LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN iNTEGRASYONU VE
iNG iLizLERLE EVLiLiKLERi

Sultan K. Turner

1. GiRi~

Bu makale, Londra'da ya§ayan Turk-ingiliz ve Turk-Turk ailelerle bir doktora tezi I;,!erl;,!evesinde yapllan goru§melerden elde edilen ilk izlenimleri anlatmaktadlr. 0 yuzden analitik degil diskriptif bir tamtma yazlsldlr. Cambridge Universitesi Siyasal ve Sosyal
Bilimler Faktiltesinde Dr. M. P. M. Richards dam§manllglllda yiiriittilen doktora tezi, iki farkll ktilttirden insanlarlll evliligi, Turkingiliz grup ili§kileri ve ingilizlerle evli olanlarla Turklerle evli
olanlarlll integrasyon siirel;,!lerini irdelemeyi amal;,!lamaktadlr.
Buradan hareketle, goru§melerde ele allllan bazl temel sorular
§unlardlr:
1) Her iki gruptaki Tiirklerin ki§isel ve sosyal ozgel;,!mi§lerinde
benzerlikler ve farkllllklar nelerdir?
2) Turklerle evli olan ingilizlerin ki§isel ve sosyal ozgel;,!mi§leri
naslldIr?
3) Turklerin ingiltere'ye geli§ nedenleri ve beklentileri nelerdir?
4) Her iki gruptaki Tiirklerin ingiltere'deki hayat deneyimlerinde benzerlikler ve farkl1l1klar nelerdir?
5) ingilizle veya Turkle evli olmak ingiliz toplumuna integrasyon siirecinde fark111a§maya yol al;,!ar mI? Al;,!arsa nasIl?
6) Turk-ingiliz evliliklerinde c;;iftlerin evlilige beraberlerinde
getirdikleri sosyo-ktiltiirel benzerlikler ve farkl1l1klar nelerdir?
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7) Bu evliliklerde taraflarm sosyal kimlikleri, kiiltur degerleri
bi<;;imleri nasil bir sure<;; izlemektedir?
8) Turkle veya ingilizie evli oimak Turk-ingiliz grup ili§kilerine ne ol<;;ude etki yapmaktadIr?

ve

davranu~

II. METOD

gah§mada derinlemesine bilgi edinme arzusu on plana almdlgi i<;;in, kalitatif ve ku<;;uk Ol<;;ekli goru§me metodu se<;;ilmi§tir. Goru§melerde, kesin <;;izgileri onceden belirlemeden, konu ba§hklanm
ve sorulan goru§meye katilaniara empoze etmeden, onlarm integrasyon ve Turk-ingiliz evlilikleri konularmda neler du§unduklerini a<;;lga <;;Ikarma prensibi esas almml§tIr. Pilot goru§meler i<;;in,
a<;;lk u<;;lu bir soru cetveli hazlrlanml§tIr. Bu soru cetvelinde butiin goru§meciler i<;;in, once aile ozge<;;mi§leri, egitim ve i§ hayatlan
ile ilgili sorular yer alml§tlr. Daha sonra Turk goru§meciler i<;;in
ingiltere'ye geli§ nedenlerini ve bu iilkedeki deneyimlerini detayll
bir §ekilde anlatmalanm saglayacak sorulara yer verilmi§tir. Bundan sonra goru§mecilerin integrasyon konusunda du§uncelerini
ve bunun integrasyonla ili§kisi uzerine sorular hazlrlanml§, aynca
butiin <;;iftler i<;;in, aile hayatl, sosyal <;;evre ve <;;ocuklarla ilgili ortak .sorulara yer verilmi§tir.
a -

Pilot Goruf}meler

Pilot <;;alI§ma, hazirlanan soru cetveli <;;er<;;evesinde goru§menin
akl§ml denemek ve gerek konularm gerekse sorularm hem gorU§meyi yapana hem de gOrU§meye katIlanlara bir gOrU§me ortammda anlam ifade edip etmedigini anlamak i<;;in yapllml§tlr. Pilot
<;;alI§ma aynca mevcut konularm ve ara§tIrma sorularmm ana
goru§melerden once yeniden gozden ge<;;irilip son §eklini almasml
mumkun kllml§tlr.
Pilot <;;a11§mada 7 Turk-ingiliz ve 2 Turk <;;ift yer alml§tIr. Pilot goru§melerin <;;ogu Cambridge'de ger<;;ekle§mi§tir.
Pilot goru§meler sonucunda, katllanlarm birbirinden <;;ok fark11 ozge<;;mi§lere ve hayat hikayelerine sahip olmasl, ana gOrU§melerde daha esnek bir goru§me plam yapllmasl zorunlulugunu ortaya
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C;lkarml§tIr. Bu yuzden, ana goru§meler ic;in sadece konu ba§l1klanm ic;eren bir goru§me cetveli hazlrlama ve kullanma yoluna
gidilmi§tir.
b -

Ornek Grubun Sec;ilmesi

Ara§tlrmada yer alacak Turk-ingiliz c;iftleri bulmada «kartoPU» yontemi slkllkla kullamlml§ aynca Londra'da ingilizlere
Turkc;e dersleri veren Turk ogretmenlerle temasa gec;ilerek ve
Londra telefon rehberi kullamlarak ara§tlrmaya katIllm saglanml§tIr. Turk c;iftleri bulmada Londra telefon rehberi en verimli yol
olmu§ aynca az saYlda da olsa goru§me yapllan c;iftlerden alman
isimler de ara§tIrma grubunun tamamlanmasma yardlmcl olmu§tur.
c -

Ana Goru§meler

20 Turk-ingiliz ve 20 Turk c;iftle goru§me yapllml§tIr. ilk
grupta goru§iilen Turklerin 13'u erkek ve 7'si kadmdlr. Goru§melerin c;ogu goru§mecilerin evlerinde bir kaC;l ise i§yerlerinde gerc;ekle§mi§tir. Goru§meler c;ogunlukla ak§am saatlerinde veya hafta
sonlarmda olmu§tur.
Turk-ingiliz c;iftlerle yapllan goru§melerde e§lerle ayn ayn
konu§ulmu§ ve her bir goru§me yakla§lk bir buc;uk saat surmu§tilr. Turk c;iftlerle birlikte goru§iilmu§ ve bu goru§meler de yakla§lk iki saat ic;inde tamamlanml§tIr.
Goru§me gruplarmm olu§turulmasl, c;iftlerle goru§me zamamnm kararla§tlnlmasl, goru§melerin yapllmasl ve goru§me kasetlerinin yazwa aktanlmaSl yakla§lk bir Yll surmu§, Mart 1991 ve
Nisan 1992 tarihleri arasmda gerc;ekle§mi§tir. Turklerle yapllan
goru§meler iki ki§i haric; Turkc;e olmu§ ve Turkc;e yazwa gec;irilmi§tir.
III. GC>RU~ME GRUPLARININ Ki~isEL VE SOSYAL
OZGEQMi~LERi

