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Rotterdam’da Yaşayan Türklerin 
Entegrasyonu ve Serbest Vakit 

Davranışları:
Karşılaştırmalı Bir Analiz*

Kadir CANATAN��  

Son otuz yıl içinde, demografik yapısında meydana gelen değişmeler sebebiyle 
Rotterdam’ın etnik ve kültürel yapısı köklü bir değişim geçirmiştir. Seksenli 
yıllardan bu yana Hollanda çokkültürlü toplumun büyük kentlerde yeşermesini 
olumlu bir gelişme olarak kaydederken, ikibinli yıllarda çokkültürlülük sebebiyle 
ülkenin ve şehirlerin “tanınmaz” hale geldiğini düşünmeye başlamıştır. 
Çokkültürlü toplum hakkındaki bu algılama ve düşünce değişikliğine rağmen 
çokkültürlülük artık inkar edilemez bir toplumsal gerçekliktir. İkibinli yıllara 
girerken Rotterdam nüfusu içinde göçmen ve azınlık grupların oranı yüzde 
43’e çıkmıştır.1 Devam eden göç ve doğumlar nedeniyle bu sayının gelecek 
yıllarda da giderek artacağı beklenmektedir. 

Büyük etnik azınlık gruplar içinde, eski Hollanda sömürgesi Sürinam’dan 
gelen göçmenler en büyük grubu oluşturmaktadır. 2001 rakamlarına göre 
Rotterdam’da bu grubun sayısı 51.000 civarındaydı. Türkler bu grubun 
hemen arkasından gelmektedir. Aynı yıl Türklerin nüfusu 41.000’ni bulmuştu. 
Üçüncü büyüklükteki azınlık grubu, bir başka Müslüman grup olan Faslılar 
oluşturmaktadır. Faslıların nüfusu 31.000 civarındadır. Ana etnik gruplar 

�	 Bu	makale,	Rotterdam	Araştırma	ve	İstatistik	Merkezi	(Centrum	voor	Onderzoek	en	Statistiek,	COS)	
tarafından,	 1999-2000	 yıllarında	 Rotterdam’da	 yaşayan	 Hollandalılar	 ve	 etnik	 azınlıklar	 arasında	
serbest	vakit	davranışları	üzerine	yapılan	anket	çalışmasının	verilerine	dayanılarak	hazırlanmıştır.	
Rotterdam’la	ilgili	istatistiksel	bilgiler	için	bakınız:	www.cos.nl
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içinde yer alan ve halen Hollanda Krallığı’na bağlı olan Kaapverdi ve Antil 
adalarından gelenler kişilerin sayısı da Faslıların sayısına ulaşmaktadır. Bu 
dört önemli grup, toplam göçmenlerin yüzde 60’nı oluşturmaktadır. Geriye 
kalan göçmenler, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla rengarenk 
bir kompozisyon oluşturmaktadırlar.  Rotterdam Araştırma ve İstatistik 
Merkezi’nin bir çalışmasına göre bu grup içinde tam 150 etnik grup ayırt 
edilmektedir.2 Rotterdam’da rastlanan bu halklar ve kültürler mozayiği, bu 
şehri kelimenin tam anlamıyla bir “dünya kenti” kılmaktadır. şu veya bu 
nedenle bütün dünyanın halkları ve kültürleri bu liman şehrinde bir araya 
gelmişlerdir.

Türkler, yetmişli yılların ortasından bu yana giderek yoğunlaşan aile 
birleşimi ve aile oluşumu nedeniyle Rotterdam’da ağırlıklı bir grup haline 
gelmişlerdir. Türk nüfusun en önemli özelliği genç bir yapıya sahip olmasıdır. 
24 yaşın altındaki kesim, toplam nüfusun yüzde 50’sini aşmaktadır.3 Başta 
Feijenoord ve Delfshaven olmak üzere Noord, Charlois ve Kralingen-Crooswijk 
semtlerinde yoğunlaşmışlardır.4 Belirli semtlerdeki bu yoğunlaşma Türkler 
arasında dayanışma ve örgütlenme gibi kolaylıklar sağlamakla birlikte, geniş 
toplumdan yalıtlanma gibi bir riski de içinde barındırmaktadır.

