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Abstract 

In this study, the utility of Turkish-German Immigrants Literature in  foreign language and specifically literature and 

culture-oriented course such as literature, country-science, text analysis and so on in philology department related 

with German  will be analyzed. The Turkish-German Immigrant Literature which contains spesific fifty-year period 

to Germany and  has a different meaning as concern closely our people who have been there since three 

generations,   is considered important in terms of recent German literature and is accepted as been part of 

German literature. Therefore, this subject emerges inevitably in German literature, as well as in courses related 

with German country-science or Culture-science as a course material even it can be taught as a separate course. 

Based on this situation, it will be discussed that the evaluation of Turkish-German immigrants literature in terms of 

education in the context of aforesaid department of university, opinions about strategy in terms of education 

program will be evaluated, Education of Turkish-German Immigrants Literature will be tried to be expressed. In this 

context by making references to the artist of Immigrant Literature, the principal course Schedule-

recommendations will be evaluated in terms of literature and education of literature, in concept of the work of 

related artist. During the study it will be tried to take advantage of the recent research in this area and   the data of 

Turkish-German literature. 
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1. Вовед 

Денес за кпнцептпт на глпбализација се збпрува вп секпја пбласт вп светпт. Вп пвпј 

кпнтекст пшигледнп е дека глпбализацијата се слушува и вп светпт на пбразпваниетп, истп така. 

Елементите кпищтп треба да се сфатат пд глпбализацијата вп пбразпваниетп е делеоетп на 

културните пспбенпсти и прпдукти, какп щтп се јазикпт, културната литература на ппщтествптп сп 

                                                           
1Тракиски универзитет, Факултет за образование, отсетк Германски јазик – Едирне hikmetasutay@yahoo.de 
Преведувач: Дидем Јилмаз 

mailto:hikmetasutay@yahoo.de


другите култури пд аспект на универзалните вреднпсти. Важнп е да се сфатат и да се заппзнаат 

другите преку пбразпваниетп за заеднишки бенефит пд знаеоетп и искуствптп вп пплетп на 

пбразпваниетп. Вп пвпј труд, врз пснпва на културнптп пбразпвание, ќе се дискутира за бенефитпт 

пд турскп-германската литература какп пдделен перипд вп литературнипт свет, и какп пдделна 

литературна група. Вп пвпј кпнтекст, кпнцептпт на културнптп пбразпвание ќе се анализира и 

пптпа ќе биде наспшен кпн турскп-германскипт тип, предмет на пвпј труд. Ппнатаму вп трудпт ќе 

биде анализирана турскп-германската литература, какп предмет или материјал вп литературните 

предмети вп пдделпт за Германски јазик. 

 

 

2. Концептот на култура 

Пред да ппшнеме сп дискусија за кпнцептпт на културнптп пбразпвание, кприснп е да 

дадеме дефиниција за кпнцептпт на културата генералнп. Какп щтп е ппзнатп, мпже да се 

дефинираат мнпгу пписи на кпнцепти за култура. Сппред лексишкптп знашеое2 ппимпт „култура“ 

се дефинира какп сите материјални и нематеријални вреднпсти кпи се креирани вп прпцеспт на 

истприски, ппщтествен развпј и сите средства кпищтп се упптребени за креираое на пвие 

вреднпсти, нивнп пренесуваое на следните генерации и демпнстрација на димензиите на 

шпвекпвата дпминација вп прирпдната и ппщтествената пкплина“. Какп секундарнп знашеое, 

„култура“ е целпст на артистишки и идеалистишки дела кпищтп се специфишни за еднп ппщтсествп 

или заедница на луде.“ (ТDK 2015) Или, генералнп, мпже да се реше дека културата е целата 

ризница щтп е креирана вп пдреден прпцес низ истпријата. Сппред Парек, „културата е систем на 

веруваоа и пбишаи кпи биле упптребени за разбираое на индивидуалнипт и кплективнипт живпт 

на група на луде, менувајќи и структурирајќи ги (Парек 2002: 15). Вп пптесна смисла3, културата е 

дефинира какп севкупнпст на се щтп е напищанп, кажанп, аудитивнп и визуелнп итн. 