Bu bolumde once baZl demografik bilgilere ve ozellikle Turklerin ozgec;;mi§lerine yer verilecektir. Daha sonra ingiltere'ye ge-
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li§ nedenleri, beklentileri, bu iilkedeki deneyimleri ve integrasyon
suregleri uzerinde durulacaktIr.

a -

Demografik Veriler

ingiltere'de ya§ayan Turkiyeli Turklerin SaYISI Londra Ba§konsoloslugu tarafmdan, kagak i§giler ve siyasi miilteciler dahil,
100.000 olarak tahmin edilmektedir. ingiltere etnik grup istatistiklerinde Turklerle ilgili bir rakam bulmak mumkun degildir. Bunun da ba§l1ca nedeni Turklerin diger gogmen gruplara oranla .saYllarmm son derece az olmasl ve bu yuzden istatistiklerde 'digerleri' grubunda yer almaSldlr.
Yine Konsolosluktan alman bilgilere ve Turklerin Londra'da
yogunla§tIgl bir bolge olan Hackney'de, belediyenin etnik ili§kiler
uzmam Dan Thea'mn 1986'da hazirladlgi 'Profile and Needs of the
Turkish Community in Hackney' ba§l1kh bir rapora gore ingiltere'deki Turk toplumunun i§giler, kuguk i§yeri sahipleri, yuksek ogrenimdeki ve lisan okullarmdaki ogrenciler, gok az saYlda profesyoneller, siyasi miilteciler ve bunlann ailelerinden olu§tugu anla§llmaktadlr. Turkler, gogunlukla Londra ve gevresinde oturmakta, geriye kalanlar ise iilkenin degi§ik yerlerinde ya§amaktadlr.
Bu ara§tIrma Londra'da ve gevresinde oturan Turkleri kapsaml§tIr. Ara§tIrmaya katllanlar arasmda yukanda sozunu ettigimiz gruplardan ki§iler yer alml§tIr. Sadece ara§tIrmamn ba§ladlgl
donemde ingiltere'ye yeni iltica eden Kurt kokenli ki§iler ara§t1rmada kapsam dl§l tutulmu§tur. Bu da ara§t1rmanm son gelen
gruplar uzerine degil, ingiltere'de 1991 Ylll itibanyla en az iki Yll
ya§aml§ olan kitleyi hedef alml§ olmasmdan ileri gelmi§tir. Yeni
gelen gruplarm kendilerine ozgu ko§ullan dikkate almdlgmda ayn
bir ara§tIrma konusu oldugu du§uncesi bu klsltlamaYl zorunlu kllml§tlr.
Tablo l'den goriilecegi uzere, ingilizlerle evli Turklerin buyuk bir gogunlugu uzun zamandir bu iilkede ya§amaktadlrlar.
Yandan fazla Turkun oturma suresi on YII ile yirmi YII araSI bir
zaman dilimine denk du§mektedir. oturma suresi on Ylim altmda
olanlarm saYlsl 5'tir ve bunlarm ugu kadmdir. Yirmi Ylidan daha
uzun bir sure oturanlar ise 4 ki§idir. Ornek gruptaki Turklerin
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gogu bu iilkeye yirmi ya§ civarmda gelenleri igermektedir. Ug erkek ve bir kadm iilkeye 15 ya§ oncesi aileleriyle gelmi§lerdir. Bu
gruptaki giftlerin yansl on lie yirmi YII araSI bir suredir evli bulunmaktadlr. Diger yansl ise on Ylim altmda bir suredir evli olanlardlr.
TABLO 1
Turk~ingiliz 9ittler: Ya§, Turklerin Ulkede oturma suresi,

evlilik suresi

Qiftler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(TE-iK)
(TK-iE)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TK-iE)
(TE-iK)
(TK-iE)
(TE-iK)
(TK-iE)
(TK-iE)
(TK-iE)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TE-iK)
(TK-iE)
(TE-iK)

Ya§

Ya§

(Tiirk)

(ing.)

35
54
42
35
40
37
43
35
26
31
32
30
36
42
37
32
28
46
29
46

32
" 56
38
30
40
32
43
37
24
24
33
32
36
40
38
32
33
40
31
37

Oturma Evlilik
Suresi Suresi
(YII)
(YII)
7
29
11
10
20
13
16
23
18
10
10.5
3
7
18
22
19
8
20
5
24

6
28
9
10
16
12
15
10
1.5
3.5
10
1
4.5
16
12
10
6.5
16
3.5
4

(TE : Tiirk erkek, TK : Turk kadm, iE : ingiliz erkek, iK : ingiliz,
kadm)

S08yo~oji

Dergisi F . 14
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Turk giftlere gelince, a§aglda Tablo 2'den gorUlecegi gibi genelde Ingiltere'de ya§adlklan sure diger gruptaki TUrklere oranla
daha uzundur. Bu durum da, bu grupta, Ingiltere'ye permili i§gi.
olarak 1960'larm sonu ve 1970'lerin ba§mda gelmi§ olanlarm aglrlIkta olmasmdan kaynaklanmaktadlr. Once erkeklerin geldigi ve
e§lerinin belli bir sure sonra onlar! takip ettigi goz onune almarak,
erkeklerin kalI§ surelerine baklldlgmda, 9'unun yirmi Ylll a§km
bir suredir Ingiltere'de oturduklan gorUlmektedir. Bunlardan biri
gocuk ya§ta ailesiyle gelmi§tir. 6 erkek ise yirmi YII ve yirmi Yllm
TABLO 2
Tilrk c;iftler : Ya§, illkede oturma silresi, evlilik silresi