Hollanda’da “entegrasyon” kavramı, göçmen ve azınlık grupların temel 
toplumsal sektörlere katılımı olarak anlaşılmaktadır. Bu sektörlerin 
başında eğitim, iş ve siyaset gelmektedir. Bu açıdan baktığımızda Türklerin 
Rotterdam’daki konumu ülkesel durumdan pek farklı değildir. 2000 yılı 
verilerine göre Türklerin yüzde 53’ü temel eğitim, yüzde 42’si ortaöğretim ve 
sadece yüzde 4’ü ise yüksek öğretim veya üniversite mezunu gözükmektedir. 
Hollandalılarla karşılaştırıldığında Türklerin eğitim düzeyinin genelde düşük 
olduğu söylenebilir. Hollandalılar arasında temel eğitim düzeyindekilerin 
oranı yüzde 12’ye kadar düşerken, yüksek öğretim veya üniversite bitirmiş 
olanların oranı yüzde 23’e kadar çıkmaktadır.5.

Tek sebep bu olmamakla birlikte Türk ebeveynlerin eğitim düzeylerinin 
düşük olması çocuklarının eğitimine de yansımaktadır. Araştırmaların 
gösterdiği üzere Türk çocukları genelde Hollandalı çocuklardan daha düşük 
bir puanla temel eğitimden ayrılmakta ve bu yüzden yüzde 75’i ortaöğretimin 
düşük meslek bölümlerine (vMBO) gitmektedirler. HAvO ve vwO gibi yüksek 
bölümlere giden öğrencilerin oranı yüzde 15 civarında kalmaktadır. Oysa 

2	 Bik,	M.	De	bevolkingsgroep	‘overige	arme	landen’	in	Rotterdam,	COS,	Rotterdam,	1998.		
�	 ISEO-COS,	Minderhedenmonitor	2001,	Sh.	1�-15,		Rotterdam,	2002.
�	 COS,	Demografische	gegevens	1998,	Sh.	19,	Rotterdam,	1998.	
5	 ISEO-COS,	Minderhedenmonitor	2001,	Sh.	51,	Rotterdam,	2002.
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Hollandalı çocukların yüzde 52’si ortaöğretimin düşük meslek bölümlerine 
giderken, yüzde 38’i yüksek bölümlerine gitmektedirler.6....

Ortaöğretimden sonra yüksek meslek eğitimine veya üniversiteye gidenlerin 
oranı Hollandalılara kıyasla düşük olmakla birlikte ortaöğretimin yüksek 
bölümlerine (HAvO ve vwO) giden öğrencilerin önemli bir bölümü yüksek 
meslek okullarına ve üniversiteye gitmektedirler. Türkler ve diğer azınlık 
gruplardaki öğrenciler arasında ekonomi ve hukuk bölümlerinin popüler 
olduğu görülmektedir.7 Diğer azınlık gruplarla kıyaslandığında Türklerin 
eğitim alanında Sürinam ve Antiller’den daha az başarılı, fakat Faslılardan 
daha başarılı oldukları söylenebilir.   

Eğitim alanındaki başarı ya da başarısızlık önemli oranda kişilerin 
iş pazarındaki konumunu da etkilemektedir. 2001 yılı verilerine göre 
Rotterdam’daki gruplar içinde yüzde 20’ye varan oranla en yüksek işsizlik 
Türkler arasında görülmektedir. Türkleri, Faslılar (%19) ve Antilliler (%17) 
takip etmektedirler. Hollandalılarla kıyaslandığında bu gruplar arasında 
işsizliğin üç kat fazla olduğu söylenebilir. Kuşaklar açısından bakıldığında 
işsizliğin daha çok birinci kuşak arasında yoğun olduğu ve ikinci kuşakta 
bu oranın yüzde 10’a kadar düştüğü görülmektedir. Kadınlar arasında da 
işsizliğin erkeklere yakın bir düzeyde (%18) olduğu görülmektedir.8.

İşsiz Türklerin yüzde 85’e yakınının eğitim düzeyi ilkokul düzeyindedir. 
Geriye kalanın çoğu orta öğretim mezunu, çok küçük bir kesim ise yüksek 
okul veya üniversite mezunu olarak gözükmektedir.9 Bu demektir ki iyi bir 
eğitime ve Hollandaca dil bilgisine sahip olamayan gençler daha kolay işsiz 
kalmaktadırlar. Ama iş pazarında Türkler de dahil olmak üzere belirli gruplara 
karşı önyargılar ve ayrımcılık da önemli bir rol oynamaktadır. 

