
Ein Kunst und Forschungsprojekt von Stefanie Bürkle 
18. - 20. März 2016 im Haus der Kulturen der Welt, Berlin

Resümee & Pressespiegel

Die Publikation zum Projekt ist auf 450 Seiten im Vice Versa Verlag 
erschienen.

1.400 Besucher sahen die Ausstellung an nur einem Wochenende im Haus der Kulturen der Welt.

Vera Szöllösi-Brenig (VolkswagenStiftung), Bernd Scherer (HKW) und Stefanie Bürkle bei der Eröffnung.

Architektur und Identität im Kontext türkischer Remigration 

MIGRATING SPACES

Der Migrating Spaces Faltflyer ging per Post an fast 300 
Berliner VIPs.  Mehr als 3.000 wurden von Berliner
Kulturinstitutionen ausgelegt.

Mehr als 1.000 Menschen sahen den Online-Trailer.Knapp 40 Interessierte näherten sich innerhalb zwei öffentlicher Workshops dem Thema ganz persönlich. 
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Programm

Freitag 18. März 

 20:00 Uhr | Eröffnung
  Bernd Scherer (Intendant Haus der Kulturen der Welt)
  Vera Szöllösi-Brenig (VolkswagenStiftung)
  Stefanie Bürkle (Künstlerin, TU Berlin)

 20:30 Uhr | Bookrelease Migrating Spaces, Vice Versa Verlag, Berlin 

 21:00 Uhr | Screenings 
  “HADI-TSCHUESS” von Anne Denkinger und Matthias Ditscherlein

  “WIR SITZEN IM SÜDEN” von Martina Priessner

 22:00 Uhr | Eröffnungsparty
  DJ futorojo + oroboro
  VJ Tosh Leykum

Samstag 19. März 

 11 - 19:00 Uhr | Ausstellung

 13 - 15:00 Uhr | Paneldiskussion
  Architektur, Remigration und Identität? Welche Rolle spielt der Hausbau im Zusammenhang mit Remigration?
  mit 
  AYLIN YILDRIM TSCHOEPE (Architektin, Harvard University), 
  EROL YILDIZ (Soziologe, Universität Innsbruck), 
  JANIN WALTER (Urbanistin TU Berlin, UCstudio),
  MARC HILL (Soziologe, Universität Innsbruck)
  Moderation: Stefanie Bürkle

 15 - 19:00 Uhr | Workshop 
  Wie kann man Bautypologien entlang individueller Erfahrungen und kultureller Einflüsse entwickeln? mit Janin Walter 

 16:00 Uhr | Führung durch die Ausstellung mit Ilkin Akpinar, Veronika Bökelmann und Fulya Erdem 

Sonntag 20. März 

 11 - 19:00 Uhr | Ausstellung 

 13 - 15:00 Uhr | Paneldiskussion
  Kunst, Raum und Forschung? Wie können Kunst und Wissenschaft als integrative methodische Annäherung in Bezug auf  
  “Migrating Spaces” verstanden werden?
  THOMAS KÖHLER (Direktor, Berlinische Galerie),
  EROL YILDIZ (Soziologe, Universität Innsbruck),
  SUSANNE HAUSER (Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften, UdK Berlin)
  STEFANIE BÜRKLE (Künstlerin, TU Berlin) 
  Moderation: Gaby Fierz (Kuratorin und Ethnologin, Basel)

 15 - 19:00 Uhr | Workshop
  Wie entwickelt man integrative Methoden zwischen Kunst und Forschung? mit Janin Walter 

 16:00 Uhr | Führung durch die Ausstellung mit Ilkin Akpinar, Veronika Bökelmann und Fulya Erdem

Ein Kunst –und Forschungsprojekt von Stefanie Bürkle
Technische Universität Berlin

Prof. Dr. Stefanie Bürkle
Fachgebiet BILDENDE KUNST

Institut für Architektur
Technische Universität Berlin

Sekr. A 5
Straße des 17. Juni 152

D-10623 Berlin
Tel.  +49 (0)30 - 314 – 21916

www.kunst.tu-berlin.de
www.stefanie-buerkle.de

 Gefördert von 
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VERÖFFENTLICHUNGEN ZUR AUSSTELLUNG 

Print
22. Februar 2016 – Haus der Kulturen der Welt – Monatsflyer März

15. März 2016 – Der Tagesspiegel: „Häuslebauer in der Türkei“

29. März 2016 – Süddeutsche Zeitung: „Es fehlen nur die Gartenzwerge“ von Verena Mayer

02. April 2016 – Zaman Bölge: ‘Sila Mi Gurbet Mi Adini Sen Koy’ von Birinci Sayfadan Devam

Radio
15. März 2016 – Multucult FM: Stefanie Bürkle im Gespräch mit Udo Böhlefeld

17. März 2016 – Deutschlandradio Kultur: Stefanie Bürkle im Gespräch mit Christine Watty

Online
09. März 2016 – Renk Magazin: Migrating Spaces – Exhibition, Panels, Workshops on Architecture and Identity in the context of 
Turkish Remigration ( http://www.renk-magazin.de/en/migrating-spaces/ )

15. März 2016 – Haus der Kulturen der Welt – Newsletter

17. März 2016 – Deutschlandradio Kultur: Biberschwanzziegel am Bosporus von Christine Watty ( http://www.deutschlandradiokultur.
de/ausstellung-in-berlin-migrating-spaces-biberschwanzziegel.2156.de.html?dram:article_id=348649 )

17. März 2016 – Deutsches Architektenblatt – Hinweis in Newsletter 5/2016 ( http://dabonline.de/newsletter/dabnewsletter-52016/ )

28. März 2016 – Süddeutsche Zeitung: „Es fehlen nur die Gartenzwerge“ von Verena Mayer ( http://www.sueddeutsche.de/kultur/
migration-es-fehlen-nur-die-gartenzwerge-1.2924416 )