Qiftler

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ya§

Oturma suresi

erkek

kadm

erkek

kadm

52
30
44
54
57
53
46
45
55
28
46
32
48
54
59
51
43
34
44
37

41
24
42
45
51
52
41
39
49
22
39
26
44
53
47
44
37
26
34
34

19
5
18
21
20
23
17
21
21
21
20
12
20
13
21
21
21
7
21
17

15
21
17.5
21.5
20
21
17
17
21
2
19
26
15
13
20
21
19
23
19
8

Evlilik
Siiresi
14
4
16
25
37
31
20
20
26
2
21
6
28
33
32
27
19
6
19
7
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hemen altmda olanlardlr. On Ylldan az bir sure oturanlarm saYlsl
sadece 2'dir.
Yukanda a~lkladlglmlz durumdan oturu kadmlarm ingiltere'de oturma sureleri erkeklere oranla daha klsadlr. On ile yirmi Yll
araSl bir sure Ulkede bulunan kadmlarm saYlsl l1'dir. Yirmi Ylh
a§km bir sure oturanlarm saYlsl 7'dir ve bunlarm u~unu ~ocukken
aileleriyle gelenler olu§turmaktadlr. Geriye kalan iki kadmdan birisi iki yildlr digeri ise sekiz Ylldlr bu Ulkede oturmaktadlr.
Bu grupta, goru§mecilerin yarlsl Turkiye'den evli olarak gelenlerdir. Evliliklerinin suresi ~ogunlukla 25 He 35 Yll arasmda degi§mektedir. Grubun diger yansmm evlilikleri, erkegin ingiltere'ye geU§ Yllmdan sonraya rastlamakta ve beg giftin evlilik suresi
on ile yirmi Yll arasmda degi§irken digerlerininki on Yllm altmda
kalmaktadlr.
b -

Tilrkiye'den Geldikleri Yoreler

Birinci grupta, ingilizlerle evli Turklerin 15'i istanbul'dan digel' 5'i de yine Turkiye'nin Ankara, Adana gibi buyuk §ehirlerinden ingiltere'ye gelmi§lerdir. ikinci grupta ise 15 erkek ve 14 kadm
Anadolu'nun degi§ik yorelerinden once istanbul'a oradan da Londra'ya gelmi§lerdir. 5 erkek ve 6 kadm ise Londra'ya dogrudan Karadeniz ve Orta Anadolu yorelerinden gelmi§tir.
Ara§tlrmada yer alan ingiliz katllImcllara baktIglmlzda, tamammm evlilikleri oncesinde Londra'da oturduklanl1l gormekteyiz. Goru§mecilerden 13'u ingiliz, l'i tsko~, 3'u Kuzey irlanda ve
2'si de Galler kokenlidir.
c -

Egitim

Once ingilizlerle evli olan Turklerin egitim duzeyine bakarsak, sadece l'inin (erkek) orta okul egitimini tamamladlgl, 8'inin
Turkiye'de 3'unun de Londra'da liseyi bitirdikleri ortaya ~lkmak
tadlr. Bu gruptaki Turklerden 8'i universite egitimi yapml§tIr.
Ingiliz e§lere gelince, 4 kadmm 16 ya§mda orta okulu tamamladlktan soma egitimlerine devam etmedigi anla§llmaktadlr. 6 kadm ve
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2 erkek, lise veya meslek lisesi mezunudur. Yiiksek okul veya iiniversite bitiren kadmlann saYlsl 3. erkeklerinki ise 5'tir.
Tiirk e;;iftlerde, 2 erkek ve 3 kadm hie;; okula gitmemi§, 7 erkek
ve 8 kadm ilk okul egitimi alml§, 3 erkek ve 3 kadm da orta okula
gitmi§tir. Liseye devam edenlerin saYlsl erkeklerde 5, kadmlarda
4; iiniversite egitimi gorenlerin saYlsl ise erkeklerde 3 ve kadmlarda 2 olarak ortaya e;;lkml§tlr.
Tahmin edilecegi iizere, ingiltere'ye i§e;;i olarak gelenlerin egitim diizeyi dii§iiktiir. Geriye kalanlann egitim diizeyi her iki grupta da fazla bir farkl1l1k gostermemektedir. Yine her iki grupta da
erkeklerin genelde e§lerine gore egitim diizeylerinin yiiksek oldugu
dikkati e;;ekmektedir. Bu anlamda erkek ve kadmm egitim diizeyi
yaygm olan trende uygunluk gostermektedir.
d -

