25

, konulu 

makalesinde, Almanya ve Türkiye‟deki yaĢam Ģeklini karĢılaĢtırmalı olarak ele 

almıĢtır. Ayrıca her iki kültürün ortak ve farklı yönlerini karĢılaĢtırmalı olarak 

incelemiĢtir. 

 

                                                 
25

 SAĞLAM, Fatma (2006): “Renan Demirkan‟ın Üç ġekerli Demli Çay Adlı Eserinde Yer Alan Türk Ve 

Alman Ġmgelerine KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ”. Milli Folklor, Yıl 18, Sayı 72, s. 58-70. 
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 Mahmut KarakuĢ ve Nilüfer Kuruyazıcı‟nın yayıma hazırladıkları “Gurbeti 

Vatan Edenler, Almanca Yazan Almanyalı Türkler‟‟
26

 adlı eserde Almanya‟ya göç 

etmiĢ iĢçilerin 1. 2. ve 3. KuĢak yazarları ve eserleriyle ilgili geniĢ bilgilere yer 

verilmektedir.  

 

 Özellikle de KURUYAZICI‟nın “Çift-Kültürlü Bir Yazar: Renan 

DEMĠRKAN‟‟
27

adlı çalıĢması bize III. KuĢak yazarı olan Renan DEMĠRKAN ve 

eserleri hakkında bilgiler sunmaktadır. 

 

 Frank-Olaf RADTKE, “(konuk) iĢçiler‟‟in artık konut arayan, tüketici, anne, 

baba olan insanlar değil de, kendi yabancı kültürlerinin birer küçük temsilcisi 

olduklarını, Almanlara göre ya onları kabul eden bu ülkede zorunlu çeliĢkilerle 

yaĢamlarını sürdüreceklerini ya da kendi etnik kimliklerini korudukları sürece 

“yabancı‟‟ kalacaklarını dile getirir.
28

 

 

 Kadriye ÖZTÜRK, ”Renan DEMĠRKAN‟ın Üç ġekerli Demli Çay Adlı 

Eserindeki Kadın Figürlerin Kimlik Sorunsalı” adlı makalesini yazmıĢtır. Bu 

çalıĢmasında ÖZTÜRK, DEMĠRKAN‟ın “Üç ġekerli Demli Çay‟‟ adlı eserindeki 

kadın figürlerin yaĢadığı kimlik bunalımlarını dile getirmiĢtir.
29

 

 

 ÖZTÜRK, “Das Frauenbild in den Werken der Deutschschreibenden 

Türkischen Autorinnen” adlı kitabının 557-598 sayfaları arasında DEMĠRKAN‟ın 

“Üç ġekerli Demli Çay‟‟ adlı eseriyle ilgili olarak Alman basınında çıkmıĢ 1991 

                                                 
26

 KARAKUġ – KURUYAZICI (2001): Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler, 

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 

 

27
 A.g.y., s.249. 

28
Bkz. RADTKE, Frank-Olaf (1993): “Multikulturalismus – Ein Gegengift gegen 

Ausländerfeindlichkeit und Rassismus?, Einwanderung und Fremdfeindlichkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland”, Manfred Hessler (yay.), Hitit Verlag Berlin, s.95. 

29
 ÖZTÜRK, Kadriye (1995): ”Renan DEMĠRKAN‟ın Üç ġekerli Demli Çay Adlı Eserindeki Kadın 

Figürlerin Kimlik Sorunsalı”, Gündoğan Edebiyat, Sayı:15, Yaz 1995. S.97-104. 
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yılına ait gazete haberlerini toplamıĢtır ve DEMĠRKAN‟ın bu eseriyle ilgili olarak 

Alman toplumunda bıraktığı izlenimleri dile getirmiĢtir.
30

 

 

 ÖZTÜRK ayrıca, “Türk Göçmen ĠĢçi Yazınının Alman Yazınındaki Yeri”, 

adlı makalesinde, DEMĠRKAN‟ın Üç ġekerli Demli Çay‟‟adlı eseriyle ilgili olarak 

DEMĠRKAN‟ın bir dinler sentezi gerçekleĢtirmek istediğinden bahseder.
31

 

 

 Ünal KAYA, “Schnittpunkte von altem und neuem Leben in Renan 

Demirkans Roman Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker‟‟ adlı çalıĢmasında, 

DEMĠRKAN‟ın “Üç ġekerli Demli Çay‟‟ adlı eserinde geçen Türkiye‟deki ve 

Almanya‟daki yaĢantısı ile ilgili kesitlere yer vermiĢtir.
32

  

  

 KAYA, “Emanzipation in Renan Demirkans Roman Schwarzer Tee mit drei 

Stück Zucker‟‟ adlı makalesinde DEMĠRKAN‟ın “Üç ġekerli Demli Çay‟‟ adlı 

eserindeki kadının özgürleĢmesi için verdiği mücadele konu edilmektedir.
33

  

 

 Mustafa AKYÜZ , “Almanca Yazan Türk Kadın Yazarların Alman 

Edebiyatına Katkıları” adlı yüksek lisans tezinde Renan Demirkan, Alev Tekinay, 

Saliha Scheinhardt gibi Türk kökenli göçmen yazarların Alman Edebiyatına 

sağladıkları katkıları dile getirmektedir.
34

 

 

                                                 
30

 ÖZTÜRK, Kadriye (1999): “Das Frauenbild in den Werken von Deutschschreibenden Türkischen 

Autorinnen”. EskiĢehir:ETAM, s.557-598. 

31
 ÖZTÜRK, Kadriye (1996): “Türk Göçmen ĠĢçi Yazınının Alman Yazınındaki Yeri”, Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Bahar, s. 109-118.   

. 
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 KAYA, Ünal (2007): Schnittpunkte von altem und neuem Leben in Renan Demirkans Roman 

“Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker‟‟. 10. Türk Millerlerarası Germanistik Kongresi. Konya. Selçuk 

Üniversitesi, s.353-364. 

33
 KAYA, Ünal (2008) Emanzipation in Renan Demirkans Roman “Schwarzer Tee mit drei Stück 

Zucker‟‟. 8. Uluslararası Dil, Yazın ve DeyiĢbilim Sempozyumu. 14-16 Mayıs Ġzmir Ekonomi 

Üniversitesi, s.246-253. 

34
 AKYÜZ, Mustafa (2003): Almanca Yazan Türk Kadın Yazarların Alman Edebiyatına Katkıları. 

Masterarbeit / Yüksek Lisans. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.24 - 40. 
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 Hasibe Tosuner, “Türkische Schriftstellerinnen in Deutschland: Zwischen 

Universalismus und Alteritat.” adlı yüksek lisans tezinde, Renan Demirkan, Aysel 

Özakın, Saliha Scheinhardt, Alev Tekinay gibi Türk kökenli olup Almanca yazan 

kadın yazarların üniversalizm ve değiĢim konusunda gösterdikleri baĢarıları dile 

getirmektedir.
35

 

 

 

5. ÇalıĢmanın Yöntemi Hakkında 

 

 Bu çalıĢmanın amacı Renan DEMĠRKAN‟ın 1991 yılında yayınladığı 

“Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker‟‟ (Üç ġekerli Demli Çay) adlı eserindeki 

kültürlerarası öğeleri tespit edip ortaya çıkarmaktır.  Ayrıca eseri çift kültürlülük 

yönünden incelemek ve çift kültür ile yetiĢen yazar Renan DEMĠRKAN‟ın hayatını 

incelemektir.  

 

 Bunun dıĢında ise Almanya‟ya göç eden insanlarımızın ve onların 

çocuklarının yaĢadığı sorunlara ve Alman toplumuna uyum sürecinde karĢılaĢtıkları 

zorluklarla nasıl mücadele ettiklerine dikkat çekmektir. 

 

 Renan DEMĠRKAN yedi yaĢından beri Almanya‟da yaĢayan ve kendini 

Alman Dilinde çok rahat ifade edebilen çok yönlü bir yazardır. Romanında da 

gördüğümüz gibi Alman dilini büyük ustalıkla kullanmıĢ ve eserini akıcı bir dille 

yazmıĢtır. 

 

 ÇalıĢma genel olarak üç ana bölümden oluĢmaktadır: Birinci bölümde asıl 

konuya girmeden önce göç olgusu ele alınmıĢtır, roman yazarımızın hayatı 

incelenmiĢtir ve incelenen eserin özeti verilmiĢtir. Ġkinci bölümde asıl konu olan 

romandaki kültürlerarası öğeler oniki madde halinde incelenmiĢtir.  Birinci maddede 

kültür kavramı ele alınmıĢtır. Ġkinci maddede baĢ figürün Türkiye‟deki hayatı ve 

onun sonraki hayatına olan etkileri incelenmiĢtir. Üçüncü maddede Almanya‟daki 

aile yapısı ve geleneksel Türk aile yapısı karĢılıklı olarak ele alınmıĢtır. Dördüncü 
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TOSUNER, Hasibe (1993): Türkische Schriftstellerinnen in Deutschland: Zwischen Universalismus 

und Alterität. Yüksek Lisans. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

  



 

36 

 

maddede 1960‟lı yıllarda ve sonrasında eserde yansıtılan Almanya ve Türkiye‟deki 

ekonomik durum yansıtılmıĢtır. BeĢinci maddede eserde geçen Almanya ve 

Türkiye‟deki insanların dini inançlar konusundaki hassasiyetleri incelenmiĢtir. 

Altıncı maddede baĢ figürün Almanya‟daki hayatı ele alınmıĢtır. Yedinci ve sekizinci 

maddede eserde geçen 1960‟lı yıllara ve sonrasına ait okul/eğitim ve çalıĢma hayatı 

her iki ülkedeki ekonomik ve sosyal koĢullar gösterilerek ele alınmıĢtır.   Dokuzuncu 

maddede eserde çok az yer verilen Türkiye ve Almanya‟daki siyasi hayat 

incelenmiĢtir. Onuncu ve onbirinci maddede Almanya‟daki uyum ve uyumsuzluk 

konusu ele alınmıĢtır. Onikinci maddede eserde geçen Almanya‟daki yabancı 

düĢmanlığı ve sorunları ele alınmıĢtır.  

 

 Sonuç bölümünde çalıĢmada incelenen konuların genel bir değerlendirmesi 

yapılmıĢtır. 

 

 EleĢtiri iki aĢamalı bir yaklaĢımdır. EleĢtirinin birinci aĢaması ayrıntılı bir 

analiz sürecidir. Roman yapı taĢları açısından incelenir. Kurgu, sorun, üslup, motif 

ve semboller, söz sanatları gibi. Bu süreçte araĢtırmacı/eleĢtirmen nesnel/tarafsız bir 

tavır sergilemektedir. EleĢtirinin ikinci aĢaması ise elde edilen bu verileri 

değerlendirme ve bir sonuca bağlama sürecidir. Burada eleĢtirmen öznel/kiĢisel bir 

yaklaĢımla bir hüküm vermeye çalıĢır. Çoğulcu yöntemi esas alarak yani kültür, 

toplumbilim, ekonomi ve eğitim gibi bilim dallarından da istifade ederek konumuz 

olan kültürlerarasılık öğeleri tespit edilerek yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.  
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BÖLÜM II: RENAN DEMĠRKAN’IN “ÜÇ ġEKERLĠ DEMLĠ ÇAY’’ 

ROMANINDA KÜLTÜRLERARASILIK 

 

 

1. Kültür Kavramı 

 Kültür kavramı eserimizde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle önce kültür 

kavramının tanımına gelmek istiyorum. 

 Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, kültür (ekin, eski dilde hars) kavramının 

tanımı Ģu Ģekildedir:  

  “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 

insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 

araçların bütünü.‟‟
36

 

 Her toplumun kendine göre bir yaĢam tarzı yani kültürü vardır. Kültür bir 

toplumun örf, adet, gelenek ve görenekleriyle birlikte inanç, giyim-kuĢam, yeme-

içme, dil, sanat gibi toplumsal değerlerinin tümünü kapsayan bir olgudur.  

 Emre Kongar Türkiye'nin bugünkü kültürel birikiminin iki farklı kaynaktan 

geldiğini ifade etmiĢtir ve bunu Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: 

 “Birinci olarak, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir mirasçısı, 

hem de onu yönetmiş olan bir mirasçısıdır. Bu özelliğiyle, İslam Dünyası'nın 

da bir üyesidir. 

 Kültürel dokusunun temelinde yüzyıllardan beri süzülüp gelen gelenek 

ve görenek biçimindeki İslami değerler vardır. 

 İkinci olarak, Türkiye, Atatürk Devrimleri ile bir çağdaşlaşma atılımı 

yaşamış ve bu süreç içinde, batılı değerler başta olmak üzere, çağdaş 

dünyanın kültürel değerlerini, Osmanlı Mirası üzerine aşılamış bir ülkedir. 
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 Türkiye'nin bu iki özelliği bir arada ona, bugünkü dünyada başka bir 

eşi olmayan "Laik ve Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti" modelini 

Anayasasında kabul etmiş bir İslam toplumu özelliği kazandırmıştır. 

 Dolayısıyla, Türkiye, bir yandan tarihten gelen özellikleriyle bir İslam 

toplumunun kültürel niteliklerini, öte yandan Atatürk Devrimleri ile bunların 

üzerine aşılanmış çağdaş kültürel öğeleri taşıyan bir toplumdur. 

 Bu özellikleriyle, gerek siyasal yapı, gerekse kültürel yapı açısından 

şu anda dünyada başka bir benzeri yoktur.‟‟
37

 

 Roman kahramanımız, anne ve babasının iki farklı kültürden gelmesinden 

dolayı da zaten Türkiye‟de iki farklı kültürün etkisi altında kalmıĢtır. Annesi 

geleneksel büyük aile kültürüyle örf ve adetlerine bağlı olarak yetiĢmiĢ ve kızlarını 

da bu yönde yetiĢtirmeye çalıĢmıĢtır.  

 Babası, ailesinin erken yaĢta vefat etmesi sonucu devlet yurdunda yetiĢen, boĢ 

zamanlarında Klasik Alman müziği dinleyen, Alman filozoflarını okuyan ve 

Atatürkçü düĢünce sistemini benimsemiĢ bir kiĢi olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 Kültür dıĢında bir yuvası olmamıĢtır, kızlarını da bu yönde yetiĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu nedenle de kızları ailece Almanya‟ya göç ettiklerinde Alman 

kültürüne uyum sağlamada güçlük çekmemiĢlerdir, çünkü yaĢadıkları köydeki tek 

Türk aile onlardır. Çevrelerinde de zaten hep Almanlar vardır, okul arkadaĢları 

Alman, komĢuları Almandır. Bu nedenle de Alman arkadaĢları tarafından 

dıĢlanmamak için onlar gibi olmaya çalıĢmıĢlardır. Evde anneleri ne kadar da kendi 

kültür değerlerini öğretmeye çalıĢsa da kızlar çevrelerinden daha çok etkilenmiĢler 

ve zamanla iki kültürlü yetiĢen bir genç kuĢak ortaya çıkmıĢtır. Roman 

kahramanımız da her iki kültürün etkisinde kalmıĢtır.  

 DEMĠRKAN da çift kültür ile yetiĢen bir kiĢi olarak eserini Almanca olarak 

yazmıĢtır, çünkü daha çok Almanlara hitap etmek istiyor ve Almanya‟da doğup 

büyüyen ve iki kültür arasında kalan gençlerin sorunlarını yansıtmak istiyor. Bu 

nedenle de Türk ve Alman kültürlerini karĢılıklı olarak yansıtıyor. Bunu yaparken de 
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iki kültürlü yetiĢmenin avantajlarını kullanarak dilini Türk ve Alman atasözleri, 

deyimleri ve kalıplaĢmıĢ Ġngilizce ifadeler kullanarak zenginleĢtiriyor ve diline 

canlılık katıyor. Eserde bunları Ģu Ģekilde görüyoruz: 

   “Kolların kopsun emi!”… “Parmakları kopasıca!” (s.7)  

  “Figaro! Figaro! Figaro! Diye takılıyordu zayıf genç kadın … .” (s.9) 

  “Hokus Pokus Fidibuz, kılların sonu lavabomuz!” (s.9) 

  “İnsanın en yakını yine kendisidir. İnsanın çevresi kendisinin 

aynasıdır.” (s.12) 

  “All you need is love”, “Make love not war!” (s.30) 

  DEMĠRKAN ayrıca çift kültür ile yetiĢen bu gençlerin ebeveynlerinin kendi 

kültürünü koruma mücadelelerini de dile getirmek istiyor. Eserde roman 

kahramanımızın annesi kızlarına Ģu Ģekilde hitap ediyor: 

  “Burada biz yabancıyız” diyerek çocuklara “uslu” olmaları için 

yükleniyordu. Kızlar ne okul gezilerine ne de öğrenci şenliklerine 

katılabiliyordu. Zamanla anlayacaksınız. Bir insan hiçbir zaman kökünü terk 

etmemeli. Burada hep yabancı olarak kalacağız.”(s.29) 

 Kızlar da ailelerinin onları fazla korumasından rahatsızlık duyuyor. Roman 

kahramanımız duygularını Ģu Ģekilde ifade ediyor: 

 “Alman ailelerdeki açık beraberliği, kayıtsızlık olarak 

yorumluyorlardı ama okul arkadaşlarının her şeyi açık kalplilikle 

konuşabilmelerine karşın onlar da ergenlik çağının sıkıntıları olarak, 

bakışları utançtan terleyen ellere mıhlanmış, sessizce oturuyorlardı.”(s.36) 

 Ergenlik dönemindeki Türk ve Alman kızlarının yetiĢtirilme tarzındaki 

farklılıkları Ģu Ģekilde görüyoruz: 

  “Anne sadece:‟Artık kadınsınız‟ diyordu. Tehdit edici bir şey vardı bu 

sözde. Komşu çocuklarıyla hoplayıp zıplayamıyorlar, banyo yaparken kapıyı 

kapatmaları gerekiyor, kısa etekler uzatılıyor… Gittikçe daha kapalı ve daha 

utangaç oluyorlardı. Onlar ancak en yakın çevrede bisikletle turlayabilirken, 
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okul arkadaşları flört ederek, daha kısa eteklerle, utanmadan gençlerle okul 

bahçelerinde ve caddelerde koşuşturuyorlardı. … Düşlerinde her biri, kendi 

ailelerinden daha değişik yeni bir aile yaratıyorlardı.”(s.36) 

 Almanların ve özellikle de gençlerin giyim kuĢam kültürü de Türklerinki ile 

karĢılaĢtırdığımızda çok farklılık göstermektedir. Eserimizde bunu Ģu Ģekilde 

görebiliriz: 

  “Kız, parlak rugan ayakkabılara, ütülenmiş bluzlara ve pilili ekose 

eteklere isyan ediyordu. O uzun saçlı ve sakallılar kendisini olduğu gibi kabul 

edeceklerdi. Onlarla olsa bu kadar yalnızlık çekmezdi belki diye 

düşünüyordu. „Bu kılıkla ortalıkta dolaşanlar normal insan değildir!‟diye 

bağırıyordu anne telaşla „ve sen de değilsin, git de doktora kafanı muayene 

ettir.” (s.30) 

 Genel görünüĢ olarak Almanlar ve Türkler Ģu Ģekilde tasvir ediliyor:  

  “Güzel Alman kızları gibi uzun boylu ve sarışın değilse bile en küçük 

konfeksiyon bedeniyle çok zarifti.”(s.19)  

  “Tombul yüzündeki büyük kırmızı gözlüğüyle bu ufak şişman Türk 

kızı… (s.24)  

  “Bu zayıf ve koyu tenli kız Suriye sınırına yakın, Türkiye‟nin 

güneydoğusundan.” (s.55)  

  “İnsanlar son derece büyük ve temiz görünüşlüydüler.” … “İnsanlar 

çıplak kolları ve bacaklarıyla sağımızdan solumuzdan geçiyorlardı.” (s.55) 

  “Sol kolunun alt kısmında, bir gülün etrafında dönerek sarılmış bir 

yılan, sağ kolunda ise saldırmak üzere bir kaplan görünüyordu.” (s.61)  

 Gördüğümüz gibi eserdeki roman kahramanları yetiĢtikleri kültüre göre giyim 

kuĢamlarında ve dıĢ görünüĢlerinde farklılık göstermektedir. Ayrıca Türklerde 

dövme yaptırmak pek hoĢ karĢılanmaz. Almanlar için ise gayet normal bir olaydır. 
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 Evlilikte de Türk kültürü ve Alman kültürü arasında farklılıklar 

görülmektedir. Türk kültüründe bir kız ancak evlendiğinde evden ayrılabilir ve 

evlenirken de kendi kültürüne uygun biriyle evlenir. Evlenmeden önce bir erkekle 

birlikte yaĢayamaz, çünkü toplum onu dıĢlar ve eserdeki gibi katı cezalar 

verilebilirdi: 

  “Bu düşünceler onu korkutsa da, sadece aile kurallarına karşı çıkmış 

olmakla – kızlar evi ancak evlenerek terk ederler – aynı zamanda aileyi bu 

yaban elde satmış oluyordu. Bunun dışında daha on sekiz yaşında, yardıma 

gereksinimi olan bir öğrenciydi. Maddi olanakları, ev geçimi için tamamen 

yetersizdi.‟Yurda ihanet‟e, katı cezalar olasıydı: Okuldan derhal kaydı silinip 

Türkiye‟ye geri gönderilebilir, ilk çıkan erkekle evlendirilebilir veya 

hastanelik oluncaya kadar dayak yiyebilirdi.” (s.42) 

 Ancak roman kahramanımızın ebeveynleri bunların hiçbirini yapmaz. 

Kızlarının evi terk etmesine anne ve baba çok üzülür ve üzüntüden hastalanır. 

Tanıdıklardan ve akrabalarından utandıkları için büyük kızlarının adını hiç anmaz, 

kızları annesini hastanede ziyarete geldiğinde de annesi kızın yüzüne bile bakmaz. 

Eserde bunu Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 “Düzgünce saçını tarayıp, annenin hep istemiş olduğu gibi giyinip, 

kendi yaptığı onbeş kreple girivermişti odaya. Hemencecik örtüyle yüzünü 

kapayıverdi anne. Henüz sıcak olan armağanını yatağın yanındaki komodinin 

üzerine bıraktı.‟Geçmiş olsun anne.‟ Yanıt yok. Tam kapıdan dışarı çıkarken 

bir şangırtı kopuverdi arkasından. Bir şey söylemeden kırıkları topladı ve yeri 

sildi, dışarı taşıdı parçaları.”(s.42) 

  Ailesi kızının bir Türk genciyle evlenmesini istiyordu. Eserde bunu Ģu Ģekilde 

görüyoruz: 

 “Bir Türk istiyorlardı kızları için.‟Davul dengi dengine çalar‟ derdi 

anne. Ancak kendini ona, daha önce hiç kimseye duyumsamadığı kadar 

„denk‟ hissediyordu.”(s.45)  
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 Genç kız erkek arkadaĢıyla birlikte doğduğu ve yedi yaĢına kadar yaĢadığı 

toprakları ziyaret için arabalarıyla Türkiye‟ye gelir ve onu kimsenin tanımaması için 

de büyük güneĢ gözlüğü ve baĢörtüsü takar. Bunu Ģu Ģekilde görüyoruz: 

  “Doğduğu yere birlikte yapacakları yolculuktan kimsenin haberi 

olmamalıydı. Bir „namussuzluk‟tu bu. Beyaz Döşova köyde gerçi dikkat 

çekerdi, ama güneş gözlüğü ve başörtüsüyle kimse o eski küçük kızı 

tanıyamazdı.”(s.45) 

 Genç kız erkek arkadaĢıyla birlikte çocukluğunun geçtiği yerleri gezdikten 

sonra kimseye görünmeden köyden ayrılır ve dönüĢ yolunda Ġstanbul‟da arabaları 

bozulur ve bir Türk genci onlara yardım etme bahanesiyle kıza tecavüz etmek ister, 

çünkü kızı hafife alır. Kız kendini korumaya çalıĢır. Bunun üzerine Türk genci kıza 

Ģu Ģekilde hitap eder: 

  “Bir Almanla yapabiliyorsan, benimle de yaparsın. Hadi gel 

nazlanma. Sen bir Türk değilsin artık.”(s.51) 

  Kız elinden kurtulur, ancak Alman erkek arkadaĢının bu olay karĢısında 

sessiz kalması genç kızı Ģu Ģekilde çok kızdırır: 

 “Hadi gidiyoruz,‟ dedi. Tamircinin önündeki arabaya bindiler. Kız 

biteviye inip çeşmeye gidiyor, ellerini yıkıyor ve bir şey konuşmadan gelip 

tekrar biniyordu. Sabaha karşı konuştu erkek arkadaşı: „Bir şey yapamazdım 

ki.‟Kız susuyordu. Erkek: „Peki ne yapmalıydım?‟ diye üsteledi. Kız 

susuyordu. Almanya‟ya döndüklerinde her ikisi de kendi yollarına 

gittiler.”(s.52) 

 Almanya‟ya ulaĢtıklarında kız erkek arkadaĢından ayrılır. Çünkü bir Türk kızı 

olarak ne kadar da modern yaĢamı tercih etse de yine de erkek arkadaĢının onu 

korumasını ve savunmasını bekler, çünkü Türk kültüründe bir erkeğinin yanındaki 

kadına yan gözle bakılsa erkek bunu hazmedemez ve bunun için cinayet bile iĢlenir. 