Son olarak siyasal katılımın ne durumda olduğuna bakmak ve bu üç 
alandaki durumlarına göre Türklerin entegrasyon sürecinin nerede olduğunu 
değerlendirmek gerekiyor. Siyasal katılım üzerine yapılan çalışmalarda 
Türkler ve Faslıların hem yerel hem de ülkesel düzeyde katılımlarının düşük 
olduğu görülmektedir.  Hollanda 1986 yerel seçimlerinden bu yana Hollanda 
vatandaşlığı olmayan göçmenlere de seçilme ve seçilme hakkı tanımıştır. 
Rotterdam’da Türklerin bu tarihten sonraki katılımlarına şöyle bir göz 
attığımızda ilk seçimlerde görülen heyecanlarını yitirdikleri ve giderek daha 
düşük düzeyde katıldıkları görülmektedir. 1986’da yerel seçimlere katılma 

�	 A.g.e.	Sh.	�9.	
7	 A.g.e.	Sh.	�9.	
8	 A.ge.	Sh.	97-100.
9	 A.g.e.	Sh.	10�-105.
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oranı 61 iken, 1990’da bu oran 42’ye, bir sonraki seçimlerde ise yüzde 28’e 
kadar düşmüştür. 1998’de tekrar katılım oranı yüzde 44’e çıkmıştır.10 1998 
yerel seçimlerinin ardından tarafımızdan yapılan bir araştırmaya göre 
Türkler arasında yaşlılardan ziyade gençlerin, erkeklerden ziyade kadınların, 
bir derneğe üye olanlardan ziyade üye olmayanların, kendini Rotterdamlı 
görenlerden ziyade Rotterdamlı görmeyenlerin seçimlere ilgi duymadıkları ve 
katılım sağlamadıkları anlaşılmıştır. Ayrıca siyasal partilerin göçmen kökenli 
aday gösterip ya da göstermemeleri de seçimlere ve ilgili partiyi teveccühü 
etkilemektedir.11.

Pim Fortuyn liderliğinde aşırı sağ partinin Rotterdam’da sürpriz bir 
çıkış yaptığı 2002 yerel seçimlerinde Türklerin katılım oranı 53’e kadar 
yükselmiştir.12 Bu oran, son yıllarda hem Rotterdam siyasetinde hem de başka 
şehirlere kıyasla Türklerin siyasete tekrar dönmekte olduğunu gösteren olumlu 
bir göstergedir. Ancak Hollandalılara kıyasla hem Türkler hem de diğer azınlık 
grupların katılım oranları hâlâ istenilen düzeyde değildir.   

Buraya kadar sosyal ve ekonomik entegrasyon üzerinde durduk. Eğitim, iş 
pazarı ve siyasal katılım temelinde Türklerin entegrasyonunun yeterli olmadığı, 
hem Hollandalılara hem de bazı etnik azınlıklara (sözgelimi Surinamlara) 
kıyasla geride olduğu görülmektedir. 

Hollanda, seksenli yıllardan bu yana giderek artan ölçüde sosyo-kültürel 
entegrasyona da önem vermekte ve bu noktada politikalar geliştirmektedir. 
Hollanda’ya yeni gelen göçmenlere uygulanan uyum kursları bu amaçla devreye 
sokulmuştur. Bu kurslar çerçevesinde yeni gelen göçmenler 500 küsur saat 
kadar Hollandaca ve Hollanda’da toplumu hakkında bilgiler almaktadırlar. 
Başlangıçta gönüllü olarak katılıma açık olan bu kurslar, daha sonraki 
yıllarda mecburi hale getirilmiş ve hatta bazı yaptırımlara bağlanmıştır. 
Son yıllarda uyum kurslarının göçmenlerin geldikleri ülkelerde başlatılması 
karara bağlanmıştır, ama uygulamanın nasıl olacağı konusundaki belirsizlik 
halen devam etmektedir. 

Sosyo-kültürel entegrasyon, uyum kurslarıyla başlamakta, ancak bununla 
son bulmamaktadır. Hem yeni gelenler hem de yerleşik göçmenlerin sosyo-
kültürel uyumunun ilerletilmesi için Hollanda son yıllarda daha birçok önlem 

10	 Canatan,	K.	Wel	of	niet	stemmen,	Een	oriënterend	onderzoek	naar	het	stemgedrag	en	de	motieven	van	
de	Turkse	en	Marokkaanse	Rotterdammers	n.a.v.	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	5	maart	1998	te	
Rotterdam,	BOM&COS,	Sh.	�0,	Rotterdam,	1999.	