i§ Hayatz

Birinci gruptaki Tiirklerin e;;ogu ingiltere'ye geli§ oncesi Tiirkiye'de egitim hayatlarma devam edenler oldugu ie;;in Tiirkiye'de
i§ deneyimleri ya hie;; olmaml§ veya e;;ok klsa bir siire olmu§tur. ingiltere'deki i§ hayatlarma ileride 'Londra' da hayat' bOliimiinde yer
verilecektir. ingiliz e§ler arasmda 6 kadm, goniillii sosyal hizmet
gorevlisi, garson, sekreter, hem§ire, dekoratOr ve halkla ili§kiler uz'"
mam olarak e;;all§ml§lar fakat e;;ocuklarmm oimaslyia i§ hayatml
blrakml§lardlr. Geriye kalan 7 kadm ise yan-profesyonel veya profesyonel i§lerde e;;all§maktadlr. ingiliz erkeklerin 6'SI muhasebe,
bilgisayar programClllgl ve yiiksek diizey yoneticiligi gibi profesyonel i§lerde e;;all§maktadlrlar. Sadece 1 erkek alternatif tip alanmdaki kendi i§ini yiiriitmektedir.
ikinci gruba baktlglmlzda, ozellikle i§e;;i olarak gelen erkeklerin e;;ogunun Tiirkiye'de kiie;;iik ya restaurant ya da konfeksiyon
i§yeri sahipleri oldugunu gormekteyiz. E§leri arasmda Tiirkiye'de
e;;all§anlar yok denecek kadar az saYldadlr. Bu grupta geriye kalanIan ise Tiirkiye'de ogrenci olanIar, yan-profesyonel veya profesyonel i§lerde e;;alI§ml§ olanlar olu§turmaktadlr. Bu grubun da ingiltere'deki e;;all§ma hayatma ilerde yer verilecektir.
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IV. INGiLTERE'YE GELi~ NEDENLERi VE BEKLENTiLER
Her iki gruptaki Turklerin bu konuda verdigi cevaplara baklldlgmda ilk dikkat ~eken nokta, hemen hepsinin buraya kalma dii§unce8iyle gelmediklerini ifade etmeleri olmu§tur. Bu iilkeye belli
bir sure i~in ya egitim ya da <;alI§ma amacIYla geldiklerini ve 80nu~ta Turkiye'ye geri donmeyi planladlklanm vurgulailll§lardir.
Bu konuya goru§melerin analizi 8lrasmda daha detayh bakllacak
ve gorii§menin biitiinii dikkate ahnarak incelenecektir.
ingilizlerle evli olan Tiirklerden 16'81 (10 erkek, 6 kadm) ve
ikinci gruptaki Tiirklerden 5'i (erkek) bu iilkeye egitim amaclyla
gelmi§lerdir. Ailelerinin de te§vikiyle ya iiniversite ya da ingilizce
dil kurslan i~in bu iilkeyi tercih etmi§ler ve bu tercihlerinde Turkiye'ye dondiiklerinde kariyerlerinin daha iyi olacagl dii§iincesi
aglr basml§tlr. Gorii§mecilerden bazllan yurt dl§ma gitme isteklerini ve beklentilerini §oyle ifade etmi§lerdir :
Perihan: (~imdi bilmiyorum gen<;ler nasI! du§uniiyor ama bizim 0 zamanlar, ~iinkii Giizel Sanatlar Akademisini bitir, koleji bitir, yani bir §ey yapman lazlm. Dl§anya glkmak §art, yani ufuklanm geni§letmek §art. B.u gerekliydi. Onun yapllmasl §artk [ ... J Valla, aslmda Ingiltere diye bir §ey, Ingiltere diye bir §ey yoktu. Aslmda yabanCI bir iilkede daha ba§ka, degi§ik bir deneyim gegirmek, bilgimi artlrmak. Gorgiimii, bilgimi artlrmak. Biitiin
mesele buydu.»
Erin: (Lisan okuluna gidiyordum. Sonra dedim buraya gelirsem belki pratik olarak daha faydal1 olur. Ben
buraya aslmda bir ayllgma geldim. Lisan igin. [ ... ] Hem
merak hem de i§ i<;in faydah olacagl ... »
Tank: (I§te bir Avrupa §eyi <;;lklyor. i§te dl§arda okumam <;;lklyor ortaya fakat Almanya uygun olmuyor, buraSl uygun oluyor. Buraya gelmi§ oluyorum. [ ... ] Ailemin
destegiyle geldim giinkii talebe insamm daha. Qah§mamn
ne oldugunu bilen bir ki§i olmadlg1m i~in bana oyle bir
§ey onermeseler ben zaten kendim §ey yapamam, gelemem
yani. 'Seni okutacaglz' dememi§ olsalar. Bir de abimin
burda olu§unun yaran oluyor.»
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Turk <;iftler arasmda 13 erkek, <;alu:?ma izni (work permit) alarak Londra'ya konfeksiyon atelyelerine veya restaurantlar, biifeler (take-away shops) gibi ku<;uk glda i§leylerine i§<;i olarak gelmi§lerdir. Qah§ma izinleri, ya bu i§<;ileri bulmak i<;in Tiirkiye'ye gelen i§yeri temsilcileri ya da daha once Londra'ya gelmi§ olan
akrabalan veya tamdlklan tarafmdan <;lkartllml§tlr. Burada ilgin<;
olan bir nokta, bu i§yerlerinin sahiplerinin <;ogunun ya Klbnsh
Turk veya Rum ya da Yahudi aSllll ingilizler olmasldlr. Konfeksiyon ve glda i§kollan, ozellikle 1960 ve 1970'li Yillarda bu gruplarm
yogunla§tlgl alanlar olarak dikkat <;ekmektedir.
Qal1§ma izniyle Londra'ya gelen bu grupta, ge<;ici bir sureyle
<;ah§lp miimkun oldugunca fazla para biriktirmek ve bu parayla
TUrkiye'ye donu§te daha guvenli bir hayat kurabilmek du§uncesi
on planda olmu§tur :
Ahmet: «Altml§ be§ senesinde bana Almanya <;lktl.
Hamm mani oldu, gondermedi beni. Evlenmi§tim 0 zaman.
Yetmi§ iki senesinde de buraSl i<;in istek oldu. Benim burda bir arkada§lm varru, bizim gibi konfeksiyoncu, onun vasltaslyla. Orda da ne bileyim, u<; be§ kUl"ll§U bir araya getirip ev filan bir §ey yapamadlk, kirada oturuyorduk, cazip geldi. Biraz da arkada§ mubalagah konu§tu bize, 'on
aym igersinde otuz bin lira para yaptlm' dedi. 0 zaman
otuz bin lira para <;ok guzel paraydl. 1971 senesinde iki
tane daire al1yordun 0 paraya. Bir insan on ay gibi surede
bu paraYl yaparsa ... <;ok cazip geldi. Buna [e§ine] de dim
ki 'bak gideyim' dedim. 'Burda bu kadar senede bir §ey
yapamadlk, hi<; olmazsa ba§mllza bir ev alahm'. Derken
bu raZl oldu, hamm raZl oldu. Arkada§ vasltaslyla ... »
Egitim yapmak i<;in gelenlerin ve i§gilerin dl§mda, her iki
grupta da bir kag profesyonel ve bu Ulkeye aileleriyle birlikte kii<;uk ya§ta gelmi§ olanlar bulunmaktadlr.