 Alman kültüründe ise bu tarz ahlaki değer yargıları çok fazla yaygın değildir. 

Gençler biran önce ekonomik özgürlüklerine kavuĢup, aileden ayrılıp kendi baĢlarına 

veya arkadaĢıyla birlikte yaĢamak isterler. Bu da aileler tarafından normal olarak 
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görülür. Oysa eserimizde de gördüğümüz gibi roman kahramanımız onsekiz yaĢında 

erkek arkadaĢının yardımıyla ailesinden habersiz çatı katında bir eve taĢındığında 

ailesi hayal kırıklığına uğrar ve hayatları alt üst olur. Anne, baba utancından 

hastalanır. Kızları hakkında kimselerle konuĢmazlar. Bunu eserde Ģu Ģekilde 

görüyoruz: 

 “İlk âşık oluş ona, gitmek için tahmin edemediği gücü vermişti. 

Almasına izin verilen az bir şeyle, elbiseleri, ayakkabıları, kitapları ve 

gitarıyla, küçük bir tavan arası odaya taşınıverdi. Kapı kapanmış, sanki 

ayaklarının altındaki toprak göçüvermişti. Sessiz kalmıştı her şey. Dilsiz. 

Güçsüz. Yüreksiz. Aileyle tüm ilişkiler o andan itibaren yasaktı, doğum 

günlerinde veya annenin riayet edilmesine çok büyük değer verdiği dini 

bayramlarda bile. Büyük kızın gidişi utançtan, tanıdık ve akrabalardan örtbas 

edilmişti. Kız kardeşle güçlükle ayarlanan gizli bir buluşmada, anne ve 

babanın hasta olduğunu, babanın bir kalp spazmı geçirdiğini, annenin de 

mide ülseriyle hastanede yattığını öğrenmişti.”(s.42) 

 Almanlar evlilik konusunda daha rahat davranırken, Türkiye‟de evlenme 

yaĢına gelen gençler ya kendi seçtikleri biriyle ya da ailelerinin uygun gördüğü 

biriyle evlendirilir. Ancak Türkiye çoklu kültürleri içinde barındıran bir ülke olduğu 

için eserde de gördüğümüz gibi evlilik konusundaki örf ve adetler bölgesel olarak da 

değiĢiklik göstermektedir: 

  “Çerkezler geleneklerinde, Türkiye‟deki çoğu ırktan daha geniş ve 

özgürdürler. Onlarda „söz kesilmez‟, genç kızlar ve erkekler çevrelerinde „göz 

gezdirip‟ en uygununu „araştırırlar‟. Genelde Lazlardan, Türklerden veya 

Kürtlerden daha geç, 22-25 yaşlarında evlenirler.” (s.47) 

 Türkiye‟de aileler kızlarına çeyiz hazırlarlar ve evlenirken de kızın çeyizi 

sergilenir. Düğüne gelenler kızın çeyizine bakarlar ve hayranlıklarını ifade ederler.  

Almanlarda ise bu tür gelenek ve görenekler yoktur. Eserde de gördüğümüz gibi 

roman kahramanımızın Türkiye‟nin Güneydoğusundan gelen zayıf ve esmer kız 

arkadaĢı16 yaĢında amcası ile birlikte Almanya‟ya iki yıl çalıĢıp çeyiz parası 

biriktirmek için gelmiĢtir. Kız arkadaĢı bu olayı Ģu Ģekilde anlatmaktadır: 
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“Ben on altı yaşımdayken ailem, amcamla Almanya‟ya giderek, 

gözetimi altında iki yıl çalışıp para biriktirmeme ve sonra evlenmek üzere 

dönmeme karar vermişti. Üç kız kardeşin en büyüğü bendim ve üçümüzün de 

ailemin karşılayamadığı çeyize gereksinimlerimiz vardı.”(s.55) 

 Eserde gördüğümüz gibi kadının çalıĢması konusunda da her iki kültür 

arasında farklılık görülmektedir. Roman kahramanımızın babası çok modern bir 

insan olmasına rağmen karısı Almanya‟da ilk parasını kazandığında bir Türk erkeği 

olarak önce bunu kabullenmekte zorlanır. Ancak zamanla bunu kabullendiğini eserde 

Ģu Ģekilde görürüz: 

 “Köyün doğu ucundaki tavuk çiftliğine giderdi haftada bir kez. Orası, 

bir sürü elma ve kiraz ağaçlarıyla dolu bir yemiş bahçesiydi aslında. Annem 

kiraz zamanı orada ilk parasını kazanmıştı. Gerçi sonuç uzun bir aile krizi 

doğurmuştu ama bu ona kalıcı bir iş aramasına neden olan özgüveni 

vermişti.”(s.74) 

 Büyüğe saygı konusunda da her iki kültür arasında farklılıklar mevcuttur. 

Türkiye‟de gençlerin davranıĢları büyüklerin koyduğu kurallara göre Ģekillenir. 

Roman kahramanımızın annesinin çocukluğu eserde Ģu Ģekilde anlatılır: 

 “Yöresinin yaşlı insanlarının anlattığı gibi beşkardeşin en büyüğü – 

çok zeki bir çocukmuş. Anadolu‟nun sıcağında küçük, tozlu bir köymüş 

yuvası. O çevreye göre büyükçe çiftlikleri, birer düzine inek ve manda, üç at, 

mısır tarlası ve fındık bahçesiyle maceralı bir oyun yeri olabilirmiş. Bunun 

yerine, düşükle ve ölü doğumlardan zayıflamış yatalak annenin yerini almış 

ve hayatta kalan kardeşlerine bakmak zorunda kalmış.”(s.27)   

 DeğiĢikler sadece dıĢarıdan gelebilir. Bunu da Ģu cümlelerden anlıyoruz: 

  “Amcalardan biri uyanıklığını fark edip, ailesinden izin almadan onu 

okula kaydedivermişti böylece evdeki görevlerini de ihmal etmemek kaydıyla 

beş yıl düzenli olarak okula gidebilmişti.”(s.28) 

  Türk kültüründe büyüğe saygı duyulur, büyüklerin eli öpülür, büyükler otur 

demeden oturulmaz, büyüklerin yanında bacak bacak üstüne oturulmaz vs. aksi 
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takdirde saygısızlık yapılmıĢ olur. Çünkü büyükler çocuklarının gelecekte daha rahat 

etmeleri için çalıĢmıĢlar, gençliklerini harcamıĢlar, yaĢlandıklarında da saygıya ve 

rahat etmeye hakları vardır. Eserde bunu Ģu Ģekilde görüyoruz: 

  “Taşralı bir genç kız olarak anne, önceleri ailesine hizmet etmek 

zorundaydı şimdi de kocasına. Aynı evde oturan, küçük görümcesinin de 

çamaşırlarını yıkar, ütüler, sevdiği yemekleri yapar ve odasını temizlerdi. 

Akrabalar geldiğinde, biri otur diyene kadar ayakta durması gerekirdi. Çay 

ve çörek sunarken bakışlarını yere eğmeli, soruları kısaca yanıtlamalıydı, 

fazlası gevezelikti, kusurdu çünkü. Daha küçüklüğünde öğrenmişti köyde: 

Yaşlı insanın bir ağırlığı vardır! Yıllarca her bir tahıl tanesi için toprakla 

savaşmış, sarı sıcağa dayanmış gökyüzünden sabırla bir damla suyu 

beklemişti.”(s.98) 

 Roman kahramanımızın annesi de Almanya‟dan emekli olduktan sonra 

Türkiye‟ye döner, çünkü yaĢlılığını Almanya‟da geçirmek istemez. Bunun nedenini 

eserde Ģu Ģekilde açıklıyor: 

  “Burada genç, eğitim görmüş, dinamik insanların bir ağırlığı vardı. 

Düşkünler evinden resimler, korkutuyordu onu. Geri dönmek istiyordu. … O 

özlenen „yaşamın sonbaharını‟ zevkli bir şekilde düzenleyip, yeğenlerine elini 

öpmeye uzattıktan –ki bu gelenek hala geçerliydi- ve imamın inananları 

namaza toplayışını seyrettikten sonra birden geri dönüvermişti.”(s.99) 

 Türk kültüründe yaĢlıların huzur evine gönderilmesi, yalnız kalmaları pek 

mümkün değildir. Çünkü anne ve babasına yaĢlandıklarında bakmayan çocuklar 

toplum tarafından hoĢ karĢılanmaz, dıĢlanırlar. YaĢlılar artık köĢelerine çekilirler 

torunlarına bakarlar, ibadetlerini yaparlar. Alman yaĢlılar ise eserde de gördüğümüz 

gibi genelde yalnız yaĢarlar. Çocuklar evlenmese bile ayrı eve taĢınırlar. YaĢlılar da 

yalnız kalmamak için komĢu çocukları evlerine davet ederler ve onlara ikramda 

bulunurlar. 

  “İki kız kardeş sık sık birinci kattaki sarışın güzelin annesi tarafından 

akşam yemeğine çağrılırlardı. Kızı eve pek seyrek geldiğinden yalnız olmak 

istemiyordu herhalde yaşlı kadın.”(s.77) 
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 Almanlar çocuklarını onsekiz yaĢına geldiklerinde kendi hallerinde bırakır ve 

yaĢamlarına çok fazla müdahale etmezler. Artık kendilerini çocuklarının hayatından 

sorumlu hissetmezler. Kendi hayatlarını yaĢarlar. Çocuklar da kendi ayakları üstünde 

durmayı öğrenir. Türkiye‟de ise anne baba çocuklarına ömür boyu sahip çıkar, onlara 

her zaman destek olur. Bir kere anne baba olunca artık ömür boyu çocuklarına maddi 

ve manevi destek sağlarlar. Çocuklar da anne babalarını incitmemek için gayret 

gösterir, önemli kararlarında ailelerinin fikirlerini alırlar. Roman kahramanımız da 

Alman gençlerinden etkilenerek ailesinden habersiz tek baĢına çatı katında bir eve 

taĢındığında kız kardeĢinden anne ve babasının üzüntüden hastalandığını öğrenir ve 

suçluluk duygusu hisseder ve duygularını Ģu Ģekilde ifade eder: 

 “Suçluyum! Ben suçluyum! Suçluyum!” Yüzünü tırmalıyor, dizlerini 

dövüyordu. “Ben! Ben!” Küçük çatı katı odasında kendini yerden yere 

vuruyordu. “Ben suçluyum!” Erkek arkadaşı onu yatıştırana kadar sabah 

oldu.” (s.43)  

 Türk kültür inancına göre çocukların ismi onların hayatlarına yön verir. Bu 

nedenle de çocuklara isim verirken özel ve anlamlı isimler seçilir. Eserde de bunu 

görüyoruz: 

  “Eksik kilolu, 45 cm büyüklüğündeki bir oğlancık ilk gününü hayatta 

kalarak geçirince, ismini „Yaşar‟ koymuşlar. Tüm yaşamı boyunca bu isim 

ona yol gösterici olmuş sanki.”(s.64) 

 Daha önce ölen iki çocuktan sonra üçüncü çocuğun yaĢaması için ailesi 

ismini „YaĢar‟ koymuĢtur.  

 C. WIESLER‟in ifade ettiği gibi, “Kültür bir toplumun yaşama tarzıdır.” 
38

 

 Türkiye‟de yaĢayan toplumların bir yaĢam tarzı vardır ve bu da onların 

kültürünü oluĢturur. Almanya‟ya göç eden ailelerin çoğu yeni kültüre uyum sağlama 

ve kendini kabul ettirme sorununu yaĢarlar. Almanya‟ya ilk giden iĢçi aileleri kendi 

kültürlerini ne kadar korusalar da onların orada doğan, Alman okullarında okuyan 

çocukları Alman kültürü ile iç içe yaĢadıkları için artık kendilerini ondan 
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soyutlayamıyorlar ve her iki kültürün karıĢımından oluĢan kültürlerarası olan yeni bir 

kültür geliĢtiriyorlar. Örneğin, Almanya‟nın en ünlü futbol kulüplerinden 

Dortmund‟un kaptanı olan Nuri ġahin, ġermin Terzi ile yaptığı röportajda: “Gerçek 

bir Türk Alman sentezi‟‟
39

 olarak tanımlanıyor ve Ģu ifadelere yer veriyor:  

 “Her iki toplumun en iyi özelliklerini seçtim‟‟, Bir Alman olarak 

disiplin, çalışma hırsı ve hayallerim için çalışmayı öğrendim. Türk olarak ise, 

maneviyata önem vermeyi, küçük şeylerle mutlu olabilmeyi ve her şeyi fazla 

ciddiye almamayı öğrendim. İki kültürden de benim için en iyi olan 

seçtim.”(s.5) 

 ġAHĠN gibi baĢarılı olmuĢ, hem Türk kültürünü özümsemiĢ hem de Alman 

kültürüne uyum sağlamıĢ çok sayıda sporcumuz, sanatçımız, yazarımız, iĢ adamımız 

vs. vardır. 

 

  “Kültür, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet; dil, kültür, tarih 

mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesini ve toplumsallaşmasını 

sağlayan kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır. Bu yönleriyle geleceğin 

şekillenmesinde etkindirler. Sosyal yapı, ait olduğu toplumun kültür 

öğeleriyle şekillenir. Sosyal yapı, bir değerler ve kurumlar bütününün 

meydana getirdiği, gelişme özelliği gösteren, kişileri ortak noktalarda 

birleştiren bir sosyal yaşam biçimidir. ‟‟ 
40

 

 Almanya‟ya göç ile birlikte farklı kültürden gelen insanlar ortak noktalar 

bulmuĢ ve birbirleriyle kaynaĢmıĢtır. Eserimizde de bu kaynaĢmayı görüyoruz. 

Ancak birinci kuĢak göçmenlerimizde hala bir Ģeylerin eksik olduğunu Almanya‟da 

kendilerini mutsuz hissettiklerini ve vatan özlemi çektiklerini aĢağıdaki örnekte 

görüyoruz:  
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  “On sene sonra ayrıldık. Alman eşim Türkçe konuşmaya, Türk yemeği 

pişirmeye ve hamur işi yapmaya çalıştı ama neden bu değildi. Benim 

düşlerim yok artık. Bir şeyim eksik. Salt bu çay kadar tadabildiğim bir anıyı 

nasıl tanımlayabilirim?”(s.72)    

  Eserimizdeki Türk aile Almanya‟nın küçük bir köyünde yaĢadığı için kızları 

sadece Alman aileler ile görüĢebiliyor ve onların yaĢam tarzından etkileniyor. Ailede 

sadece anne Türk gelenek görenek, örf adet ve inançlarını yaĢatmaya çalıĢıyor. 

Kızlar da iç içe yaĢadıkları Alman kültürünü daha çok benimsiyor, arkadaĢları 

tarafından dıĢlanmamak için onlar gibi olmak istiyor, onlar gibi giyinmek, yemek, 

içmek, gezmek, özgür olmak, onların arkadaĢ gruplarına girmek istiyorlar. Ayrıca 

onları anlayan ve her konuda konuĢabilecekleri bir aile hayal ediyorlar ve 

duygularını Ģu Ģekilde ifade ediyorlar: 

  “Ah ne olur biriyle konuşabilsem. Düşlerinde her biri, kendi 

ailelerinden daha değişik yeni bir aile yaratıyorlardı.”(s.36) 

  “Kültür toplumsaldır. Kişi içinde yaşadığı toplumun kültüründen 

soyutlanamaz. Kültür tarihseldir, uzun bir yaşam dilimi içinde olgunlaşır. 

Kültür bir yaşam biçimi, bir toplumsal davranıştır. Bu olgu da bir süreç 

içinde bir tarih çanağında oluşur. Türk kültürü, belirli bir coğrafyayla 

sınırlandırılamayacağı için göçüp yerleştikleri, devlet kurup egemen 

oldukları ülkelerin tümünü kapsamaktadır.‟‟ 
41

 

 Eserde gördüğümüz gibi anne Almanya‟da da kendi kültür değerlerini 

korumak için kızlarını sürekli uyarır ve Ģu Ģekilde hitap eder: 

 “Gözlerinin arasındaki o dik çizgili kırışıklık derinleştikçe, o geriye 

dönüp bakış uyuşturdukça erdemlerimize o kadar daha ateşli sarılıyordu. 

Burada biz yabancıyız” diyerek çocuklara “uslu” olmaları için 

yükleniyordu.” (s.29) 

  Her ne kadar da kızlarının Alman kültüründen etkilenmelerini engellemek 

istese de ve kendi kültür değerlerini korumaya çalıĢsa da bunda tam baĢarılı olamaz, 
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çünkü insanlar yaĢadığı toplumun kültüründen etkilenir. Bence bu normaldir ancak 

insan özünü kaybetmemeli, kendi değerlerini korumalıdır.   

        “Kültür, bir toplumda meydana gelen değerler bütünüdür. İnsan 

yaşamının her yönünde beliren değerler zamanla farklı yönlerde bütünleşerek 

bir sistem olarak kültürü yansıtmaktadır. Kültürel yapılar genel olarak 

gelişmişliğin göstergesidir ve ilerlemenin ölçütü olan kültür ciddi olarak ele 

alınırsa aynı zamanda gelişme olanağı da sağlanmış olur. Bilinçsiz ve kendi 

kültürünü tanımayan bireylerin  yaşadığı  toplumlarda kültür düşmanlığı, 

bunalımlar yaşanmaktadır.‟‟
42

  

 Roman kahramanımız Alman kültürünü benimsemiĢ, fakat kendi köklerini de 

unutmamıĢ, çünkü vatan özlemi çekmektedir, sürekli olarak köydeki büyükannesi, 

dayıları ve teyzelerini hatırlamaktadır. 

 

 “Kültürleşme adı verilen evrensel süreçte kültür varlıkları yeniyi 

alarak değişir, gelişir. Kültürleşme, iki ya da daha çok kültürün karşılıklı 

etkileşme sonucu benzeşme yönünde değişmeye uğramaları olarak 

tanımlanır. Bir başka ifadeyle; bireyler, gruplar, alt kültürler arasında yaratı, 

yenilik veya en önemlisi de göç sonucu oluşan etkileşme şeklindeki kültürel iç 

devinimdir. Kültürleşme sürecinde, iki ya da daha fazla kültür karşılıklı 

etkileşimle değişime uğrar, yeni sentezler, dinamik bileşkeler yaratırlar. 

Çağımızdaki küreselleşme kavramı budur.‟‟
43

 

 KüreselleĢmenin artıları olduğu gibi eksileri de vardır, çünkü zamanla 

insanların öz değerleri kaybolmakta veya ikinci plana atılmaktadır. Özellikle de 

büyük Ģehirlerde bazı kültürel değerlerimiz giderek kaybolmaktadır. Örneğin bayram 

tatillerinde insanlar artık büyüklerini ve akrabalarını ziyaret yerine tatillere 

gitmektedir. Gençler okullarda öğle öğünlerinde çok çeĢitli olan Türk yemekleri 

yerine hamburger veya pizza türü yiyecekleri tercih etmekteler. 
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 Eserde de gördüğümüz gibi roman kahramanımız ve ailesi köyde yaĢayan tek 

Türk aile oldukları için daha çok Almanların yaĢantısına uyum sağlarlar. 

ADORNO Kültür ile ilgili olarak Ģu ifadeyi kullanmaktadır: 

 “Kültürün, doğuştan kazanılan ya da kalıtım yoluyla gelen bir 

değerler sistemi olmadığını, insanın doğduktan sonra ailesi ve çevresi yoluyla 

bunu öğrendiğini belirtmektedir.‟‟
44

 

 Çocuklar ailelerinden öğrendiği kültür dıĢında çevresindeki kültürden de 

etkilenirler. Roman kahramanımızın ailesinde sadece annesi Türk kültür değerlerini 

korumaya çalıĢmaktadır, çevresindeki diğer insanlar da hep Almandır bu nedenle de 

roman kahramanımız Alman kültürüne uyum sağlamada ve kabullenmede 

zorlanmamaktadır. Bunu Ģu örnekte görüyoruz: 

  “Paskalyada yumurta arama geleneğini de devralmışlardı. Anne bu 

dileklerini yerine getirerek, iki düzine yumurtayı bahçede saklamak üzere 

boyuyordu.”(s.79) 

 Roman kahramanımız Alman kültürünü benimsemiĢtir ve Alman dilinde 

kendini daha rahat ifade edebilmektedir. Ancak eserinde de yansıttığı gibi yabancılık 

hissi onu hala terk etmemiĢtir. Bu yabancılık hissi sadece Almanya için geçerli değil, 

Türkiye‟ye geldiğinde de kendini yabancı hissetmektedir. Çünkü Türkiye‟ye 

geldiğinde “Almancı‟‟, Almanya‟da yabancı (Ausländer) oluyor.  Yazar eserinde 

duygularını Ģu Ģekilde ifade ediyor: 

   “Kendimi ikiye ayrılmış gibi duyumsuyorum. Bir parçam burada, 

içeride hep sözünü duyduğum o “sarı hava‟‟ya, diğer parçam ise her gün 

yaşadığım çevreye ait. Vatanın ne olduğunu bilmiyorum. Belki düşmemek için 

bir tutanak.”(s.52)  

 Eserinde de ifade ettiği gibi roman kahramanımız kendini evrensel olarak 

görüyor, ayrım yapmadan tüm insanların sorunlarıyla ilgilendiğini ifade ediyor, 

                                                 
44

 ADORNO, W. Theodor (1990): Eleştiri Toplumu Üzerine Yazılar; Çev. M. Yılmaz Öner, Belge 

Yayınları Ġstanbul, s.17. 

 



 

51 

 

kendi milliyeti konuĢulduğunda saldırganlaĢıyor, sadece Türklerin sorunlarıyla 

uğraĢmayı dar kafalılık olarak görüyor. Buna rağmen roman kahramanımızın kendi 

kültürünü de araĢtırdığını aĢağıdaki örnekte görüyoruz: 

  “Her ne kadar aydın göçmenlerin dernekçi-hizipçi tutumlarını 

yerlilerle diyalogdan kaçınmak gibi algıladığı için onların çevresinden uzak 

duruyorsa da, kendisi Âşık Veysel‟den, Nazım Hikmet‟ten ve Yaşar 

Kemal‟den, Türk ozanlardan eserler topluyor, Ruhi Su‟nun, Arif Sağ‟ın 

müziklerini dinliyor, ressam Hanefi Yeter‟in, heykeltıraş Mehmet Aksoy‟un 

sergilerini geziyordu.”(s.41) 

 Roman kahramanımız iki kültürün de etkisi altında kalmıĢtır. Kültürlerarası 

bir etkileĢim söz konusudur. Bir taraftan yedi yaĢına kadar yaĢadığı Türkiye‟deki 

hayatı ve annesinin kızlarına öğretmeye çalıĢtığı Türk kültür değerleri, diğer taraftan 

sürekli iç içe olduğu Almanya‟daki yaĢantısı roman kahramanımıza iki kültür ile 

yaĢamayı öğretmiĢtir.      

 Eserimizde Türk kültürünü ve Alman kültürünü çağrıĢtıran çok sayıda objeler 

mevcuttur. Kitabın baĢlığı olan “Üç ġekerli Demli Çay‟‟zaten tek baĢına Türk 

kültürünü çağrıĢtırmaktadır ve ana motiflerden biridir. Çünkü bizim kültürümüzde 

çayın önemi çok büyüktür, bir de üç Ģekerliyse tadı baĢka hiçbir içecekte bulunmaz. 