Social Media
10. März 2016 – Yorck Kinogruppe über Facebook: Unsere Ausstellungs... ( https://www.facebook.com/yorck.kinogruppe/?fref=ts )

11. März 2016 – Technische Universität Berlin über Facebook: Schon jetzt vormerken... ( https://www.facebook.com/TU.Berlin/?fref=ts )

11. März 2016 – Neuköllner Oper über Facebook: Empfehlung: Migrating S... ( https://www.facebook.com/Neukoellneroper/?fref=ts )

15. März 2016 – Deutsches Architekturmuseum: #MakingHeimat empfiehlt... ( https://www.facebook.com/architekturmuseum/?fref=ts )

16. März 2016 – Haus der Kulturen der Welt über Facebook: When people move... ( https://www.facebook.com/hkw.de/ )

18. März 2016 – Bauwelt über Facebook: Nicht alle wollen nach Deutschland... ( https://www.facebook.com/Bauwelt/?fref=ts )

18. März 2016 – VolkswagenStiftung über Facebook: Schon etwas fürs W... ( https://www.facebook.com/volkswagenstiftung/?fref=ts )

Publikation zur Rezension angegfragt
Die Presse – Duygu Özkan – Hainburger Straße 33, 1030 Wien, Österreich

DLR Kultur – Beate Rommeney – Hans-Rosenthal-Platz, 10825 Berlin

Goethe-Institut Blog „Rosinenpicker“ – Holger Moos – Dachauer Straße 122, 80637 München

Stern – Matthias Schmidt – Kultur und Unterhaltung, Am Baumwall 11, 20459 Hamburg

TIP Berlin-Magazin – Stefanie Dörre – Paul-Lincke-Ufer 42/43, 10999 Berlin

Werk, bauen + wohnen – Tibor Joanelly – Talstr. 39, 8001 Zürich, Schweiz

Kurtulus Mermer, Yeni Hayat – Am Alten Stellwerk 50, 50733 Köln

MIGRATING SPACES Resümee & Pressespiegel



Print

22. Februar 2016 – Haus der Kulturen der Welt – Monatsflyer März
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15. März 2016 – Der Tagesspiegel: „Häuslebauer in der Türkei“

29. März 2016 – Süddeutsche Zeitung: „Es fehlen nur die Gartenzwerge“ von Verena Mayer
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02. April 2016 – Zaman Bölge: ‘Sila Mi Gurbet Mi Adini Sen Koy’ von Birinci Sayfadan Devam
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RESİMDE OLDUKÇA

İDDİALI
SAYFA 2

BİTMEYEN BİR GURBETTE SILAYI 

EVLERİNİN İÇİNE SIĞDIRANLAR

‘Gurbet’ ve ‘sıla’ kelimeleri Almanyalı Türklerin peşini bırakmıyor. Hatta Türkiye’ye dönenler bile kendilerini 
gurbette hissediyor. Sıla ise, hem Almanya hem de bir zamanlar geride bıraktıkları Türkiye. Almanyalı 
Türkler işte bu iki sılayı bir araya getirmeye çalışıyor. Getirebildikleri tek yer ise kendi evleri. Stefanie 

Bürkle, Türkiye’ye giderek kendi vatanını bir evin içine sığdırmaya çalışanların hikâyesini dinledi.

ESAT SEMİZ MURAT DURDU BERLİN            

q
A l m a n y a l ı  T ü r k l e r i n 
Türkiye’de yaptırdığı evler 
fark edilmeyecek gibi de-

ğil. Kimilerinde Almanya özlemi-
nin yükselttiği kırmızı tuğlalı dik ça-
tılar, numaralı, posta kutulu kapılar, 
kimilerinde bunalmışlığın acısını çı-
karan ferahfeza balkonlar Anadolu 
coğrafyasında dikkati hayli celb edi-
yor. Kimilerinin bahçesinde ise gön-
dere çekilmiş Türk ve Alman bay-
rakları, çiçeklerin arasından gülüm-
seyen cüce heykelleri, hatta ihtiyaç 
gideren çocuk heykelli fıskiyeler gö-
renlere sürpriz yapabiliyor.

Türkiye ortamında bütün bun-
lar hayal mi yoksa birer gerçek mi? 

Almancada güzel bir tabir vardır. 
Derler ki; ‘Vision ohne Aktion ble-
ibt Illusion!’ Bunu Türkçeye şu şe-
kilde çevirmek mümkün: ‘Amelsiz 
emel hayaldir!’ Bu tabir, ‘dünyada 
mekân’ uğruna emelini de, ameli-
ni de âli tutmuş Almanyalı Türkler, 
özellikle de birinci nesil için burun 
direğinde bir sızı, boğazda takılıp 
kalmış bir düğüm. 

Konumuz, Almanyalı Türklerin 
en büyük emeli olan Türkiye’de ev 
yapmak için ortaya koyduğu amelin 
bugün netice olarak ne kadar ger-
çek ne kadar hayal olduğu ile ilgili.

Almanyalı Türklerin Türkiye’de 
yaptırdığı evler elbette hayal değil, 
gerçek. Hatta o kadar gerçek ki, 

onları diğer evlerden ayırt etmek 
hiç zor değil. 