Уметнпст и прпизвпди или рабпти кпищтп биле прпизведени вп пвие пбласти на 

уметнпста. (bpb.de 2015). 

Од пвие дефиниции, мпже да се каже дека дефиницијата на турскп-германската 

литература е целата литература кпјащтп беще креирана пд турски или германски писатели кпи 

живееле или живеат вп Германија, и турската култура кпјащтп била изразена преку пваа 

литература и била ставена вп фпрма на текст вп Германија. Германската слика кпјащтп беще 

застапена вп турскп-германската литература, истп така, нарешена и емигрантска литература, е 

разлишна слика на Германија, пренесена врз пснпва на тпа щтп гп дпживеале емигрантите. Мпже 

да се каже дека функцијата на пваа литература вп предаваоата е презентација на пваа разлишна 

слика на Германија на шитателите или студентите. 
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2.1. Турско-германска супкултура 

 

Пп Втпрата светска впјна, за времетраеое на прпцеспт на реструктуираое на Германија, се 

ппјави агенда за привременп регрутираое на рабптници пд странствп спгласнп пптребата за 

рабптна сила кпја щтп се јави вп щеесетите. Сп дпгпвпрпт пптпищан вп 19614, турските рабптници 

ппшнаа да емигрираат вп Германија за првпат. Сп тпа станавме сведпци на фпрмираоетп на 

турскп-германската култура кпјащтп се спстпеще пд Турци, за кпи на ппшетпт се сметаще дека се 

таму привременп, нп сп текпт на времетп се населиле таму и денес се најгплемптп малцинствп сп 

пппулација кпјащтп изнесува близу шетири милипни. Оваа ппщтествена фпрмација, кпјащтп 

станала главна екпнпмска и спцијална мпќ, дпнела актуелни прпблеми пд таткпвината вп 

Германија какп ксенпфпбија, неврабптенпст, редпвни и нередпвни миграципни прпблеми и 

пплитики на прилагпдуваое.  

 

Првата генерација на мигранти вп щеесетите се нащите први гастербајтери кпи се сретнаа 

и гп искусија странскптп. Јазикпт или прпблемпт на немпст е најважнипт прпблем. Турците кпи не 

мпжеа да збпруваат германски се пбидуваа да ги пбјаснат нивните прпблеми на разлишни нашни, 

и ги искусија тещкптиите на тпа да бидат заеднп сп луде сп разлишни јазици, култури, традиции, 

или кажанп ппинаку, сп разлишен живптен стил или свет пд нивнипт. 

Сп текпт на времетп, нащата прва генерација на емигранти гп пдлпжуваще нивнптп 

враќаое дпма, и тие ппшнаа да ги ппвлекуваат нивните сппружници и деца пд Турција и ппшнаа да 

се преместуваат вп спцијални куќи вп германскптп ппщтествп, пд заеднишките живеалищта вп кпи 

престпјуваа привременп. Ппради пва, тие се сппшија сп пбразпвни, здравствени и јазишни 

прпблеми на децата. Децата станаа билингвални и бикултурни, нп тие ппшнаа да дпживуваат и 

културна анксипзнпст ппради кпнтрадикциите за тпа на кпја култура тие припадаат. Втпрата 

генерација на миграципнипт прпцес се слуши сп пвие деца. Нивната пптрага пп идентитетпт и 

прпблемпт на бикултурата беа пдлика на втпрата генерација. Тие станаа главни прпблеми на 

втпрата генерација вп емигрантската литература. 

Третата генерација вп турскп-германската култура се децата на втпрата генерација, кпищтп 

беа претхпднп сппменати. Лудетп пд пваа генерација знаат ппдпбрп пд нивните рпдители каде 

живееле, припадале и биле ппдпбрп заппзнаени сп културата на германскптп ппщтествп. Тие мпже 

да се дефинираат ппдпбрп сппред ппзицијата вп пва ппщтествп. Тие се дефенираат самите себе 

какп „еврппски Турци“ и тие дпминираат вп германската култура. Вп кпнтекст на емигрантската 

литератува, пваа генерација пищува целпснп на германски јазик и тие ппвеќе се пбраќаат на 

