Bölüm 1

Göç ve Uyum

Göç
Görselleri inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------♦
❶ Fotoğraflar neler anlatıyor, tartışınız.
❷ Gurbet ve gurbetçi ne demek, araştırınız.
❸ Avrupa'da yaşayan Türklere “Almancı” veya “gurbetçi” denmesini doğru buluyor musunuz? Siz
olsanız Avrupa'da yaşayan Türkleri nasıl adlandırırdınız?
❹ Ailenizin Avusturya'ya niçin geldiğini araştırınız ve anlatınız.
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Göçler Tarihi
İnsanların yaşadıkları bir yeri, uzun süreli veya
devamlı değiştirmelerine göç diyoruz.
İnsanlar daha ilk çağlarda çeşitli sebeplerle
yaşadıkları yerleri bırakıp başka yerlere göç
etmişlerdir. İlk insanlar, avcılık ve toplayıcılık yaparak
yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu yüzden avlayacakları
hayvanların ve besinlerin bol olduğu yerlere göç
etmeleri kaçınılmazdı. İlk dönemlerdeki göçlerin asıl
sebebi iyi beslenme ihtiyacıydı. Ayni amaçla
günümüzde de insanlar daha iyi bir hayat
sürdürebilmek için göç etmektedirler.
Tarih boyunca ekonomik sebeplerle göçler yaşanmıştır. Bugün de bu durum devam etmektedir. Yeni
kıtaların keşfedilmesi, ülke içinde yaşanan karışıklıklar, terör olayları, savaşlar, deprem, iklim değişikliği
sonucunda oluşan sel felaketleri gibi doğal afetler ve kuraklık insanları göç etmeye mecbur
bırakmaktadır.
Ağır ekonomik sıkıntı yaşayan veya hayatlarını tehlikede hisseden insanlar, daha iyi yaşam koşulları
sunan ülkelere ve yerlere göç etmektedirler.

Orta Asya'da yaşayan Türk boyları, IV. ve VI. yüzyıllarda
kuraklık baş gösterince batıya, doğuya, kuzeye ve
güneye doğru (haritada görüldüğü gibi) göç etmişlerdir.
Anadolu ve Avrupa'ya gerçekleşen Türk ve Batı
Hunlarının göçleri, Kavimler Göçü olarak bilinir ve
dünyanın en büyük göçlerinden sayılır.
Türk,BatıHunların
yaşadığıyerler
Batı Hunların göç yolları

Diğer önemli ve büyük bir göç de Amerika kıtasının 1492
yılında keşfedilmesiyle Avrupa'dan buraya yapılandır. Bu
göç, kıtalar arası en büyük göç olarak bilinir.

Günümüzde gerçekleşen göçlerin sebeplerini başlıca şöyle sıralayabiliriz:
a) Ekonomik sebepler yüzünden gerçekleşen işçi
göçleri
18. yüzyılın sonlarında buhar ve dokuma makineleri gibi
teknik buluşlar sonucunda bir endüstri devrimi
gerçekleşmiş ve fabrikalar kurulmuştur. Fabrikalarda
çalışacak işçilere gereksinim duyulmasından dolayı
özellikle kırsal kesimden şehirlere işçi göçü olmuştur.
Buna benzer diğer bir göç de 1960'lı yıllarda Almanya ve
Avusturya'ya yapılmıştır. Bu iki ülke işçi ihtiyaçlarını başta
Türkiye olmak üzere Yugoslavya, Yunanistan, İspanya ve
İtalya'dan karşılamıştır.
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b) Savaşlar ve baskılar yüzünden yaşanan göçler
Ülkeler arasında yaşanan savaşlar da insanları göçe
zorlamaktadır. Mesela Suriye'deki savaş yüzünden
Türkiye'ye dört milyon insan sığınmıştır. Bunların bir
kısmı daha sonra iyi bir yaşam için Avrupa'ya göç
etmiştir. Dili, dini, ırkı veya siyasi görüşü yüzünden
ülkesinde baskı gören insanlar da daha özgür ve
demokratik ülkelere göç etmektedirler. Bu
göçmenlere ise mülteci denir. Göçler, insanlık için
çok üzücü olaylara da neden olmaktadır. Derme
çatma botlarla Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce
insan hâlâ denizlerde boğulup ölmektedir.
c) Doğa olayları yüzünden gerçekleşen göçler
Binlerce yıl önce insanlar, iklim değişikliği
yüzünden daha sıcak olan güneye göç etmişlerdir.
Günümüzde de deprem, tsunami, volkanik
patlamalar, kasırga, hortum, sel, çığ, heyelan ve
kuraklık gibi doğa olayları sonucunda insanlar göç
etmek zorunda kalmaktadırlar. Kuraklık yüzünden
yaşanan en büyük göç ise kavimler göçüdür.