Almanyalı Türklerin evleri o ka-
dar bariz bir şekilde göze çarpıyor 
ki, adeta evleri üzerinden bir dil 
kullanıyorlar ve ‘İşte ben buyum!’ 
diyorlar komşularına. ‘Gurbetçi’ 
kelimesini sevmesem de, işte bakın 
evime, ben bir gurbetçiyim. Bana 
Alamancı demeyin, ama bakın evi-
me, ben bir Alamancıyım’ diyorlar.
Köylerde, on bir ay sakini olmayan, 
sonra bir yaz ayında dolup taşan 
villalar, şehirlerde dizi halinde sı-
ralanmış düzinelerce ne emellerle, 
ne amellerle dikilmiş içi bomboş 
hayalet evler bunun en açık ispatı. 
DEVAMI SAYFA 4-5’TE

Harmonie’den ebru ve yemek kursu
İBRAHİM TANIRAK SCHWÄBİSCH GMÜND

1
Yaklaşık iki yıldır Schwäbisch 
Gmünd’ de kültürel faaliyetlerde 

bulunan Harmonie Kültür Merkezi’nde 
faaliyetler hız kesmeden devam edi-
yor. Harmonie’de bayanlara özel başla-
tılan Ebru sanatı kursuna ilgi yoğun ol-
du. Harmonie Kültür Merkezi müdire-
si Emine Altınok kurs hakkında şu bilgi-
leri verdi: ‘Yeni yılda da Harmonie ola-
rak yenilikler sunmaya devam ediyoruz. 
Bu sene sanatseverleri Ebru kursumuz-
da Ebru sanatı ile tanıştırdık. Katılımcıla-
rın merakla beklediği ve büyük ilgi gös-

terdiği kursumuzun ilk dersi gerçekleş-
tirildi. Öğrenciler ney sesi eşliğinde hu-
zur veren bir atmosferde Ebru yapma-
nın hazzını yaşıyor’. Harmonie Kültür 
Merkezi’de başlatılan yeni bir kurs da 
yemek kursu. Yemek kursu ile ilgili de 
bilgi veren Altınok, ‘Hem yemek yapıyo-
ruz hem muhabbet ediyoruz. Alman ar-
kadaşlarımızla beraber yeni başlayan 
yemek kursumuza her geçen gün ilgi ar-
tıyor. Her ay verilen bu kurslarımızda 
hem eşsiz lezzetteki Türk yemekleri hem 
de değişik kültürlere ait damak tatları-
nın tarifl erini öğreniyoruz’ dedi.   

HALİL ATAKAYA HAMBURG

1
Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğ-
lu, vefatının 43. yılında Hamburg’da 

anıldı. Hamburg Sivaslılar ve Sivasspor 
Taraftarlar Derneği tarafından düzenle-
nen programa Konsolos Meral Akbilek Ko-
ray, Din Hizmetleri Ataşesi Cahit Küçükyıl-
dız, Hamburg Eyalet Milletvekili Nebahat 
Güçlü, dernek başkanları ve vatandaşla-
rımız katıldı. Açılış konuşmasını Hamburg 
Sivaslılar ve Sivasspor Taraftarlar Derne-
ği Başkanı Ruhi Özer yaptı. Aşık Veysel’in 
üç-beş kelime ile anlatılamayacağını söy-
leyen Özer, ‘Aşık Veysel engelini, hiç kendi-
ne engel etmemiş değerli bir ozanımızdır. 
Bana sorsalar Aşık Veysel kimdir, tek keli-
me ile derim ki; ‘adamdır’. Çünkü yoksul-

luk, perişanlık demeden inandığı yolda yü-
rüyen pek değerli bir şahsiyettir’ dedi. An-
ma programda konuşan Nebehat Güçlü, 
‘Aşık Veysel gözleri görmese de, gönül gö-
zü açık olan, dil, din ve ırk ayrımı yapma-
mış örnek alınması gereken saygıdeğer 
bir ozanımızdır. İnsanların arasında ırkçı-
lığın, ötekileştirmenin arttığı günümüzde, 
Aşık Veysel’in insanlığa bakış açısını eser-
lerinde de görmek mümkündür’ dedi. Aşık 
Veysel’in hayatının acılar ve hastalıklar ile 
geçtiğini söyleyen Güçlü şöyle devam etti: 
‘Bizlere böyle değerli nasihatler bıraktığı 
için saygıyla anıyoruz. Neye inandığımız, 
kim olduğumuz, hangi siyasi görüşten ol-
duğumuz, hiç bir vakit insani duygularımı-
zın önüne geçmemelidir’. 

Aşık Veysel Hamburg’da türkülerle anıldı

1
Pangea Eğitim Kurumları’na bağlı 
Bochumer Bildungzentrum (BBZ), De-

utsch-Türkische Kultur Olimpiyade (DTKO) 
2016 elemelerinde BBZ adına Bochum’dan 
dereceye giren öğrenciler için teşekkür prog-
ramı düzenledi. Yaklaşık iki saat süren prog-
ramda BBZ müdürü Osman Erdoğan, baş-
kan yardımcısı Ahmet Budur, DTKO kurs 
koordinatörü Rüveyda Kilim, DTKO’da ba-
şarılı olan Ngoan Lee, Klara Bartosova ve 
Beyza Gürlevik, aileleri ve diğer davetliler 
hazır bulundu. Program açılışında BBZ’in 
yapmış olduğu eğitim faaliyetleri hakkın-

da katılımcılara bilgi veren Ahmet Budur, 
DTKO’ya katkılarından dolayı öğrencilere 
aileleriyle birlikte teşekkür etti. Daha son-
ra İFLC ve DTKO tanıtım sunumu gösteril-
di. DTKO kurs koordinatörü Rüveyda Kilim 
kurslarda elde edilen başarıları anlattı. Dil ve 
Kültür Olimpiyatları’nın önemine ve gereği-
ne vurgu yapan Kilim, ‘Haftalık çalışmaları-
mızda karşılıklı olarak farklı kültürleri tanı-
manın önemine ve bunun insanlık adına bir 
zenginlik olduğuna şahit olduk. Kurs öncesi 
birbirimizi hiç tanımazken, sonrasında özel 
zamanlarda bile buluşmaya başladık. Bu şe-

kilde hem öğrencilerde hem de bizde özgü-
ven ve arkadaşlık oluştu. Birlikte ders çalışı-
yoruz, yemek yiyoruz, bu bizler için önemli 
kazanım oldu’ dedi.