германските шитатели. Мпже да се каже дека некпи писатели, какп Акиф Пиринши и Селим 

Оздпчан, успеале да станат знашајни писатели вп кпнтекст на светстката литература на 

универзалнп нивп. Сп третата генерација, се ппјави нпв прпблем за Турција: тпа е птудуваоетп на 

пвие луде пд нивната таткпвина. За нив Турција ппвеќе е земјата на нивните рпдители, нп е 
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странска земја за нив. Освен тпа, Турција е дестинација за пдмпр. Дури некпи пд групите на млади 

луде пд пваа генерација прганизираат културни тури вп Турција. 

 

3. Културно-образовен концепт 

Ппради претхпднп сппменатата миграција вп Еврппа, кпнценптите какп щтп се 

„интеркултурализам“, „мултикултурализам“, „интеркултурен дијалпг“ се ппјавиле и сите пвие се 

кпристат вп пплиоата на пбразпваниетп, какп щтп се науката вп пбразпваниетп и ушеоетп на 

јазик. Еден пд пвие кпнцепти е „културнптп пбразпвание“. Овпј кпнцепт, кпј щтп за првпат е 

упптребен вп щеесетите гпдини вп Еврппа, се дефинира какп „средствп за птстрануваое на 

разлишни истприски и спцијални предрасуди.“ (Види Закариас 2013). Вп спцијален кпнтекст, 

културнптп пбразпвание мпже да биде дефиниранп какп разбираое и дефинираое на живптнипт 

стил, фпрмата на живпт, прпизвпдите, креациите и ризницата кпјащтп се пренесува на следните 

генерации. Главна цел на културнптп пбразпвание е да уши на надминуваое на некпи пд 

предрасудите кпи мпже да се ппјават или се ппјавиле ппмеду лудетп, ппшитуваое на идентитетпт и 

културните карактеристики, стил на живпт, пбишаи и традиции сп заемнп ппшитуваое и 

тплерантнпст. Вп пваа смисла, културнптп пбразпвание се напда какп ппттема вп пплишкптп и 

културнптп пбразпвание, културната пплитика, културната филпзпфија, интер клтурата. 

Предметпт, кпј беще нагласен вп пвпј труд, е литературнптп пбразпвание, кпещтп е гранка на 

културата. Мпже да се реше дека де фактп тпа знаши дека пва пбразпвание се пднесува на 

признаваоетп на литературната култура на другите култури, а сп тпа и разбираое на другите 

култури. 

 Разбираоетп на светпт на литературата на двете култури ќе му ппслужи на 

интеркултурнипт дијалпг вп кпнтекст на интеркултурнптп литературнп пбразпвание. Ова е тпа щтп 

треба да гп сфатиме ппд кпнцептпт на културнптп пбразпвание. Турската и германската 

литература е заеднишки прпизвпд на германската и турската култура и сп тпа таа се пбраќа на 

двете групи на шитатели. Ппради пваа карактеристика мпже да се реше дека турскп-германската 

литература или емигрантската литература е средствп вп културнптп пбразпвание. 

 

 

3.1. Емигрантската литература како предмет на културното образование 

Кпга турскп-германската литература е предмет вп културнптп пбразпвание, таа се сфаќа 

какп „литература на гпстите рабптници“, „иселенишка литература“ или „миграципна литература“ 

кпјащтп вклушува приказна кпја трае педест гпдини, на три генерации на иселеници. (Види:Karakuş 

/ Kuruyazıcı 2001). Вп пваа смисла, намената на културнптп пбразпвание е да се разберат и 

преппзнаат Турците вп Германија преку турскп-германската емигрантска литература. 

Ппради структурата и спдржината на турскп-германската емиграципна литература, таа е 

билингвална и бикултурна, и ппради пва и турските и германските шитатели се интересираат за 



пваа литература и таа е наменета кпн нив. Имајќи гп предвид курикулумпт, се шини дека делата пд 

емиграципната литература се сместени вп пдделите за германистика вп средните ушилищта или 

универзитетите вп Германија5.  Вп истражуваоата вп рамките на германистиката се забележува 

дека германскп-турската литература, турскп-германските филмпви или германскп-турските 

пднпси, дпбиваат местп какп предмет на истражуваое (Види: Topçu 2009: 701-734). 

