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"Gömleğimi satar, yine de çocuğumu
okuturum!"

Almanya Ve Fakirlik
Federal Almanya İstatistik Dairesi'nin son açıklamasına göre, Almanya'da yaşayan her 8 kişiden biri
(yaklaşık 10,6 milyon insan) ve 7 milyon yabancının üçte biri fakir veya fakirlik tehtidi altında
yaşamaktadır. Almanya'nın kendisine ''Ebeveyn parası'' gibi konularda örnek aldığı veya yine ''Eğitim''
gibi konularda kendisini kıyasladığı İskandinavya ülkelerinde ise ''fakirlik'' şaşırtıcı düzeyde düşüktür.
Kışın soğukta evini ısıtamayan, hastalandığında doktora gidemeyen, ailesi veya arkadaşıyla yılda bir
defa bile tatil yapamayan, çocuklarının beslenme, giyim ve eğitim gibi çok doğal insani ihtiyaçlarını
karşılayamayan 10,6 milyon insan şu an Almanya'da aramızda; içimizden birileri olarak
yaşamaktadırlar. Ve her gün işsiz kalma korkusu ile kıvranan, bunalımlara giren binlerce insan ise daha
ayrı bir trajedidir.
Orta sınıf Almanya'da azalmaya başlamıştır
Yaşadığımız ülke sınırları içerisinde bir grup alabildiğince zenginleşirken, diğer bir grup, her geçen gün
daha da fakirleşmektedir. Pek çok ülkede olduğu gibi Almaya'da da maalesef orta sınıf azalmaya
başlamıştır. Devletten çeşitli nedenlerden dolayı; işsizlik parası, sosyal yardım, ev yardımı veya çocuk
parası alamama tehlikesi içerisinde olanlar nufusun dörte birini oluştururken her an fakirleşme tehlikesi
içerisinde yaşamaktadırlar.
Yaştan ve kökenden bağımsız olarak, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar fakirlikten en çok etkilenen
grubu oluşturmaktadır. Çocuklarını tek başına büyütenlerin ya da ev kadınlarının durumu ise daha da
içler acısıdır.
Fakirliğin nedeni bana göre sadece dil değildir
Fransa'da doğan hemen hemen her göçmen çocuk, Fransızcayı anadili gibi kullandığı halde eğitim ve
iş yaşamında eşit şans yakalayamamakta ve başarılı olamamaktadır. Almanya'da yabancı gençlerin
başarısızlığından sadece Almanca'nın yetersizliğinin görülmesi bana göre yanılgıların en büyüğü ve
gerçeklerin görülmek istenmemesi anlamına gelmektedir. Elbette Almancayı iyi konuşmak ve yazmak
bu ülkede başarılı olmanın anahtarıdır, ama fakirlik içinde kıvranan, ayın sonunu nasıl getireceğini
bilmeyen ailelerden; çocuklarını müzük, futbol veya yüzme kurslarına göndermelerini; çocuklarının
sosyalleşmelerini ve motivasyonlarını sağlamalarını beklemek yanılgıdan öte bir şey değildir.
Almanya'da en büyük sorun, bozulan sosyal adalettir ve bundan da en çok göçmen aileleriyle,
çocukları ama aynı zamanda dar gelirli Alman aileleri etkilenmektedir.
Gömleğimi satar çocuğumu okuturum
Bilgi çağı ve bilgi toplumunda özellikle meslek eğitimi veya üniversite eğitimi almamış insanların iş

bulma şansları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bundan dolayı yeterli düzeyde meslek eğitimi
veya üniversite eğitimi olmayan şu anki işsizlerin %40'ı her an fakirleşme tehlikesi içerisinde
bulunmaktadır. İşsizlik Parası II, emeklilik maaşlarına zam yapılmaması, eyalet ve federal düzeyde
yapılan kısıtlamalar Almanya'da yaşanan fakirliğin her yıl daha da artacağı gerçeğini acı bir şekilde
ortaya koymaktadır. ''Gömleğimi satar yine de çocuğumu okuturum'' diyen ailerin çocukları olan bizler;
meslek eğitimi veya üniversite eğitiminin önemini çocuklarımıza anlatarak onları motive etmeli ve
onların bu ülkede işçilik dışında idari kadrolara gelebileceklerin inancı ve bilinciyle destek olmalıyız.
Dostlukla ve sevgiyle kalın.
Dr. Susam Dündar - Işık

Dr. Susam Dündar Işık'ın ha-ber.com'da yer alan diğer yazıları:
Yaşamın en güzel müziği insanın kendisini dinlemesidir.
"Syasi ve kültürel düşmanlıklar da aşılır..."
"Avrupa'da derin bir dönüşümün tam zamanıdır..."
"Türkiye'nin dış politikada öncelikleri..."
"Yürünecek yol bellidir!"