v-

LONDRA'DA HAYAT

a -

ingilizlerle Evli Turkler

Daha once belirttigimiz gibi bu gruptaki TUrklerin <;ogunlugunu ingiltere'ye egitim amaclYla gelenler olu§turmaktadlr. Bu
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ki§iler iilkeye gelir gelmez egitimlerine ba§lamI§lar ve aym zamanda da <;;e§itli part-time i§lerde <;;ah§ml§lardlr. Ornegin erkekler, restaurantlarda veya biifelerde garsonluk, bula§lk<;;llIk ve temizlik<;;ilik ya da konfeksiyon atelyelerinde makinaclllk ve iitiiciiliik gibi
i§ler yapffil§lar; kadmlar ise <;;ocuk baklcllIgl (au pair), tezgahtar11k, atelyelerde makinacllIk veya. Tiirk<;;e terciimanlIk gibi i§lere
yonelmi§lerdir.
Bu gruptaki Tiirklerin <;;ogu e§leriyle, geli§lerinin ilk Yill iginde, okul, i§yeri, politik veya sosyal faaliyetler slrasmda tam§ml§lardlr. Evlilik kararmm almmaSI ve evlenme tarihinin belirlenmesinde, bu iill{ede kalI§ vizelerinin siiresinin sonuna yakla§lyor 01maSI gibi yasal durumlar onemli bir rol oynaml§, bazl durumlarda
ili§kinin normal seyrini hlzlandlrml§tlr.
Evlilikle birlikte iilkede kal1§larmm kolayla§masl sonucu gerek erkek ve gerekse kadmlar, diizenli full-time i§lerde gal1§ma,
kendi i§yerlerini agma veya istedikleri alanlarda mesleki kurslara
gitme imkanlan elde etmi§lerdir.
Gorii§melerin yaplldlgl anda, Tiirk erkeklerden 3'ii konfeksiyon atelyelerine ortak iken, 5'i ise kuru temizleme, taksi gal1§tlrrna, garaj i§letme ve TV video satl§ ve onanml gibi dallarda kendi
i§lerini yiiriitiiyorlardl. 1 gorii§meci bir konfeksiyon atelyesinde
galI§maktaydl. Geriye kalan 4 erkek gorii§meciden de ikisi mimar,
biri gazeteci ve digeri ogretmen olarak <;;ah§lyordu. ingilizlerle evli
Tiirk kadmlardan 4'ii ogretmen ve sekreter olarak gah§lrken, 3'ii
ise gorii§menin yapIldlgl zamanda herhangi bir i§te galI§mlyordu.
Goriildiigii gibi, egitim amacIYla gelen erkeklerin <;;ogu ogrencilikleri slrasmda konfeksiyon atelyelerinde ve glda i§yerlerinde
galI§mak durumunda kalml§tIr ve 13 erkekten 8'i kii<;;iik i§yerleri
yiiriitmektedir. Aldlklan egitim goz oniinde bulundurulursa bu
8 erkegin kendi meslek alanlarmda bir i§te gall§mak yerine boyle
alanlara kayml§ olmalan ilgingtir. Gorii§mecilerden birinin bu konuda verdigi cevap konuya aglklIk getirmesi aglsmdan yararl1
olacaktlr:
Erin: «Qok zor oldu aslmda. ilk ba§langIgta gok zordu
ve bana aglr da geliyordu. Qiinkii burda konfeksiyon atelyelerinde filan galI§lYordum. Yani hig benim ekonomiyle
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filan ili§kisi olmayan bir §ey. Buradaki accoutancy
[muhasebe] yani muhasebe §eyini, fakat onun da pek
mumkun olmadl. ingilizce 0 kadar iyi, yeterli degildi ve
tekrardan ingilizceyi belli bir seviyeye getirip sonra kursa
. " Burda bile yapanlar, hakikaten gok zor yani. Dedim
belki : bir kag sene slkmtl gekersem belki hir i§ yapanm.»
Erin gibi diger bazl goru§meciler de ingilizce duzeylerinin ozellikle ilk Yillarda profesyonel i§lerde gal1§acak kadar iyi olmadlglm
ve ogrenci iken zaten kagak olarak gal1§mak zorunda olduklanm
ve buna elveri§li yerlerin de Turk i§yerleri oldugunu dUe getirmektedirler. Evlilikle birlikte bir aile gec;:indirme sorumlulugu da
buna eklenince zaman aylnp mesleki egitime yonelmek daha da
gugle§mi§ gozukmektedir. Olaym bir diger boyutu da mesleki tatminden ziyade maddi tatminin on plana almmasl §eklinde gorulehilir. Ornegin, bu Ulkeye 15 ya§mda gelen ve mesleki egitim goren, daha sonra buyuk bir firmada teknisyen olarak gal1§an bir
goru§meci de bir sure sonra aynl1p kendi i§ini kurma yolunu seg:..
mi§tir.
Buna kar§m kadmlarm, ingilizcelerini ilerletip, mesleki kurslara gidip bir meslek dalmda gall§maya onem verdikleri gorUlmek.;.
tedir. Ailenin gelirinin buyuk 6lc;:ude e§leri tarafmdan kar§llanmaS!, kadmlarm dogrudan bu sorumlulugun altmda olmamalan bu
tercihlerinde bir faktor olarak ileri surUlebilir.
Bu gruptaki Turklerin dil problemini buyuk olgude hallettikleri ve ozellikle gunluk ya§amlarmda ileti§im guglUkleri olmadlgl
veya c;:ok az oldugu anla§llmaktadlf. Goru§melerde, iki erkegin g6ru§menin tamamlm ingilizce yapmayl segmi§ ve digerlerinin de goru§me akl§l iginde slk slk ingilizce kelime ve ifadeler kullanml§
olduklarlm burada belirtmekte yarar val'.
Dini inam§ aglsmdan goru§mecilere baktIglmlzda, Turklerin
tamammm Musluman orijinli oldugunu gormekteyiz. ingiliz e§ler
arasmda, bir Musevi orijinli erkek, bir Katolik orijinli kadm dl§mda digerleri Protestan orijinlidir. ASll ilging olan ise, hem Turk
hem ingiliz goru§mecilerin gogunun kendilerini ya dinlerine bagh
gormemeleri ya da bagllhklannm inang duzeyinde oldugunu, pratikte dinlerinin gereklerini pek de yerine getirmediklerini belirtmi§
olmalandlr. Son olarak, bu grupta yer alan bir ingiliz hammm
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dinini kendi istegiyle degi§tirip Miisliiman oldugunu da not etmemiz gerekiyor.
Tiirk-Ingiliz c;iftlerin sosyal hayatlarma gelince, c;iftlerin genelde sosyal c;evrelerinin geni§ olmadlgml anlamaktaYlz. Bu c;iftler
kendileri gibi TUrk-lngiliz, Ingiliz ve az saYlda da Tiirk c;iftlerle
gorU§meyi tercih ediyorlar. Turk e§lerin bazllan c;ah§tlklan Turk
i§yerleri dolaYlslyla diger Tiirklerle i§ ve sosyal ili§kilerde bulunuyor. Ciftler, TUrk e§lerin aileleriyle, c;ogunlukla Yllda bir kere Tiirkiye'ye tatile gittiklerinde gorii§me olanagl bulurken, Ingiliz e§lerin aileleriyle daha slk ve yakm ili§kide oluyorlar.
b -