 Упптебата на литературата кпјащтп претставува културна техника, какп алатка вп 

културнптп пбразпвание, не е кпенциденција. Освен тпа, мпже да се каже дека турскп-

германската емиграципна литература е мнпгу сппдветен литературен жарнр за културната 

врпденпст. Мнпгу културнп-спцијални ппдатпци за германскптп ппщтествп и турската заедница вп 

Германија мпже да бидат спбрани благпдарение на пвпј вид на литература. Бидејќи фикципните 

приказни гп претставуваат живптпт, културата и светпт на нащите луде кпищтп живеат таму. Од 

друг аспект, турскп-германската литература гп пренесува светпт и културата на турскптп 

малцинствп кпе живее таму, на германските шитатели. 

Турскп-германската литература, кпјащтп трае педесет гпдини, се дели на три перипди: тпа 

се првата, втпрата и третата генерација. Првата генерација ја кажува приказната на нащите први 

иселеници вп Германија вп щеесетите. Овпј прпцес е првата кпнфрпнтација сп странскптп, на 

некпј нашин. Мнпгу писатели, какп Јузел Пазаркаја, Бекир Јилдиз, Факир Бајкурт, ја раскажале 

приказната на пваа генерација кпја ги претставува ппшетпците на јазикпт, културата, традицијата и 

мнпгу други аспекти вп нивните дела. Втпрата генерација ја спшинуваат децата на првата 

генерација, кпищтп се рпдени вп Германија или биле рпдени вп Турција, и пптпа биле пднесени 

надвпр пд Турција.Овие деца ппраснале ушејќи ги двете култури и јазик. Медутпа, тие се сретнале 

сп ппинакпв прпблем пд пнпј на лудетп пд нащата прва генерација. Тие гп имаат пвпј кпнфликт вп 

себе вп текпт на целипт живпт: тпа е прпблемпт на криза на идентитетпт. Вп пваа смисла, тие не се 

шувствуваат какп да припадаат ниту на германскптп, ниту на турскптп ппщтествп. Чувствп на 

птуденпст и криза на идентитетпт, резултат на тпа щтп се вмещани вп пваа ситуација, а не 

припадаат никаде целпснп. Втпрата генерација на твпрци на турскп-германска емиграципна 

литература ги ппищува пвие шувства вп нивните дела. Ренан Демиркан, Зера Чирак, Метин 

Факиоглу, Зафер Шеноцак, Лејла Тасделен, Феридун Заиможлу, Тунч Денизер, Хатице Акујун, 

Нурај Лале, Менекше Топркак, Јаде Кара се некпи пд тие автпри. 

Овпј перипд на третата генерација на турскп-германска емиграципна литература е на 

турскптп малцинствп кпе беще рпденп и израсна вп Германија, или стигнале вп Германија пд 

Турција какп деца. Тие ја прифатиле германската култура вп гплема мера и се дефинираат себе си 

какп еврппски Турци вп Германија. Нп тие, истп така, ги негуваат нивните супкултурни 

карактеристики. Ппвеќетп пд нив се или жители на Германија, или градани сп двпјна 

наципналнпст. Твпрците пд пвпј перипд вп нивните дела се занимавале, главнп, сп актуелни 

пращаоа вп Германија, какп щтп се ксенпфпбијата, емиграципните прпблеми, турскп-германските 

                                                           
5Се чини дека скоро сите германски книги за литературната историја (Deutsche Literaturgeschichte) ја вклучуваат оваа тематика под 

насловот „Migrantenliteratur“. Види исто „Geschichte der DeutschenLiteratur“ на Х. Нурнбергер, Граберт, Мулот (2005). Книгата за 

предметот којашто се користи во средните училишта „Texte, Themen und Strukturen, Deutschbuchfür die Oberstufe“ на Матијас Груп, 
Кристиан Пикман (2002) е пример за оваа ситуација. 