11	 A.g.e.	Sh.	�2-�5.	
12	 Michon,	L.	&	Tillie,	T.	Amsterdamse	Polyfonie,	Opkomst	en	stemgedrag	van	allochtone	Amsterdam-

mers	bij	de	gemeenteraads-	en	deelraadsverkiezingen	van	�	maart	2002,	UVA	&	ABOS	&	IPP,	Ams-
terdam,	2002.
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almış ve almaya da devam etmektedir. Sözgelimi sosyo-kültürel entegrasyonu 
engellediği gerekçesiyle, öteden beri yabancı kökenli çocuklara haftada 
bir saat olarak verilen anadil ve kültür dersleri kaldırılmıştır. Yine resmi 
kurumların göçmenlere kendi dillerinden bilgilendirme yapma olanakları 
yürürlükten kaldırılmıştır. İkibinli yıllarda arka arkaya gelen sağ yönelimli 
hükümetler, Hollanda toplumunun çokkültürlü niteliğini inkar etmeye ve 
Hollanda’da eğemen olan değer ve normların herkes tarafından kabul edilmesi 
gerektiğini vurgulamaya başlamışlardır. Hatta bir ara yabancılardan 
sorumlu devlet bakanı bayan verdonk, sokakta Hollandacanın dışında başka 
dillerin konuşulmasının yasaklanması gerektiğini dile getirmiştir.

2. Problem Tanımı ve Hipotezler
Göçmenlerin serbest vakit davranışları, sosyo-kültürel entegrasyonun 

bir parçası olarak ele alınabilir. Nitekim bu konudaki araştırmalar, serbest 
vakit etkinliklerini daha çok toplumsallaşma, etnisite ve entegrasyon 
teorileriyle alakalı olarak ele almaktadırlar. Türk ve Faslı gençlerin serbest 
vakit etkinlikleri üzerine çok erken dönemde bir literatür araştırması yapan 
Pels, bu etkinliklerin arkaplanı olarak azınlık-çoğunluk ilişkileri ve yabancı 
gençlerin toplumsallaşması üzerinde durmakta ve bu alanda yapılan çok 
az sayıdaki çalışmaları değerlendirerek bazı sonuçlara varmıştır.13. Bu.
sonuçlara göre aile ve etnik grup, Türk ve Faslı gençler (özellikle de kızlar) 
için çok önemli bir serbest vakit çevresi olarak işlev görmektedir. Gençlerin 
çoğu, arkadaşlarını kendi etnik gruplarından seçmektedir. Bu bağlamda 
toplumsal fırsatların azlığı, etnik grubun içyapışkanlığı ve aile ortamında 
gelenekçilik önemli değişkenler olarak anılmaktadır. Serbest vakit alanında 
Hollandalı gençlerin hoşgörüsüz tutumları ve tekelci davranışları da etnik 
temelli grup oluşturma süreçlerini kuvvetlendirmektedir. Ancak Pels’e göre 
yabancı gençlerin toplumsal konumu güçlendikçe adaptif davranışları da 
gelişecektir. 

Sosyo-ekonomik entegrasyonun sosyo-kültürel entegrasyonu teşvik ettiği 
kabul edilmekle birlikte Hollanda hükümetleri ve uzmanlar, sadece buna umut 
bağlamanın yanlış olduğunu ifade ede gelmişlerdir. Bu nedenle serbest vakit 
alanı birçok tartışmaya neden olmuştur. Bu tartışmalar 2000-2001 yılında 
Utrecht Üniversitesi’nin Rotterdam’da Türk, Faslı ve Hollandalı gençler 
arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarının açıklanmasıyla doruk noktaya 

1�	 Pels,	T.	Voeten	in	de	aarde,	Etniciteit,	socialisatie	en	vrije	tijd,	een	literatuurstudie,	toegespitst	op	de	
Turkse	en	Marokkaanse	jongeren	in	Nederland,	Raad	voor	het	Jeugdbeleid,	Amsterdam,	1982.
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varmıştır.14 Bu araştırmaya göre yabancı gençler kamusal alanda Hollanda 
kültürüne göre davranırken, serbest vakit alanında ve özellikle evlerinde 
kendi dillerini konuşmaktalar ve kendi kültürel geleneklerine göre hareket 
etmektedirler. Bu sonuçları, Hollanda’nın günlük gazetelerinden De Volkskrant,.