Kahvaltıda çay içeriz, misafirlerimize öncelikle pasta böreğin yanında çay ikram 

ederiz, akĢam yemekten sonra çay içeriz,  dinlenmek için yorgunluk çayı içeriz ve 

bundan büyük keyif alırız, kıĢın üĢüdüğümüz zaman hemen çay içeriz, yazları 

özellikle de köylerde çayın harareti aldığına inanılır ve gölgede dinlenirken çay içilir, 

tadına doyum olmaz.  

 Eserde de bunu görüyoruz: 

 “En güçlüleri olan küçük dayı … kahvaltıda yarım mısır ekmeği, 

beyaz peynir, zeytin, süt kaymağını gül reçeliyle karıştırıp yer ve demli çayını 

içerdi.‟‟ (s.49) 

 “Mavi, yeşil ve kum sarısını seven Karadenizli bir arkadaşta güzel 

demli çay bulunurdu hep.”(s.69) 
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 “Salt bu çay kadar tadabildiğim bir anıyı nasıl 

tanımlayabilirim?”(s.72) 

 Çayın Türklerin temel içeceği olduğu gibi ekmek de temel gıdalarıdır. 

Yemeklerin yanında bol ekmek tüketilir. Eserde de gördüğümüz gibi Türk aile çok 

ekmek tükettiği için komĢuları tarafından eleĢtirilir. Bunun yanında ise maddi 

durumu iyi olan bir Alman ailenin de çok patates tükettiği için komĢuları tarafından 

eleĢtirildiği görülür: 

  “Köyde kimsenin özel yaşam hakkı yoktu. Örneğin biz günde bir kilo 

ekmek alırdık. Yiyecek başka şeyleri yok mu? Tete‟nin kız kardeşi birayı ve 

limonatayı çok içerdi. Yoksa o bir içkici miydi? Karşı komşu patatesi büyük 

çuvallarla ve yılda birçok kez ısmarlardı. Dolayısıyla, bol paraları olmasına 

karşın böyle yoksul bir menüye sahip oldukları için köyde adları cimriye 

çıkmıştı.”(s.74) 

 Almanlar ise çay yerine kahve içmektedirler.  Misafirlerine kahve ikram 

ederler, kahvaltıda kahve içerler, dinlenmek için kahve içerler. Roman kahramanımız 

ve kız kardeĢi de Almanların özellikle de Pazar günleri öğleden sonra kahve 

içmelerinden çok etkilenirler ve ailelerinin de aynı geleneğe uymalarını isterler: 

 “Keşfettikleri diğer bir gelenek de, peçetelerle, çiçeklerle ve mumlarla 

çok güzel kurulmuş bir masada, turtalar ve keklerle „kahve içmekti‟. Pazar 

günleri saat 15.00‟e doğru saçları yapılı anneler, ailenin diğer üyelerini, 

yaptıkları nefis pastalara çağırırlardı.” (s.81) 

 Kızlar kahve içmenin dıĢında Almanların diğer geleneklerinden de 

etkilenmiĢler ve ailelerinden de bu geleneklere uymalarını istemiĢler. Örneğin, 

paskalya‟da yumurtaların boyanması, sepetlerin hazırlanması, Noel‟de çam ağacının 

süslenmesi, akĢamları sıcak yemek yerine kahvaltı türü Ģeylerin yenmesi gibi.  

 Roman kahramanımız ve kız kardeĢi ne kadar da Alman kültürünün bazı 

özelliklerini benimseseler de yine öz kültürlerini korumaktadırlar. Örneğin, domuz 

etinden yapılıyor diye salam yemiyorlar: 
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  “Bu dana eti mi?‟ diye çıkıverdi büyüğün ağzından. „Hayır, domuz eti. 

Kendi kesimimiz! Hadi yesenize!‟ İnce ekmeğinin yarısından özendirici bir 

lokma daha kesti kadın. „Biz domuz eti yemeyiz ama‟, diye dillendi küçüğü. 

„Biz sığır eti yeriz. Kan sucuğu ve böyle şeyleri sevmeyiz‟, diye ekledi küçük 

burnunu kıvırarak.”(s.78) 

 Eserde kültürlerarası bir etkileĢim söz konusudur. Örneğin, hastane odasında 

doğumu bekleyen kadına doktoru Ģu sözleri söylüyor: 

   “Doktor, “olumlu düşünün‟‟ demişti. “Çocuğunuz her şeyi 

hissedecektir‟‟ Türkiye‟de hamile kadınlara güzel insanlara bakmaları 

öğütlenir.(s.11) 

 Eserde de gördüğümüz gibi insanların umutlarını Loto‟ya bağlaması da 

kültürlerarası etkileĢimden kaynaklanmaktadır. Roman kahramanımız Loto‟dan para 

kazanma hayalini Ģu sözlerle ifade ediyor: 

 “Düşünsene, Loto‟dan para kazanıyor ve bize bir saray alıyorum. 

Sonra, bir piyano öğretmenin oluyor, bale dersleri alıyorsun. Daha sonra, 

Londra yakınında bir yerde dünyanın en iyi yatılı okullarından birine 

gidebiliyorsun.”(s.16) 

Kızların babası Alman kültürüne ilgi duyduğu için Türk müziği yerine Alman 

müziği dinliyor ve kızlarına klasik dansları öğretiyor: 

 “Baharın ilk ışıklarıyla baba çalışmadığı hafta sonlarında hep, öğle 

saatlerinde Strauss Valsını koyardı pikaba.”(s.53) 

 “Daha onüçündeyken biliyordu klasik dansları. Baba her iki kızını da 

eğitmişti. Vals, samba, rumba ve tango. „Benim kızlarımın dans okuluna 

gereksinimleri yok. Onlar özel ders alıyorlar‟ derdi danstan nefessiz kalıp 

kendini divana bırakırken.”(s.57) 

 Türkiye‟yi baĢtan uca gezmiĢ olan yaĢlı bir Almanın Türk kültürüne ilgisi de 

bir kültürlerarası etkileĢim öğesi olarak dikkatimizi çekmektedir. YaĢlı Alman yan 
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odadaki plak koleksiyonunu göstererek Türk klasik ve halk müziği plaklarının da 

olduğunu ifade etmektedir: 

  “Müzik sever misiniz?” diye sordu adam. Kızlar başlarını salladılar. 

“Bende Türk klasik ve halk müziği de var.” Diye heyecanla anlatarak yan 

odaya geçti.” (s.62)                                  

  Eserde de gördüğümüz gibi her iki kültürün insanları birbirleriyle iç içe 

yaĢamakta, birbirinden bir Ģeyler öğrenmekte ve birbirinden etkilenerek 

yaĢamaktadırlar.  Ancak eserde gördüğümüz gibi Türklere ait bazı kültür değerleri 

Almanlara ters gelmektedir:   

 “Bir hafta sonu binada başka kimse olmadığından ondan un istemeye 

giden anneme bile unu olmadığını açmadan, kapı arkasından 

yanıtlamış.”(s.75) 

  KomĢuluk Türklerde çok önemli olduğu için bu davranıĢ Türklere çok ters 

gelebilir,  çünkü insanın en yakını komĢusudur. Bir hastalık, kaza veya baĢka bir 

kötü olay olduğunda insanın imdadına yetiĢecek olan ve en yakını olan yine 

komĢusudur. “KomĢu komĢunun külüne muhtaçtır‟‟atasözü Türklerde komĢuluğun 

ne kadar önemli olduğunun bir kanıtıdır. Hele kapıyı açmamak da Türklerde 

saygısızlık olarak görülebilir. Ancak Almanlara göre de komĢunun komĢudan un 

istemesi veya baĢka bir Ģey istemesi tuhaf olarak görülebilir.  

 Roman kahramanımız ne kadar da Alman kültürüne uyum sağlamıĢ ve 

benimsemiĢ görünse de, Gürsel AYTAÇ‟ın ifade ettiği gibi, “Almanya‟da yaĢayan, 

ama yabancılığını hep duyumsayan, iki kültür arasında kimlik sorunu çeken insanın 

dünyasını anlatmaktadır.‟‟ 
45

 

 AYTAÇ, göçmen yazarların eserlerinde iĢledikleri konuların, uyum güçlüğü, 

vatan hasretinden kimlik arayıĢına ve hatta bütün bunların ötesinde bugünün Alman 
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toplumunda yaĢanan günlük konulara kadar geniĢ bir yelpaze çizdiği görüĢünü dile 

getirmektedir. 
46

 

 Roman kahramanımızda kimlik sorunsalını belirgin olarak görmekteyiz, 

çünkü roman kahramanımız her iki kültürden de etkileniyor, iki kültürlü yetiĢiyor. 

Anne Türk gelenek ve göreneklerine bağlı bir insan olarak kızlarını Türk kültürüne 

göre yetiĢtirmeye çalıĢıyor, kızlar ise okulda, televizyonda ve çevrelerinde sürekli 

olarak Alman kültürüyle iç içe oldukları için daha çok Alman kültürüne özeniyorlar 

ve Almanlara uyum sağlıyorlar.  Roman kahramanımız büyüdüğünde ise sadece 

Türklerin sorunlarıyla ilgilenmeyi dar kafalılık olarak görüyor ve “ben evrenselim‟‟ 

diyor, fakat yine de Türk kültürünü temsil eden yazar, Ģair, müzisyen, ressam ve 

heykeltıraĢların eserlerini takip ediyor. 

 Roman kahramanımız Almanya‟daki yaĢam biçimini benimsemiĢtir ancak 

vatan özlemi çektiğini ve kültürlerin birbiriyle kaynaĢmasını arzu ettiğini baĢka 

ifadelerinde de gördüğümüz gibi doğum odasında yatarken karındaki bebeğiyle 

konuĢmasından çıkartabiliriz. Kızının babası da bir Avusturyalı olduğu için kızı üç 

kültürden de izler taĢıyacaktır. KonuĢmasında Ģunları ifade ediyor: 

 “Dedemlerin köyündeki tepeciği alır, oyuğun olduğu tarafı Dom‟a 

bakacak şekilde Ren kıyısına koyarız. Sonra mısır sarısı bir gölgelik yaparız 

yıldızlarla ve senin yerin yaparız burasını. Türkiye‟den renkli kilimler, 

Avusturya‟dan yumuşak kuştüyü yastıklar ve Almanya‟dan sevimli pelüş 

oyuncaklarla yeryüzünün en güzel tavanlı-yatağını yaparız.” (s.87) 

 Roman kahramanımızın hayali Almanların ve Türklerin huzur içinde 

yaĢamaları ve ön yargıların kalkmasıdır.   

 DEMĠRKAN‟ın bu eserinde Almanya‟daki Türk göçmen ailelerinin çeĢitli 

sorunlarını, Almanya‟daki göçmenler ve Almanlar arasındaki kültürlerarası 
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etkileĢimi kendi hayat hikâyesinden de esinlenerek çok duygulu bir Ģekilde dile 

getirmiĢtir.  

 Nilüfer Kuruyazıcı‟nın da ifade ettiği gibi Renan DEMĠRKAN “Çift-Kültürlü 

bir yazardır.‟‟
47

 

 

2. BaĢ Figürün Türkiye’deki Hayatı 

 

 Roman kahramanımız 1955‟te Ankara‟da doğmuĢtur ve yedi yaĢından beri de 

Almanya‟da yaĢamaktadır. Babası diğer göç eden çoğu iĢçi ailelerinin aksine bir 

devlet iĢletmesinde iyi konumda bir mühendis olarak çalıĢmasına karĢın yine de 

yüksek enflasyon, ülkenin iyi yönetilmemesinden dolayı ve çocuklarına daha iyi bir 

gelecek sağlamak için Almanya‟ya göç ettiğini eserde geçen Ģu cümlelerden 

anlıyoruz: 

 

 “Baba, bir devlet işletmesinde iyi konumda bir mühendis olmasına 

karşın aileyi geçindiremiyordu artık. Yiyici devlet sorumlularının kötü 

yönetimi, yüksek enflasyon, ödenemeyecek kadar yükselen un, yağ, et 

ayakkabı ve giysi fiyatları onu, karısı ve yakında okula başlama yaşları gelen 

çocukları için daha iyi bir yaşam aramaya zorluyordu.”(s.12) 

 

 Türkiye‟deki hayatını ise 30 yaĢlarında hamile olan ve hastane odasında 

doğumu bekleyen bir kadının düĢüncelerinin çocukluğundan baĢlayarak bugüne 

kadar devam eden yaĢantısını hatırlamasıyla öğrenmekteyiz. Çocukluğu yedi yaĢına 

kadar Anadolu‟nun bir köyünde geçmiĢtir. Köydeki hayatı büyük ebeveynlerin fındık 

bahçeleri, dut ağaçları ve koyun sürüleri arasında geçmiĢtir. Roman kahramanımız 

çok dindar olan büyük ebeveynlerini, akrabalarını hatırlamaktadır. DüĢüncelerinde 

zaman zaman Türkiye ve Almanya arasındaki karĢıtlıklara yer vermektedir. 

Türkiye‟de kız erkek iliĢkileri daha kısıtlı olduğu için gençlerin ailelerinden gizli bir 

vadide buluĢtuklarını görüyoruz: 

 

                                                 
47

 KarakuĢ-Kuruyazıcı, Gurbeti Vatan Edenler Almanca Yazan Almanyalı Türkler, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 2001, s.249. 
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  “Çok eskiden genç kız ve erkekler, yağmur yağınca her yanında gür ot 

biten “Tepecik”in köyün bakışlarından saklı nehire eğimli kısmında, bir oyuk 

kazmışlardı. Burada, “kendi yerleri”nde, haftada iki veya üç kez ilk 

söyleşilerinde, ilk serüvenlerinde buluşuyorlardı.” (s.46)   

 

 Oysa Almanya‟da Alman gençlerin ailelerinden çekinmeden rahat 

davrandıklarını görüyoruz: 

 

  “Onlar ancak en yakın çevrede bisikletle turlayabilirken, okul 

arkadaşları flört ederek, daha kısa eteklerle, utanmadan gençlerle okul 

bahçelerinde ve caddelerinde koşuşturuyorlardı.” (s.36) 

 

 Eserde de gördüğümüz gibi Türkiye‟de özellikle de köylerde aileler bir arada 

yaĢar. Gençler çalıĢır, yaĢlılar küçük çocuklara bakar ve ibadetlerini yaparlar. Eserde 

roman kahramanımızın annesinin de çocukluğundan beri hep çalıĢtığını Ģu Ģekilde 

görüyoruz: 

 

  “Taşralı bir genç kız olarak anne, önceleri ailesine hizmet etmek 

zorundaydı şimdi de kocasına. Aynı evde oturan, küçük görümcesinin de 

çamaşırlarını yıkar, ütüler, sevdiği yemekleri yapar ve odasını temizlerdi.” 

(s.98)   

 

 Türkiye‟de yaĢlılar el üstünde tutulur, çünkü onlar yaĢamları boyunca 

çocukları için çalıĢmıĢlardır ve yaĢlandıklarında artık dinlenmeye ve saygı görmeye 

hakları vardır. Eserde de bunu görüyoruz: 

 

 “Yaşlıya saygı, gençliğindeki dayanıklılığın ödüllendirilmesiydi. Yeni 

yetmeler saygıyla eğilerek, yaşlının uzattığı eli öperler, yolu kapamamak için 

kaldırım değiştirirlerdi. Ayrı masalarda yenilirdi yemek. Bazı yörelerde 

yaşlılar ve gençler ayrı odalarda bile otururlardı. Yaşlının ve güçten düşen 

bir insanın dinlenmeye, kahvede tavla oynamaya veya evde torununa 

bakmaya hakkı vardı.” (s.99) 
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 Özellikle de köylerde aileler bir arada yaĢama geleneklerini sürdürerek kıt 

kanaat geçiniyorlardı. Eserde bunu Ģu Ģekilde görüyoruz:  

 

 “En azından, kıt da olsa var olanları koruyabilmek için günlük 

çalışmanın yorup aşındırdığı, kuşakları büyük bir aileye dönüştüren, 

gençlerin davranışlarını yaşlıların kurallarının belirlediği ve bunların 

büyüyüp gelenekleşen bu kurallarla kendi çocuklarını zorladıkları bir yaşam. 

Geleneklerin devamında ve sağ kalabilme savaşından oluşan bir Mobile. 

Değişikler yalnızca dışarıdan gelebilir.(s.28) 

 

 Roman kahramanımızın 1960‟lı yıllarda çocukluğunun geçtiği Türkiye‟nin 

bir köyündeki insanların giyim kuĢamı daha çok sadedir. Kadınlar çocukların ve 

kendi giysilerini kendileri dikiyorlar veya örüyorlar, çünkü insanların alım gücü çok 

zayıf, elde ettikleri mahsulle kıt kanaat geçiniyorlar.  

 

 BaĢ figür Türkiye‟deki yaĢantısını anlatırken sürekli olarak Almanya‟daki 

yaĢantısıyla kıyaslar. Türkiye ile ilgili olarak Ģunları hatırlar:    

 

  “Günün her saatinde oturma – mutfak pencerelerinden taşan ve silme 

dolu minibüs ve taksilerdeki insanların havada asılı güzel ve çirkin kokularını 

da. Pazar çığırtkanlarının, klakson cümbüşünün, eskicilerin ve su 

satıcılarının, sayısız minarelerden haykıran imamların, sakat dilencilerin, 

yalınayak ayakkabı boyacılarının ve gazeteci çocukların sesler 

karmakarışlığını. Anlatılmaz güzellikteki güneş doğuş ve batışlarını, en basit 

köyü bile altın saraya dönüştüren dayanılmaz öğle sıcaklarını, üç şekerli 

demli çayda tavla oynayan ve sorunlarını paylaşan ihtiyarların 

kıraathanelerdeki ışıkları terk etmişlerdi.” (s.12) 

  

 Oysa roman kahramanımız ve ailesi Almanya‟da 250 nüfuslu bir köyün eski 

yapılı bir binasında yaĢar. YaĢadıkları yer bir köy olmasına rağmen küçük bir tren 

istasyonu var. Türkiye‟de köyler fazla geliĢmediği için kırsal bölgedeki insanlar daha 

iyi bir yaĢam için büyük Ģehirlere akın eder, bu durum büyük Ģehirlerde aĢırı 

yığılmalara neden olur. Bu da tabii ki beraberinde birçok sorun getirir. 
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 Eserde gördüğümüz gibi roman kahramanımızın çocuk olduğu 60‟lı yıllarda 

Türkiye‟deki yaĢam koĢulları biraz daha zordur, enflasyon yüksektir. Babası bir 

devlet kurumunda mühendis olarak çalıĢmasına rağmen, ailesine daha iyi bir gelecek 

sağlamak için Almanya‟ya göç ederler. Babasının hedefi çocuklarını Almanya‟da 

okutmak ve Türkiye‟ye dönerek ülke ekonomisi ve yönetimine katkı sağlamaktır: 

  

  “Kızlar bir üniversiteyi bitirmeliler, anne ve babalarıyla geri dönüp 

ülkelerin sosyal ve politik kalkınmasında birlikte çalışmalıydılar.” (s.12) 

 

 Türkiye‟de özellikle de kırsal kesimlerdeki ailelerde çocuk sayısı genellikle 

çok fazla olduğu için ve köylerde de iĢ çok olduğu için çocuklara küçük yaĢta 

sorumluluk verilir. Çocuklar eserde de gördüğümüz gibi o büyük arazilerde 

oynayacakları yerde, büyüklerin verdiği görevleri yerine getirirler:  

 

  “… düşükle ve ölü doğumlardan zayıflamış yatalak annenin yerini 

almış ve hayatta kalan kardeşlerine bakmak zorunda kalmış. Daha çocukken 

babanın yemeğini tarlaya taşımalı, kuyudan su çekmeli, eliyle çamaşırları 

yıkamalı, inekleri sağmalı, ahırı temizlemeliydi.” (s.28) 

 

 Türkiye‟deki insanlar daha esmer ve siyah saçlıdır. Çocuklar cılız ve solgun, 

utangaç ve içine kapanıktır. Roman kahramanımız kendini Alman kızlarıyla 

kıyaslamaktadır: 

 

 “Güzel Alman kızları gibi uzun boylu ve sarışın değilse bile en küçük 

konfeksiyon bedeniyle çok zarifti. Kendini bildi bileli demir eksikliği ve düşük 

tansiyonu vardı.” (s.19) 

 

 Roman kahramanımız yedi yaĢında Almanya‟ya gittiği günden sonra tekrar 

ondokuz yaĢında bir Alman erkek arkadaĢı ile birlikte arabalarıyla Türkiye‟yi 

gezmek için gelir. Erkek arkadaĢına doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği yerleri 

tanıtmak ister. Fakat kendisi de tanınmamak için büyük siyah gözlük ve eĢarp takar. 

Çünkü bir Türk kızın evlenmeden önce bir erkekle beraber olması üstelik de bir 

yabancıyla birlikte olması hiç de örf ve adetlere uygun olmazdı. Akrabalarından çok 

büyük tepki alırdı. Bu nedenle sessizce tekrar dönüĢ yoluna yönelirler, ancak 
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arabaları Ġstanbul‟da bozulur. Bir Türk genci onlara yardım için gelir ve arabaları 

tamir edilene kadar onlara kalmaları için yer gösterir. Bu Türk genci gece kıza 

tecavüz etmeye kalkıĢır, çünkü kızı hafife alır ve genç kıza Ģu Ģekilde hitap eder:  

  

 “Bir Almanla yapabiliyorsan benimle de yaparsın. Hadi gel 

nazlanma. Sen bir Türk değilsin artık,‟‟diyordu. (s.51) 

 

 Olaya genç kızın Alman erkek arkadaĢının hiçbir tepki göstermemesi de genç 

kızı çok kızdırır. Almanya‟ya döndüklerinde de yollarını ayırırlar.  

 

 Hamile kadın bu düĢünceler içindeyken Almanya‟daki sağlık hizmetlerinin 

çok geliĢmiĢ olduğunu düĢünür ve kendini Ģanslı görür. Oysa Türkiye‟de 1960‟lı 

yıllarda BaĢkentte bile yeterli sağlık hizmetleri yoktur ve insanların yaĢaması bir 

rastlantıya bağlıdır. Roman kahramanımızın annesi eserde de ifade edildiği gibi 

bebeğinin birini Ģu Ģekilde kaybetmiĢtir:  

 

 “1954 Mayısında, Ankara‟da devlet hastanesinde tek başına bir 

odada yatarken, annesinin de böyle zile gereksinimi olmuştur. Doğum 

bölümünde elli kadın için sadece bir hemşire vardı. … Bir rastlantı eseri 

oksijen çadırı doğum koğuşundaydı o akşam. Vakum ve kıskaçla aldılar 

çocuğu sönüp giden kadından. Anne ve çocuk da yaşadı. Dört yıl sonra, yine 

çok zor olan üçüncü kızın doğumunda, Ankara Devlet Hastanesi‟nde oksijen 

çadırı temin edilememişti. Çocuk öldü.‟‟ (s.63) 

 

 Türkiye‟de aileler genellikle topluca yaĢadıkları için birlikte piknik yaparlar, 

bir yakınına geçmiĢ olsuna giderler, düğüne giderler, asker uğurlarlar, hastaneye 

giderler vs. Eserde de gördüğümüz gibi hasta yakınları hastanede beklerken hastane 

koridorlarını doldurur ve orayı piknik alanına çevirirler: 

 

 “… bekleyen hasta yakınlarını teskin etmeye de koşuşturuyordu. 

Bekleme zamanını kısaltmak için yerlere yayılıp piknik yaparak 

bekleşenlerden, yolu açmaları için az mı istekte bulunurdu.” (s.63) 
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           Almanlar ise daha çok bireysel olarak birbirinden bağımsız kendi hayatlarını 

yaĢarlar.  

 

            Türkiye‟de kızlar için çeyiz hazırlanır. Kız evlenirken de çeyizi sergilenir ve 

tüm akraba ve tanıdıklar genç kızın çeyizini görmeye gelirler. Bu çok önemli bir 

gelenektir. Eserimizde de roman kahramanımızın Türkiye‟nin Güneydoğusundan 

gelen bir kız arkadaĢının onaltı yaĢında amcasıyla birlikte çalıĢıp çeyiz parası 

biriktirmesi için Almanya‟ya gönderiliĢi Ģu Ģekilde anlatılır:                                                                               

 

            “Ben onaltı yaşımdayken ailem, amcamla Almanya‟ya giderek, 

gözetimi altında iki yıl çalışıp para biriktirmeme ve sonra evlenmek üzere 

dönmeme karar vermişti. Üç kız kardeşin en büyüğü bendim ve üçümüzün de 

ailemin karşılayamadığı çeyize gereksinimlerimiz vardı.”(s.55)  

 

          Roman kahramanımız Almanya‟daki yaĢam Ģeklini ne kadar benimsese de ve 

kendini Alman kültürüne yakın hissetse de yine de yedi yaĢına kadar yaĢadığı 

Türkiye‟ deki hayatına özlem duymaktadır.  