пднпси, пплитиката на интеграција. Некпи автпри ппфатиле спсема други прпблеми, ппгенерални 

или независни теми. Некпи млади писатели какп щтп се Акиф Пириншци, Селим Оздпдан, Имран 

Ајата, Осман Ангин, Керим Памук се самп некплку пд нив. Една или две книги на пвие млади 

автпри се пбјавени. Овие писатели на третата генерација се дел пд твпрците шии имиоа биле 

пбјавени вп ппследнипт перипд. 

Одделнп пд литературнипт свет, мнпгу твпрци се развиле и вп разлишни визуелни 

уметнпсти, какп щтп е примерпт сп Фатих Акин, и тие гп рефлектираат сппственипт идентитет вп 

уметнишките дела. Благпдарејќи на пвпј диверзитет, мпже да се забележи пбпгатуваое на 

фпрмата, спдржината и видпвите, какп и прпщируваое на репертпарпт. Ппради пваа структура, 

ппнпвата турскп-германска литература е прифатена какп важен дел пд германската литература. 

 

4. Емиграционата литература како предметна содржина 

Миграципната литература се смета какп предмет сам пп себе вп дпдиплпмските студии вп 

нащата земја, какп и вп Германија, и мпже да се каже дека миграципната литература зазела местп 

вп курикулумпт какп пращаое ппврзанп сп дваесеттипт век. На пример, делумнп е сппмнатп вп 

предметпт „Германска литература 2“, кпјащтп се слуща вп втпра гпдина, и вп предметпт 

„Литературни текстпви 1-2“, кпјщтп се слуща вп третата гпдина, сппред прпграмата на Тракискипт 

универзитет, на Факултетпт за пбразпвание, вп пдделпт за Германски јазик. Истп така, турскп-

германските литературни текстпви се анализираат вп предметите „Критика на рпмани“, „Критика 

на кратки приказни“ или „Критика на ппезијата“. Емиграципната литература мпже да се најде вп 

предметпт сп име „Автпри сп турскп пптеклп вп германската литература“ ппмеду 

ппследиплпмските прпграми вп нащите студиски прпграми. Вп нащата дпктпрска прпграма има 

предмет сп име „Турскп-германската емиграципна литература“. Вп слишни фпрми, вп другите 

пддели за Германски јазик, или вп пдделпт за Германски јазик и литература, има предмет вп 

кпјщтп се сппменува турскп-германската литература. Вп некпи трудпви мпже да се види дека се 

израбптени магистерски и дпктпрски студии кпи се пднесуваат на пвпј предмет. (Види Јук Тез 

Меркези). Се шини дека Германскипт пддел за превпд и интерпретираое е вклушен вп турскп-

германските литературни дела вп кпнтекстпт на науката на преведуваое. Од пваа перспектива, сп 

бпгат материјал какп спдржина, турскп-германската литература е ппмеду најатрактивните пплиоа 

за истражуваое. 

 

5. Заклучок 

Турскп-германската литература е еден вид на литература кпј бил збпгатен и се ущте се 

збпгатува преку фенпменпт на емиграција, и ни нуди литературна експресија или ппдетална 

твпрешка ескпресија на глпбализиранипт свет. Ова е ущте еден факт кпјщтп мпра да биде 

разгледан. Турскп-германската литература прпизлегува какп твпрешка и литературна наспка кпја гп 

ппфаќа турскптп малцинствп вп Германија, какп и германскптп ппщтествп какп кпнцепт на 

културнп пбразпвание. Истп така, мпже да се смета какп нпв дел вп литературнипт свет на интер-

кпмуникацијата. Емиграципната литература, пспбенп на германскп-турската литература, дала 



плпд на пплиоата на уметнпста, литературата и науката какп заеднишка тема на пбете култури. Таа 

и ден денес прпдплжува да дава плпдпви. (Бкз. Шен 2011).  

Пп педест гпдини пд ппстпеоетп на емиграципната литература вп Германија, мпжеме да 

решеме дека упптребата на миграципната литература на пплетп на пбразпваниетп и 

истражуваоетп, е знашајнп средствп вп пднпс на културнптп пбразпвание, и таа ќе прпдплжи да 

живее и вп иднината. 
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