“Entegrasyon kapı önünde sona eriyor!” (‘Integratie stopt bij de voordeur’) 
şeklinde haber yapmıştır. Haberi yazan gazetecilerin ifadelerine göre “Genç 
Müslümanlar ev içinde kendi kültürlerini muhafaza ediyorlar. Türk ve Faslı 
gençlerin üçte ikisi ev ortamında tümüyle Türk ve Faslı kalmak istiyorlar. 
Yabancı ve Hollandalı gençlerin yüzde 40’ı Batılı ve İslami aile değerleri ve 
yaşam tarzı arasında aşılamaz bir uçurum olduğunu düşünüyorlar.”15 Açıktır 
ki bu ifadeyle gazeteciler, kuvvetli bir şekilde gençlerin sadece kamusal alanda 
değil özel yaşam alanında da Hollanda toplumuna entegre olmaları gerektiğini 
ima etmekteler ve bu gerçekleşmediği takdirde Batılı kültür ile İslami kültür 
arasında bir çatışma çıkacağına değin öngörüler yapmaktadırlar.  

Serbest vakit etkinlikleri, aslında sadece özel alanı değil kamusal 
alanı da kapsamaktadır. Bu bakımdan söz konusu alandaki davranışlar, 
hem entegrasyon süreci hem de gençlerin kendi özkültürleri karşısındaki 
tutumlarını ölçebileceğimiz ilginç bir alandır. Burada sorulması gereken temel 
soru şudur: Rotterdam’da yaşayan Türklerin serbest vakit davranışları 
hangi etkenler tarafından belirlenmekte ve bu etkenlere bağlı olarak 
entegrasyon süreci nasıl yürümektedir?

Bu soruya cevap vermek üzere, konuyu bazı hipotezler eşliğinde ele almak 
faydalı olacaktır. Bu makalede şu hipotezler test edilecektir:
a) İkinci kuşak Türklerin serbest vakit kalıpları birinci kuşağa kıyasla 

değişmekte ve giderek Hollandaların serbest vakit kalıplarına 
benzemektedir.

b) Müslüman kökenli azınlık gruplarda (Türkler ve Faslılar) cinsler arasında 
serbest vakit davranışları bakımından farklılıklar gözlenmektedir. 

c) Benzer sosyo-ekonomik konumlarına rağmen Türkler ile Hollandalılar 
arasında serbest vakit kalıpları açısından farklar beklenmektedir.   

d) Azınlık gruplar içinde serbest vakit kalıpları, Hollandalılarla en fazla 
uyuşan grup Sürinamlılardır.

e) Türkler ile Faslıların serbest vakit kalıpları, diğer gruplara kıyasla daha 
fazla benzeşmektedir.

1�	 Phalet,	K.	&	Van	Lotringen,	C.	&	Entzinger,	H.,	Islam	in	de	multiculturele	samenleving:	Opvattingen	
van	jongeren	in	Rotterdam,	ERCOMER	Research	papers	2000/01,	Utrecht	University,	Utrecht,	2000.	

15	 Bas,	M.	&	Müller,	H.,	‘Integratie	stopt	bij	de	voordeur’,	Volkskrant,	Dossier	Hollandse	Islam,	Amster-
dam,	11	mayıs	2000.
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f) Serbest vakit alanında etnik gruplar arası sosyal ilişkiler grupların kendi 
üyeleriyle sınırlı kalmaktadır.  

3. Veri Tabanı ve Yöntem
Bu makale, Rotterdam Araştırma ve İstatistik Merkezi tarafından 

Rotterdam’da yapılan bir araştırmanın veri tabanına dayanılarak hazırlandı. 
Söz konusu araştırma 1999 yılın son aylarında 16-75 yaş grubuna dahil üç 
etnik azınlık grup ve yerli Hollandalılar arasında yapılmıştır. Azınlık gruplar 
sırasıyla Sürinamlar, Türkler ve Faslılardır. Bu araştırmada Hollandalılar 
referans grubu olarak seçilmiştir. Hollandalı grup oluşturulurken 
göçmenlerle benzer bir sosyo-ekonomik kategoride olmasına ve benzer 
semtlerde yaşamasına dikkat edilmiştir. Bu grupla yapılan kıyaslamalar 
yoluyla, hangi azınlık grubun yerleşik topluma daha fazla entegre olduğu 
test.edilmektedir..