 

 

3. Aile Yapısı  

 

           Eserimizdeki roman kahramanlarımızın aile yapısına geçmeden önce ailenin 

tanımını vermek istiyorum.  Aile “Ana - baba, çocuklar ve tarafların kan 

akrabalarından oluĢmuĢ ekonomik ve toplumsal bir birliktir”.48 

 

 Türklerde aile çok önemlidir. Geleneksel aile yapısında ailenin reisi babadır 

ve ailede babanın sözü geçer. Anne ailede denge oluĢturmaya çalıĢır, çocukları 

doğduktan sonra da bütün hayatını çocuklarına adar. Anne artık kendini geri planda 

bırakır ve neredeyse attığı her adımı çocuklarının iyiliğini düĢünerek atar. 

Çocuğunun tüm ihtiyaçlarını görse de ağladığında hemen kucağına alır, onu 

yatıĢtırmaya çalıĢır, ninniler söyler, dualar okur. Çocuk büyüdüğünde de anne ve 

                                                 
48 TEZCAN, Mahmut (1996): Cumhuriyetten Günümüze Türk Ailesinin Dünü, Bugünü Geleceği  

(Sosyo – Kültürel Açıdan), Ankara, s.1. 
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babası yine yanındadır. Evlenirken çocuklarının eĢyalarını alırlar, düğününü yaparlar, 

ellerinden geldiği kadar destek olurlar. Evlendikten sonra da yine aileler her zaman 

çocuklarını maddi ve manevi yönden desteklerler. Çocuklar da örf ve adetlerimize 

uygun davranmaya ve anne ve babalarına saygılı olmaya çalıĢırlar, yaĢlandıklarında 

da onları yanlarına alırlar ve onların hayır dualarını almaya gayret gösterirler.                                                                                                       

Oysa Almanlarda aile bireyleri birbirine fazla bağlı değildir. Aile bireyleri özgürce 

kendi hayatlarını yaĢarlar. Örneğin bir genç kız veya erkek onsekiz yaĢına geldiğinde 

ailesinin fikrini almadan evden ayrılıp kendi hayatına devam edebilir. Aile de buna 

itiraz etmez, çünkü artık kendilerini çocuklarının yaĢantılarından sorumlu 

hissetmezler ve çocuklarının da kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini 

düĢünürler. Aile iliĢkilerinde kopukluk görülür. Herkes kendi hayatını yaĢar. 

  

 Almanya‟ya göç eden Türk aile yapılarını incelediğimizde roman 

kahramanımızın ailesinin çok daha farklı bir yapıda olduğunu görürüz. Almanya‟ya 

göç etmiĢ bu ailede geleneksel Türk aile yapısının aksine otoriteyi baba değil de anne 

temsil eder. Annenin kızlarını sürekli yanlıĢ yollardan, arkadaĢlardan, çevreden 

korumak istediğini, onları sürekli uyardığını Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

 “Burada biz yabancıyız” diyerek çocuklara “uslu” olmaları için 

yükleniyordu. Kızlar ne okul gezilerine ne de öğrenci şenliklerine 

katılabiliyordu.” (s.29)  

 

 “Bu serbest, günahkâr yaşam tarzından, dokunulmamış şekilde, geri 

dönüşte sıfırdan başlamak istiyordu. Bir de şu kızları, kıyamet günü tehdidi 

altındaki Hippi döneminden sapasağlam kurtarıp, lise diplomalarını 

aldırabilse, en zoru atlatılmış olacaktı.” (s.30) 

 

 Anne kırsal kesimden gelen, büyük bir ailede yetiĢen, geleneksel değerlere 

bağlı bir kadındır. Bu nedenle kızlarını da Türk kültürü ile yetiĢtirmek istiyor, onlara 

Türk örf ve adetlerini, inançlarını öğretmeye çalıĢıyor. Anne burada”Mekke‟ye gitmiş 

bir adamın, bir hacının bu sofu kızı‟‟(s.30) rolündedir.  

 

 Anne namaz kılar, oruç tutar, Kuran okur ve dini bayramlarda ailesine özel 

yemekler hazırlar.  Kızlarını da aynı geleneksel aile kültürü içinde yetiĢtirmek ister. 
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Ancak kızları Alman okuluna gittikleri için ve çevrelerinde hep Almanlar yaĢadığı 

için Almanların yaĢantısından daha çok etkilenir.  Roman kahramanımız hep Alman 

kızları gibi özgür, onlar gibi ailesiyle her konuda konuĢmak, rahat olmak ister. Ancak 

roman kahramanının annesi geleneksel değerlere bağlı bir kadın olduğu için kızlarını 

hep korumaya çalıĢır. Çünkü Almanya‟ya geçici bir süre için gelmiĢlerdir. Amaçları 

para biriktirip, kızları da okulunu bitirince tekrar Türkiye‟ye dönmektir. Türkiye‟ye 

döndüklerinde de “biz namuslu kaldık‟‟diyebilmektir.“Burada biz yabancıyız‟‟ 

diyerek çocuklara “uslu‟‟ olmaları için yüklenir. Kızlarının ne okul gezilerine ne de 

öğrenci Ģenliklerine katılmasına izin verir ve bunu Ģu Ģekilde açıklar: 

 

  “Zamanla anlayacaksınız. Bir insan hiçbir zaman kökünü terk 

etmemeli. Burada hep yabancı olarak kalacağız.” (s.29) 

 

 Roman kahramanının babasının ise annenin aksine yurtlarda ve aile 

ortamından uzak büyüdüğü Ģu Ģekilde tasvir edilir: 

 

  “Çocuksu bir saflıkla, erken ölen anne-babasının veremediği yanıtları 

edebiyatta arıyordu sanki. Kültür dışında bir yuvası olamamış, haladan 

komşulara, amcadan uzak akrabalara, oradan oraya itilip kakılmış, ancak 

onüç yaşında, devlet yatılı okulunda, kalacak düzgün bir yeri olmuştu.” (s.35) 

 

 Devlet bursu ile okumuĢ ve makine mühendisi olmuĢ, zorunlu hizmetini 

tamamladıktan sonra da ailesinin daha iyi ekonomik koĢullarda yaĢamaları için ve 

okul çağına gelen kızlarının daha iyi eğitim alabilmeleri için Almanya‟ya göç 

etmiĢtir. Baba teknik alanda eğitim görmüĢ olmasına rağmen Alman dilini iyi bilen, 

sanata, müziğe, edebiyata karĢı çok ilgi duyan, klasik müzik dinleyen, batılılaĢmıĢ bir 

kiĢilik sergilemektedir: 

 

 “Baba çalışmadığı hafta sonları hep, öğle saatlerinde Straus Valsini 

koyardı pikaba.” (s.53) 

 

 Almanya‟ya göç eden çoğu ailenin aksine roman kahramanımızın babası 

geleneksel Türk aile yapısındaki otoriteyi temsil etmiyor, tam aksine babaları 

kızlarının Alman kültürüne uyum sağlamalarında yardımcı oluyor. Kızlarına vals, 
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samba, rumba, tango gibi dansları öğretiyor. Kızları da çok istedikleri halde babanın 

parasızlıktan kızlarını bale kursuna gönderemediğini görüyoruz:  

 

  “Baba her iki kızını da eğitmişti. Vals, samba, rumba ve tango. 

“Benim kızlarımın dans okuluna gereksinimleri yok. Onlar özel ders 

alıyorlar” derdi danstan nefessiz kalıp kendini divana bırakırken. Kızlar bale 

dersi için yalvarmışlardı, ama paraları yetişmemişti.” (s.57) 

 

 Türk ailelerinde küçükten çocuklara sorumluluk verilir kızlar annelerine 

yardım eder, büyük çocuk küçüğe bakar, derslerinde baĢarılı olma zorunluluğu 

hissedilir. Almanya‟ya göç eden Türk ailelerin amacı kısa sürede para kazanıp, 

çocuklarının geleceğini güvence altına aldıktan sonra tekrar memleketlerine 

dönmekti. Bunun için anneler de çalıĢmaya baĢladı. Eserde de gördüğümüz gibi:  

 

 “Çocuklar evdekilerin umutlarını boşa çıkarmamak için uğraşıyorlar, 

iyi notlar getiriyorlardı. „Düzenli‟  ve „uslu‟ydular. Özellikle büyüğü, 

şimdiden küçüğün ders çalışmasına yardımcı oluyor, öğle yemeğini 

hazırlıyordu. Bu yeni ve pahalı yaşam için anne ve babası para kazanırken o 

kardeşine bakıyordu.” (s.15) 

 

 Kızları bir taraftan annelerinin baskısı altında kalmaktadırlar, diğer taraftan 

da yabancı oldukları için Alman arkadaĢları tarafından dıĢlanmaktadırlar. 

 

 “Diğer kızların sırlarına ortak edilmemişti. Ayrıca çevrelerinde de 

sessiz, düzenli, uyumlu, saygılı bir aile hayatı sergiledikleri halde Almanlar 

için “Sarımsakobur‟‟ ve “Cimri Türkler‟‟diler.‟‟ (s.15) 

 

 Baba boĢ zamanlarında çalıĢma odasında oturur ve kızlarının geleceği ile 

ilgili olarak Ģu planları yapardı: 

 

 “Yaşam tatsız sürprizlerle karşılaşmadan, güvenilir bir süreklilik 

izlemeliydi. Kızlar bir üniversiteyi bitirmeliler, anne ve babalarıyla geri 

dönüp ülkelerinin sosyal ve politik kalkınmasında birlikte 

çalışmalıydılar.”(s.36) 
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 Kızlar ise aileleri tarafından çok fazla korunduklarını düĢünüyorlardı, diğer 

taraftan da Alman ailelerdeki açık beraberliği kayıtsızlık olarak yorumluyorlardı.  

 

 Ergenlik çağına geldiklerinde ise annelerinin “artık kadınsınız‟‟demesi, 

kızlarda tehdit edici bir iz bırakır. Bu nedenle de kızlar ergenlik döneminin getirdiği 

sıkıntıları aileleriyle paylaĢmazlar, çünkü utanırlar. Oysa Alman okul arkadaĢları 

aileleriyle her Ģeyi açık kalplilikle konuĢabilir, giyim kuĢamlarına ve hareketlerine 

bir kısıtlama getirilmeden özgürce hayatlarına devam eder, erkek arkadaĢlarıyla 

utanmadan flört ederler.  Roman kahramanımız ve kız kardeĢi ise içlerine kapanır ve 

onları anlayan ve her Ģeyi rahatça konuĢabilecekleri bir ailenin hayalini Ģu Ģekilde 

kurarlar:      

  

  “Ah ne olur biriyle konuşabilsem”di. Düşlerinde her biri, kendi 

ailelerinden daha değişik yeni bir aile yaratıyorlardı.” (s.36)   

                

 Türkler akĢamları sıcak yemek yedikleri halde almanlar akĢamları kahvaltı 

türü ekmek arası Ģeyler yerler. Kızları da onlara özenir ve eserde de gördüğümüz gibi 

akĢamları ekmek arası Ģeyler yemek isterler. 

 

 “Çocuklar evde anne ve babalarını sıkıştırıyorlar, desenli kahvaltı 

tahtaları, ince dilimlenmiş ekmek, limonata-gazoz ve en önemlisi üçgen 

paketçiklerde yumuşak peynir istiyorlardı.” (s.78) 

 

 Anne ve baba akĢamları sıcak yemek yerken ve yanında su içerken kızlar 

Almanların tarzında kahvaltı yaparlar. 

        

 Aynı Ģekilde Paskalyada yumurta arama geleneği de çocukların ısrarı üzerine 

devralınır. Anne çocukların bu dileklerini yerine getirmek için yumurtaları boyar ve 

içi çikolata dolu bir sepet hazırlar. Eserde kızların sevinci Ģu Ģekilde dile getirilir: 
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 “Şimdi diğer çocuklar gibi okul sandviçlerini, sarı veya kırmızı bir 

yumurtayla masaya koyabiliyor ve söyleyecek bir sözleri oluyordu diğerlerine 

karşı. O günden başlayarak artık her paskalya zamanı onların da evinde 

içinde çikolata tavşanlar ve pelüş civcivler olan bir sepet olurdu sahanlıkta.” 

(s.79) 

 

 Türk ailenin Noel için eve cam ağacı alıp süslemeleri, birbirlerine hediyeler 

almaları, Almanların geleneklerine uygun olarak Pazar günleri düzenli olarak saat 

15.00‟de bütün aile üyeleriyle buluĢup, güzel süslü bir masada turtalar ve keklerle 

kahve içmeleri gibi gelenek ve göreneklerin yavaĢ yavaĢ benimsenmeye baĢlandığını 

görüyoruz: 

 

  “Keşfettikleri diğer bir gelenek de, peçetelerle, çiçeklerle ve mumlarla 

çok güzel kurulmuş bir masada, turtalar ve keklerle „kahve içmekti‟. Pazar 

günleri saat 15.00‟e doğru saçları yapılı anneler, ailenin diğer üyelerini 

yaptıkları nefis pastalara çağırırlardı. Çocuklar oyunlarını, erkekler araba 

yıkamayı, bahçe işlerini veya kilerde uğraştıkları hobilerini yarım 

bırakırlardı. … Nihayet anne de ördüğü yünü bir kenara bırakıp, yemiş ve 

jelâtinle turta tabanı hazırlayarak, krema çırpıp kahve ve kakao servisi 

yapmaya başladı. Sonunda Pazar öğleden sonraları, kendilerinde de düzenli 

„kahve içilir‟ oldu.” (s.81) 

   

 Bu Ģekilde kültürlerarası bir etkileĢim söz konusudur. Anne ne kadar da kendi 

kültürlerini öğretmeye çalıĢsa da çocuklar çevresindeki komĢularından ve 

arkadaĢlarından etkilenerek Almanlar gibi yaĢamak isterler. Çünkü çocuklar 

çevrelerindeki olaylardan etkilenirler. ArkadaĢlarından ve çevreden kabul görmek 

isterler.  

 

 Sadece anne kendi kültür değerlerini öğretmeye çalıĢır. Baba zaten Klasik 

Alman müziği hayranı olduğu için Türk müziği dinlemez. Alman yazarların 

kitaplarını okur.   

 

 Annenin bütün direnmelerine karĢın roman kahramanımız sonunda annesinin 

baskısına dayanamayıp evden kaçar ve erkek arkadaĢının yardımıyla çatı katında tek 
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odalı bir eve taĢınır. Bunun üzerine genç kızın anne ve babası hastalanır ve kızlarını 

ret eder. Oysa onların amaçları çocuklarını okutup tekrar Türkiye‟ye dönmekti. 

Böylece çocukları eğitimli insanlar olarak ülke kalkınmasına yardımcı olacaklardı. 

Ancak roman kahramanımız büyüdüğünde Alman kültürüne öyle bir adapte olur ki, 

artık Türkiye‟ye dönmek istemez. Zamanla da ailenin kontrolünden çıkıp kendi 

ayakları üzerinde durmak ister. 

 

 Türk aile yapısında büyüğe saygı duyulur, çünkü büyük veya yaĢlı insan 

gençliğinde hep çalıĢmıĢ, ailesinin geçimini temin etmiĢtir. Bu nedenle de 

yaĢlandığında artık dinlenmeye, saygı görmeye hakkı vardır. Artık gençler ona 

bakacak, hizmet edecektir. YaĢlı insana saygıyı Ģu ifadelerde görüyoruz:  

 

  “Yaşlı insanın bir ağırlığı vardır! Yıllarca her bir tahıl tanesi için 

toprakla savaşmış, sarı sıcağa dayanmış gökyüzünden sabırla bir damla suyu 

beklemişti. Her gün keçilere yeni çalılık aramış, ineklere saman toplamıştı. 

Yoksa aç kalırlardı. …”Yeni yetmeler saygıyla eğilerek, yaşlının uzattığı eli 

öperler, yolu kapamamak için kaldırım değiştirirlerdi. …Yaşlının ve güçten 

düşen insanın dinlenmeye, kahvede tavla oynamaya veya evde torununa 

bakmaya hakkı vardı.” ( s.99) 

 

 Eserde Türk aile hayatında aile büyükleri el üstünde tutuldukları halde 

Almanlarda genç insanlara daha fazla önem verilir. Bunu Ģu ifadeden anlıyoruz: 

 

  “Burada genç, eğitim görmüş, dinamik insanların bir ağırlığı vardı. 

Düşkünler evinden resimler, korkutuyordu onu.” (s.99) 

 

 Almanya‟da yaĢlılar yaĢlandıklarında huzur evlerine yerleĢir, çocukları onları 

ara sıra ziyaret eder, yaĢlılar da bunu fazla önemsemez. Oysa Türk ailelerinde 

yaĢlılar kendini itilmiĢ gibi hisseder ve çocukları da mecbur kalmadıkça onları 

huzurevine göndermek istemez. YaĢlılar artık evde dinlenir ve torunlarına bakar. 

 

 Roman kahramanımız ise Almanya‟yı kendine vatan olarak seçer ve eğitimini 

tamamladıktan sonra da orada kalmaya karar verir. Anne ve baba da memleketlerine 

döndüklerinde kendilerini artık yabancı hissederler ve nihayetinde onlar da 
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Almanya‟yı vatan olarak seçer ve çocuklarının ve torunlarının yanında olmaya karar 

verirler, çünkü Türklerde aile bağları çok güçlüdür. Anne ve baba çocuklarını yalnız 

bırakmak istemez, torunlarını sevmek ve büyütmek isterler. Anne bunu Ģu Ģekilde 

ifade eder: 

 

 “Torunlarımıza Hacivat‟la Karagöz‟ün esprili hikâyelerini 

anlatmalıyız.” (s.100) 

 

 Roman kahramanımızın annesi Alman damadını kabul eder, ancak ona Ali 

ismini takar. 

 

 

4. Ekonomik Durum 

 

 Ġkinci Dünya SavaĢında yenik düĢen Almanya‟nın her tarafı yakılıp yıkılmıĢtı 

ve genç erkek nüfus azalmıĢtı. Almanya‟nın tekrar inĢası ve kalkınması için iĢgücüne 

ihtiyaç vardı. Bu nedenle de Almanya 1955-68 tarihleri arasında Akdeniz ülkeleriyle 

iĢçi alımı anlaĢmaları yapmıĢ, 30 Eylül 1961‟de imzalanan Ankara SözleĢmesiyle de 

Türkiye‟den iĢçi göçü baĢlamıĢtır.
49

  

 

 Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın en baĢta ekonomik olmak üzere neden olduğu 

sıkıntılardan Türk toplumu da payına düĢeni almıĢtır. Türkiye savaĢa katılmadığı 

halde harcamalarının büyük kısmını askeri alanda yapmasının özellikle ekonomide 

büyük ölçüde sıkıntı yaĢanmasına neden olmuĢtur.  Doğal olarak da ülkede 

sanayileĢme ve kalkınma gerçekleĢtirilememiĢtir. Nüfusun büyük bir kısmı köylerde 

yaĢıyor, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyordu. ġehirlerde de yüksek enflasyon, 

kötü devlet yönetimleri insanların geleceklerinden endiĢe duymalarına neden 

oluyordu.  

 

 Roman kahramanının 1962‟de ailesiyle birlikte Almanya‟ya göç ettiği 

dönemde Türkiye‟de yüksek enflasyon varmıĢ, iĢsiz insan çokmuĢ ve insanlar geçim 

sıkıntısı çekiyormuĢ. Babası devlette iyi bir konumda çalıĢmasına rağmen kızlarının 

                                                 
49

 ġAHĠN, Birsen (2010): Almanya‟daki Türkler, Phoenix Yayınları Ankara, s.35. 
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geleceğinden endiĢe duymuĢtur ve eğitim yaĢına gelen kızlarına daha iyi bir gelecek 

sağlamak için Almanya‟ya göç etmiĢtir. Eserde bunu Ģu cümleyle anlıyoruz: 

 

  “Yiyici devlet sorumlularının kötü yönetimi, yüksek enflasyon, 

ödenemeyecek kadar yükselen un, yağ, et, ayakkabı ve giysi fiyatları onu, 

karısı ve yakında okula başlama yaşları gelen çocukları için daha iyi bir 

yaşam aramaya zorluyordu.” (s.12) 

 

 Almanya‟ya çok geliĢmiĢ ve modern bir ülkeydi, Türkiye ise daha geliĢmekte 

olan bir ülkeydi. Almanya‟nın en küçük köylerinde bile tren istasyonları, sigara 

otomatları vs. vardır. Oysa o dönemde Türkiye daha az geliĢmiĢtir:  

 

 “Pazar çığırtkanlarının, klakson cümbüşünün, eskicilerin ve su 

satıcılarının, sayısız minarelerden haykıran imamların, sakat dilencilerin, 

yalınayak ayakkabı boyacılarının ve gazeteci çocukların sesler 

karmakarışlığını.” (s.12) 

 

 Daha iyi bir gelecek için Almanya‟ya göç etmek isteyen insanlarımızın yaĢadığı 

sıkıntılar eserde Ģu Ģekilde anlatılmaktadır: 

 

 “İstanbul‟a gelmiş, başvuru bürosunun önünde bekleyenlerin sonsuz 

kuyruğunda sıraya girmişti. Siyatik kremleri, göz damlaları satarak, 

bekleşenlerin alınmama korkularından yararlanıp ticaret yapan ayaküstü 

satıcılar, burada da vardı. Ayaküstü, para karşılığı kan basıncı ölçerek 

sarımsak alınması salık veriliyordu.” (s.67) 

 

 “Belki de Alman doktorların uzak yörelerden gelmiş bu zavallı 

köylüleri ağız maskesi ve parmak uçlarıyla muayene ederek, hayvan sürüleri 

gibi bir koğuştan diğerine itiştirmelerinin nedeni buydu. Kömür ocakları, 

otomobil endüstrisi ve sayısız başka fabrikanın siparişlerini yetiştirebilmek 

için Türkiye‟den getirttikleri toy işçilerin tamamen sağlıklı olmaları 

gerekiyor. Durmadan yığılıp kalan insanlar taşınıyordu dışarıya. Teşhis: 

Çürük. Ne var ki onlar çoktan tüm varlıklarını yeni bir yaşam yolculuğu için 

paraya çevirmişler bile.” (s.68) 
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 Buna karĢılık Almanya ise Ģu Ģekilde tasvir edilmektedir:  

 

 “Temiz geniş caddede balkonları çiçekli bakımlı evlerin,  çizgilerle 

belirlenmiş araba park yerlerinin ve her ikinci sokak lambasındaki çöp 

sepetleri boyunca izliyorlardı babalarını.” (s.14) 

 

 Roman kahramanının annesi yukarıdaki alıntıda anlatılan Almanya‟daki 

düzen ve tertipten öyle etkilenmiĢti ki kırmızı ıĢığı bile görmemiĢtir: 

 

                         “Ağzı şaşkınlıktan açık “Ne de güzel‟‟derken dehşete düşüvermişti 

anne bir arabanın ani frenle çıkardığı lastik sesinden. Açılan camdan 

homurdanan bir surat:‟‟Hey sen görmek yok ışık kırmızı!?‟‟ (s.14) 

 

 Kızlarının da bu düzen ve tertipten aynı Ģekilde etkilendiğini görüyoruz:     

 

 

 “Kızlar, bitişik düzen evin yeşil, tekdüzen kesilmiş çimlerini 

okşuyorlardı elleriyle. Kırmızı, üçgen tabela, beyaz harfleriyle basmayı ve top 

oynamayı yasaklıyordu. Kentin varoşlarının birindeki bu bahçeyi korumak 

için oyunlarını birinci kattaki iki odalı evlerine taşıdılar.” (s.14) 

 

 Almanya‟da iĢ vardı. Bu yeni ve pahalı yaĢam için anne ve babanın çok 

çalıĢması gerekiyordu. Anne ve baba çalıĢırken de büyük kız kardeĢ, küçük kız 

kardeĢine bakıyordu, derslerinde yardımcı oluyor yemeğini hazırlıyordu, çünkü 

çocukların okulu bitince ülkelerine dönmek niyetindeydiler.  