Yorumlar (14)
1 İşsizlik ve aşırı kalifiye insanlar
Yazan Serkan E, 11-12-2007 02:26
Merhaba Susam hanım
yazılarınızı ilgi ile izlemeye devam ediyorum.içeriğine katılmakla beraber şu tespitide
yapmama lütfen izin veriniz.Okumak güzel bir şey de,içinde yaşadığınız ülkendi ekonomik
yapısının iyi olası gerekiyor.
Örneğin Türkiye'de şu anda Bankacılık sektöründe çalışan kişilerin bir çoğu üniversite
mezunu hatta önemli bir bölümü yüksek lisans derecesine sahip.Ama yaptıkları iş normal bir
lise mezunun yapabileceği durumda.
Bence her şeyden önce iş.İşsizlik olduğu sürece biz anne babalar çocuklarımızı az olan işi
kaparak diğer akranına fark yaratması için koşturup duracağız gibi geliyor bana.Çocuğumuz
başarısız olduğunda (başarı burada bizim hedeflerimiz) ise hem biz hayal kırıklığına
uğrayacağız hem onlar mutlu olamayacaklar.
Bu da çocukta ileride bir sürü probleme sebep olabilir diye düşünüyorum
Dikkatli olmakta fayda var.Lütfen çocuklarımızı onların kaldıramayacakları aşırı yüklerin
altına sokmayalım.
sevgilerle
2 Resim ayni yazi ayni ???
Yazan BIR OKUR, 06-12-2007 21:24
Dr.Susam Hanim
Hani bukadarmi ürettiginiz yazilar?
Mademki yazi yazmaya soyundunuz Lütfen devam.
Tabiki dahasi varsa?
Resminiz duruyor
Ayni yazida duruyor?
3 ben anıl
Yazan anıl ışık, 05-12-2007 17:10