Cetvel 1. Etnik gruplara göre katılımcıların oranları 

Etnik gruplar N %

Hollandalılar 463 26,9

Türkler 510 29,6

Faslılar 357 20,7

Sürinamlılar 394 22,9

Toplam 1724 100,0

Araştırma yöntemi olarak ilgili gruplar arasında anket uygulanmıştır. İlk 
aşamada posta yoluyla yapılan anketlere yeterli tepki alınmadığı için ikinci 
aşamada ilgili grupların kendi dilini konuşan anketçiler yoluyla yüz yüze anket 
yöntemi uygulanmıştır. Araştırma, 2000 yılının Ocak ayında tamamlanmıştır. 
Toplam 1724 kişinin katıldığı araştırmada, gruplar arasında orantılı bir temsil 
esas alınmıştır. 

4. Araştırma Bulguları
4.1. Hollandalılar ile Türklerin Serbest Vakit Etkinlikleri
Araştırmada yer alan etnik grupların serbest vakit davranışları, aşağıdaki 

cetvellerde (Cetvel 2 ve 3) görüleceği üzere beş alanda yoklanmıştır. Bu beş 
kategoriye girmeyen etkinlikler (kitap okuma ve video izleme) “diğerleri” olarak 
ayrı bir kategori yapılmıştır. İlgili alanlarda taranan etkinlikler, söz konusu 
grubun serbest vakit etkinlikleri hakkında yeterli fikir verecek göstergeler 
olarak düşünülmüştür. Ya değilse söz konusu alanlarda daha fazla ve başka 
etkinlikler de sıralanabilirdi.   
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Cetvel 2. Etnik grupların serbest vakit etkinliklerinin görünümü (%)

ETKİNLİKLER GRUPLAR

HOLLANDALI TÜRK

1. Medya davranışları

Televizyon izleme 97 99

Radyo dinleme 89 77

Gazete okuma 89 75

2. Kültür ve sanat etkinlikleri

Müzeye ziyaret 56 13

Sinemaya gitmek 88 76

Tiyatroya gitmek 37 25

3. Dernek yaşamına katılım

Derneklere katılım 51 53

Semt evini ziyaret 40 36

Kilise veya camiye gitme - 68

4. Spor, gezi ve eğlence

Spor yapma 77 52

Zevk için bisiklet sürme 55 22

Zevk için arabayla tur atma 38 40

Parklara gitme 85 85

Bayram veya eğlenceye gitmek 59 75

şehir merkezinde dolaşmak 75 88

şehir merkezinde alışveriş yapma 96 96

5. Bilgisayar ve internet

Bilgisayar 63 38

İnternet erişimi 34 11

6. Diğerleri 

video film izleme 72 68

Kitap okuma 70 55
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Medya davranışları açısından bakıldığında Türkler ile Hollandalılar 
arasında ilk dikkat çeken şey, görsel medyayı izleme açısından fark 
olmadığıdır. Bu iki grup arasında farklar yazılı ve işitsel medyayı izleme 
oranları bakımından görülmektedir. Türkler görece daha az oranda radyo 
dinlemekte ve gazete okumaktadır. Fakat bu farklar büyük farklar değildir ve 
fazla abartılmamalıdır. 

Medya alanında Türkler ile Hollandalılar arasındaki fark, daha çok 
izlenen medyanın etnik niteliği konusunda düğümlenmektedir. Türklerin 
yüzde 70’i aşan bir bölümü, Türk kanallarını izlediklerini söylemektedirler. 
Fakat buradan hemen Türklerin sadece kendi kanallarını izledikleri sonucu 
çıkartılmamalıdır. Bu bazı kişiler için bu söz konusu olsa da genelde Türkler 
Hollanda kanalları ile kendi dillerinde yayın yapan televizyon kanallarını 
paralel olarak izlemektedirler. Televizyonun tersine radyo izleme oranları 
görece düşük olduğu gibi Türklerin Türkçe yayın yapan radyolara da ilgileri 
yüksek sayılmaz. Türklerin yüzde 45’e yakını Türkçe radyo yayınları 
izlediklerini belirtmektedir. 