DTKO’ya BBZ adına Bochum’dan katı-
lan Klara Bartosova Almanca dalında 2015 
yılında Almanya ikincisi, Ngoan Lee 2016 
Türkçe ve Almanca şarkı dalında birinci ve 
ikinci olurken Beyza Gürlevik şarkı dalında 
Dortmund bölgesi birincisi oldu. Başarılı öğ-
rencilerin Türkçe, Almanca ve İngilizce şar-
kılarla canlı sahne performansı davetlilerden 
büyük alkış aldı. HÜSEYİN KOÇ BOCHUM

DTKO’DA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Wedel Türk Veliler Birliği yeni başkanı Ayşen Çiker 
WEDEL ZAMAN  

1
Schleswig Holstein Eyaleti’nde, 
Wedel Türk Veliler Birliği başkan-

lığı seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler 
sonucunda Ayşen Çiker Yönetim Kuru-
lu başkanlığına seçildi. Öğretmen Ay-
şen Çiker’e Cemal Ucal ve Salih Özde-

mir başkan yarımcıları olarak destek 
verecek. Saymanlığa Suhar İncesu ge-
tirildi. Nurhayat Erök, Ayşe Baygün-
düz ve Emel Ucal yönetim kurulu üye-
si, Hülya İncesu, Hacer Yılmaz ve Ser-
vet Baygündüz’da yönetim kurulu yedek 
üyeleri olarak belirlendi. 
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‘SILA MI GURBET Mİ ADINI SEN KOY’ 
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI
Kimi hikâyeler ise ‘Gerçek ama nasıl gerçek!’ 
dedirtiyor insana. Gençliğinde Almanya’nın 
küçük evlerinden sıkılıp Türkiye’de bir tepede 
geniş ve ferah bir ev yapmak için her yıl izin 
ayını feda edenler bugün ne o tepeye tırma-
nabiliyor ne de o devasa evin temizliği ile başa 
çıkabiliyorlar. Gece-gündüz evinin inşaatında 
demirinin, çimentosunun bekçiliğini yapan o 
bir zamanların güçlü-kuvvetli adamları, bugün 
oğullarım da otursun diye üç mutfak yaptıkları 
evlerinin bekçiliğini yapmaya devam ediyor. 
Çünkü bir yıl  boyunca bir ay dışında ne gelen 
var ne giden. 

Bu evlerin kapısından penceresine, televiz-
yonundan çamaşır makinesine kadar her şey 
Almanya’dan. Ve fakat hepsinin modası geçeli 
en az 30 yıl olmuş. Komşular da ‘çok bilmiş bir 
Alamancı’ ile neden arkadaşlık etsin? Komşu-
larıyla görüşmeyi, diğerleri gibi kahvehaneye 
gidip lafl amayı onlar da enteresan bulmu-
yor, kooperatifi nden, müteahhidine, ustasına 
kadar yemedikleri kazığın kalmadığı bu ülkede 
Almanya’daki sakin ve güvenli ortamlarını yeni-
den kurmaya çalışıyor, boş zamanlarını tıpkı bir 
Alman emekli gibi atölyelerinde geçiriyorlar. 

Bu, yüzbinlerce Almanyalı Türk’ün bur-
nunda sızlayan bir gerçek. İstatistiklere göre 
Almanya’dan Türkiye’ye geri dönenlerin sayısı 4 
milyonu buluyor. Bu insanların yarısını emekli-
ler oluşturuyor. Genel kanıya göre bu insanlar 
iki sebepten dolayı memleketlerinde insanların 
gözüne sokar gibi ev yapıyorlar. Birincisi, kom-
şuların beklentisini yerine getirmek adına onca 
yıl Almanya’da kaldıktan sonra bir başarı ortaya 
koymak. İkincisi ise ukalalık yapmak, ele güne 
‘Ev dediğin böyle yapılır’ mesajı vermek. 

GURBET TÜRKİYE’DE DE DEVAM EDİYOR
Berlin Teknik Üniversitesi’nden güzel sanatlar 
profesörü ve sanatçı Stefanie Bürkle, bu kanı-
nın çok ezberci bir yaklaşım olduğunu görmüş 
ve Türkiye’nin dört bir tarafına gerçekleştirdiği 
sekiz ziyaret sonrasında daha insani ve daha 
gerçekçi tespitlerle geri dönmüş. Sanat profesö-
rüne kulak verince her şeyi bir başarı ispatı ve 
ukalalık ile açıklamanın çok kolaycı bir yaklaşım 
olduğu ortaya çıkıyor. Bürkle’ye göre bu kimi 
zaman çok fazla Türk, kimi zaman fazla Alman, 
kimi zaman da Türk-Alman karışımı mimariye 
sahip olan evler sadece bir kimliğin değil aynı 
zamanda bir özlemin ifadesi. Ne gariptir ki, 
Almanyalı Türkler, özlemlerini gidermeye ça-
lıştıkça daha bir gurbet tecrübesi yaşamışlar. Bir 
zamanlar Türkiye’ye olan özlemlerini gidermeye 
çalışırken yabancılaştırılan Türkler, şimdi de 
Almanya’ya olan özlemlerini gidermeye çalı-
şırken yabancılaştırılıyorlar. Onları iyi anlamak 
için Almanların da Türkiye Türklerinin de bazı 
tecrübelere ihtiyacı var. Prof. Dr. Bürkle işte bu 
tecrübeyle geri dönmüş ve bu yüzden kimseye 
garip gözüyle bakarak mekânını gurbete çevir-
miyor. 

Göçmenleri mekân üzerinden araştıran bir araştırma 
gerçekleştirdiniz. Mekân sizin için bu hikâyede hangi 
önemi taşıyor?