  

 Eserde gördüğümüz gibi 1950‟li yıllarda Türkiye‟deki sağlık sektöründeki 

yetersizlikler nedeniyle çok sayıda insan hastaneye yetiĢtirilemeden ölüyordu. 

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle de hastalara yeterli sağlık hizmetleri 

verilemiyordu. Almanya ise o dönemde itibaren diğer alanlarda olduğu gibi sağlık 

sektöründeki sorunlarını da çözmüĢtür. Doktor ve hemĢire sayısı yeterlidir ve 

insanlar kendini Almanya‟da daha güvende hissediyor. Hastanede yatan roman 

kahramanımız annesinin kız kardeĢinin doğumunda yaĢadıkları zorlukları Ģu Ģekilde 

hatırlıyor: 
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 “1954 Mayıs‟ında, Ankara‟da devlet hastanesinde tek başına bir 

odada yatarken, annesinin de böyle bir zile gereksinimi olmuştu. Doğum 

bölümünde elli kadın için sadece bir hemşire vardı. Ek olarak koridorları 

dolduran acil vakalara, telefonlu başvuruları yanıtlamaya ve bekleyen hasta 

yakınlarını teskin etmeye de koşuşturuyordu. (s.63) 

 

 Diğer taraftan da köyde yaĢayan bir Kürt arkadaĢının annesinin doğum 

yapmak için en yakın kasabadaki doktora giderken yaĢadığı acıları Ģu 

hatırlamaktadır: 

 

  “Bir Kürt arkadaşı annesinin, ilk çocuğunu en yakın kasabaya 

doktora giderken yolda, ikincisini doktor beklerken, üçüncüsünü de erken 

kanamayı durduramadıklarından kaybettiğini anlatmıştı.” (s.64)  

  

 Ayrıca köylerde yeterli vasıta bulunmadığı için hastalanan çocuğun at 

arabasıyla hastaneye götürüldüğünü görüyoruz: 

 

 “Renkli bir battaniyeye sarmalayarak, at arabasıyla hastaneye 

götürdüler onu.” 

 

 Eserde gördüğümüz gibi okula gitmek isteyen bir çocuğun okul mesafesi çok 

uzak olduğu için amcasının yanında kalması da yine ülkenin ulaĢım araçlarının 

yeterli olmadığının bir göstergesidir: 

 

  “Her sabah iki saatlik yolu gitmek zor olacağından amcasında 

kalacaktı. Birbirine yakın gözleri ve şüpheci bakışlarıyla bu küçük esmer 

çocuk, amcasının bir çeşit büfe olan dükkânında yatacaktı.” (s.64)              

 

  Oysa o dönemde eserde de gördüğümüz gibi Almanya‟nın köylerinde bile 

tren istasyonları vardır: 

 

  “Yeni ev, kalın duvarlı ve bakımsız büyük bahçeli eski yapı bir 

binaydı. 250 nüfuslu bir köyün ucundaki üç binadan biri. Elli metre sağda, 

kırmızı-beyaz bariyerli, küçük bir tren istasyonu vardı.”(s.15) 
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 Ne yazık ki Türkiye‟de özellikle de doğu bölgelerimizde hala okuluna bir saat 

yürüyerek giden öğrenciler vardır. Ancak son yıllarda Türkiye‟de baĢta sağlık 

sektörü olmak üzere çok olumlu geliĢmeler oldu. Maddi gücü yetersiz olan insanlar 

da devletin onlara sağladığı birçok imkânlardan yararlanabiliyor, okumak isteyen 

çocuklara burslar veriliyor, sağlık güvencesi yeterli olmayan ailelere yeĢil kart 

veriliyor. Oysa o dönemde eserde de gördüğümüz gibi kâğıt kalem bile yetersizdir:  

 

 “Küçük çocuk meraklı olduğundan ve diğer çocuklarla 

kıyaslandığında daha severek okuyup yazdığından, müdür ona bir 

kurşunkalem, bir silgi ve sarı sayfalı bir defter armağan etmişti.” (s.65) 

 

 Almanya‟daki insanlar ister Ģehirde yaĢasın ister köyde, teknolojinin tüm 

imkânlarından yararlanabiliyor. 250 nüfuslu bir köyde bile tren istasyonu var. Oysa 

1960‟lı dönemlerde Türkiye‟nin birçok köyünde elektrik su yoktu. Bugün bile hala 

elektriği suyu olmayan köyler vardır. Bu nedenle de Türkiye‟de köyden kente çok 

sayıda insan taĢınmaktadır. Çünkü köyde yaĢamak daha zor, okullar yetersiz, ulaĢım 

yetersiz, sağlık hizmetleri vs. yetersizdir.  

 

 Roman kahramanımızın annesi Türkiye‟deki ailesine çamaĢır makinesi 

almaları için para gönderiyor. Ancak eserde de gördüğümüz gibi köylerde yeterli 

elektik ve su tesisatı olmadı için çamaĢır makinesi yerine gazlı fırın alıyorlar: 

 

 “Artık su çekip elde çamaşır yıkayarak kendilerini yormamalıydılar. 

Ama elektrik yalnızca köyün tek caddesine getirilmişti, akarsuları ise henüz 

yoktu. Abisi, tüm bunların daha bir on yıl alabileceğini, onun yerine gazlı bir 

fırın aldıklarını yazıyordu yanıt olarak. Böylelikle yazın yemek pişirmek için, 

soba yakmalarına gerek kalmamıştı artık.” (s.31) 

 

 Roman kahramanımız 1960‟lı yıllarda Türkiye‟de iĢ olasılığı kıt olduğu için 

insanlarımızın Almanya‟ya göç etmesinden dolayı devleti sorumlu tutmaktadır ve 

eserde bunu Ģu Ģekilde ifade etmektedir. 
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  “Türkiye‟deki Güçler sorumluluk bilinciyle davransalardı, insanlara 

iş olasılığı yaratır, onları adam başı 640 Mark‟a satmazlardı.” (s.53) 

 

Roman kahramanımızın annesi ve babası yirmi yıl sonra tekrar Türkiye‟ye 

kesin dönüĢ yapmak için döndüklerinde ülkenin ekonomik durumunda fazla bir 

değiĢiklik olmadığını Ģu cümlelerden anlıyoruz: 

 

 “Dişsiz dilencilerin ve eskicilerin, yalınayak ayakkabı boyacılarının 

ve su satıcılarının sayısı artmıştı. … Kaçak derme-çatma binaların biri 

üzerine yıkılır korkusuyla durmadan kaldırım değiştiriyordu.” (s.98) 

 

Türkiye ve Almanya‟nın 1960‟lı yıllardaki ekonomik durumunu 

kıyasladığımızda eserde de gördüğümüz gibi Almanya‟daki ekonomik Ģartlar çok 

daha iyi durumdadır. En önemlisi de Almanya‟da iĢ vardır. Bu nedenle de çok sayıda 

insanımız gelecekte çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için baĢta Almanya 

olmak üzere Avrupa ülkelerine göç etmiĢtir. 

 

 

5. Din 

 

 Roman kahramanımızın annesi geniĢ ve dindar bir aileden gelir. Almanya‟da 

da dini gelenek ve göreneklere göre yaĢadığını görürüz: 

 

  “Mekke‟ye gitmiş bir adamın, bir hacının bu sofu kızı, her şeyden 

önce dini çevresini kaybetmişti burada. Yalnız dua ediyordu. Oruç tutan ve 

özellikle Ramazan – Kurban bayramlarını gösteren Arap takvimiyle 

yaşamakta direnen, sadece kendisiydi ailede. Yenerek asla bitmeyen bir 

düzine bayram yemeğini tek başına hazırladı. Tüm gücüyle bugüne karşı 

direniyor, yeşil atlasa sarmalanmış Kuran‟ın Arapça surelerine sığınıyordu.” 

s.30)  

 

 Anne kızlarına da dini eğitim vermeye çalıĢır. Kızları ise daha çok 

Almanların yaĢantısından etkilenir ve onlara özenirler. Ancak roman kahramanımız 

doğum anında hep çocukken köydeki büyük ebeveynlerinin ve diğer aile bireylerinin 
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aile yaĢantısını ve özellikle dini inançlarını düĢünür ve onlardan etkilenir. Çünkü bu 

insanlarda tamamen Allah‟a teslimiyet söz konusudur.  Ninesi bunu Ģu Ģekilde ifade 

etmektedir: 

 

  “Allah büyüktür. Alan da veren de odur derdi alçak gönüllülükle, 

beyaz başörtüsünü düzelterek‟‟. (s.17) 

 

 Ninesi hayatının büyük bir bölümünü yatalak olarak geçirdiği halde 

durumundan Ģikâyet etmez ve kadere inancını Ģu Ģekilde dile getirir: 

 

  “Kısmet, Allah‟ın yardımıyla hep devam etti derdi‟‟. (s.17) 

 

  Ġslam‟ın Ģartlarından biri kadere inanmaktır. Bu nedenle de roman 

figürümüzün büyükannesi kaderini kabul eder ve yaĢantısından Ģikâyet etmez, çünkü 

Allah tarafından gelen kaderini değiĢtiremeyeceğini bilir.  

 

 Roman kahramanımızın annesi de çocukluğundan beri ağır çalıĢtığı için 

büyüklerin çizdiği kader çizgisine Ģu Ģekilde inanır: 

 

  “Tüm çocuklar kaçınılmaz, çizilmiş bir kadere inanıyor ve sofu baba 

da bunu Kuran‟dan ayetlerle onaylıyordu: Her şey alın yazısıdır. Kızın da, 

gerçi daha sonra ama öbür dünyada daha mutlu bir yaşama kavuşmak için 

görevlerle dolu bu yolu gitmek gerektiğinden kuşkusu yoktu.” (s.28) 

 

 Namaz kılmak Ġslam‟ın Ģartlarından biridir bu nedenle de Müslümanlar 

namaz saatlerini kaçırmamak için yakın bir cami bulamazlarsa da müsait buldukları 

bir yerde de namazlarını kılabiliyorlar. Eserimizde de namaz motifini yaygın olarak 

görmekteyiz: 

 

 “Birden yolda yoktan varolmuşcasına, eşeği oldukça yüklü, başı gri 

sarıklı, bağdaş kurmuş, bakışları kendisinin geldiği yönden yaşlı bir adam 

beliriverdi. … Ama „hiçbir yerden‟ gelen bu yaşlı adam, çevresiyle 

ilgilenmiyordu. Az sonra ellerini göbeğinde bağlayıp öğle namazına durdu.”  

(s.18) 
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  “Annesi, Mekke‟ye gitmiş bir adamın, bir hacının bu sofu kızı, her 

şeyden önce dini çevresini kaybetmişti burada. Yalnız dua ediyordu. Oruç 

tutuyor, Ramazan ve Kurban bayramlarını yaşatmaya çalışıyor, Kuran‟dan 

sureler okuyor. Tüm gücüyle bugüne karşı direniyor… “Biz namusumuzu 

korduk. Geri döndüğümüzde kimse bizi parmağıyla gösteremesin.‟‟ Bu 

serbest, “günahkâr‟‟ yaşam tarzından, dokunulmamış şekilde, geri dönüşte 

sıfırdan başlamak istiyordu.” (s.30) 

 

 Aynı Ģekilde de yüksek tansiyon hastası olan küçük dayısı, doktorların 

uyarılarına kulak asmamaktadır, kendini sakınmamaktadır ve Ģu Ģekilde 

konuĢmaktadır:  

 

  “Beni yaratan da, alacak olan da Allah‟tır‟‟derdi. Erkenden, saat 

dörtte kalkar, namazını kılar, kahvaltıda yarım mısır ekmeği, beyaz peynir, 

zeytin, süt kaymağını gül reçeliyle karıştırıp yer ve demli çayını içerdi.” 

(s.49) 

 

 Tabii ki her Ģey Allah‟tandır ancak buna dayanarak insanın kendini 

bırakması, tedbirini almaması çok yanlıĢtır. Ġslam dininde imanın Ģartlarından biri 

kadere inanmaktır, ancak bu benim kaderim deyip, önlem almamak da yanlıĢtır. 

Türkiye‟deki kırsal kesim insanları dini bilgileri daha çok büyüklerinden 

öğreniyorlar, daha geniĢ kapsamlı bir dini bilgiye sahip olamıyorlar, bu nedenle de 

ailelerinden öğrendikleri bilgileri uyguluyorlar (aslında bunların Ġslam dininde yeri 

yoktur). Örneğin, kuduz bir köpeğin çocuğu ısırdığında ailesi onu hastaneye 

götürmüyor, kurĢun döktürüp, kötü cinleri dağıtmak için hocalar getirdiler, yaĢlı 

kadımlar köklerden ilaç yaptılar, çünkü köyden baĢka bir çocuk hastanede kuduzdan 

ölmüĢtür. 

 

 Bu tür inanıĢlar batıl inanıĢlardır ve Ġslam‟da yeri yoktur. Kırsal kesimde 

yaĢayan insanların eğitim düzeyi genellikle daha düĢük olduğu için bilgisizlikten 

hâlâ bu tür yollara baĢvurabiliyorlar.  
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 Ġslam „da Kuran‟da belirlenen bazı kurallar ve Ģartlar çerçevesinde kurban 

kesilir, ancak dinle ilgili olmayan bazı adetler gelenek haline gelmiĢtir, örneğin, 

adına kurban kesilen çocuğun alnına “kan ile çapraz işaretinin konması.” ( s.66) 

 

 Tespih de eserde geçen yaygın bir motiftir. Müslümanlar namazdan sonra 

tespih çekerler. Ayrıca yaĢlılar boĢ otururken tespih çekerler ve Allah‟ın adını 

zikrederler. Eserde de bunu görüyoruz: 

 

 “Fosforlu tespihini gösteriyordu. Kötü cinler kaçıramazlardı onu 

böylece.” (s.89) 

  

 “Bu bir oyuncak değil. Her taşı dilekler ve ümitlerle dolu. … Sessizce 

aldı tespihi, Arapça kelimeler fısıldıyordu dişlerinin arasından taşları tek tek 

silerek parlatırken.” (s.90) 

  

 Roman figürümüz ve kız kardeĢi de lotodan para kazanıp zengin olmak ve 

bale okuluna gidebilmek için ailelerinden gizli loto oynarlar, sayıları iĢaretlerken 

dualar okurlar ve daha etkili olması için loto kuponunu annelerinin tespihine 

sardıklarını görürüz: 

 

  “Bu kibirlenmemiz için uyarıdır kesin” diye düşünerek, annenin 

tespihini loto kuponuna sarmaladılar.” (s.59)  

 

 Loto gibi Ģans oyunlarının Ġslam‟da yeri yoktur, çünkü alın teri sarf etmeden 

kazanılmıĢ paralar Ġslam‟a göre helal değildir. Ayrıca loto kuponunu tespihe sarmak 

da batıl inanıĢtır, çünkü tespih bir nesnedir ve bir gücü yoktur. Ancak eserde geçen 

Çingene kadının elinde de tespih vardır. Tespih birçok kültürde kullanılmaktadır ve 

manevi bir değeri vardır. 

 

 Cuma günü Müslümanlar için kutsaldır. Erkekler Cuma namazına giderler, 

kadınlar da evde dua ederler. Roman figürümüzün annesi Almanya‟da bu dini 

vecibeyi yerine getirmeye çalıĢır.  
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 “Müslümanların kutsal Cuma gününde, başında beyaz tülbent, 

kucağında açık bir Kuran‟la ayaklarını toplayarak sedirde oturup, radyodan 

dini programı izleyen anne, yaşamda kimsenin alın yazısından 

kaçamayacağını söylerdi sık sık.” (s.85) 

 

 Roman figürümüz doğumunu beklerken çocukluk günlerinden kalan dini 

eğitimin unutulmaz kalıntıları, -”İzlenecek yollar bellidir, buna karşı gelenler, 

tanrının gazabına uğrarlar‟‟ (s.85) ve büyükanne ve büyükbabasının sözleri onda 

birden paniğe neden olmaktadır.  

 

 Ayrıca “İnançsız birinden çocuk sahibi olmak günahtır‟ ‟(s.85) düĢüncesi 

alevleniyor kafasında. Roman figürümüz ne kadar da Almanya‟daki özgür ve rahat 

yaĢantıyı benimsese de büyük ebeveynlerinin onda bıraktıkları izler ve annesinin 

sürekli olarak Almanya‟da yabancı olduklarını hatırlatması onu huzursuz etmektedir 

ve nereye ait olduğunu tam bilmemektedir.  

 

 Büyükanne ve büyükbaba günahın sonuçları olarak cehennemi Ģu Ģekilde 

tanımlarlar: 

 

  “Dininden dönenler ve imansızların gittikleri cehennemin nasıl 

olduğunu dede kesin biliyordu:‟‟Öyle sıcak taşların üzerinde kavrulursun ki, 

tenin yapışıp kalıverir taşlara. Kılıçların üzerinde yürürsün, bir saç kadar 

ince ve bir kasap bıçağından daha keskin. Paramparça ederler seni. En 

zehirli yılanlar kollarını, bacaklarını, kafanı ve vücudunu havasız kalıp 

boğulana kadar burarak sıkarlar, hiç ölmezsin ama, her zaman ve sonsuza 

kadar çile çekersin.” (s.86) 

 

   Roman kahramanımızın büyük dayısı dini konuları çocuklara daha sevecen 

bir dille anlatırken, dede aĢağıda gördüğümüz gibi yine korkunç cezalardan 

bahseder: 
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 “Büyük dayı orada, yukarıda Allah‟ın yaşadığını ve cehenneme 

düşmesinler diye yeryüzünü, ayı ve güneşi kocaman elleriyle sıkıca tuttuğunu 

anlatmıştı. Kılıçları ve yılanları neden yasaklamadığını, şeytanı niçin ateşe 

atmadığını sormak isterdi Allah‟a bir kez. Kızlar ata bindiğinde veya köyün 

çocukları top oynadıklarında neden kızıyordu. Bir keresinde dede bastonuyla 

çocukları kovalamış ve taşlar fırlatmıştı arkalarından:‟Lanet olasıcalar!‟ 

diye bağırmıştı, “Günah, günah. Peygamberimizin başını tekmeliyorsunuz.‟ 

Bir keresinde de kendisini attan aşağı çekip alıvermiş ve tehdit etmişti: 

„Cehenneme gidersin bu yaptığın için!” (s.89)  

 

 Dede çocukları hep cehennem ile tehdit ediyor. Karanlıkta ıslık çalmanın 

Ģeytanı dansa çağırdığı, çocuklar gece yarıları evden çıktığında Allah‟ın kızdığı gibi 

ifadeler kullanıyor. Bu tür inanıĢlar batıl inanıĢlardır.  

 

 1960‟lı yıllarda Türkiye‟de okuma yazma oranı daha düĢük olduğu için ve 

televizyon, radyo henüz yaygınlaĢmadığı için özellikle de köydeki insanlar dini 

bilgileri büyük ebeveynlerinden veya köyün ileri gelenlerinden öğreniyorlardı. Bu 

kiĢiler de dini bilgileri aynı Ģekilde öğrendikleri için dinle ilgisi olmayan bazı batıl 

inanıĢlar da çocuklara dini bilgi olarak öğretilmektedir. 

 

 Büyük ebeveynlerinin ve dindarların çocukluğunda masal gibi sakin tonda 

anlattıkları Allah‟ın korkunç cezaları roman figürümüzde derin izler bırakmıĢtır. 

 

 Türkler çocuklarına dini bilgileri öğretirken daha çok Allah‟ın cezalarından 

bahsederler, korkunç Ģeyler anlatırlar. Daha çok cennet ve cehennem üzerine 

yoğunlaĢırlar. Almanlar ise dini bayramlarını çocuklara veya birbirlerine hediyeler 

alarak kutlarlar. Noel‟de eve cam ağacı dikip süslerler, Noel çöreği piĢirirler, 

hediyeler alırlar. Paskalya‟da yumurtaları boyarlar. Roman kahramanımız ve kız 

kardeĢi de Alman okul arkadaĢları tarafından dıĢlanmamak için anne ve babalarından 

bu geleneklere uymalarını isterler. Onlar da kızlarını kırmaz ve bu davranıĢları 

benimserler, ancak Ġslam‟da günah olduğu için kızlar komĢularının ikram ettiği 

domuz etinden yapılmıĢ sucuğu yemediklerini Ģu cümlelerden anlıyoruz:  
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 “Bu dana eti mi?” diye çıkıverdi büyüğün ağzından. “Hayır, domuz 

eti. Kendi kesimimiz! Hadi yesenize!” İnce ekmeğinin yarısından özendirici 

bir lokma daha kesti kadın. “Biz domuz eti yemeyiz ama” diye dillendi 

küçüğü.” (s.78) 

 

 Gördüğümüz gibi roman kahramanımız ve ailesi Almanlar tarafından 

dıĢlanmamak ve onlar tarafından kabul görmek için Alman kültürüne ait bazı 

değerleri benimserler. Artık kızları da okuldaki arkadaĢlarıyla yaĢadıklarını Ģu 

Ģekilde paylaĢabilirdi: 

 

 “Şimdi her şey onlarda da okuldaki diğer çocukların anlattıkları 

gibiydi. Onlar da, babaya bir gözlük kabı anneye yeni bir cüzdan 

almışlardı.‟‟ (s.82) 

 

 Ġslam‟da da hediyeleĢmenin önemi büyüktür, çünkü Peygamber efendimiz 

insanların birbirleriyle ilgilerini kesmemesi ve irtibatlarının kopmaması için birbirine 

hediye vermeyi emreder. Türkiye‟de bayramlarda çocuklara hediyeler veya harçlık 

verilir, çocuklar ve aileler en güzel kıyafetlerini giyerler ve büyüklerin ellerini 

öpmeye ve gönüllerini almaya giderler. Tabii ki roman kahramanımız küçük yaĢtan 

beri Almanya‟da yaĢadığı için ve çevresinde ağırlıklı olarak Almanlar olduğu için 

Alman kültürüne kendini daha yakın hisseder. Ancak dini inançlar konusunda 

birleĢme hayali kurar. Roman kahramanımız doğumunu beklerken karnını 

sıvazlayarak, bebeğine Ģöyle hitap eder:        

     

  “İkimiz için de bir sürü tanrı seçtim. Yalnız birisinin insanları 

akıllandırabileceğini sanmıyorum. Bir gün hepsinin beraberce oturup barış 

çubuğu içeceğinden eminim. Sonra hepsi teker teker, tek gerçek olma 

isteklerinden vazgeçip bizim için her dinin en iyi yönlerini seçecekler. Tabii ki 

bu seçimde epey tütün tüketip devamlı çubuk tüttürecekler. Ama göreceksin, 

anlaşacaklar ve sonuçta çok güzel onurlu bir tanrılar birliği oluşacak, 

öncekine oranla daha az yükümlülük, daha çok haklar getiren yeni bir din. Ve 

biz Hıristiyan çalışma hevesiyle uyanıp, sevgi dolu Müslüman sakinliği; akıllı 

Yahudi bilgeliğiyle yaşayıp, akşamları da yeniden doğmak ümidiyle Buda‟nın 

dizlerinde uykuya dalacağız.‟‟ (s.33) 
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 Roman kahramanımız dinlerin birleĢmesi hayalini kurmaktadır. Ona göre 

insanlar artık birbirleriyle çatıĢmamalı, birbirlerine karĢı üstünlük kurma çabalarını 

bırakmalı ve barıĢ içinde birlikte yaĢamalılar. 

 

 

6. BaĢ Figürün Almanya’daki Hayatı 

 

 Eserde gördüğümüz gibi baĢ figür ve ailesi Almanya‟ya taĢındıklarında 

Almanya‟nın düzeninden ve temizliğinden çok etkilenirler ve yolda yürürken 

arabalara dikkat etmezler.  

 

 “Temiz, geniş caddede balkonları çiçekli bakımlı evlerin, çizgilerle 

belirlenmiş araba park yerlerinin ve her ikinci sokak lambasındaki çöp 

sepetleri boyunca özenle izliyorlardı babalarını. Ağzı şaşkınlıktan açık “Ne 

de güzel‟‟ derken dehşete düşüvermişti anne bir arabanın ani frenle çıkardığı 

lastik sesinden. Açılan camdan homurdanan bir surat: “Hey sen görmek yok 

ışık kırmızı!?‟‟ (s.14) 

 

 ġoför yabancı aileyi görünce onlara önyargılı davranır, bozuk Almancayla 

hitap eder, onların Almanca bilmediğini düĢünür. Oysa babaları yüksek tahsil 

görmüĢ ve Alman kültürünü dilini iyi bilen bir insandır. Kızları da babalarının 

desteğiyle Alman dilini ve kültürünü çok iyi tanırlar. 