Cümleleri eşleyiniz!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------♦

❷ İlk insanların göç etmelerinin asıl sebebi
❸ Türklerin ve Hunların, Anadolu ve Avrupa'ya
gerçekleştirdiği
❹ Kıtalar arası en büyük göç
❺ Endüstri Devrimi'nden sonra fabrikaların işçi
ihtiyacı
❻ Almanya ve Avusturya'ya 1960 yılından
sonra
❼ Dili, dini, ırkı veya siyasi görüşü yüzünden
ülkesinde baskı gören insanlar
❽ Derme çatma botlarla
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❶ İnsanların yaşadıkları bir yeri, uzun süreli

m
m
m
m
m
m
m
m

göç, Kavimler Göçü olarak bilinir.
Avrupa'ya geçmeye çalışan binlerce insan
hâlâ denizlerde boğulup ölmektedir.
kırsal kesimden şehre olan göçle
karşılanmıştır.
ABD, Kanada, İsveç gibi daha özgür ve
demokratik ülkelere göç etmektedirler.
daha iyi beslenme ihtiyacıydı.
veya devamlı değiştirmelerine göç denir.
Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, İspanya
ve İtalya'dan işçi göçü gerçekleşmiştir.
1492'de Amerika kıtasının
keşfedilmesinden sonra yaşanmıştır.
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Mikrofon Sizde
Herhangi bir sebepten dolayı yaşadığınız yerleri terk edip dilini dahi
bilmediğiniz bir ülkeye göç etmek zorunda kalsanız ne yapardınız? Zamanınız
ve yanınıza alacaklarınız sınırlı. Aşağıdaki valize koyacağınız beş şey ne olurdu?
Yazınız!
Vatanınızı, ailenizi, akrabalarınızı ve sevdiklerinizi terk ederken neler
hissederdiniz? Bu durumda olan insanları anlamak niçin çok önemli?

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Sözcükleri önce Almancalarıyla sonra ise anlamlarıyla eşleyiniz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------♦
❶ göç

m

❷ iltica
❸ ilticacı/sığınmacı
❹ göçmen

m

Çok farkı sebeplerle kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka
ülkeye giden kimse.
Dili, dini, ırkı, siyasi görüşü yüzünden baskıya uğrayan kişilerin
yaşadıkları ülkeden kaçıp başka bir ülkeye sığınması

❺ uyum
❻ asimilasyon

m

m
m
m
m
m
m

m

Flüchtling
Integration
Zuwanderer
Zuwanderung
Assimilation
Flucht

m
m

İnsanların yaşadıkları bir yeri uzun süreli veya devamlı değiştirmesi

Bir etnik grubunun dilinin, kültürünün ve inançlarının yaşadığı
toplumsal çoğunluğun içinde yok olması

Yeni katıldığı çevreye veya duruma uyum sağlama, entegre olma

Yaşadığı ülkede dili, dini, ırkı veya siyasi görüşü yüzünden baskıya
uğradığı için başka bir ülkeye kaçıp sığınan kişi
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Avusturya'nın Kısa Tarihi
Fotoğraflar size neler anlatıyor?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------♦

Okuyunuz ve paragrafları sıraya diziniz.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------♦

1 Avusturya'nın bugün bulunduğu topraklarda ilk ¡ Çok uluslu devletteki farklı kültürler, diller ve
¡
insan yerleşimlerinin tarihi, MÖ 8.000'li yıllara kadar
gider. Ostarrichi adı ilk kez 996 yılında resmi olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Avusturya, Ostarrichi
isminden gelmektedir.

¡ 1955'de imzalanan antlaşma ile Avusturya'nın
sürekli 'tarafsız' kalması sağlanmış ve Avusturya tekrar
bağımsızlığını elde etmiştir. Soğuk Savaş döneminde
ise batı ile doğu (demir perde ülkeleri) arasında
önemli bir noktada bulunmuştur. Avusturya 1995
yılından beri Avrupa Birliği'nin üyesidir.

¡ Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,
Macaristan, Kuzey İtalya ve Güneydoğu Avrupa'ya
kadar yayılan çok uluslu bir devlet halini almıştır.
Alman, Çek, Macar, Polen, Hırvat, Sırp gibi çok sayıda
farklı topluluk imparatorluk içinde yaşamaya
başlamıştır. Bunun etkisini günümüzde Avusturya
mutfağında, dilinde kısacası kültüründe görmekteyiz.
Mesela topfengolatsche ve knödel, Bohemya
mutfağından; palatschinke (palaçinke) ise Çek
dilinden gelmektedir.
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dinler beraberinde birçok sorunu da ortaya
çıkarmıştır. Avusturya veliahttı Franz Ferdinand'ın
Sırbistan'da öldürülmesi Birinci Dünya Savaşı'nı
başlatan olay olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın
sonunda Habsburg hanedanlığı yıkılmış ve Avusturya
Cumhuriyet'i kurulmuştur.

