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Kabul görme ve aidiyet hakkında 

Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 

altmışıncı yıl dönümü hakkında düşünceler 

Türkiye ve Almanya'nın işçi alımı konusunda imzaladığı anlaşmanın üstünden altmış yıl geçti. 

Bir zamanlar 'misafir işçi' diye adlandırılanlar ve onların çocuklarıyla yapılan röportajlar veya 

tarihsel hususlarda çeşitli makaleler bu günlerde medyada dolaşıyor. Pek çok kurum ve 

kuruluş bu önemli tarihi farklı etkinliklerle anıyor, bunlardan birinde de Federal Almanya 

Cumhurbaşkanı Steinmeier Schloss Bellevue'de düzenlenen törende Mannheim'dan Hediye 

Yonca'yı kabul etti. Mannheim Ulusal Tiyatrosu ve Mannheim Alman-Türk Enstitüsü'nün birlikte 

düzenlediği törende Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz ve Göç Danışma Kurulu Başkanı Zahra 

Alibabanezhad Salem birer konuşma yaptılar. 

Altmış yıllık bu geçmiş; 'gelip bir gün tekrar geri dönmek', 'burada kalıp yine de memleket 

hasreti çekmek', 'çalışıp büyük yoksunluklarla yaşamak', 'yepyeni, ikinci bir memleket arayıp 

bulmak' ile şekillendi: üstelik sadece ilk nesil için değil, sonraki nesiller için de böyle oldu. Bu 

ülkenin refahına katkıda bulundukları gerçeği sadece kapalı kapılar ardında ve hayli nadir 

olarak takdir edildi. Ve hala, özellikle de burada doğup büyüyen çocukları ve torunları için, 

üstelik daha sık bir şekilde ötekileştirilme ve ırkçılık günlük deneyimlerin bir parçası olmaya 

devam ediyor. Mölln, Solingen ve Hanau'da ya da NSU tarafından işlenen cinayetlerde gün 

yüzüne çıkan nefret hepimizi derin bir üzüntüye boğuyor. 



 

  
 

Mannheim bir göçmen şehridir, eskiden beri öyledir. Bugün, aralarında bir zamanların 'misafir 

işçileri', onların çocukları ve torunları da dahil olmak üzere yaklaşık 28.000 kişilik nüfusla Türk 

kökenli Mannheim'lılar, göçmen geçmişine sahip en büyük topluluktur. Bu satırlar aracılığıyla 

bugün onların önünde saygıyla eğiliyoruz: Bugüne kadar yaptıkları ve verdikleri katkı için 

kendilerini takdir ediyor ve bunun için onlara teşekkür etmek istiyoruz. Göç Danışma Kurulu 

olarak hepsinin haklarını savunduk ve savunmaya da devam ediyoruz: "Mannheim 

Deklarasyonu" anlamında çeşitlilik içinde bir arada yaşamayı sağlamak, karşılıklı saygı ve 

farklı kimliklerin ve yaşam tarzlarının kabul edilmesini savunmak ve her düzlemde ayrımcılığa 

ve ırkçılığa kararlı bir şekilde karşı çıkmak için.  

Her gün bunun için gönüllü olarak çalışıyoruz. Çeşitli ülkelerden gelip ve 'misafir işçi' olarak 

adlandırılan insanların Mannheim'a yaptıklarını ve onların ailelerinin bugün hala toplumumuza 

yaptıkları katkının kabul görmesi ve takdir edilmesi için Mannheim belediye meclisine bir öneri 

sunduk: "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mannheim'a 'misafir işçilerin' göçü" adında bir anıt 

yapılması yönündeki isteğimiz siyasi platformda destek gördü ve şehir idaresi bu sonbaharda 

bir planlama taslağı sundu. Yer olarak, Bundesgartenschau 2023 çerçevesinde insanların 

yoğun geçtiği ve kalıcı bir nokta seçildi: Emek göçünün olduğu sekiz ülkeden farklı karaçam 

ağaçlarından oluşan bir ağaç grubu ve çeşitli enstalasyonlar, emek göçü tarihini, şehrimiz için 

önemini ve 'misafir işçilerin' ve ailelerinin kişisel hikayelerini ve anılarını görünür, duyulabilir ve 

somut hale getirmeyi amaçlıyor. Göç Danışma Kurulu olarak, bütçe sıkışık olmasına rağmen 

bu planın uygulanmasını ve Bundesgartenschau 2023'ün açılışında Mannheim'da, Almanya'da 

bir eşi daha bulunmayan ve göç şehri olarak Mannheim'ın anılmasına katkı sağlayacak olan 

bir anıtımız olmasını umuyoruz. 

Anı kültürü, kabul görme ve aidiyetle yakından bağlantılıdır. Bir anıt aracılığıyla, insanlar kabul 

gördüklerini anlar ve buraya ait olduklarını deneyimler. Aidiyet de yine katılım ve paylaşma 

açısından önemli bir rol oynar: Bir topluma ait olduğunu hissedenler, o toplumu şekillendirmede 

daha katılımcı olur: bu aynı zamanda siyaset alanı için de geçerlidir. Göç geçmişine sahip 

Mannheim'lıların siyaset ve idare karşısında çıkarlarını temsil eden bir siyasi organ olarak, 

temel kaygılarımızdan biri siyasi katılımı güçlendirmektir. Bu amaçla, örneğin ülke çapındaki 

"Burada yaşıyorum, burada oy veriyorum!" ağı üzerinden, vatandaşlıktan bağımsız olarak 

herkese oy verme hakkı için kampanya düzenliyoruz. 26 Eylül'de düzenlenen Bundestag 

seçimlerinde neredeyse 75.000 Mannheim'lının oy kullanmasına izin verilmedi, çünkü Alman 

vatandaşı değillerdi ve bu nedenle seçme hakları yoktu. Aynısı onlarca yıldır Mannheim'da 

yaşayan pek çok eski 'misafir işçi' için de geçerli: ama oy kullanmaları yasak. Bu nedenle, 

geçtiğimiz haftalarda şehrin çeşitli noktalarında bilgilendirme stantları kurarak, seçme hakkı 

olmayan Mannheim'lılara oy verme fırsatı yarattık: Onların sembolik bir Bundestag seçimine 



 

  
 

katılmalarını sağladık. Bununla; ister kısa bir süredir ister uzun yıllardır burada yaşıyor 

olsunlar, buranın bir parçası olduklarını göstermek istedik. Onların da siyasi katılım hakları var. 

Altmış yıl geçti: hala değer verilme ve kabul görme, aidiyet ve katılım, eski 'misafir işçilerin' ve 

ailelerinin günlük yaşamının doğal bir parçası değil. Oraya giden yol, toplumumuzun ve 

demokrasimizin kalıcı bir görevi olmaya devam ediyor ve pek çok insanın desteğini 

gerektiriyor. Üstelik, sadece yıl dönümlerinde ve hatırladığımız zamanlarda değil: her gün. 

 

Göç Danışma Kurulu adına 
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