 

 Kendi hallerinde sessiz, sade yaĢarlar. Buna rağmen sırf Türk oldukları için 

Almanlar tarafından dıĢlanırlar. Almanlar Türklere “Sarımsakobur‟‟ ve “Cimri 

Türkler” adının takarlar. (s.15) 

 

 Henüz dokuz yaĢındayken roman kahramanımız anne ve babası iĢe giderken 

küçük kardeĢine bakmak zorunda kalır ve çok uslu bir çocuk olduğu için de övülür. 

Oysa o eserde ifade edildiği gibi uslu olmak istemez, diğer Alman kızları gibi rahat 

ve neĢeli olmak ister: 
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 “Henüz dokuz yaşındaydı. „Ne kadar da uslu bir çocuk‟ diye 

övmüşlerdi. Ama gerçekte henüz çocuktu o. Komşu çocukları gibi „normal‟ 

bir çocuk, biraz ağırbaşlı sadece. Pek az gülerdi. Kendi kızı böyle 

olmamalıydı lütfen! Şen, afacan, meraklı olmalıydı, fakat asla uslu değil!” 

(s.11) 

 

 Roman kahramanımız Alman kızlarını sarıĢın, uzun boylu ve Almanları genel 

olarak daha iri insanlar olarak tasvir ettiğini görürüz: 

 

  “Güzel Alman kızları gibi uzun boylu ve sarışın değilse bile en küçük 

konfeksiyon bedeniyle çok zarifti. Kendini bildi bileli demir eksikliği ve düşük 

tansiyonu vardı.” (s.19) 

 

 Ayrıca roman figürümüzün Almanya‟da diğer kızların sırlarına ortak 

edilmediğini ve dıĢlandığını Ģu ifadelerden anlıyoruz: 

 

  “Diğer kızların sırlarına ortak edilmemişti. Anne ve babası 

„Yabancıydılar‟, dolayısıyla kendisi ve kız kardeşi de.” (s.15) 

 

 Türk olduğu için okuldaki bazı öğretmenlerden de haksız muamele görür. 

Bilgisiz, tembel, aptal gösterilmeye çalıĢılır. Bunu eserimizdeki Ģu cümlelerden 

anlayabiliriz: 

 

 “Başlangıçtan beri o kalın örgülü, siyah saçlı kız, hedef tahtası 

oluvermişti. Gözdağı verircesine, elinde okuma kitabı, yanında durup 

yakasından kaldırıyor, ödevleri istiyordu. O da hep yutkunur, bu öğretmenin 

dersinde bir ses çıkaramazdı. Gözlerini kırpıştırır, kekelemeye başlar… 

Kafaya bir tokat ve bir „otur!‟la bilgisizliğini yüzüne vurup, kalan ders 

saatinde onu görmemezlikten gelerek cezalandırmak için, öğretmene yeterli 

bir nedendi bu. Oysa o hazırlanmıştı, şiirleri ve soneleri çok iyi, akıcı bir 

Almancayla söyleyebilirdi.” (s.39) 

 

 Roman kahramanımız bütün bu sorunlarla mücadele eder, derslerinde baĢarılı 

olur.  Buna rağmen yabancı oldukları için bazı Almanlar tarafından dıĢlanır, örneğin, 
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yabancı olduğunu anlayan nüfus memuru, ne öğle, ne de kahve paydosu olduğu 

halde roman kahramanımızı bekletir ve evraklarını damgalamak istemez ve Ģu 

Ģekilde bozuk Almancayla konuĢur: 

 

 “Sen var orda beklemek!”Artık tamamdı: “Ben yok orda beklemek! 

Sen yapmak damga hem de çabuk. Yoksa var ben geçip gelmek bu 

parmaklıkları sana!”  (s.69) 

 

 Diğer taraftan ise roman kahramanımızın annesi kızlarına sürekli olarak Türk 

kültürünü iĢlemeye çalıĢmaktadır. “Biz eninde sonunda döneceğiz. Türkiye‟ye 

döndüğümüzde “biz namuslu kaldık‟‟ diyebilmeliyiz”, der. Alman kızlar özgürce ve 

rahat bir Ģekilde istediklerini yapabiliyor, kendilerini çok rahat bir Ģekilde ifade 

edebiliyor. Kız kardeĢlerin ise ayıp olduğu için ailesiyle her Ģeyi konuĢamadıklarını, 

sorunlarını paylaĢamadıklarını ve içine kapandıklarını görüyoruz: 

 

 “Komşu çocuklarlarıyla hoplayıp zıplayamıyorlar, banyo yaparken 

kapıyı kapatmaları gerekiyor, kısa etekler uzatılıyor ve şimdiye kadar 

alıştıkları gibi, artık çekinmeden babanın kolları arasına atılamıyorlardı. 

Gittikçe daha kapalı ve utangaç oluyorlardı.” (s.36) 

 

 Ancak roman kahramanımız onsekiz yaĢına geldiğinde tüm kalıpları kırarak 

evi terk eder ve erkek arkadaĢının yardımıyla çatı katında bir eve yerleĢir.  Büyük 

mücadeleler sonrasında yeni hayatında baĢarılı olur. Ailesi onu baĢta dıĢlamasına 

rağmen sonunda affeder ve tekrar yanlarına gelip gitmesine izin verirler. 

 

 BaĢ figür ne kadar da Almanya‟daki yaĢantıyı benimsese de yine de sürekli 

olarak çocukluğunda aldığı ve annesinin de onları yetiĢtirmek istediği kültürün etkisi 

altında kalır. Bunu Ģu sözlerden anlıyoruz: 

 

  “Kendimi, ikiye ayrılmış gibi duyumsuyorum. Bir parçam burada, 

içeride hep sözünü duyduğum o “sarı hava‟‟ya, diğer parçam ise her gün 

yaşadığım çevreye ait.” (s.52)                                                                             
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                       Diğer taraftan ise roman kahramanımız vatan kelimesini sorgulamaktadır ve 

vatan konusundaki kararsızlığını Ģu Ģekilde dile getirmektedir:  

 

 “Vatanın ne olduğunu bilmiyorum. Belki düşmemek için bir tutanak.” (s.53) 

 

 Yazar aynı zamanda da ninesinin güzel kokulu tülbendini hatırlıyor. Köydeki 

güzel günlerini hatırlıyor ve o günlere de özlem duyuyor. 

 

 Almanya‟da “basit şartlarda, eğlenceye düşmeden, sessiz ve saygılı 

yaşıyorlardı.” (s.15) Anne ve babalar da bu yeni ve pahalı yaĢam için çok 

çalıĢıyorlardı. Oysa Türkiye‟de aileler daha çok toplu halde yaĢar ve ailede herkesin 

bir sorumluluğu vardır.   

 

 Romanın sonunda roman kahramanımızın anne ve babası Türkiye‟ye kesin 

dönüĢ yapmaya karar verirler, ancak Türkiye‟ye döndüklerinde burada da kendilerini 

yabancı hissederler ve kızlarının yanına Almanya‟ya dönerler: 

 

  “Akrabalarının gösterdiği tüm inceliklere ve saygıya karşın, yabancı 

bir duygu dolaşmıştı aralarında. … Almanya‟ya döndüğünde albümü 

çekmeceye koydu. Bir düşten altmış metrekare kaçış noktası kalmıştı geriye.” 

(s.100) 

  

 

   

7. Eğitim 

 

 Almanya‟daki Türklerin eğitim durumunu incelemeden önce, Alman eğitim 

sistemine göz atmamızda fayda vardır. Alman eğitim sistemi dört kademeden 

oluĢmaktadır ve eyaletler arasında farklılıklar mevcuttur. 

Güncel Alman eğitim sisteminin kademeleri Ģu Ģekildedir: 
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 Hauptschule (en düĢük akademik düzey, daha çok geliĢmiĢ Volksschule [ilkokul]) 9. 

seviyeye kadar (mezuniyet sınavı olarak Hauptschulabschluss); 

 Realschule 10. seviyeye kadar (mezuniyet sınavı olarak Mittlere 

Reife(Realschulabschluss)); 

 Gymnasium (Dilbilgisi okulu) 12 veya 13. seviyeye kadar (mezuniyet sınavı 

olarak Abiturve üniversiteye girmek için de gereklidir); ve 

 Gesamtschule (kapsamlı okul), diğer üç okulun özelliklerini sunmaktadır fakat 

Realschule ve Hauptschule arasında bir okuldur, Abitur'a girme imkânı 

bulunmamaktadır. 

 Bunların dıĢında, Berufsschule‟de (mesleki okul) uygulanan staj sistemiyle 

mezuniyetten sonra profesyonel iĢ hayatı baĢlayabilmektedir.
50

  

 Altı yaĢını tamamlayan her çocuk ilkokula (Grundschule) gönderilir. 

Ġlkokulun dördüncü sınıfını tamamlayan çocuklar not derecelerine göre beĢ yıl 

sürecek olan ortaokula (Hauptschule), altı yıl sürecek olan orta dereceli liseye 

(Realschule) veya sekiz yıl sürecek olan yüksek dereceli liseye (Gymnasium) 

yerleĢtirirler. Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ebeveynin onayı ile dokuz yıllık 

Sonderschule‟ye gönderilir. Bu okuldan mezun olan bir öğrenci bir yıl daha 

okuyarak ortaokul diplomasına sahip olabilir. Aynı Ģekilde ortaokulu bitiren bir 

öğrenci baĢarı düzeyine göre bir yıl daha okuyarak 10. sınıfı tamamlar ve 2 yıllık 

meslek okulunu (Berufsschule) tamamlayarak lise diplomasını alabilir. Bunun 

dıĢında Realschule‟yi bitiren bir öğrenci 2 veya 3 yıl meslek / teknik yüksek 

okullarında okuyarak yüksek dereceli lise diplomasına (Abitur) sahip olabilir. 

Yüksek dereceli lise diplomasına sahip olan herkes, baĢarı derecelerine göre 

üniversitede veya yüksekokulda okuyabilir. 

 Almanya‟daki Türklerin eğitim seviyeleri nüfuslarına oranla çok düĢüktür. 

Türk öğrencileri Alman diline yeterince hâkim olmadıkları için 4. sınıftan sonra 

baĢarılı öğrencilerin ayrıldığı Gymnasium‟lara çok fazla yerleĢemiyorlardı.  Ancak 

Almanya‟da doğup büyüyen yeni kuĢak Türk gençlerinin eğitim düzeyleri daha 

yüksektir.  

                                                 
50

 http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya'da_eğitim 
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 “2002‟de yapılan bir araĢtırmaya göre Berlin‟de yaĢayan Almanyalı Türklerin 

eğitim düzeyi: 

 % 11‟i - Okul terk / Diplomasız (Kein Abschluss)                                                     

 % 46‟sı - Ġlk ve ortaokul (Hauptschule veya Volksschule) 

  % 25‟i - Orta dereceli lise (Mittlere Reife / Fachschulreife) 

  % 12‟si - Yüksek dereceli lise (Hochschule (Abitur) veya 

Fachhochschulreife) 

  % 7‟si - Üniversite / Yüksekokul (Universität / Hochschule veya 

Fachhochschule)”
51

 

 

 Almanya‟daki okul/eğitim hayatı çok düzenlidir. 12 yıllık eğitim zorunludur.  

Çocuklar ilkokuldan sonra yeteneklerine göre ayrılmakta ve ona göre eğitim 

almaktalar. Meslek eğitimi almak isteyen gençler seçtikleri mesleklere göre meslek 

okullarını tercih etmekte ve o alanda çalıĢmaktalar. Üniversite okumak isteyen 

çocuklarda baĢarılarına göre üniversiteye yönelik okullara yerleĢtirilmekteler.  

 

 Eserimizde de gördüğümüz gibi roman kahramanımız ve kız kardeĢi Alman 

okullarında okumakta ve baĢarılı olmaktalar. Okudukları okullarda onlardan baĢka 

yabancı çocuk yoktur. Bunun nedeni Ģu Ģekilde açıklanır: 

 

  “O sırada okul yaşı gelmiş yabancı çocuk hemen yok gibiydi. Her 

yerde tektiler. Gerçi Anadolu‟dan vagonlar dolusu emekçiler satın alınmaya 

başlanmıştı, ama bunlar ailesiz ve zaman limitli olan işanlaşmalı erkeklerdi 

sadece.” (s.28) 

 

 Roman kahramanımız, romanın geçtiği 1960‟lı yıllardaki Alman ve Türk 

okul/eğitim hayatını karĢılıklı olarak yansıtmaktadır. Almanya‟da yaĢayan herkes 

rahat bir Ģekilde eğitim görme olanağına sahiptir, ancak Türkiye‟de okuyabilmek için 

                                                 
51
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büyük mücadeleler gerekiyordu. O tarihlerde Türkiye‟deki insanların büyük 

çoğunluğu köylerde yaĢardı, tarım ve hayvancılıkla uğraĢırdı. Köylerin çoğunda da 

okul olmadığı için çocukların okumak için en yakın kasabaya veya Ģehre gitmesi 

gerekiyordu, bunun için de maddi olanaklar yeterli gelmiyordu. Eserde de 

gördüğümüz gibi kalem, silgi ve defter bile çok kıymetliydi. Çok zeki olan çocukları 

devlet burslu olarak okutuyordu. ġu anda zorunlu eğitim dokuz yıl olarak mecburi 

kılınmıĢtır,  ancak Türkiye‟de hala birçok köyümüzde okul yoktur. Öğrencilerimiz 

mecburen en yakın kasabadaki okullara eğitim için gitmek zorunda kalıyorlar. Ayrıca 

köylerdeki birçok aile çocuklarını okula göndermek istememektedir, onları tarımda, 

hayvancılıkta çalıĢtırmayı tercih etmektedirler ve bakabileceklerinden daha fazla 

çocuk dünyaya getirmektedirler.  

 

 Devletimiz sırf çocuklarını okula göndersinler diye ailelere maddi destek 

vermektedir. Ancak buna rağmen eğitimde sağlanan çalıĢmalar yeterli değildir. 

Almanya‟da ise çocukların çalıĢması zaten söz konusu değildir. Çocuklar 

yeteneklerine göre okullarda okumakta ve sevdikleri meslekleri tercih etmekteler. 

Türkiye‟de ise gençler daha çok gelir getiren ve toplum tarafından saygı duyulan 

meslekleri tercih etmekteler. Örneğin, doktor, mühendis, hâkim, savcı gibi. 

Yeteneklerine ve isteklerine göre meslek seçmedikleri için de meslek yaĢantılarında 

bunun sıkıntısını çekiyorlar, çünkü iĢlerini severek yapmıyorlar.  

 

 1960‟lı yıllarla kıyasladığımızda Türk eğitim sisteminde büyük aĢamalar 

kaydedilmiĢtir. Ancak eğitim sistemi hala tam oturmuĢ değildir. Her sene yeni bir 

sınav sistemi geliĢtirilmektedir. Tüm liselerden mezun olanlar üniversite sınavına 

girmektedir. Meslek liselerini bitirenler mezun olduklarında çoğunlukla açıkta 

kalıyorlar. Bu nedenle onlar da üniversite sınavlarına giriyorlar ve ülkenin ihtiyaç 

duyduğu yeterli sayıda kalifiye eleman yetiĢmiyor. 
52

  

 

 Eserimizde roman kahramanımızın kendi yetenekleri doğrultusunda tiyatro 

eğitimi aldığını Ģu cümlelerden anlarız: 
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 Bkz. Kemal Aytaç, Federal Almanya Cumhuriyetinde Okul Sistemi, Ankara1999. 
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 “Yirmi yıl sonra küçük bir tiyatronun prova odasında birleştirilmiş 

masaların çevresinde, diğer arkadaşlarıyla birlikte oyuncu olarak 

oturuyordu.” (s.91) 

 

 Eserimizde de gördüğümüz gibi 1950‟lı yıllarda eğitime fazla önem 

verilmemektedir. Roman kahramanımızın annesi de amcasının sayesinde ilkokulu 

bitirebilmiĢtir. Olay Ģu Ģekilde anlatılmaktadır: 

 

 “Değişiklikler yalnızca dışarıdan gelebilir. Ve bu da oluverdi. 

Amcalardan biri uyanıklığını fark edip, ailesinden izin almadan onu okula 

kaydedivermişti. Böylece evdeki görevlerini de ihmal etmemek kaydıyla beş 

yıl düzenli olarak okula gidebilmişti.”(s.28) 

 

 1950‟lı yıllarda Türkiye‟de bir genç kızın ilkokul diploması alması çok nadir 

görülen bir olay olmasına rağmen roman kahramanımızın annesi Almanya‟ ya göç 

ettiğinde ve çalıĢmaya baĢladığında ilk kez kendini yetersiz hissettiğini Ģu Ģekilde 

anlatır: 

 

 “Diğer iş arkadaşlarının saat ücretleri 8.50 DM olarak ödenirken, 

kendisi okuldan terzi olmadığından aynı iş için 5.05 DM almıştı.”(s.28) 

 

 O dönemde köylerde okul olmadığı için çocuklar en yakın okula gitmek için 

büyük mücadeleler vermesi gerekiyordu. Eserde de bunu görüyoruz: 

 

  “Okula alınmıştı. Her sabah iki saatlik yolu gitmek zor olacağından 

amcasında kalacaktı. Birbirine yakın gözleri ve şüpheci bakışlarıyla bu küçük 

esmer çocuk, amcasının bir büfe olan dükkânında yatacaktı.” (s.64) 

 

   Adı YaĢar olan bu küçük çocuk okuyup yazmaya o kadar meraklıdır ki okul 

müdürü ona bir kurĢunkalem, bir silgi ve sarı sayfalı bir defter armağan eder. Bu 

ender olay karĢısında çocuk çok sevinir ve müdüre Ģu Ģekilde teĢekkür etmek ister: 
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  “Bu ender karşılaşılan sıra dışı teşvik onu öylesine kamçılamıştır ki, 

yedi yaşıyla müdüre bir teşekkür mektubunu Fransızca yazabilmek için, 

Fransızca bilen bir komşu çocuğuyla arkadaşlık kurmuştu.” (s.65) 

 

 YaĢar onbeĢ yaĢında bir lise öğrencisiyken gazetelerden Almanya‟nın iĢçi 

aldığını öğrenir, Almanya‟ya göç eder ve maden iĢçisi olarak beĢ yıl çalıĢır. Sonra 

mimar olmaya karar verir ve eğitimini en iyi notla bitirmeyi baĢarır. 

 

   Almanya‟da gençler yeteneklerine ve baĢarılarına göre yönlendiriliyor ve ona 

göre eğitim alıyorlar. Türkiye‟de ise daha çok iĢin ekonomik boyutu düĢünülüyor. 

Mezun olunca hemen iĢ bulabilir mi? Aldığı maaĢ yeterli olur mu?  Roman 

kahramanımızın babası devletin teknisyen ihtiyacını karĢılama için mühendis 

olmuĢtur. Ancak onun asıl ilgisi eserde Ģu Ģekilde anlatılıyor: 

 

  “Teknisyen olmuş, kafası statik formülleri, olasılık hesapları, madde 

genleşmesi ile doluydu ve bir matematikçinin, kimyacının veya mühendisin 

bilmesi gereken her şeyi biliyordu. Ama onun asıl ilgisi edebiyata ve 

felsefeye, operaya ve konserlere aitti. (s.35) 

 

 Eserde de görüldüğü gibi Almanya‟da isteyen herkesin eğitim alma hakkı ve 

imkânı vardır. Eğitim sistemi yerine oturmuĢtur. Ancak Türkiye‟de hala eğitim 

sistemimizde aksaklıklar mevcuttur. Gençlerimiz istedikleri bölümlerde okuyabilmek 

için çok mücadele etmeleri gerekiyor.  

 

 

8. ÇalıĢma Hayatı 

 

 ÇalıĢma hayatında olsun güncel hayatta olsun Almanlardaki dakiklik ve 

disiplin romanın baĢından sonuna kadar hissedilmektedir. Roman kahramanımızın 

babası devlet yurdunda büyüdüğü için düzenli ve disiplinli olmaya alıĢmıĢtır. Bu 

nedenle de zamanı hatırlatması için evin her odasına saat asmıĢtır. Hastane odasında 

da saat mevcuttur ve roman kahramanımız sürekli saati hatırlatmaktadır. Örneğin: 
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 “Saat 08:46. Çocuğun babası hala yok. Bu kadar sık saate 

bakmamıştı hiç. Baba evindeki saat seli yüzünden bugün bile saat taşımıyordu 

hala. Babası çok dakik günlük programını, kolundaki saate bakmaya gerek 

kalmadan, evin her açısından görüp kontrol etmek isterdi.” (s.34)  

 

 Almanya‟da meslek eğitimi almak çok önemlidir. Roman kahramanımızın 

annesi iĢ arkadaĢlarıyla aynı iĢi yaptığı halde terzilik diploması olmadığı için, diğer 

meslektaĢlarından daha düĢük ücret alıyor ve bundan rahatsızlık duyuyor. Eserde 

rahatsızlığı Ģu Ģekilde ifade ediliyor: 

 

  “… ilk kez Almanya‟da kendini yetersiz hissetmişti. Diğer iş 

arkadaşlarının saat ücretleri 8.50 DM olarak ödenirken, kendisi okuldan terzi 

olmadığından aynı iş için 5.05 DM almıştı. Ustanın smokin veya gömlek 

düzeltmeleri gibi zor işlerini sadece onun masasına koymasına rağmen, 

ancak oniki yıl sonra diğer iş arkadaşlarıyla aynı kategoriye konulmuştur 

firma tarafından. Ama o zaman da emekliliğinin yükseltilme olanağı yoktu 

artık. Bugün yirmi yıllık küçük yorucu çalışmaları için 700 DM emekli ücreti 

veriliyor.” (s.29) 

 

  Roman kahramanımızın annesi diğer iĢ arkadaĢlarından daha usta bir terzi 

olduğu halde eğitimli olmadığı için daha düĢük aylık alıyor ve emekli maaĢı da daha 

düĢük oluyor. Oysa annesi Türkiye‟de çocukken amcası onun çok zeki bir çocuk 

olduğunu fark etmiĢ ve onu Ģart koyarak okula kaydetmiĢtir: 

 

“Böylece evdeki görevlerini de ihmal etmemek kaydıyla beş yıl düzenli 

olarak okula gidebilmişti. Üstelik sevinçle aynı anda hem derslerine 

çalışabilmeyi başarmış, hem de evdeki işleri yapabilmişti. Kuyudan su 

çekmek, eliyle çamaşırları yıkamak, mısır öğütmek, ekmek pişirmek, yağ 

yapmak hayvanları yemlemek.” (s.28) 

 

Roman kahramanımızın babasının anne ve babası erken yaĢta vefat ettiğinden 

onbir yaĢındaki çocuk akrabalarına yük olmak istememiĢtir ve zorlu bir sınava 

girerek Ankara‟daki devlet yatılı okuluna alınmıĢtır. Daha sonra yüksek öğrenimini 
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de burslu okumuĢtur. Burslu okuduğu için devlette çalıĢma yükümlülüğü mevcuttur. 

Eserde bu Ģu Ģekilde ifade ediliyor: 

 

“Teknik öğrenimi de devlet tarafından finanse edilmişti. Yüksek 

öğrenim sonrasında beş yıl devlet dairelerinde çalışma yükümlülüğü vardı.” 

(s.35) 

 

 Baba devlete yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra ailesiyle birlikte 

Almanya‟ya göç etmiĢtir. 

 

 Türkiye‟de köylerde yaĢayan çocuklar hala yaz tatillerinde ve boĢ 

zamanlarında tarlada, bahçede çalıĢıyor. Özellikle de kız çocukları annelerine ev 

iĢlerinde yardımcı oluyor ve kendinden küçük kardeĢlerine bakıyor. 