Turk 9iftler

Bu grupta, daha once de belirttigimiz gibi hem sosyo ekonomik ozgec;mi§ hem de Ingiltere'ye geli§ nedenleri itibanyla farklI
olan iki ana grup bulunuyor. Bunlardan ilki Ingiltere'ye i§C;i olarak
c;ah§maya gelenler, ikincisi ise egitim amac;lI gelenler.
11k grupta 13 c;ift yer allyor. Daha once, Ingiltere'ye gelmeden
once Tiirkiye'de evli bulunan c;iftlerde, c;ogunlukla once erkeklerin
Londra'ya tel;;: ba§lanna geldiklerini, e§lerini ve gocuklanm 6 ay
ile 2 Yll araSl degi§en surelerde yanlanna aldlklanm belirtmi§tik.
Bu erkekler gelir gelmez konfeksiyon atelyelerinde veya restaurant,
biife gibi glda i§yerlerinde genellikle vaslfslz i§C;i olarak c;alI§maya
ba§lIyorlar. Bu i§yerlerinde, tahmin edilecegi iizere i§ otomasyona
degil de e1 emegine dayall olarak yiiriitiiliiyor. I§C;iler, genellikle
i§veren tarafmdan kiralanml§ olan ve yerli halkm terk ettigi eski
ve buyUk evlerde bazan tek ba§lanna bazan da birkac; ki§iyle birliktebir odada kallyoriar. Hatta bazllan e§leri ve c;ocuklan geldikten sonra bile bir odada kalmayl bir siire ic;in siirdiiriiyor. Bunda
en buyiik etken, miimkiin olan en az kiraYl verip miimkiin oldugunca paradan tasarruf edip azami miktarda para biriktirmek istegi
olarak ifade ediliyor. Gelen e§lerin c;ogu da geldikten klsa bir sUre
sonra ya konfeksiyon atelyelerinde c;alI§maya ba§lIyor ya da evde
atelyelere parc;a ba§l i§ yaplyor.
Konfeksiyon fabrikalarma veya restaurantlara c;alI§maya gelenler ilk Ylllarda kazan<; yonUnden olsun c;alI§ma ve oturma ko§ullan
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yonlinden oisun hayal kmklIgma ugradlklanm ifade ediyorlar. Klsa
surede e;ok para kazanma umuduyla i§yerlerini kapatIp veya e;alI§tlklan i§yerlerinden aynl1p Londra'ya gelen bu grup umduklarlm
bulamlyor. Ucretlerin soylenenin e;ok altmda oimasI, e;ah§ma saatlerinin uzunlugu, ie;inde oturulamaz halde olan evlerde yer gosterilmesi kar§lla§tIklan gue;lliklerden bir kae;1. Yine de 'gee;ici' bir
sure ie;in bu ko§ullara katlanmaYl yegliyorlar. Zamanla i§ hayatlYla
ve sistemin nasil i§ledigiyle ilgili bilgi ve tecrubeleri arttIke;a i§ hayatlarmda ve ya§ama standartlarmda iyile§me oluyor. Bir e;ogu
kendi i§yerini ae;mayl ba§anyor fakat rekabet, ortaklarla anla§amama, hukuki bilginin ve tngilizcenin yetersizligi gibi nedenlerle
i§lerini yurutemeyip kapatmak zorunda kahyorlar.
Goru§melerin yaplldlgl slrada, 7 erkek konfeksiyon atelyelerinde ve 4 erkek ise glda i§yerlerinde e;al1§maktaydl. Sadece 1 erkek
kendi konfeksiyon atelyesinin ba§mdaydl ve 1 erkek de kendi restaurantml i§letiyordu. Kadmlann e;ogu e;ah§maYl blrakml§tl.
Bu gruptaki Turk e;iftlerin Ingilizce dlizeyinin e;ok temel duzeyde oldugu anla§lhyor. Hemen hepsi ilk geldiklerinde ak§am
kurslarma ba§laml§lar fakat uzun ve duzensiz e;ah§ma saatleriyle
birlikte gotliremedikleri ie;in k1sa bir slire sonra blrakml§lar. Qah§tIklan i§yerlerinde ve kaldlklan evlerde e;ogunlukla diger Turklerle birlikte olduklan ve kendilerine gerektiginde tercumanhk yapacak veya dil konusunda yardlmcl olacak Klbnsh Turklerin veya
Turk ogrencilerin bulundugu da dikkate allmrsa; daha da onemlisi, ba§langle;ta bu lilkede uzun sure kalmaYl du§unmedikleri hesaba katll1rsa bu durum daha da iyi anla§llml§ olur. Yillarm gee;mesiyle de buyliyen e;ocuklarm, dil konusunda ve ingilizotoritelerle
olan i§leri halletme konusunda ailelerine yardimci olduklarl, tercumanllk gorevini yuklendiklerini de belirtmemiz gerekir. Goru§melerde bir e;ogunun dil ogrenememekten ve bu konuda ba§kalanna baglmll olmaktan rahatSlzllk ve pi§manhk duyduklanm belirtmi§ olduklanm da ekleyelim.
Dini inane; ve dine baghllk konusuna gelince, bu gruptaki \!iftlerin dini inane; ve duygularmm son derece kuvvetli oidugunu goruyoruz. Ornegin, bu aileler Ramazanda orw; tutuyor, erkekler
cuma namaZl, bayram namazlan ic;in camiye gidiyor. Domuz eti
yenmiyor. Qocuklar haft a sonlarmda Turke;e ve din dersi ie;in Turk
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okullarma gonderiliyor. Kadmlarm bir kismi ba§ ortUlerini hi<;
<;IkarmamI§, bir kismi ba§langI<;ta a<;mI§ olmasma ragmen, ilerleyen ya§lanyla birlikte tekrar kapanma yolunu se<;mi§.
Tiirklerle ve Tiirkiye He baglar son derece gii<;lii. Tiirklerle beraber <;al1§Iyorlar, Tiirk kom§ulan, akrabalan var. Qogunlukla Tiirk
diikkanlardan alI§veri§ ediyorlar. Tiirk<;e gazete okuyor. Tiirk radyolardan haberleri takip ediyor, videoda Turk filmleri seyrediyorlar. Bazilan uydu antenle Tiirk televizyon kanallanm izliyorlar.
Tatillerini Tiirkiye'de ge<;iriyorlar. Diigiin, stinnet diigiinii, mevlit
gibi gelenekler siirdiiriiliiyor. Qocuklar Tiirk<;e ve bazan da kuran
kurslarma gonderiliyor. Tiirk kiiltiiriine bu yakm baglIl1gm ve geni§ bir Tiirk sosyal gevre i<;inde olmanm tam tersine, bu grupta,
ingilizlerle ve diger etnik gruplarla sosyal ili§kiler <;ok smirh ve
ya§adIklan Ulkenin kiiltur degerlerine de ele§tirel bakIp, hemen hi<;
bir yakmlIk duymuyorlar.
Bu 13 ailenin dl§mdaki, egitim ama<;lI gelen ikinci ana gruba
baktIglmIzda, onlann bu tilkedeki hayat deneyimlerinin hem yukanda bahsettigimiz gruba hem de ingilizlerle evli olan Tiirkler
grubuna benzerlikleri ve farkhllklan oldugu anla§Ihyor. Dil egitimi amaCl ile gelen 3 erkek kurslarma devam ederken aym zamanda part-time atelyelerde ve restaurantlarda <;all§maya ba§lIyorlar.
Daha sonra buraya kuguk ya§ta aileleriyle gelmi§ olan ve vatanda§lIk hakkm8. sahip Turk Inzlanyla evlilik yaptlklan i<;in Ulkede
kah§lan yasaUa§lyor. Yuksek egitim i<;in gelen 2 erkekten l'i Utica ederken biri de profesyonel <;ah§ma izni alarak Ulkede kallyor.
Goru§melerin yaplldlgl slrada, 2 erkek kuru temizleme ve pazarclhk i§lerini yurutiiyordu. l'i bir konfeksiyon atelyesinde miidur olarak, l'i uluslararasl bir otelde, l'i de radyo yaymcIl1gmda
<;all§lyordu. E§leri arasmda, 3'ii gall§mazken l'i bankada memur
olarak l'i de e§i gibi radyo yaymcllIgl alanmda <;ah§lyordu.
Dogrudan ogrenci olarak gel en bu 5 ki§inin ve e§lerinin dl§mda, profesyonel <;ah§ma izni alan ve i<; mimari, grafik ve dizayn
alamnda kendi i§lerini yuriiten bir <;ift de gorii§Ulen Turk aileler
arasmda yer allyor. Bu grupta, kU9Uk ya§ta ailesiyle gelen ve bir
kurulu§ta fotograf teknisyeni olarak galI§an bir erkek goru§meci
ve e§i de bulunuyor.
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Bu grup da ingilizlerle evli Turkler grubu gibi ingilizceyi rahat kullandlklanm ve ileti§im guC;;l"ugu c;;ekmediklerini ifade ediyor.
Hemen hepsi dini inanc;;lan olmasma kar§m pratikte uygulama
yapmadIklarml beUrtiyorlar. Sosyal c;;evrelerine ve ili§kilerine baklldlgmda, diger iki grubun ortasmda bir C;;izgi izledikleri dikkat
c;;ekiyor. Hem Turkiye ve Turklerle hem de ingiltere ve ingilizlerle,