¡ 13. yüzyılda Kral I. Rudolf'la birlikte
Avusturya'nın yönetimi Habsburg hanedanına geçmiş
ve Habsburglar 650 yıl boyunca ülkeyi yönetmişlerdir.
1848 yılında I. Franz Josef, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu'nun başına geçmiştir. Aslında ülkeyi eşi
Kraliçe Elizabeth, diğer adıyla 'Sisi' yönetmiştir.
Yaptığı reformlarla Avusturya'nın gelişmesine büyük
katkı sağlamıştır.

¡ İlk cumhuriyet henüz yirmi yaşındayken
ekonomik ve politik istikrarsızlıkla karşılaşmış ve
1938'de Hitler tarafından Nasyonal Sosyalist
Almanya'ya bağlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra ise on yıl boyunca ABD, Sovyetler Birliği,
İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilmiştir.
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Asırlardır Göç Alan Topraklar

Günümüz Avusturya halkı, değişik ulusların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Avusturya'nın ilk düklük
ve daha sonraki imparatorluk döneminden beri var olan azınlıklar bugünkü Avusturya'nın kurucu
unsurudurlar. Bunlar içinde en başta gelenler Almanlardır. Bu topraklara ayak basış sırasına göre diğer
azınlıklar ise Yahudiler, Çekler, Slovenler, Romanlar (Çingeneler), Hırvatlar, İspanyollar ve Slovaklardır.
Kurucu unsur olarak görünmeyen diğer azınlıklar da bu topraklara ayak basış sırasına göre Ermeniler,
İsviçreliler, Sırplar, Boşnaklar, Polenler, Macarlar ve Ruslardır. İtalyanlar ise 19. yüzyıldan itibaren
çalışmak için Avusturya'ya gelmişlerdir. Aynı dönemde Avusturya'ya gelen diğer bir topluluk da
Çinliler olmuştur. Bu örnekler bize Avusturya'nın aslında tarih boyunca bir göçmenler ülkesi olduğunu
apaçık göstermektedir.
Türklerin Avusturya'ya göçleri ise Almanya'nın 1961'de Türkiye'den işçi almaya başlamasından sonra
gerçekleşmiştir. Avusturya, ekonomisini geliştirmek için 1960'lı yıllarda yabancı işçiye ihtiyaç duymuş
ve sırasıyla İspanya (1962), Türkiye (1964) ve Yugoslavya (1966) ile işçi alma anlaşmaları imzalamıştır.
Rotasyon prensibine göre işçi alımı yapılacak, gelenler birkaç yıl çalıştıktan sonra ülkelerine geri
dönecekler ve onların yerine yenileri alınacaktır. İşçi gönderen ülkeler ve Avusturya bu misafir işçilerin
sürekli Avusturya'da kalmalarını planlamamışlardı. 1973 yılında dünya genelinde yaşanan petrol
kriziyle misafir işçiye duyulan talep azalmıştır. Fakat daha sonraki yıllarda Avusturya'daki misafir
işçilerin aileleri de gelmeye başlamıştır. Bu durum devam eden sürekli bir göç halini almıştır.
Göçmenler ve onların burada doğan çocukları ve torunları Avusturya toplumunun demografik ve
kültürel yapısını değiştirmiştir. Aslında Avusturya buna benzer bir göçü ve beraberinde olan
değişiklikleri Çek göçmenler döneminde de yaşamıştı. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı
arasındaki yıllarda özellikle Viyana'ya büyük bir göç yaşanmıştı. Göç edenler Çeklerdi. O zaman da en
çok şikâyet edilen konu Çeklerin Almanca konuşamamaları olmuştu. Aynı problem günümüzde hâlâ
göçmenler için dillendirilmektedir. 1960'lı yıllarda Türkiye ve Yugoslavya'dan gelen göçmenler
gelenek, görenek ve yeme alışkanlıklarını da Avusturya'ya getirmişler ve toplumun kültürel olarak
çeşitlenmesini sağlamışlardır. Uzmanlara göre, 1960 ve 70'li yıllardaki ekonomik kalkınma misafir
işçiler sayesinde olmuştur. Eğer onlar gelmeseydi Avusturya bu kadar kalkınamazdı. Ayrıca misafir
işçiler olmasaydı işsizlik daha yüksek olurdu. Çünkü yabancı işçiler genelde Avusturyalıların çalışmak
istemedikleri işlerde daha ucuza çalışmak zorunda kalmışlardı.
Göç, toplumların yapısını birçok yönden değiştirir. Bu değişimi çok farklı alanlarda görebiliriz. 2015/16
öğretim yılında anadili Almanca olmayan öğrencilerin oranı Avusturya genelinde yaklaşık %24,
Viyana'da ise %50 kadardı.
Farklı dil, din ve kültüre sahip insanların bir toplumda çoğalması çok kültürlülüğün artmasına ve
toplumun renklenmesine imkân sağlarken beraberinde birçok problemi de ortaya çıkarır.
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