Toplumsal tartışmalarda hep insanlardan bah-
sediliyor ve problemli konular öne çıkarılıyor. Bu 
insanlarla birlikte mekânların da seyahat ettiği 
hakkında hiç konuşulmuyor. Bunu görmek 
için Berlin mükemmel bir yer. Bütün bir şehir 
Türklerle, Vietnamlılarla değişikliğe uğradı.  De-
mek ki göç bir mekân oluşturuyor. 60’lı yıllarda 
herkes Eiscafe Venecia’ya giderdi.  Göçmenlerin 
getirdiği mekânlar artık uzun zamandan beri 
bize de damgasını vurdu. Mekânsal düzlemde 
baktığımız zaman entegrasyon çoktan gerçek-
leşti.

Türkiye’ye sekiz seyahat gerçekleştirdiniz, 132 evi yerinde 
inceleyip 37 kişiyle mülakat gerçekleştirdiniz. Bu fikir nasıl 
doğdu? 

Vaktiyle Berlin Duvarı’nın yıkılışı ile ilgili Viet-
namlılarla, Türklerle, Ruslarla ve Polonyalılarla 
mülakatlar yapmıştım. O zamanlar Vietnamlılar 
Doğu Almanya, Türkler ise Batı Almanya üze-
rinden kendilerini tanımlıyorlardı. Gördük ki, 
Almanlar her şeye kendi açılarından bakıyorlar 
ve farklı perspektifl erdeki yansımalarını göre-
miyorlar. Bu mülakatlar bizi Hanoi’ye götürdü 
ve birçok Vietnamlının orada ev aldığını öğren-
dik. Bunun üzerine ‘Türklerde de böyle olmalı’ 
düşüncesi doğdu. Orada da birçok yönüyle 
Almanya’yı hatırlatan evler bulduk.

Bu evlere Alman gözüyle baktığı za-
man bile insan aşırı derecede hüzünleniyor. 
Mekanı baz aldığımda bu insanlar tabii ki iyi 
entegre olmuşlar. 

Evler hangi yönüyle hüzün veriyor?

Geri dönüşlerde farklı senaryolar var. Kimileri 
ev yaptığı köyüne geri dönüyor. Kimileri bilinçli 
bir şekilde batı şehirlerinde daha uluslararası ve 
daha anonim evler yapıp yaşıyor. İklimi güzel 
olduğu için yaşlılıklarını orada geçirmek istiyor-
lar. “Çocuklar yazın denize gelmeyi seviyorlar, 
bizi de ziyaret ederler” diyorlar. 

Ancak bu insanlar gördüler ki, Türkiye de 
değişmiş. İnsan bir yerden bir yere gider ve 
bir hatırayı beraberinde götürür. Bu insanların 

içinde çoğu zaman çocukluk hatıraları da var. 
Geri geldiklerinde idealleştirdikleri bu hatırala-
rın aynısını görmüyorlar, gerçeği, farklı, çağdaş 
Türkiye’yi görüyorlar. Projemizin fragmanın-
daki adam şöyle diyor: “Biz burada yabancıyız, 
Almancıyız. Almanya’da da yabancıyız. Ülkemiz 
yok bizim. Ülkemiz işte bu evin etrafı.” Bu ifade 
her şeyi özetliyor.

EVLERİ ÜZERİNDEN ALMANYA İLE OLAN DUYGUSAL BAĞLARI-
NI YAŞATIYORLAR

Almanyalı Türklerin Türkiye’de yaptırdıkları evler farklılığı ile 
göze çarpıyor ve bu yüzden evler üzerinden Almanlaştıkları 
ima edilebiliyor. Almanyalı Türklerin kimliğinin evlerine de 
yansıdığını söyleyebilir miyiz?

Biz sadece toplum değiliz, aynı zamanda bir 
mekânda yaşıyoruz ve bu mekân bizi etkiliyor. 
Bu yüzden Türkiye’ye dönen Almanyalı Türkler 
içinde çatı kiremitinin eksikliğini hissedenler 
var. Bu insanlarda Almanya’da olana karşı duy-
gusal bir bağ söz konusu. Bu insanlar tasarımcı, 
mimar veya mekân uzmanı değil. Ben aslında 
mekân tasarımcısı mimar gençlere sanat dersi 
veren bir insanım. Bu yüzden beraberimde 
öğrencileri de götürdüm ve dedim ki: Bakın in-
sanlar bunlarla kendilerini nasıl özdeştirmişler. 
Evlerinin böyle olmasına kendileri karar verdi-
ler, kendileri böyle bir çatı istediler. Biz bunlara 
bakıyor ve bayağı mı iyi mi kötü mü diyoruz. 
Bizim ne düşündüğümüz önemli değil ki! O 
insanlar için bu çok ihtiyaç duydukları bir şey. 
Çünkü onlar Türkiye’de Almanya’daki hayatla-
rının da olmasını istiyorlar.

Almanyalı Türklerin evleri üzerinden kendilerini tanımladıkla-
rını söyleyebilir miyiz o zaman?

Latin Amerikalı fi lozof Wilem Flusser şöyle der: 
Biz göçmenler, yerlilerin dünyayı seyrettikleri 
bir pencereyiz. Göçmenlik, köklerini kopardı-
ğın için korkunç olsa da, bu acı verse de, aynı 
zamanda bir özgürlük. Flusser bir aydın, o bu 
entelektüellik enerjisiyle yazarak bunu ifade 
edebilir. Fakat bu insanlarda benim çok etkileyi-
ci gördüğüm şey tamamen aynı tecrübeleri ya-
şamaları, bir yere gitmeleri, acı çekmeleri, uyum 
sağlayamamaları, geri dönmeleri… Yaptıkları 
ev ise onlara büyük bir özgüven veriyor. Bu ba-
kımdan bu evler birer portre. Bu evlerle insanlar 
kendi portrelerini kendileri çizdiler.

TÜRKİYE’DE ALMANYA’NIN 70’Lİ, 80’Lİ YILLARDAKİ EVLERİNE 
RASTLAMAK MÜMKÜN

Bu anlamda birinci ve ikinci nesil arasında fark                                         
görüyor musunuz?