diger etnik gruplar da dahil, ili§ki ic;;indeler. Bu ili§kilerde kendileriyle sosyal seviyesi benzer Tiirkleri, ingilizleri ve diger etnik
gruplardan ki§ileri tercih etUkleri, ozellikle Turk i§C;;i grubundan
kendilerini uzak tutmaYI yegledikleri anla§ll1yor.
Gal'u§melel'de yel' alan ingilizlerle evli Tul'klel' olsun Turk
c;;iftler olsun genelde bu Ulkede hayatlannm bil' c;;ok yanden Turkiye'ye oranla daha tatmin edici oldugunu belirtiyor. Gelir duzeyinin yamsIl'a, gunlUk hayattaki pl'atik kolayhklar ve k6klu sosyal
hizmetler bunda 6nemli rol oynuyor. G6ru§meciler, elektrik, su
kesintilerinin olmadlgml, parasiz saghk hizmetlerini, trafigin duzenli olu§unu, ev almamn kolayhgmi ornek veriyorlar. Burokrasinin kolayllgi ve genelde duzenin rahat i§leyi§i demokratik kurallarm yerle§ikligi, hak ve 6zgurlUklerin rahatlIkla kullamlabilmesi de
hemen butfin Turkler ic;in 6nemli olan noktalar. Butfin bu saYllanlar ve aynca c;;ocuklanmn bu Ulkede daha iyi bir egitim alma ve
i§ hayatl surdurme imkanlan bulunduguna inanmalan da buyuk
6lc;;:iide, ingiltere'de bir kac;; Y11 kalma planlarmm nasil on yIla,
on be§ Ylla, yirmi Ylla d6nu§tugunu ve artlk hemen hepsinin Turkiye'ye d6nu§u emeklilik sonraSl du§unuyor olmalanm ve hatta
bazilarmm 6 ayl Tul'kiye'de 6 ayl ingiltere'de gec;;irmek istemelerini anlamamlza yardimci oluyor.
VI. iNTEGRASYON KONUSUNDA DU~UNCELER
G6ru§mecilerin ki§isel ve BOSYO ekonomik 6zgec;mi§lerine ve
Londra'daki hayatlarma c;;ok slmrl1 da olsa bir g6z attIktan sonra
§imdi bu Ulkedeki integrasyonlan konusunda neler du§unduklerine
yer vermek ve b6ylece konunun bu boyutu hakkmda ipuc;;lan elde
etmek yararlI olacaktIr. Ki§ilerin integrasyon konusundaki aC;;lklamalarmda ozellikle integrasyon tammlamalanm ve uzerinde durduklan kriteryalan g6rmek ilginc;; oiacaktir.
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Yirmi Ylldlr Londra'da ya§ayan ve bir kurulu§ta mimar olarak
e;;alI§an Hakan, integrasyon konusunda Turkiye'deki yeti§me tarzmm uzerinde duruyor :
«Integre oldum ama yani bana bir problem olmadl
e;;unku bizi Avrupah gibi yeti§tirdiler. Yani bizim neslimiz
6yle yeti§ti. Kendimizi kue;;uk gorecek bir §ey de yok. 01mad!. Geldigimizde yani hie;; bir §eye vay anasml demedik
yanL»
Hakan'm e§i Judy ise Hakan'm integrasyonunu degerlendirir.ken burada uzun bir sure ya§aml§ oldugunu belirttikten sonra §unIan soylUyor :
«emm, Bence gayet iyi [integrasyonu] .. ,. En e;;ok ho§uma giden taraf ise [Hakan'm] e;;ok iyi bir §ekilde integre olmasma ragmen Turk kimligini de korumasl ve bu
bence e;;ok guzel. Ben geneIde ba§ka kiilturden gelen bazl
insanlarm geldikleri kiiltiirun insanlarmdan bile daha fazla 0 kiiltiiru benimsemelerine §upheyle baklyorum. '"
Evet bence gayet iyi integre oldu. [ ... ] I§inde bir problemi
yok ... , Mizah gibi §eyler ise ... Ingiliz mizahlm anlIyor.
Qogu zaman.»
Universite egitimi ie;;in gelen ve yirmi Ylldlr iilkede ya§ayan, §u
anda kendi garajml i§leten Sadlk 'iki toplumun arasmda bir tip
insan' olma noktasml vurguluyor :
«~imdi §u var. Insan gene;; ya§ta gel~nce buraya, agaG
ya§ken e;;abuk egiliyor. Bir suru §eylere Ingilizler g~bi ben
de adapte oldum. Turkiye'ye gittigim zaman 'sen Ingilizle§mi§sin' diyorlar. Buraya geldigimde 'sen Turksun' diyorlar. Qunku belli bir kalIp.tI val'. Turk kalmtlsl var. Belli yeni all§kanhklar var. Ikisinin arasmda bir tip o~up
e;;lklyor insan. ¥ani degi§ik bir tip e;;lk!yor ortaya ..Ne Ingiliz ne Turk. Ingiltere'ye gidiyorsun Ingiltere'de IngilizleI' tarafmdan itiliyorsun. 'Turksun, Turk a.h§kanlIklarm
val". Turkiye'ye gidiyorsun diyorlar ki 'sen Ingiliz olmu§sun.»
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Sadlk'lll e§i Laura da benzer §eyler soylUyor :
«Her ikisine de uymadlglm soyluyor. Buraya uymuyOI' gunku insanlar O'na hala bir Turk olarak baklyor.
Turkiye'de de uymuyof. Onlar da haddinden fazla ingilizle§tigini du§unuyor.»
ingilizce ogrenmek igin gelen ve on Ylllll uzerinde bir suredir
Londl'a'da oturan Semiha da benzer du§uncelere sahip:
«Daha dun soylUyordum. Ne kadar da olsa, etraflmdakiler ne kadar iyi olsa gene yabanclYlm. Yani 0 val'.
Martin diyor ki 'oyle du§unmemen lazlm' diyor. 'Yok' dedim. 'Sen onu degi§tiremezsin'. Daha ben §imdiye kadar
hig bir tartl§ma olmadl aramlzda, ingilizlerle, hig bir §ekilde ki 0 kadar sene ki herkese olur yani. Bana olursa da
ho§ kar§llarlm bir yerde. Bunlan da anl1yorum bazan ama
yine de bir yerde yabanclslll yani kimse yabanclYlm diye
Slraml filan alml§ degil ama oyle. Herhalde oyle, gogu
memlekette oyle, gogu insan oyle du§unur. [ ... ] Ne kadar
da hayatllldan memnun olsan ama yabanclslll burada.
Dogsaydlm 0 zaman ba§ka turlu olurdu.»
ingiltere'ye i§gi olarak gelen, sonra kendi atelyesini agan fakat
yurutemeyen Sedat'lll ise konuya yakla§lml daha farkl1 :
«Sistem olarak farkh burasl. Adamlar iyi bir sistem
geli§tirmi§ler, olu§turmu§lar. Bu sisteme de insanlan
adapte etmeye gal1§ml§lar. Zamanla bu sisteme uyum saglamaya ba§ladlk ama tabii bizim eksiklerimiz, kanuni yonleri tam bilemedigimiz igin baZl eksikliklerimiz oldu. Bu
da tabii bizim iyi bir okulda okuyup, ingilizceyi ogrenip
kanuni bazl bilgilerimiz olsaydl daha farkll du§uncelerimiz olabilirdL»
7 Ylldlr Londra'da oturan ve pazarlarda giyim e§yalarl satarak
hayatllli surduren Oktay da integrasyon konusunda iizerine dii§enleri §oyle ifade ediyor :
«En aZllldan, mesela onlann kiiltiir diizeyine eri§mek.
Onlarlll '" bu demek degildir ... yani bir ingiliz gibi ya§amak ama ... bilmiyorum asllllda gok biiyuk de bir farkh-
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11k yok yani, benim. aglmdan. Ben istanbul'da yeti§tim.
Benim gevremle bir Ingiliz'in yapml§ oldugu olaylar arasmda hi.g bir fark goremiyorum. Ben ondan belki gok <;:ok
fazla §eyler yaptlm. Ama Turkiye genelinde dii§iiniirsen
tabii farklI11klar goziikiir 0 zaman. Ne bileyim bir Dogu'ya
dogru kaydlgm zaman ordan gel en bir insan biraz daha
gabalar herhalde.»
Oktay'm e§i Nesrin 3 ya§mda ailesiyle birlikte Londra'ya gelmi§. 0 da olaya degi§ik bir agldan baklyor :
«lnan ki oraya [Tiirkiye] gidince yabancl hissediyorum kendimi. Diyorum kendimi Kendi memleketimde yabancl hissediyorum. Bazl ... hele bir hukiimet i§i olsun
ya da en basitinden giimrukte yani hemen problem Glklyor, insanm sinirleri bozuluyor. BuraYI anyorum 0 an i§te.
insamn haklan yok, bir §ey soyleyemiyorsun, korkuyorsun, konu§amiyorsun yani. [ ... ] Insan bir yerde emniyette
hissedemiy'or. Qocugum hasta oldu. Hemen dondiik geldik yani. Once maddiyat degil yani.»
Yine kii<;iik ya§ta gelen ve bir kurulu§ta teknisyen olarak <;a11§an Edip, Kendi kimligini nasil gordiigii sorusuna §u cevabi veriyor.
«~U anda daha <;ok lngiliz kendimi goriiyorum <;iinkii
lngilizlerle <;all§lyorum. Ingilizce konu§uyorum. Her §eyi
anI1yorum.»