susam yenge ben anıl.amcam arda nasıl?e posta adresimi ekleyin
anil_isik_1907@hotmail.com
4 Hayat cok pahali kizim
Yazan Müge Mengü, 30-11-2007 08:28
Kizim, ben ögretmenim. Bizim aldigimiz maas maasti. Ama simdi cocuklarimizin aldigi
paradan hic bir sey geriye kalmiyor. Her sey cok pahali. Bir de üniversiteleri parali
yapiyorlar. Iscinin cocugu hic bir zaman okuyamaz yavrum, nasil okutsun garipler. Allah
hepimizin yardimcisi olsun
5 Bugun gelecegimiz icin ne yaptik ?
Yazan Mustafa eksi, 28-11-2007 17:29
Cocuk sahibi olanlarin can alici mevzularindan birisi sanirim ,cocuklarin yarinlarinin egitim
ve ögretim ile koruma altina almaktir.Hepimizin ortak sorunu olan bir neslin egitimi , aslinda
gelecekteki Türk milletinin göcmen olarak avrupadaki yapisinida belirliyecektir.20 yil önce
universite egitimi icin buralara geldigimde burdaki gencligin sorunu belki bugun ku kadar
cok degildi benim yasadigim 20 yilda insanimizin profil yapisi degismistir.Türk
girisimcilerin artmasi ile degisen bu profil le gelecege umutla bakmamizi saglayacaktir
Benim arzum istegim Türk girisimcilerin daha cok artmasi bununla birlikte ortaya cikacak is
imkanlarini kalifiyeli Türk nesliyle doldurabiliriz .Bugun yapilmasi gereken yarina yatirimdir
, Almanyada göcmenler herzaman mercek altindadir biz Türkler olarak mercegin hemen
önunde olanlarindaniz .Almanyadaki ,berlindeki Türklerin teke tek veya derneklerler vasitasi
ile genclerle aileleri kontak kurulmali ve yönlendirmeler yapilmali basibos kalan genclerin
ailelerinde takipsizligi bircok gencimizin yillarinin bosa gecmesine sebep olmaktadir. hatta
bir serzeniste bulanabilirim Türk toplumunun vitrininde söz sahibi olan insanlarimizin sadece
ekran doldurma ,kendilerine daha fazla menfaat saglama niyeti hareketler burdaki
genclerimizin umutlarinida kirmaktadir.Yani her koyun kendi bacagindan asilmamali yoksa
karsimiza daha cok Ayhanlar ,mehmetler , Alman medyasinda manset olacak buda malesef
bizim herzamanki gibi savunmaya gecmemize neden olacaktir oysa biz Türklerin burda daha
cok calisip Ekonomik gucumuzle paralel olarak egitim durumumuzuda yukseltmeliyiz .Söz
sahibi bilgi sahibi ve üretim icinde olan isverenlerimize buyuk sorumluluk düsmektedir
ellrinden geleni yapmalidirlar .Cevremizdeki gencleri bosta birakmayalim ilgilenelim
elimizden ne geliyorsa yapalim samimi olursak bu gencler parlak gelecegi ile bize guzel
cevaplar verecektir .
6 Pes yani
Yazan Serap Gündes, 28-11-2007 12:50
Zeynep hanim, neden saldiriyorsunuz. Ben kendi fikrimi beyan ettim. Benimle ayni
düsüncede olmaniz gerekmiyor. Ama baska düsüncelerede saygili olmayi ögrenin canim
yani, cok ayip bu sözler. Pes pse yani
7 Graffiti
Yazan A. Zeynep Hancli, 28-11-2007 11:16
Fakir edebiyati bizim dilimize yakisir.Fakirlik namusun mükafatiymis, zenginligin zevki,
fakirlerin gözyaslari ile satin aliniyormus. Of beee, yetmisli yillarda uzaya atip unuttularda
simdi geri mi döndü Serap hanim acaba. O yillarda Türkiye sokaklarinda böyle edebiyat
yapiliyordu. En iyisi sizi dinleyip zenginlikten vazgecelim, namussuz demesinler. Zengin
fakir farkini ortadan kaldiralim, fakirlikte esitlik saglayalim.
Bu yorumlar duvar yazilari gibi, her türlü sacmaliga acik. Zamanla silinse de üstüne yeniden
bir tebesir cekiyorlar.
8 Onuru zenginlige tercih edereim
Yazan Serap Gündes, 28-11-2007 09:55
Susam hanim, yoksulluk, namuslu insanlar1n mükafat1d1r ve zenginler para, yoksullar