Görüşmelerde hislendirici şeyler yaşadığım oldu 
bu anlamda. Bana en çok enteresan gelen şu 
oldu: Bakıyorum bir evde çocukluğumu, 70’li, 
80’li yılları görüyorum, müze gibi. Öyle şeyler ki, 

bugün artık Almanya’da bulamazsınız onları. O 
zaman diyorum ki, bu insanlar tıpkı benim gibi 
belli objeler üzerinden bir yere bağlantı kuru-
yorlar, kendilerini bu eşyalar üzerinden o zaman 
ile özdeşleştiriyorlar. 

İkinci nesil henüz para biriktirmemiş, ev 
alacak durumda değil,  henüz doğru bir hayat 
yolunu arama aşamasında doğru işi arıyor. 
Almanya’da aldıkları eğitimden dolayı Türki-
ye’de onlara ihtiyaç olsa da henüz Türkiye’de ev 

alacak maddi güce sahip değiller, daha ziyade 
daire satın alıyorlar.

Evlerin farklı olmasında Almanyalı Türklerin kapı, pencerenin 
yanı sıra farklı bir zihniyeti de beraberinde getirmeleri  rol 
oynuyor mu?

Emekli erkeklerin ruh hali bütün erkeklerin 
problemi. Alman toplumunda da var. Sorun şu: 
“İş hayatım bitince ne yapacağım?” Bu insanlar 
kendilerini aşırı derecede iş üzerinden tanımla-
mışlar. Türk erkekleri Almanya’da aşırı bir çalış-

ma destanı yazdılar. Birden emekliye ayrılınca 
da ‘Şimdi ne yapacağım?’ derdine düştüler. Bu 
yüzden ev onlar için önemli olmaya devam et-
mek açısından bir proje. Ev yaparken hala aktif 
olduklarını hissediyorlar. 

ALMAN EMEKLİLER GİBİ HOBİLERİ VAR

Ancak bu evlerde pek yalnız görünüyorlar.

Tabii ki yaptıkları evler çok büyük ve bu yüzden 

de bu yalnızlık daha çok göze çarpıyor. Ama en 
nihayetinde bu onun hayatının bir projesi. Tabii 
buna bahçeyi de eklemek lazım. Türkiye’ye dö-
nen emekliler Türkiye’dekiler gibi kahvehaneye 
gitmiyor. Bodrum katları var, orada hobi olsun 
diye atölye kurmuşlar, garajlarında alet edevat-
ları var. Bu da demek oluyor ki, Almanyalı Türk, 
Almanya’dan erkeklere has bir yaşam tarzını 
Türkiye’ye taşımış.

HER İKİ KÜLTÜRÜ DE BİLDİKLERİ İÇİN POTANSİYELLERİ VAR. 

Bu potansiyelden faydalanılıyor mu?

Konuşulmayan şeylerden biri de bu. Toplumsal 
entegrasyon sorunu şimdi de Türkiye’de konu-
şulan bir konu haline geldi. Bu insanların sadece 
geri dönmüş yaşlı insanlar olmadıkları gerçeği 
görmezden geliniyor. Onlar çok farklı bilgilerle 
Türkiye’ye geliyorlar ve köylerinde insanlara 
neyin nasıl yapılacağını öğrettiklerinde sorun 
çıkabiliyor. Bu da müzakere isteyen bir konu.

Bu durumda ukala yerine konup daha çok evlerine çekiliyor-
lar. Bu potansiyelden nasıl yararlanmak gerek?

Bilgi transferi herhangi bir bakanlıktan başla-
yarak aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya 
doğru olmalı. Bu insanların organize olma 
yetenekleri var. Fakat Türkiye’den alt tabaka 
mensubu olarak Almanya’ya gidiyorlar ve geri 
döndüklerinde orta tabaka Türklerin yoğunlaştı-
ğı mekânlarda ev yapıyorlar. Bu da sürtüşmelere 
sebep olabiliyor. Ama bu insanların komşularını 
etkileme potansiyeli yok değil. Onlar beraber-
lerinde ekolojik yaklaşımı da getiriyorlar ve 
örneğin ekolojik sulamayı yaygınlaştırabiliyorlar.

POTANSİYELİ NE ALMANYA NE TÜRKİYE FARKEDİYOR

Bu potansiyelin Türk inşaat sektörüne olan etkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Şu an Almanya’daki en büyük diasporayı Türk-
ler oluşturuyor. Ama insanlar şimdi dönmeye 
başlamadı. 60’lı, 70’li yıllarda yapılan evler var. 
Ankete tabi tuttuğumuz insanların da ortalama 
olarak en az üç-dört evi vardı. Bu insanlara has 
evler yapan bir inşaat sektörü oluştu Türkiye’de. 
İnşaat fi rmaları kendilerini buna göre ayarlamış 
ama Almanya ve Türkiye ülke olarak bu gerçeği 
hala görmüyorlar. Almanyalı Türkler sektörü 
kalite açısından o kadar belirlemiş ki, bu ev 
fi yatlarını genel olarak etkilemiş. Bu da yerli hal-
kın Almanyalı Türklere olan olumsuz bakışında 
önemli bir etken.

En beğendiniz ve aklınızda kalan ev hangisiydi?

Neredeyse Türkiye’nin her yerine gittik. Kayse-
ri’deki bir ev çok belirgindi. Çok güzel örnekler, 
örneğin Almanların yaptığından daha güzel 
Alman bahçeleri vardı. Denizli’de villalarla dolu 
sakini olmayan köyler çok dikkat çekiciydi.