Gazete okuma davranışlarına gelince durum öncekilerden farklı sayılmaz. 
Türklerin yüzde 50’ye yakını Türkçe gazete okuduklarını söylemektedirler. 
Burada da paralel okumanın geçerli olduğunu söylemeliyiz, ancak Hollanda 
gazetelerini okuduklarını söyleyen Türklerin oranı yüzde 20 civarındadır. 
Evlere dağıtılan bedava gazeteler dışında en fazla okunan gazeteler Algemeen 
Dagblad ve Rotterdams Dagblad gazeteleridir.  

Medya alanında bu üç gösterge esas alındığında, Türklerin Hollanda 
medyası ile Türk medyasını paralel izledikleri ve dolayısıyla her iki ülkeye de 
yönelik oldukları söylenebilir. 

Sinema hariç Türkler, Hollandalılara kıyasla kültürel ve sanatsal 
etkinliklere daha az ilgi duyuyorlar. Müze ve tiyatro gibi etkinliklere katılım 
oranı yüzde 15-30 arasında değişiyor. Bu etkinlikler bağlamında dillere göre 
bir ayrım söz konusu değildir. Belki de bu nedenle Türkler bu tür etkinliklerden 
fazla keyif alamayacaklarını düşünerek fazla ilgi göstermiyorlar. Sinema 
dışındaki kültürel ve sanatsal etkinlikler, geleneksel olarak da Türklerin fazla 
ilgilendikleri alanlar sayılmazlar.

Hollanda sosyal yaşamında dernekler önemli bir rol oynamaktadır. 
Çoğu insan, bu derneklere üye olarak serbest vakitlerini buralardaki 
etkinliklere katılarak değerlendiriyorlar. Dernek yaşamına katılım 
açısından Hollandalılarla Türkler arasında farklı bir durum söz konusudur. 
Bu açıdan Türklerin katılım düzeyi Hollandalılarınkinden daha yüksek 
gözükmektedir. 



�8�

kebikeç / �5 • �008 Rotterdam’da Yaşayan Türklerin Entegrasyonu

Spor, gezi ver eğlence başlığı altında yapılan etkinliklere katılım açısından 
Türkler, özellikle spor yapma ve eğlence amaçlı bisiklet kullanma açısından 
Hollandalılardan daha düşük düzeyde bir etkinlik içerisinde görünüyorlar. 
Diğer açılardan fazla bir farklılık söz konusu değildir. Gezi ve eğlence, etnik 
sınırları aşan bir özellik göstermektedir. 

Bilgisayar ve internet kullanımı açısından Hollandalılar karşısında 
Türklerin bu imkanları daha az kullandıkları görülmektedir. İnternet kullanan 
Türklerin oranı yüzde 38 civarında iken, evinde internet erişimi bulunan Türk 
yüzde 11’e kadar düşmektedir. 

“Diğerleri” başlığı altında sayılan video izleme açısından Türklerle 
Hollandalılar arasında fazla fark olmamakla birlikte, okuma alışkanlıkları 
bakımından Türklerin düzeyinin oldukça düşük olduğu açıktır. Daha sonra 
belirtileceği üzere azınlık gruplar içinde de Türkler en az okuyan grup olarak 
dikkat çekmektedir. 

Özetlersek; Türkler ile Hollandalılar ait oldukları etnik köken ve kültürel 
geleneklerinden dolayı serbest vakit davranışları bakımından bazı farklılıklar 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu farklılıklar medya izleme bakımından 
orantısal farklılıkların ötesinde, içeriksel bir mahiyet de arz etmektedir. 
Türkler de dahil olmak üzere etnik azınlıklar, Hollanda medyasından ziyade 
kendi medyasına dönük bir yönelim içindedirler. Yine aynı şekilde kültürel ve 
sanatsal etkinliklere Türklerin ilgi düzeyi düşük kalmaktadır. Burada sinema 
istisnai bir durum olarak görülmelidir. Eğlence amaçlı bisiklet kullanma 
hariç, spor, gezi ve eğlence amaçlı diğer etkinliklere katılım açısından fazla 
farklar görülmemektedir. Ancak bilgisayar ve internet kullanımı açısından 
önemli farklar olduğu söylenebilir. 