 

 Roman kahramanımız ve ailesi Almanya‟ya göç ettiklerinde de çocuklara 

sorumluluk verildiğini görüyoruz: 

 

  “Çocuklar evdekilerin umutlarını boşa çıkarmamak için uğraşıyorlar, 

iyi notlar getiriyorlardı. Düzenli ve usluydular. Özellikle büyüğü, şimdiden 

küçüğün ders çalışmasına yardımcı oluyor, öğle yemeğini hazırlıyordu. Bu 

yeni ve pahalı yaşam için anne ve babası para kazanırken o kardeşine 

bakıyordu.”(s.15) 

 

  Almanya‟ya göç eden insanlarımızın çoğu meslek eğitimi almamıĢtır. Bu 

nedenle de eserde de gördüğümüz gibi çoğunlukla ağır iĢler olan maden ocaklarında, 

inĢaatlarda, otomobil endüstrisinde ve sayısız baĢka fabrikada çalıĢmaktalar:  

 

  “Yaşamlarında ilk kez bir ocağa inen on genç, gözleri kapalı, asansör 

duvarına sırtlarını vermiş, eleleydiler.  … on saat dizlerinin üstünde toz 

toprak içinde galerilerde sürünmeye alışmışlardı.” (s.68) 

 

 Çok zor Ģartlarda çalıĢan Türkler zamanla çalıĢmaktan yorgun 

düĢmektedirler, hastalanmaktadırlar. Almanya‟ya göç eden iĢçilerimiz tek tek sağlık 

muayenesinden geçtiler, sağlam olanlar seçildi ve Almanya‟da en ağır iĢlerde 
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çalıĢtılar. Hepsinin amacı para biriktirip biran önce ülkelerine dönmek ve burada 

rahat bir yaĢam sürmekti. Ancak zamanla Almanya‟daki yaĢantıya uyum sağladılar, 

çocukları da Almanya‟da okuyup meslek sahibi oldular ve Almanya‟nın kültürüne 

uyum sağladıkları için dönmek istemediler. 

 

 

 

9. Siyaset 

 

 Türkiye‟de 27 Mayıs 1960'ta ilk askeri darbe gerçekleĢti ve ülke çok karıĢık 

bir durumdaydı. Ekonomik iktidarsızlık, dıĢ ticaret açığındaki artıĢ, döviz darboğazı 

ve iĢsizlik, kıtlık ve iĢyeri anlaĢmazlıkları ile yoğunlaĢtı. Siyasal ve toplumsal Ģiddet 

olayları arttı. Sağ - sol gerginliği bireysel ve kitlesel siyasi cinayetleri besledi.  

Ülkedeki bu karıĢıklardan kaçıp Ailesiyle birlikte Almanya‟ya yerleĢen çok sayıda 

insanımız mevcuttur. Çünkü o dönem Türkiye‟de mevcut olan siyasi gerginliklerden 

gençler de etkilenmektedirler. Çok sayıda gencimiz sağ sol davalarından dolayı 

ölmüĢtür.  

 

 Roman kahramanımız eserinde politik olaylara değinir, Almanya‟daki siyasi 

kararları ve kanunları Ģu Ģekilde eleĢtirir: 

 

  “Kanun, iktidar organının kalemidir. Kimin tahtırevanda oturduğu 

önemli değil, faşist soykırımcı sistem veya çoğunluk demokrasisi, biri kırbaç 

biri de dizgin.” (s.24) 

 

  “Bir Tamil sığınmacının ülkeden sürülmesi veya yabancılara seçim 

hakkı. Virüsü hep hastalıklı kanunlarda arıyordu: ‟‟Düşünsene, bizim gibiler 

aşkını kanıtlamak için bir yıl birbirlerinden ayrı beklemeliler! diye sövüp-

sayıyordu sonradan Göç Tüzüğü hakkında.” (s.24) 

 

 Almanya‟ya dıĢındaki politik olaylar da roman kahramanımız tarafından Ģu 

Ģekilde eleĢtirilir: 
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 “Türkiye‟deki Güçler sorumluluk bilinciyle davransalardı, insanlara 

iş olasılığı yaratır, onları adam başı 640 Mark‟a satmazlardı. Şilili 

darbecilerin sorumluluk bilinci olsaydı binlerce insanı stadlara doldurup 

öldürmezlerdi, Amerikalıların Vietnam, Hiroşima, Nagazaki …” (s.53) 

 

 

 Eserde gördüğümüz gibi Alman gençleri siyasi konulurda rahatlıkla 

düĢüncelerini açıklayabiliyor. Roman kahramanımızın erkek arkadaĢı Ģu Ģekilde 

tanımlanıyor: 

  

  “İyi bir matematikçiydi. Zengin bir ailesi vardı. Sık sık devrim ve 

temel demokrasiden ederdi.” (s.45) 

 

 Genç kız evden kaçtığı için vicdan azabı çeker ve ailesine karĢı suçluluk 

hisseder. Erkek arkadaĢı ise onun evden kaçıĢını anlar ve “yaşasın enternasyonal” 

diyerek onu rahatlatmaya çalıĢır.  

 

 Almanya‟daki okullarda öğrencilerin günlük politik olayları rahat bir Ģekilde 

tartıĢtığını da Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

 “Komünist Manifestosunu çalışmışlardı beraberce. Sonrasında, kendi 

kuşaklarından diğer insanlar gibi, politik gruplardaki etkinlikler ve her türlü 

azınlık gruplar için ateşli çalışmalar geliyordu: Sosyal yardım alanlar, 

sığınmacılar, Çingeneler veya Latinos.” (s.41) 

 

 Roman kahramanımızın annesi terzilik diploması olmadığı için diğer iĢ 

arkadaĢlarından daha düĢük maaĢ alıyormuĢ. Oysa patronu zor dikiĢleri sadece ona 

yaptırıyormuĢ. Eserde bunu Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

  “Diğer iş arkadaşlarının saat ücretleri 8.50 DM olarak ödenirken, 

kendisi okuldan terzi olmadığından aynı iş için 5.05 DM almıştı. Ustanın 

smokin veya gömlek düzeltmeleri gibi zor işlerini sadece onun masasına 

koymasına rağmen, ancak oniki yıl sonra diğer iş arkadaşlarıyla aynı 

kategoriye konulmuştur firma tarafından.” (s.29) 
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 Babası kızları Almanya‟da eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye‟ye 

dönmeyi, ülkenin sosyal ve politik kalkınmasına yardımcı olmayı düĢünüyordu. 

Babanın bu düĢüncesi eserde Ģu Ģekilde ifade edilir: 

 

 

 “Kızlar bir üniversiteyi bitirmeliler, anne ve babalarıyla geri dönüp 

ülkelerinin sosyal ve politik kalkınmasında birlikte çalışmalıydılar.” (s.36) 

 

 Roman kahramanımız sadece Türklerin sorunlarıyla ilgilenmenin dar kafalılık 

olduğunu ifade ediyor ve kendisini evrensel olarak tanımlıyor. Dünya‟daki tüm 

siyasi, toplumsal sorunlarla ilgileniyor ve araĢtırmalar yapıyor. 

 

 

10. Uyum 

 

 Roman kahramanımız Almanya‟daki hayata uyum sağlama konusunda çok 

fazla zorlanmaz. Çünkü babasından dolayı Alman kültürüne bir aĢinalık söz 

konusudur. Kız kardeĢiyle birlikte okulda ve çevrede önceleri dıĢlanırlar, ancak 

zamanla kendilerini kabul ettirirler. Derslerine çok çalıĢıp baĢarılı olurlar. 

 

 Romanımızdaki Türk ailenin Almanya‟ya göç ettikleri dönemde yani 1960‟lı 

yıllarda çevrelerinde Almanya‟ya göç eden baĢka yabancı çocuklar yokmuĢ bu 

nedenle de çevrelerinde hep Almanlar olduğu için kızlar Almanya‟ya uyum sağlama 

konusunda fazla zorlanmamıĢtır. Eserde de bunu görüyoruz: 

 

 “O sırada okul yaşı gelmiş yabancı çocuk hemen yok gibiydi. Her 

yerde tektiler. Gerçi Anadolu‟dan vagonlar dolusu emekçiler satın alınmaya 

başlanmıştı, ama bunlar ailesiz ve zaman limiti olan iş antlaşmalı erkeklerdi 

sadece.” (s.38) 

 

  Anneleri çocuklarını Türk kültürü ile yetiĢtirmeye çalıĢırken çocuklar daha 

çok Alman kültürü ile iç içe yaĢadıkları için Alman kültürünü benimserler. 

Almanların Paskalya, Noel gibi bayramlarında Almanlar gibi çam ağacı süslerler, 
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hediyeler alırlar, yumurtaları boyarlar, sepet hazırlarlar, akĢamları ince dilimli 

ekmekler ile sandviçler hazırlarlar.  

 

 Almanya‟da uzun süre kalan Türk aile zamanla kendi ülkesine de 

yabancılaĢıyor. Bunu eserdeki Ģu ifadelerden anlayabiliriz: 

 

  “O yabancı kelimesinin hüzünlü, aynı zamanda zavallı bir tonu vardı. 

Bu yalnızca kendini burada yabancı hissettiğinden değil, yerliler tarafından 

yabancı olarak gerçekte onay görmemesinden ve kendi ülkesinde de giderek 

yabancılaşmasındandı.” (s.29) 

 

 Roman figürümüzün annesi her ne kadar kendi kültürünü korumaya çalıĢsa da 

büyük kızın arkadaĢlarından ve çevresindeki olaylardan daha çok etkilendiğini Ģu 

Ģekilde görürüz: 

 

 “Ama büyüğü bağlanmışçasına ilk renkli televizyonun karşısına 

oturmuş, gösterileri ve açık hava konserlerini yutuyordu. Binlercesi saçlarına 

çiçekler takmış, görünüşte birbirlerine önyargısız yaklaşıyorlar, utanmadan 

seviyorlar ve „All you need is love‟ı söylüyorlardı. Hangi ırktan veya hangi 

mezhepten olursa olsun, nereden gelirlerse gelsinler önemsizdi ve 

pankartlarda „Make love not war!‟ yazılıydı.”  (s.30) 

 

 Büyük kız rugan ayakkabılara, ütülenmiĢ bluzlara ve pilili ekose eteklere 

isyan eder ve hippilerin giysilerine ve saçlarına özenir. Bunun nedeni ise eserde Ģu 

Ģekilde açıklanır: 

 

 “O uzun saçlı ve sakallılar kendisini olduğu gibi kabul edeceklerdi. 

Onlarla olsa bu kadar yalnızlık çekmezi belki diye düşünüyordu.” (s.30) 

 

 Genç kız zamanla ailesinin koyduğu kurallara karĢı çıkar ve aile 

denetiminden kopar. Ailesinden ayrılır ve tavan arasında bir odaya taĢınır. Eserde bu 

olay Ģu Ģekilde anlatılır: 
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 “İlk âşık oluş ona, gitmek için tahmin edemediği gücü vermişti. Almasına izin 

verilen az bir şeyle, elbiseleri, ayakkabıları, kitapları ve gitarıyla, küçük bir 

tavan arası odaya taşınıverdi.” (s.42)  

 

 Almanlar için bu doğal bir süreçtir. Gençler onsekiz yaĢına geldiklerinde 

özgürdürler ve yaĢamlarına istedikleri gibi devam edebilirler. Türk ailelerinde ise 

bazı gelenek ve görenekler vardır. Genç kızlar ancak evlendiklerinde evi terk 

edebilirler. Oysa roman kahramanımız Almanların yaĢantısını benimser ve onlara 

uyum sağlar. Ailesi de zamanla bunu kabullenir ve kızlarını affeder. 

 

 Roman kahramanımız, babası ve kız kardeĢi de aĢağıdaki örneklerde 

gördüğümüz gibi Türk müziği yerine batı müziği, pop, vals dinlerler:  

 

 “Kayser valsını ne kadar da çok dinlemek isterdi şimdi. Yaz, güneş, 

„şarkı söyleyen dans eden‟ doğa burada. Kayser valsına gereksinim var. 

Baharın ilk ışıklarıyla baba çalışmadığı hafta sonlarında hep, öğle 

saatlerinde Stauss-valsını koyardı pikaba.” (s.53) 

 

 “Dışarıda yağmur yağdığında da, bodrumdan aldığı eski perdeyle 

beline bir „tütü‟ bağlar, pikaba Mavi Tuna valsını koyar ve solo bölümlerini 

kendisini opera binasının ön sahnesinde düşleyerek dans ederdi.”(s.57) 

 

 Baba önceden beri Alman müziğine ve kültürüne ilgi duyar. Kızları da 

babalarının ve çevrenin etkisinde kalarak Alman müziğine ilgi duyarlar. Kızlar Türk 

müziğini dinlediklerinde hiçbir tepki vermezler ancak yabancı müzik dinlediklerinde 

ise aĢağıdaki örnekte ifade edildiği gibi ayaklarıyla tempo tutarlar: 

 

  “Bu parça İstanbul hakkında. … Kafa dengi arkadaşlarıyla 

konuşuyormuşçasına hem bu ülkeyi hem de müziğini kendisinden daha az 

tanıyan kızlarla söyleşiyordu. Yalnızca dinliyordu onlar da. Bir süre sonra 

yerinden fırlayıp sinsice gülümseyerek başka bir plak aldı.‟Bu da en iyisi: 

Obla di, Obla da! The Beatles! İngiltere‟den dört müthiş genç!‟ Kızların bunu 

daha çok beğenip beğenmeyeceklerini merakla bekleyerek yerine oturdu yine. 

Gerçekten de ayaklarıyla tempo tutuyorlardı.” (s.62)   
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 Kızlar yavaĢ yavaĢ Almanların yaĢam tarzına uyum sağlarlar. AkĢam 

yemeğinde sıcak yemek yerine soğuk yemek yerler. Pazar günleri Almanlar gibi 

pasta yerler ve yanında kahve içerler. Oysa Türkler kahve yerine daha çok çay 

içerler. Paskalya, Noel ve yılbaĢı kutlamalarına ailece katılırlar. Aile kızlarının 

Almanların din dersine katılmalarına izin verir. Eserde bunları Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

  “Anne ve baba alıştıkları gibi sıcak yemek yiyip su içerken, kızlar 

artık sandalyelerinde mum gibi dimdik oturuyorlar, parçaları küçük lokmalar 

halinde çatal bıçakla alıyorlar … ve arkasından limonata gazoz içiyorlardı. 

(s.78) 

 

 “Paskalyada yumurta arama geleneğini de devralmışlardı. Anne bu 

dileklerini yerine getirerek, iki düzine yumurtayı bahçede saklamak üzere 

boyuyordu.” (s.79) 

 

  “Sonunda Pazar öğleden sonraları, kendilerinde de düzenli kahve 

içilir oldu,… (s.81) 

 

 “Çocukların Hıristiyan din derslerine katılmasına karşı olmamasına 

rağmen, bu kadarını da istemiyordu.” (s.83)  

 

 Kızların anneleri ne kadar da biz Müslüman‟ız diyerek kızların Noel 

bayramını kutlamalarını istemese de kızlar eserde ifade edildiği gibi çoktan uyum 

sağlamıĢlardır: 

 

 “Biz Müslüman‟ız!” diye açıklamaya çalışıyordu anne. Ama kızlar 

için aradan yalnızca iki yıl geçmesine karşın, „biz‟ ve „onlar‟ arasındaki sınır 

çoktan silinmişti. Artık köy halkının alışkanlıklarını kendi yaşamlarının 

sıradan bir parçası olarak algılamaya başlamışlardı.” (s.83) 

 

 Roman kahramanımız Almanya‟daki yaĢam Ģekline uyum sağladığı için bir 

arada yaĢayan aile zamanla dağılır, genç kız kendi ayakları üstünde durabilmek ve 

annesinin baskısından kurtulmak için tek baĢına çatı katında bir eve taĢınır. Ġki 
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kültürle yetiĢen genç kız yukarıdaki örnekte ifade edildiği gibi, “biz ve onlar 

arasındaki sınır çoktan silinmişti. Artık köy halkının alışkanlıkları kendi 

yaşamlarının sıradan bir parçası olarak algılanmaya başlamışlardı” kendini Alman 

Kültürüne daha yakın hisseder ve Almanya‟daki yaĢam tarzına uyum sağlar. 

 

 Roman kahramanımızın anne ve babası da Türkiye‟ye dönerler fakat burada 

da artık yabancı olduklarını anlarlar ve Almanya‟da kızlarının yanında yaĢamaya 

karar verirler. Eserde bunu Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

  “Akrabalarının gösterdiği tüm inceliklere ve saygıya karşın, yabancı 

bir duygu dolaşmıştı aralarında. … „Torunlarımıza Hacivat‟la Karagöz‟ün 

esprili hikâyelerini anlatmalıyız.‟ dedi. Anne elindeki mendili çekiştirerek: 

„Ali‟ye de bir Çerkez tavuğu yapayım.‟ Son metroya binerken, oniki çalıyordu 

kilisenin saati.” (s.100) 

 

 

11. Uyumsuzluk 

 

 Genç kız ve kız kardeĢi ilk baĢta uyumsuzluk sorunları çektiler, 

arkadaĢlarının gruplarına alınmadılar, çevreden ne kadar sade sessiz bir yaĢam 

sürseler de sarımsak obur, cimri Türkler diye dıĢlandılar. Çünkü onlar Almanlara 

benzemiyorlardı, Alman kızlar gibi rahat değillerdi, aileleriyle her konuda 

konuĢamıyorlardı, utanıyorlardı, içine kapanıklardı. Derslerine çok çalıĢmalarına 

rağmen kendilerini ifade edemiyorlardı. Roman figürümüzün annesi de gelenek ve 

göreneklerine bağlı olan bir hacı kızı olduğu için kızlarına sürekli olarak 

hatırlatmalarda bulunuyordu: 

 

  “Burada biz yabancıyız‟‟diyerek çocuklara “uslu‟‟ olmaları için 

yükleniyordu. Kızlar ne okul gezilerine ne de öğrenci şenliklerine 

katılabiliyordu. “Zamanla anlayacaksınız. Bir insan hiçbir zaman kökünü 

terk etmemeli. Burada hep yabancı olarak kalacağız‟‟. O “yabancı‟‟ 

kelimesinin hüzünlü, aynı zamanda zavallı bir tonu vardı. Bu yalnızca kendini 

burada yabancı hissettiğinden değil, yerliler tarafından yabancı olarak 
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gerçekte onay görmemesinden ve kendi ülkesinde de giderek 

yabancılaşmasındandı.” (s.29) 

 

 AyrılıĢ kararının piĢmanlığını yaĢıyordu hep. Mekke‟ye gitmiĢ bir adamın, bir 

hacının bu sofu kızı, her Ģeyden önce dini çevresini kaybetmiĢti burada.  

 

 “Yabancı olma‟‟ duygusu sık sık ifade edilmektedir. Bu duygu sadece 

Almanya için değil, Türkiye için de ifade edilmektedir:  

 

  “Vatanın ne olduğunu bilmiyorum. Belki düşmemek için bir tutanak.” 

(s.53)  

 

 Roman kahramanımız, ailesi ve Türkiye‟den göç eden diğer roman 

kahramanları nereye ait olduklarını tam bilemezler. Almanya‟da bir Türk olarak 

“yabancılar‟‟ (Ausländer), Türkiye‟de ise Almancı olarak kendilerini “yabancı‟‟ 

hissederler. Ancak roman kahramanımız ve kız kardeĢi çok çalıĢarak kendilerini hem 

öğretmenlerine hem de arkadaĢlarına kabul ettirler ve büyük kız sınıf baĢkanı olur: 

 

  “Yeni sınıf temsilcilerinin işlendiği defteri, alışıldığı gibi –sınıf 

temsilcisi yabancı, yedeği Alman- denetledikten sonra, sırıtarak 

seyretmişlerdi bu gösteriyi onaltı-onyedi yaşındakiler: Toparlanıp sallanarak 

kalktı, masaların arasındaki orta geçitten son masaya kadar ilerledi, kollarını 

önü sıra sallayarak açıp duruverdi: “Hayatım, bu ne sürpriz!” dedikten 

sonra diğerlerine dönerek: “Biz eski arkadaşız da.” diye açıkladı. 

 

 Eserdeki Türk roman kahramanlarımız Türkiye‟deki yaĢantılarına özlem 

duyuyor, vatan hasreti çekiyorlar. Yabancı bir ülkede değerleri ve erdemleri 

yitirmemek için çaba sarf ediyorlar. Türkiye‟ye ve doğaya duyulan özlem aĢağıdaki 

örnekteki gibi, Almanya‟da evlerde giderilmeye çalıĢılıyor.  

 

  “Bütün odalarda döşenmiş su mavisi keçenin üzerine, sıcak yeşil ve 

kum tonlarında el dokuma kilimlerin yayılmış, yatak odasında yılan derisi 

gibi parlayan, yeşil mavi saten perdeler asılmış ve her yere tavana kadar 

palmiyeler yerleştirilmişti.” (s.70) 
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 ġiirler, halk türküleri hep vatan özlemi üzerinedir. Eserde Ģu Ģekilde 

geçmektedir: 

 

  “… Hey gidi Karadeniz, Aman Alim, Suların ne karadır, Senin de 

benim gibi Aman Ali‟m Yüreğin yaradır. … Sil gözünün yaşını, Aman Ali‟m, 

Ayrılan kavuşmaz mı …” (s.71) 

 

 Roman kahramanımızın Karadenizli bir arkadaĢı balık tutmayı, onları yemeyi 

ve satmayı özlüyor.  

 

 Bir zamanlar kendilerine yabancı olan Almanya‟da para biriktirip en kısa 

zamanda ülkelerine dönmeyi düĢünen roman figürümüzün annesi aradan geçen 

zaman içinde kendini artık Türkiye‟de yabancı hissetmiĢtir. Almanya‟daki kızlarını 

yalnız bırakmak istemediği için de Almanya‟da temelli yaĢamaya karar vermiĢtir.  

 

 

12. Yabancı DüĢmanlığı         

 

 Yabancı düĢmanlığı, farklı ülkelerden gelen, dili, dini, kültürü ve dıĢ 

görünümü ile farklı olan insanlara gösterilen düĢmanlıktır. Yabancı düĢmanlığı 

yapan kiĢiler kendi ülkelerinin, milliyetlerinin, dinlerinin, kültürlerinin daha üstün 

olduğunu göstermek için diğer ülkelerden gelen insanları dıĢlar, aĢağılar ve kötü 

davranır. 

 

 Yabancı düĢmanlığı özellikle de ülkelerin ekonomik kriz geçirdiği ve 

iĢsizliğin arttığı dönemlerinde artmaktadır, çünkü sorumlusu yabancılar olarak 

görülmektedir. Yabancılar ülkelerine dönse iĢsizlik biter, ekonomi düzelir düĢüncesi 

vardır. 

 

 I. Dünya SavaĢ‟ı sonrasında Almanya‟da yaĢanan ekonomik kriz yabancı 

düĢmanlığının artmasına neden olmuĢ, Yahudiler hedef alınmıĢ ve II. Dünya SavaĢ‟ı 

sonuna kadar Almanya‟da yaklaĢık olarak altı milyon Yahudi Naziler tarafından 

öldürülmüĢtür.  
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 II. Dünya SavaĢ‟ı sonrasında Almanya‟nın iĢgücü ihtiyacını karĢılamak için 

Ġtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Ġspanya, Türkiye gibi ülkelerden iĢçiler getirilmiĢtir. 

Almanlar iĢ gücü ihtiyacı nedeniyle Almanya‟ya gelen iĢçileri „misafir iĢçi‟ olarak 

görmüĢtür. Ancak zamanla bu iĢçilerin misafir değil de sürekli olarak Almanya‟da 

kalacakları anlaĢılmıĢ ve onların da kendileri gibi ihtiyaçları, hastalıkları, sorunları 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu misafir iĢçilerin Almanya‟ya yerleĢme kararı alması, 

sayılarının sürekli artması, yeni neslin okuyup, iyi mevkilere gelmesi üzerine bu 

durum bazı Almanlarda rahatsızlık uyandırmıĢ, kıskançlık baĢlamıĢ, yabancı 

düĢmanlığı artmıĢtır. Artık yabancılara misafir iĢçi gözüyle değil yabancı 

(Ausländer) gözüyle bakılmaya baĢlanmıĢtır. Bazı Almanlar kendilerinden farklı olan 

bu insanları dıĢlamaya baĢlamıĢ ve Alman kültürüne uyum sağlamalarını istemiĢtir. 

Yabancılar da baĢta Türkler olmak üzere kendi kültürlerini korumak ve devam 

ettirmek istemektedir. Özellikle de farklı kültürden gelen Türkler, Araplar vs. 

dıĢlanmaktadır. Yabancı öğrenciler okulda bazı arkadaĢları ve öğretmenleri 

tarafından dıĢlanmakta, kendi gruplarına alınmamakta, sırları onlarla 

paylaĢılmamaktadır. 