KULLANILMADAN ESKİYEN EVLER
Belek’te bir yolun iki tarafında Almanyalı Türkler tarafından 
yaptırılan bu evler yılın önemli bir bölümünde bomboş du-
ruyor. Sahipleri bu evler için vaktiyle emlakçısından müteah-
hidine, mimarından ustasına kadar birçok kişiyle mücadele 
etmiş. Kimi zaman gelmiş, inşaatın başında durmuş. Bazıları 
evin inşaatında kullanılan malzemelerden ev eşyalarına kadar 
her şeyi Almanya’dan tedarik etmiş. Sıra bu evlerin keyfi ni 
sürmeye gelse de bu yılda birkaç ayı geçmiyor.

Ali Sevinç ve Mehmet Derviş de evinin yanına bir de 
oğulları için ev yapmış. Ne var ki bu evler yılın 11 ayında 
tamamen boş, bir ayında ise sadece birkaç gün dolup taşıyor. 
Bu Anadolu’nun birçok köyünde karşılaşılan bir durum. 

ALMAN MALINA OLAN GÜVEN SONSUZ
Bartınlı Ali Yıldırım, Almanya’da inşaat mühendisliği oku-
muş ve 1970’li yıllarda Almanya’da iken nasıl bir yapacağına 
karar vermiş. Daha sonra Türkiye’ye dönen ve ticaret yapan 
Yıldırım Almanya ile bağlantısını kesmemiş ve yaptırdığı lüks 
villanın tüm eşyalarını Almanya’dan getirtmiş. Yıldırım evini 
nasıl dayayıp döşediğini şöyle anlatıyor: ‘Her şeyi Alman-
ya’dan getirdim. Bulaşık makinasından, televizyona, arabaya, 
elektrik eşyalarına, hatta ekmek kesme makinasına kadar 
her şeyi Almanya’dan satın aldım. Mobilya, sandalye, masa, 
kanepe dâhil her şeyi 30 sene önce aldım. 

SADECE EŞYALAR DEĞİL,                                                                  
ZİHNİYET DE BİRLİKTE GELİYOR
Ali Sevinç’in Konya’daki evi mimarisi, rengi, güneş enerjisi 
teçhizatı ile tipik bir tek ailelik Alman evi. Bahçenin tipik bir 
Türk bahçesi olması ise eve Alman evlerinde pek rastlanma-
yan bir merdiveni eklemiş. Sevinç Konya’ya sadece bu evi 
getirmemiş, Alman emeklilere has hobilerini de getirmiş. 
Oğlu Veli Sevinç babasının bu yönünü şöyle anlatıyor: “Ça-
lışmadan duramaz. Çalışmak zorunda. Bu onun günlük ritmi 
olduğu için onun dışına çıkamıyor. Sabah erkenden kalkar ve 
kendine yapacak iş arar. ‘Hiçbir şey yapmayacağım’ dediği bir 
gün yoktur.”

ANADOLU’NUN ORTASINDA                               
ALMAN EVİ MÜZESİ GİBİ BİR EV
Kayserili Kasım Yazar, kendi evini kendisi yapmış. Eşinin 
anlattığına göre Yazar her yıl izne geldiğinde evinin yapımı 
için uğraşmış ve otuz yılda tamamlamış. O da her şeyi Alman-
ya’dan getirmiş. Yazar’ın evi dışarıdan bakıldığında daha ziya-
de bir Türk evini andırıyor. Ancak içerisi daha ziyade Almanya. 
Hem de 30 sene önceki Almanya. Bu haliyle Yazar’ın evi adeta 
bir müze. Bu evi, artık Almanya’da bile bulmak mümkün değil. 
Kendi evini kendi yapanlar arasında Cemal Keskin ile Kemal 
Usta da var. Keskin ve Usta, Almanya’da inşaat sektöründe 
çalışmışlar ve Türkiye’de kendi evlerini yaparken inşaatın 
ekolojik ve kalıcı olmasına dikkat etmişler. Bu Almanya’ya göç 
etmemiş komşuları için de bir örneklik teşkil etmiş.

AĞZI AÇILMADAN BEKLEYEN EŞYALAR
Çiçek Mutlu’nun annesi Gülnur da Almanya’dan getirdiği ev 
eşyalarını atamamış. Kızı eşyaların akıbetini şöyle anlatıyor: 
“Her şeyi oradan getirdi. Kamyona sığmayanları bırakmak 
zorunda kaldık. Ama evdeki her şey, bu masa bile, Alman-
ya’dan. Eşyaları yenile diyoruz ona hep. ‘Bunları değiştirir-
sem hayatım gitmiş olur’ diye cevap veriyor. Ve bu yüzden 
her şeyi saklıyor.” Saklanan eşyalar bazen hiç kullanılma-
dan eskiyor, vaktiyle ucuzluk kampanyaları fırsat bilinerek 
satın alınan ve Türkiye’ye getirilen türlü elektrikli eşyalar on 
yıllarca ağzı açılmadan evin bir yerlerinde kimliğin koruyu-
cusu imiş, sanki hatıralara insanlardan daha sadık imiş gibi 
bekliyor, bekliyor, …

ALMANYALI TÜRKLERİN EVLERİ SERGİDE 
Sanatçı ve güzel sanatlar profesörü Stefanie Bürkle, Alman-
yalı Türklerin Türkiye’de yaptırdığı evlerle ilgili araştırmasını 
bilimsel ve sanatsal açıdan değerlendirmek için Berlin’deki 
Haus der Kulturen der Welt adını taşıyan sanat evinde sergi 
düzenledi. İzleri sürülen evler hakkında bilgi sabihi olma-
nın mümkün olduğu sergide, bu evlerin mimarisi ve yapılış 
hikâyesi hakkında iki panel düzenlendi. Panele, sosyologlar, 
mimarlar ve sanat biliminden uzmanlar katıldı. 

Belek’te Almanyalı Türklerin yaptırdığı ve sakini olmayan evler.

Bartınlı Ali Yıldırım’ın evi şehrin uzağında sakin bir yerde. Bu mimaride ise 
internet üzerinde araştırma yaparak karar kılmış.
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Almanyalı Türkler, Almanya’dan sadece ev yapımı için gerekli eşyaları 
getirmiyor, çalışma alışkanlığını da getiriyor.