çocuk yapar. Ek kötüsüde Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözya_lar1 ile sat1n al1n1r.Onurlu
olmayi zenginlige tecih ederim
9 Bizim zenginligimiz sizlersiniz
Yazan Dursun Akcali, 28-11-2007 00:11
Susam hanim durumu cok iyi analiz etmissiniz. Okumus insanin hali elbette bir baska
olmakta, sizin gibi. Her seyi anlayan, her seyi konusabilen. Ama kibirsiz, yani bizden biri.
Grurumuz aynen sizin gibi. Bizim Türkler olarak en büyük zenginligimiz siz ve sizin gibi
göksümüzü gerecek insanlarin olmasi.
10 fakirlik vatanı gurbet yapiyor
Yazan Nese Gülten, 28-11-2007 00:04
Fakirlik, haline şükredip kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. Biz bunu hep
böyle yaptik doktor hanim. Siz 3 yabancidan birinin fakir oldugunu yazmissiniz, bence bu
sayi her 3 yabancidan 2 si.Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getiriyor.
Bunun icin düstük yollara, geldik gurbete. Aciyi bal eyledik,sevdayi yol eyledik geldik bu
güne
11 önce aile ici egitim ve terbiye
Yazan Suat BAKIR, 27-11-2007 23:37
Susam hanim merhaba.
Yazdiklariniza katilmamak mümkün degil. Ekonomik sartlarin zorlastigi, orta sinifin her yil
azaldigi, issizlik, fakirlik, sosyal adalet, hepsinde haklisiniz. Ve yazinizin sonunda meslek
egitiminin ve tahsilin önemine deginiyorsunuz, bunlarin hepsi bence de dogru. Biz, zor
sartlarda okumus insanlar olarak...diye devam ediyorsunuz.
Burada yazinizda bir celiski var gibi anlasilabilinir. Yazinizin büyük bölümünde zor sartlari
anlatiyorsunuz. Bu bölümden belki istemediginiz bir yorum cikabilir: ekonomik sartlar
zorlasti, bundan en cok bizim ailelerimiz etkilendi, bundan dolayi cocuklarimizi
okutamiyoruz. Yazinizin sonunda da 'gömlegimi satar yine de cocugumu okuturum'' diyen
ailelerin cocuklariyiz diyorsunuz. Evet, zor sartlar altinda da okumak oluyor.
Zamanimizda nicin olmuyor? Bence fakirlesme mutlaka bir etken, fakat tek sebep olamaz.
Örnegin 70`li yillarin petrol krizi döneminde ailelerimizin gelir seviyesi simdiki ALG II
döneminden parlak degildi, fakat ailelerimiz bizlerle ilgileniyordu, bize hayatin basari
yollarini ögretiyorlardi. Hepsi olmasa da simdiki ailelerden fazlasi. Tabiiki o yillarda vasifsiz
iscilik daha yogundu, meslek egitimi simdiki gibi önemli degildi, ailelerimiz egitim
imkanlarini tanimiyorlardi, sosyal dernekler yoktu, yol gösteren yoktu, fakat aile yapilarimiz
simdikinden farkliydi. Aile, sülale, komsu, tanidik, akraba iliskileri simdikinden cok farkli,
cok daha siki idi. Aile ici egitim (isterseniz terbiye de diyebilirsiniz) bence maddi gelir ve
ekonomik sartlardan cok daha önemli. Son yillarda bu konudaki fakirligimiz maalesef
cogaldi.
Genelleme yapmadan örnek vereyim: mutlaka sizler de bircok zengin is kadini veya is adami
taniyorsunuzdur. Bunlarin cocuklarina bakarsak, hic de sizin dediginiz sebep netice modeline
uymuyor. Diger yandan (yine genelleme yapmadan) bircok 30 - 45 yasi arasinda basarili,
akademisyen kariyer sahibi insanlarimizin ailelerini arastirirsak, cogunlugun isci
ailelerinden, zor sartlardan geldiklerini görürüz.
Bence ekonomik sartlari bahane etmeden ve cocuklara mesleki egitimin ve tahsilin önemini
anlatmadan velilerimizi bilgilendirmek ve vicdanlari harekete gecirmemiz gerekiyor. Tabiiki
ekonomik durumu iyi olan bir ailenin cocuk okutmasi daha kolay fakat olmazsa olmaz diye
bir sart degil. Zenginlik cocuk egitimi icin bir sart olmadigi gibi fakirlik de bir engel degil.

Tabiiki dil bilgisi hicmi hic bir sebep degil, olsa olsa anlatmak istedigim fakirligin neticesi.
Meslek egitimi, tahsil ve hayat mücadelesi icin olmazsa olmaz olan bir sart !
Saygilarimla
Suat BAKIR
12 ben kimseden yardim görmedim
Yazan nalan tasnak, 27-11-2007 19:08
susam hanim, ben yoktan var ederek tek basima iki cocugumu okuttum. Esimden hic bir
destek görmedim. Ailemde bana bir sey veremedi, zaten bir seyleride yoktu. Ama zizin
dediginiz gibi ben yeri geldi ac kaldim, kimse bilmedi ama cocuklarimi okuttum.
13 yoklugun gözü kör olsun
Yazan Tazegül seven, 27-11-2007 19:00
Fakirlik ah fakirlik. Kim istemez cocuklarini sizinde dedeginiz gibi en iyi okullara
göndermeyi, dersler aldirmayi. Ama sizinde vurguladiginiz gibi maddi gücünüz yoksa hic bir
sey yapamiyorsunuz ve cocugunuz baskalariyla yarisamiyor. Sonrada cocugunuza gerizekali
muamelsei yapiyorlar.
14 Cesaret verin
Yazan Taskin Gaye, 27-11-2007 18:54
Elinize saglik, doktor hanim. Bizler cocuklarimizi illaki okutmaliyiz. Varmi baska
secenegimiz. Ellerinize saglik. Yazin cesaret verin.