 

 Ancak 1990‟da iki Almanya‟nın birleĢmesiyle yabancı düĢmanlığı ve 

yabancılara yönelik Ģiddet olayları artmıĢtır ve bugün hala devam etmektedir. Berlin 

Duvarı ile 40 yıl ayrı kalan Almanların yeniden birleĢmesi ve kucaklaĢması ülkede 

yaĢayan göçmenler için korku dolu bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. BirleĢmeyle 

birlikte iĢten çıkarmaların artmasına paralel olarak ırkçılık, yabancı düĢmanlığı ve 

Ģiddet olayları da artmaya baĢlamıĢtır. ĠĢsizlik sorunuyla birlikte yabancıların 

ülkelerine dönmeleri teĢvik edilmiĢtir. 

 

 1993 yılında Solingen katliamı olarak bilinen, aĢırı sağcıların kundakladıkları 

evde aynı aileden çocukların da olduğu 5 insanımız yanarak ölmüĢtür. Solingen 

katliamı sonrasında Almanya‟da yaĢayan Türkler ve ırkçılığa karĢı olan Alman halkı 

da birleĢerek büyük kitlesel bir tepki oluĢturmuĢlardır. Bu dönemden sonra 

Almanya‟daki Türkler cami ve spor dernekleri etrafında örgütlenerek çalıĢmalar 

yapmaktadır.                                                                                      
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 Eserimizde de gördüğümüz gibi roman kahramanımız bazı kanunları Ģu 

Ģekilde eleĢtirmektedir: 

 

  “Virüsü hep hastalıklı kanunlarda arıyordu: “Düşünsene, bizim 

gibiler aşkını kanıtlamak için bir yıl birbirlerinden ayrı beklemeliler!” diye 

sövüp sayıyordu Sonradan Göç Tüzüğü hakkında.” (s.25) 

 

 Almanya‟daki yabancılar özellikle de Türkler Alman toplumu tarafından 

dıĢlanır ve Almanya‟ya uyum sağlamaları zorlaĢtırılır. Roman kahramanımız ve kız 

kardeĢinin Alman arkadaĢlarının sırlarına ortak edilmediklerini görürüz: 

 

 “Diğer kızlar gibi görünmek istemişti, değişik değil, beraber olmak 

istediği kızlar gibi hoplayıp – zıplamak, kıkırdamak istemişti. Ama hiçbir 

gruba alınmamıştı.” (s.11)  

 

 Almanlar yabancılarla konuĢurken bozuk Almanca konuĢuyorlar, bu da 

yabancıların düzgün Almanca öğrenmelerine engel oluyor. Örneğin: Yolda yürürken 

araba sürücüsünün kornaya basması ve bozuk Almancayla “Hey sen görmek yok ışık 

kırmızı!?‟‟ (s.14) demesi.  

 

 Roman kahramanımız ve ailesi sessiz, sakin bir hayat sürmelerine rağmen 

bazı Almanlar tarafından dıĢlandıklarını görürüz: 

 

 “Basit şartlarda, eğlenceye düşmeden, sessiz ve saygılı yaşıyorlardı. 

Kendi dört duvarları arasındaki bu yaşam, izleyenleri şaşırtmış olmalı. 

Çünkü tüm bunlara karşın Almanlar için “Sarımsakobur‟‟ ve “Cimri 

Türkler” diler. (s.15) 

 

 Türk olduğu için kız kardeĢi ve kendisi de okuldaki bazı öğretmenlerden 

haksız muamele görüyordu. Bilgisiz, tembel, aptal gösterilmeye çalıĢılıyordu. 

Örneğin, Alman isimli olmasına rağmen kendini Brezilyalı olarak tanıtan Ġngilizce ve 

Fransızca öğreten bir öğretmenin ilk günden yabancı görünüĢlü roman figürümüze Ģu 

Ģekilde davranması: 
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 “Sen neredensin?‟‟ “Ben Garten caddesinde oturuyorum.”-“Nerede 

doğduğunu soruyorum.” “Ankara‟da…” Yorumsuz, çenesini seğirterek 

miskince dönüverdi. Duydukları ona yetmiş görünüyordu. Artık oniki 

yaşındaki kız ne kadar söz istese de, “Brezilyalı” başka bir öğrenciyi 

kaldırıyordu. Yalnızca yazılı ödevlerin geri dağıtılmasında ihtiyarın 

dudakları onun tarafına doğru titreyerek sivriliyor: “Yetersiz” veya “Eksik” 

diyordu.(s.39) 

  

 Aynı Ģekilde kız kardeĢi de öğretmeninden haksız muamele görüyordu. 

Dersine çok iyi hazırlandığı halde, Ģiirleri ve soneleri çok iyi akıcı bir Almancayla 

söyleyebilecekken öğretmeninin tavırlarından dolayı heyecanlandığını ve bilgisiz 

duruma düĢtüğünü Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

  “Hangi öğrencide otoritesini kanıtlayabileceği hakkında çok güçlü bir 

sezgisi vardı. Başlangıçtan beri o kalın örgülü, siyah saçlı kız, hedef tahtası 

oluvermişti. Gözdağı verircesine, elinde okuma kitabı, yanında durup 

yakasından kaldırıyor, ödevleri istiyordu. O da hep yutkunur, bu öğretmenin 

dersinde bir ses çıkaramazdı. … Kafaya bir tokat ve bir “otur!”la 

bilgisizliğini yüzüne vurup, kalan ders saatinde onu görmemezlikten gelerek 

cezalandırmak için öğretmene yeterli bir nedendi bu.”(s.39) 

 

 Roman figürümüz Nürnberg nüfus memurluğuna taĢınma evraklarını 

damgalatmaya gittiğinde de yabancı olduğu için haksız muamele görüyor.  Roman 

figürümüzün anlattığına göre Nürnberg nüfus müdürlüğünün yabancılar giĢesinde 

mesai saati içinde yabancı olduğunu anlayan giĢenin arkasındaki bayan nüfus 

memuru onu bekletmiĢ ve örgü örmeye devam etmiĢ. Roman figürümüz 

parmaklıklara vurduğunda da. Hiç arkasına dönmeden, biraz önce oturduğu bankı 

göstererek: “Sen var orda beklemek!‟‟ demiĢ. Roman kahramanımız bunun üzerine 

çok sinirlenmiĢ. “Ben yok orda beklemek! Sen yapmak damga hem de çabuk. Yoksa 

var ben geçip gelmek bu parmaklıkları sana!‟‟ diye bas bas bağırmış.” (s.69) 

 

 Roman figürümüzün annesi Almanya‟da terzi olarak çalıĢtığı iĢyerinde Ģu 

Ģekilde farklı muamele görüyor: 
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 “Diğer iş arkadaşlarının saat ücreti 8.50 DM olarak ödenirken, 

kendisi okuldan terzi olmadığından aynı iş için 5.05 DM almıştı. Ustanın 

smokin veya gömlek düzeltmeleri gibi zor işlerini sadece onun masasına 

koymasına rağmen, ancak 12 yıl sonra firma tarafından diğer iş 

arkadaşlarıyla aynı kategoriye konulmuştu firma tarafından. Ama o zaman da 

emekliliğinin yükseltilme olanağı yoktu artık. Bugün yirmi yıllık küçük yorucu 

çalışmaları için 700 DM emekli ücreti veriliyor.” (s.29) 

 

 Bu da yine yabancılara yapılan ayrımcılığın bir kanıtıdır. 

 

 Almanya‟daki Türkler bazı Almanlar tarafından dıĢlanırken, Türkiye‟de 

durum çok farklıdır. Türkler çok misafirperver bir millet olduğu için yabancıları el 

üstünde tutar, onlara gerektiğinde evini açar, yedirir içirir, yardımcı olur. Türkiye‟ye 

gelen insanlar yabancı düĢmanlığı ile karĢılaĢmaz, tam aksine sevgi, saygı ve ilgi ile 

karĢılanır. Roman kahramanımız Alman erkek arkadaĢına doğduğu ve yedi yaĢına 

kadar yaĢadığı toprakları tanıtmak için Türkiye‟ye seyahat eder. DönüĢ yolunda 

arabaları arızalanır ve Ġstanbul trafiğinin içinde kalırlar. Çevreden hemen insanlar 

yardıma koĢar. Eserde bunu Ģu Ģekilde görüyoruz: 

 

  “Çevre kahvelerden birkaç genç koşup gelivermiş. Arabalarını kenara 

itmişler, genç çifte yardımcı olup arabalarının çekilmesini sağlamış, tamirci 

bulmuşlardı. … Özellikle yardımsever genç bir Türk, yiyecek ve içecek bir 

şeyler getirmiş ve sormuştu: “Bu gece nerede kalıyorsunuz?”- “Arabada 

gecelemek zorundayız. Paramız kalmadı.” Diye yanıtlamıştı kız. “Kesinlikle 

olmaz. Benim konuğumsunuz.”diyerek, hemen onunla gelmeleri için 

üsteliyordu genç.” (s.50) 

 

 Almanya‟daki yabancılar özellikle de Türkler II. Dünya savaĢı sonrasında 

yıkılan Almanya‟nın inĢasında, sanayinin geliĢiminde çok büyük katkılar sağlamıĢtır. 

ĠĢçilerimiz en zor iĢlerde zor Ģartlar altında çalıĢmıĢtır ve Alman ekonomisinin 

refahında çok emekleri olmuĢtur.  Ayrıca yemek kültürleri olsun diğer kültür 

değerleri olsun Almanya‟ya zenginlik katmıĢlardır. 
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BÖLÜM III: SONUÇ 

 

 

 DEMĠRKAN çok yönlü sanatçı kiĢiliğiyle Alman Edebiyatına, Tiyatro ve 

Televizyon hayatına önemli katkılar sağlamıĢtır. Bunu aldığı çok sayıdaki 

ödüllerinden görüyoruz. Kültürlerarasılık yönünden incelediğim “Üç ġekerli Demli 

Çay” adlı romanında Demirkan, 1962 yılında, yedi yaĢındayken Almanya‟ya 

çalıĢmak için göç eden ailesinin yaĢadığı hayattan, sorunlardan bahseder. Ayrıca 

Almanya ve Türkiye‟deki yaĢantılarını karĢılaĢtırmalı olarak ele alır. Ben de eseri 

roman kahramanımızın Almanya‟ya ve Türkiye arasında geçen hayatındaki 

kültürlerarası öğeleri tespit etmeye çalıĢtım. Bunu yaparken de eseri kültür, baĢ 

figürün Türkiye‟deki ve Almanya‟daki hayatı, aile yapısı, ekonomik durum, din, 

eğitim, çalıĢma hayatı, siyaset, uyum, uyumsuzluk, yabancı düĢmanlığı baĢlıkları 

altında topladım ve karĢılaĢtırmalı olarak incelemeye çalıĢtım.   

 

 Roman yazarımız bu romanında Almanya‟ya göç ile birlikte iki kültür ile 

yaĢamak zorunda kalan insanlarımızın sorunları dile getiriyor, Alman okuyucuların 

dikkatini bu konu üzerine çekmek istiyor. Bunu yaparken de roman kahramanını 

doğumunu bekleyen hamile bir kadın olarak seçiyor ve kendi düĢüncelerini 

okuyucuya iletiyor. Ayrıca 1960‟lı yıllarda Türkiye ve Almanya‟daki hayat Ģartlarını 

karĢılıklı olarak yansıtıyor. Almanya ekonomik yönden geliĢmiĢ, insanların geleceği 

konusunda kaygıları yoktur. Almanlar çalıĢma hayatı, eğitim, ulaĢım, sağlık gibi 

konulardaki sorunlarını çözmüĢler. Ġster köyde olsun ister Ģehirde insanlar rahat 

düzenli bir hayat sürüyorlar. Oysa Türkiye‟de yaĢamak eserde de anlatıldığı gibi 

daha zor ve rastlantıya bağlıdır. Almanya‟nın köyünde bile okul, tren istasyonu 

varken Türkiye hala ekonomik sorunlarla mücadele ediyor. Köylerde ulaĢım, eğitim 

sağlık hizmetleri yetersizdir. Anne babalarıyla birlikte çocuklar da çalıĢmak zorunda 

kalıyor. Özellikle de kız çocukları annelerine ev iĢlerinde yardım eder ve 

kardeĢlerine bakarlar. Köylerde yaĢayıp okula gitmek isteyen çocuklar en yakın 

kasabaya gidiyor ve büyük mücadeleler vermek zorunda kalıyor. Özellikle de kız 

çocukları evdeki iĢlerini de aksatmamak Ģartı ile okula gidebiliyor. Türkiye‟de 

gençlerin yaĢantılarını daha çok büyükler ve yaĢlıların kuralları belirliyor. Oysa 

Almanya‟da gençler söz sahibidir, yaĢantılarında daha özgürdür, ilgi duydukları 

alanda meslek eğitimi alıyor, yaĢantılarını kendileri Ģekillendiriyor. Çocuklar ve 
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gençler kendilerini rahat bir Ģekilde ifade edebiliyor, politik konularda çekinmeden 

tartıĢabiliyor, giyim kuĢam konusunda rahatlar.  

 

 Dini eğitim de Türkiye‟de çocuklara daha çok büyük ebeveynleri tarafından 

veriliyor ve daha çok günah iĢleyenlere Allah‟ın vereceği korkutucu cezalardan 

bahsediliyor. Oysa Almanlar dini bayramlarını çocukların seveceği tarzda kutluyor 

ve çocuklara korkutucu cezalardan bahsetmiyorlar. Roman kahramanımız ve kız 

kardeĢi Alman okullarında okudukları için Almanların dini gelenek ve göreneklerine 

özenirler ve ailesinden de uyum sağlamalarını isterler. Aileleri her ne kadar da 

çocuklarına kendi dini inanıĢlarını öğretmeye çalıĢsa da ve biz Müslüman‟ız dese de 

çocuklarını kırmazlar ve çocuklarının Almanların bazı gelenek ve göreneklerine 

katılmalarına izin verirler.  

 

 Roman kahramanımız Almanya‟da yaĢadığı için kendini Ģanslı görüyor. 

Ancak her ne kadar da Almanya‟daki yaĢantıyı benimsese de zaman zaman 

çocukluğunun bir kısmının geçtiği Anadolu köyüne özlem duymaktadır ve bunu 

tadını baĢka bir Ģeyde bulamadığı “üç Ģekerli demli çay‟‟motifi ile göstermektedir.  

Kendi kızının babası da Avusturyalı olduğu için kızı da çok kültürlü bir yaĢam 

sürecektir. Bu nedenle de kızı için her üç ülkenin birleĢiminden oluĢan bir dünya 

hayal etmektedir.  Ayrıca sadece Türklerin sorunlarıyla uğraĢmayı dar kafalılık 

olarak nitelendiriyor ve “ben evrenselim‟‟, diyerek tüm dünya insanlarının 

sorunlarıyla ilgileniyor. Ancak kendi kültürünü de araĢtırıyor. ÂĢık Veysel‟den, 

Nazım Hikmet‟ten, YaĢar Kemal‟den eserler topluyor, Ruhi Su‟nun, Arif Sağ‟ın 

müziklerini dinliyor, ressam Hanefi Yeter‟in, heykeltıraĢ Mehmet Aksoy‟un 

sergilerini geziyor.  

 

 Yazarımız iki kültür ile yetiĢmiĢtir. Annesi ve büyük ebeveynleri sayesinde 

Türk kültür değerleriyle yetiĢmiĢ, diğer taraftan da babası ve Almanya‟daki 

çevresinden etkilenerek Alman kültürüne uyum sağlamıĢtır. Almanya‟yı kendine 

vatan olarak seçmiĢtir ve burada sürekli olarak kalmaya karar vermiĢtir. Ancak 

sadece Alman vatandaĢı olmayı kabul etmemiĢtir, çünkü ona göre bunu yaparsa 

kökenini inkâr etmiĢ olurdu. Yıllar süren mücadelesi sonucunda 12 Haziran 2002‟ de 

çifte vatandaĢlık hakkını elde etmiĢtir. 
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 Roman kahramanımız Almanya‟ya ne kadar uyum sağlasa da zaman zaman 

yabancılık duygusu yaĢadığını görürüz.  Geçici bir süre için Almanya‟ya gelen anne 

ve baba emekli olduktan Türkiye‟ye kesin dönüĢ yapar, ancak Türkiye‟de de 

kendilerini artık yabancı hissederler ve önce baba sonra anne tekrar Almanya‟ya 

dönerler. Annesi kızının bir Türk ile evlenmesini isterdi ancak kızı bir Avusturyalı ile 

evlenir. Anne zamanla damadını kabullenir ve damadına Ali ismini takar, çünkü bu 

isim ona bir Türkü çağrıĢtırır. Ayrıca doğacak torunlarına da Hacivat ve Karagöz‟ün 

hikâyelerini anlatmak isterler. 

 

 Roman kahramanımızın annesinde ve Türkiye‟den göç eden diğer roman 

figürlerinde vatan özlemini yaygın olarak görmekteyiz. Vatan özlemini gidermek 

için evlerini Türkiye‟de özlem duydukları çevreye göre kilimlerle, saten perdelerle 

düzenliyorlar, duvarlara Ģiirler asıyorlar ve “üç Ģekerli demli çay” içiyorlar. 

 

 Eserde ayrıca iki kültür arasında kalan, nereye ait olduklarını tam bilmeyen, 

iki kültürden de vazgeçemeyen ve iki kültürlü yaĢantıyı benimseyen bir genç kadının 

yaĢam mücadelesi anlatılmaktadır. Bu mücadele sonunda roman kahramanımız 

evrenselliği savunmaktadır ve dinlerin birleĢmesinden söz etmektedir, çünkü ancak 

böyle insanlar birbiriyle hoĢgörü ve anlayıĢ içinde yaĢayabilirler.   

 

 Demirkan bu eseriyle daha çok Alman halkına seslenmek ister ve 

Almanya‟ya göç etmiĢ farklı kültürden gelen insanların yaĢadığı sorunları kendi 

hayat hikâyesi aracılığı ile dile getirerek Almanların onları daha iyi anlamalarını 

sağlamak ve hoĢgörü içinde birlikte yaĢamaları gerektiğini dile getirmek ister. 

 

 Göçmen yazarların çoğunda yansıtılan “ikiye bölünme‟‟, yani nereye ait 

olduğunu bilememe motifini Demirkan‟ın bu eserinde de sıkça görüyoruz. Ayrıca 

çocukluğundan beri Almanya‟da yaĢadığı için ve buradaki hayata uyum sağladığı 

için “vatan‟‟ konusunu da sorgulamaktadır. Anne ve babası Türk‟tür ancak baba 

Türkiye‟de devlet yurdunda büyüdüğü için aile ortamından uzak yetiĢmiĢtir ve bu 

eksikliğini gidermek için de edebiyata ve sanata yönelmiĢtir. Roman kahramanımız 

babasının desteği ile Alman kültürüne uyum sağlama konusunda zorlanmamıĢtır, 

diğer taraftan da annesinden ve büyük ebeveynlerinden öğrendiği Türk ve Ġslam 

kültüründen etkilenmiĢtir ve kendine çift kültürlü yeni bir yaĢam tarzı çizmiĢtir. 
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 Eserde kadın – erkek, doğu – batı, Müslüman – Hıristiyan gibi karĢıt 

anlamlara da sıkça yer verilmiĢtir. Türkiye‟de ve doğuda kadın güçsüz, ezilir ve 

erkeğin boyunduruğu altındadır. Batı her yönden geliĢmiĢ, insanları daha çağdaĢ, 

doğu medeniyeti daha geridir.   

  

 Eserde ayrıca bir zamanlar iĢçi olarak Almanya‟ya giden vatandaĢlarımızın ve 

onların çocuklarının çok çalıĢarak mühendis, sanatçı, mimar, hukukçu gibi meslek 

dallarında eğitim gördüklerini ve bu alanlarda baĢarı gösterdiklerini görüyoruz. 

Bunun dıĢında siyasi konularda da gençlerimiz fikirlerini söylüyorlar ve kendilerini 

rahat bir Ģekilde ifade ediyorlar. Ġkinci kuĢak ve üçüncü kuĢak gençlerimiz artık 

Almanya‟ya uyum sağlamıĢtır ve her alanda Alman gençleriyle yarıĢır duruma 

gelmiĢlerdir. Ancak bundan rahatsız olan Almanlar Almanya‟ya göçün 50.yılında 

hala yabancılara karĢı düĢmanlık beslemekteler ve insanlarımızın ölümüne neden 

olmaktalar. 
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ÖZET 

 

RENAN DEMĠRKAN’IN “ÜÇ ġEKERLĠ DEMLĠ ÇAY’’ 

ROMANINDA KÜLTÜRLERARASILIK 

  

 Bu çalıĢmada, Renan Demirkan‟ın “Üç ġekerli Demli Çay” adlı romanında 

kültürlerarasılık konusu ele alınmıĢtır.  

 

 Henüz yedi yaĢındayken, 1962 yılında ailesiyle birlikte Almanya‟ya göç eden 

Demirkan, Alman televizyon ve tiyatrosunun tanınmıĢ bir oyuncusudur. Kızının 

doğumundan sonra tiyatro ve sinema dıĢında evrensel konulara değinen Demirkan, 

1991 yılında “Üç ġekerli Demli Çay” adlı otobiyografik romanıyla Türk-Alman 

kültürü arasında geçen bir gençlik hikâyesini anlatarak yazarlık kariyerine 

baĢlamıĢtır. Yazar eserinde Almanya‟ya çalıĢmak için göç eden ailesinin ve 

kendisinin yaĢadığı sorunları dile getirmektedir. Ayrıca göçmenlerin yaĢadığı 

yabancılık ve kimlik sorununu ele almaktadır. Bunlarla birlikte eserde evrensel 

konulara da yer verilmektedir.  

 

 ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde, göç olgusu, Renan Demirkan‟ın biyografisi, “Üç 

ġekerli Demli Çay” adlı romanının özeti, konuyla ilgili araĢtırmalarda son durum ve 

çalıĢmanın yöntemi baĢlıkları ele alınmıĢtır.  

  

 ÇalıĢmamın asıl konusunu oluĢturan ikinci bölümde eser kültürlerarasılık 

yönünden incelenmiĢtir. Yazarın Almanya ve Türkiye‟deki hayatını karĢılaĢtırmalı 

olarak ele aldığı eserde geçen kültürlerarası öğeler tespit edilip, yansıtılmaya ve her 

iki kültürün ortak ve farklı yönleri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun için de 

çalıĢmanın ana bölümü kültür, baĢ figürün Almanya‟daki ve Türkiye‟deki hayatı, aile 

yapısı, ekonomik durum, din, eğitim, çalıĢma hayatı, siyaset, uyum, uyumsuzluk ve 

yabancı düĢmanlığı baĢlıkları altında toplanmıĢtır.  

 

 ÇalıĢmanın sonuç bölümünde konuyla ilgili genel bir değerlendirme 

yapılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

 

INTERCULTURALITY IN THE NOVEL “THREE SUGARED 

DARK TEA” BY RENAN DEMIRKAN 

 

 In this study, the Ġnterculturality in the novel “Three Sugared Dark Tea” by 

Renan Demirkan is discussed. 

 Demirkan, who immigrated to Germany with her family in 1962 when she was 

just seven, is a famous actress in German television and theatre. After the birth of her 

daughter she has started to study on global issues along with theatre and cinema. Then 

her career as a novelist has started with “Three Sugared Dark Tea” in which she narrates 

a youth history among Turkish and German cultures. In her work, she depicts the 

problems of her family and herself after immigrating to Germany. In addition to this, 

she deals with the feeling of alienation and identity problem of immigrants. Global 

issues are also mentioned in this work. 

 In the prologue of the study, immigration event, autobiography of Renan 

Demirkan, summary of the novel, recent situation in related researches and the 

methodology of the study are discussed. 

 In the second part which forms the main subject of the study, the work is 

analyzed from the aspect of interculturality. The intercultural elements in the work, 

which comparatively deals with the life of the writer both in Germany and Turkey, are 

identified and presented and different aspects of two cultures are set forth as well. 

Therefore, the main part of the study is composed of the topics below; 

 Culture, the life of the hero in Germany and Turkey, family structure, 

economical status, religion, education, professional life, politics, adaptation, 

inadaptation and foreigner hostility. 

 In the epilogue, there is an overview related to the subject. 
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