Almanyalı Türkler yaptıkları evlerle onlarca yıl öncesinin Alman iç mimari-
sini de muhafaza ediyor.

Ağzı açılmadan bekleyen ev eşyaları birçok Almanyalı Türkün Türkiye’deki 
evinde görmek mümkün.

Sanatçı ve güzel sanatlar profesörü Stefanie Bürkle, Haus der Kulturen der 
Welt’te gerçekleşen sergide Türkiye gezisini masaya yatırdı.
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Sanatçı ve güzel sanatlar profesörü Stefanie Bürkle, Almanya’dan Türkiye’ye dönen emekli Türklerin potansiyelinin ne Türkiye ne de Almanya tarafından fark edildiğini söylüyor. 
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Denizli’ye 
bağlı Kızılca’da-

ki bu evden 
ilçede çok sayı-
da var. Bu evler 

yaz aylarında 
sadece birkaç 

gün şenleniyor. 
Gelecekte kim-
ler tarafından 

kullanılacakları 
ise meçhul.

MEKÂNSAL ENTEGRASYON ÇOKTAN GERÇEKLEŞTİ; 
SIRA GURBETTE ÖZGÜRLEŞMEKTE!
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Online

09. März 2016 – Renk Magazin: Migrating Spaces – Exhibition, Panels, Workshops on Architecture and Identity in the context of Turkish 
Remigration

Radio

15. März 2016 – Multucult FM: Stefanie Bürkle im Gespräch mit Udo Böhlefeld
> kein Online Link verfügbar

17. März 2016 – Deutschlandradio Kultur: Stefanie Bürkle im Gespräch mit Christine Watty
> http://www.deutschlandradiokultur.de/ausstellung-in-berlin-migrating-spaces-biberschwanzziegel.2156.de.html?dram:article_id=348649
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15. März 2016 – Haus der Kulturen der Welt – Newsletter
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17. März 2016 – Deutschlandradio Kultur: Biberschwanzziegel am Bosporus von Christine Watty

17. März 2016 – Deutsches Architektenblatt – Hinweis in Newsletter 5/2016
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28. März 2016 – Süddeutsche.de: „Es fehlen nur die Gartenzwerge“ von Verena Mayer
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Social Media

10. März 2016 – Yorck Kinogruppe über Facebook: Unsere Ausstellungs... ( https://www.facebook.com/yorck.kinogruppe/?fref=ts )

11. März 2016 – Technische Universität Berlin über Facebook: Schon jetzt vormerken... ( https://www.facebook.com/TU.Berlin/?fref=ts )
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11. März 2016 – Neuköllner Oper über Facebook: Empfehlung: Migrating S... ( https://www.facebook.com/Neukoellneroper/?fref=ts )

15. März 2016 – Deutsches Architekturmuseum: #MakingHeimat empfiehlt... ( https://www.facebook.com/architekturmuseum/?fref=ts )
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16. März 2016 – Haus der Kulturen der Welt über Facebook: When people move... ( https://www.facebook.com/hkw.de/ )
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18. März 2016 – Bauwelt über Facebook: Nicht alle wollen nachDeutschland... ( https://www.facebook.com/Bauwelt/?fref=ts )
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18. März 2016 – VolkswagenStiftung über Facebook: Schon etwas fürs W... ( https://www.facebook.com/volkswagenstif-
tung/?fref=ts )

25. April 2016 – TELEPOLIS ( http://www.heise.de/tp/artikel/48/48021/1.html )
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23. April 2016 – frei04 ( http://www.frei04-publizistik.de/data/webserver/download/1616_FE_Buerkle.pdf )
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Migrating Spaces
Mit den Menschen wandern auch Räume und Bilder, kulturelle 
Praktiken und Lebensweisen.  „Migrating Spaces“ beschäftigt sich 
mit den Auswirkungen von Migrationserfahrungen auf den Haus-
bau und beleuchtet Strukturen und Elemente deutscher Baukultur, 
die Remigranten bei Bauprojekten oder Wohnungseinrichtungen 
in ihrem Herkunftsland übernehmen. Was wird auf diese Weise 
an deutscher Architektursprache ins Ausland exportiert? Was sind 
spezifisch „deutsche“ Elemente an neu entstehenden Gebäuden in 
der Türkei? Drücken transformierte Bautypologien in der alten und 
neuen Heimat eine durch die Erfahrung in Deutschland veränderte 
Identität aus?  Am Beispiel von Häusern der „Almancı“, der zurück-
gekehrten, ehemaligen Türkischen Gastarbeiter, hat die Künstlerin 
Stefanie Bürkle das spannungsreiche Beziehungsgeflecht zwischen 
deutsch-türkischer Identität und gebautem Raum untersucht. Ihre 
Fotografien zeigen eine neu entstandene Bautypologie von Alltags-
architektur. Die Wohnhäuser, von Remigranten in ihren Heimatlän-
dern ohne Architekten meist sogar selbst gebaut, unterscheiden sich 
durch typologische Elemente, Wohnideale und Nutzungskonzepte 
sowie die Qualität und Machart von den ortsüblichen Siedlungen 
und Wohntürmen zwischen Zentralanatolien und den Urlaubs-
regionen der Mittelmeerküste. Stefanie Bürkle setzt sich seit Jahren 
künstlerisch mit Migration und Raum auseinander.

© Stefanie Bürkle/VG Bild-Kunst Bonn 2016. Die hier gezeigten Foto-
grafien sind alle aus dem Buch Migrating Spaces, Vice Versa Verlag 
Berlin, entnommen. (http:www.viceversaverlag.de/buch/migration-
von-raeumen-migrating-spaces-56.html)

Stefanie Bürkle | www.stefanie-buerkle.de

www.frei04-publizistik.de, 20. April 2016

Foto-Essay „Migrating Spaces“ 
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