lki Yildir Edip'le evli olan Ceyda ise e§ini nasil gordiigii iizerine
§unlan soyliiyor :
«Yan yanya. Yan lngiliz yan Tiirk. Belki tamamen
lngiliz de olabilirdi ama aileden gelen bir olay. KaymvaUdem, kaympederim karakter olarak gii<;li! insanlar bir
hayli etkilemi§ler. 0 yiizden yan Turk yan Ingiliz.»
Kendisinin bu topluma integre olmak ic;in bir c;aba sarfedip
etmemesi gerektigini sorunca Ceyda' §U cevabl veriyor :
«OnceUkle dil. Kesinlikle dil olmazsa hig bir §ey olmaz
ve gah§mam gerektigini dii§iinuyorum. Boylece insanlarla
yakm ili§kiye girebilirim. Kendime belli bir <;evre edinebilirim.»
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Gorii§mecilerin integrasyon konusundaki du§iincelerinden anla§llacagl iizere integrasyon, ki§ilerin sosyo-kiiltiirel ozelliklerine,
Ingiltere'ye geli§ ama<; ve beklentilerine, bu iilkedeki ya§am deneyimlerine ve bu deneyimleri nasIl degerlendirdiklerine gore farkll
anlamlar ta§ImaktadIr. Konunun daha derinden irdelenmesi, gorii§melerin biitiinliigii i<;inde analizinin tamamlanmaslYla miimkiin
olacaktIr.