4.2. Türkler ile Diğer Azınlık Gruplar Arasındaki Farklar
Medya izleme oranları açısından Türkler ile Faslılar arasında büyük 

benzerlikler görülmektedir. Sürinamların radyo dinleme ve gazete okuma oranları, 
bu iki gruptan daha yüksek orandadır. Etnik azınlıkların medyayı izleme oranları 
kadar hangi medyayı izledikleri de önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Türklerin 
yüzde 70’i aşan bir bölümü, Türk televizyon kanallarını izlerken, Faslılarda 
bu oran yüzde 45 civarında kalmaktadır. Sürinamlarda ise bu oran yüzde 25 
düzeyine inmektedir. Bu anlamda söz konusu gruplar içinde Türklerin daha çok 
Türkiye kökenli görsel medyaya yönelik oldukları anlaşılmaktadır. 

Televizyonunun tersine radyo izleme oranları görece düşük olduğu gibi etnik 
grupların kendi dilinde yayın yapan radyolara da ilgi düzeyi yüksek sayılmaz. 
Türklerin hemen hemen yüzde 45’i, Faslıların ise sadece yüzde 15’i Türkçe ve 
Arapça radyo yayınları izliyorlar. Sürinamlarda bu oran daha yüksek düzeyde 
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gözüküyor, ancak şunu belirtmekte fayda var: Sürinamlılar, ister Hollanda 
isterse Sürinam radyo istasyonlarını izlesinler dil farkı söz konusu değildir. 
Çünkü Sürinamların etnik dilleri ‘resmi’ bir nitelik taşımamaktadır. Sürinam 
devletinde resmi dil Hollandacadır ve resmi kurumlar yanında medyada da bu 
dili kullanmaktadır.

Gazete okuma bakımından da gruplar arasındaki farklar benzer bir nitelik 
göstermektedir. Türklerin yüzde 50’ye yakını Türkçe gazete, Faslıların ise 
sadece yüzde 15’e yakını Arapça gazete okumaktadır. Ancak gazete okuma 
davranışları bakımından Faslılar ve Sürinamların, Türklerden daha fazla 
Hollandaca gazete okudukları görülmektedir.
.
Cetvel 3..Etnik grupların serbest vakit etkinliklerinin görünümü (%)

ETKİNLİKLER GRUPLAR

TÜRK FASLI SÜRİNAM

1. Medya davranışları

Televizyon izleme 99 97 98

Radyo dinleme 77 72 93

Gazete okuma 75 75 88

2. Kültür ve sanat etkinlikleri

Müzeye ziyaret 13 16 18

Sinemaya gitmek 76 80 82

Tiyatroya gitmek 25 30 27

3. Dernek yaşamına katılım

Derneklere katılım 53 59 62

Semt evini ziyaret 36 43 49

Kilise veya camiye gitme 68 54 21

4. Spor, gezi ve eğlence

Spor yapma 52 56 62

Zevk için bisiklet sürme 22 34 36

Zevk için arabayla tur atma 40 23 40

Parklara gitme 85 76 85

Bayram veya eğlenceye gitmek 75 62 80

şehir merkezinde dolaşmak 88 87 83

şehir merkezinde alışveriş yapma 96 94 95

5. Bilgisayar ve internet

Bilgisayar 38 31 46

İnternet erişimi 11 8 19

6. Diğerleri 

video film izleme 68 70 80

Kitap okuma 55 59 63
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Bu üç gösterge esas alındığında Türklerin Hollanda medyası ile Türk 
medyasını paralel izlemekle birlikte, diğer gruplara kıyasla daha fazla kendi 
medyalarına ilgi gösterdikleri söylenebilir. 

Sinema hariç, Türkler ve diğer azınlık gruplar, Hollandalılara kıyasla kültürel 
ve sanatsal etkinliklere daha az ilgi duyuyorlar. Müze ve tiyatro gibi etkinliklere 
katılım oranı yüzde 15-30 arasında değişiyor. Bu etkinlikler bağlamında 
Hollandaca ve etnik grupların kendi dillerine göre bir ayrım yapılması anlamlı 
gözükmemektedir. Sinema dışındaki kültürel ve sanatsal etkinlikler, geleneksel 
olarak da bu grupların ilgi alanlarının dışına düşmektedir.

Dernek yaşamına katılım ve semt evlerini ziyaret açısından Türklerle 
diğer etnik gruplar arasında farklı bir durum söz konusu değildir. Fakat dini 
nitelikli derneklere katılım söz konusu olduğunda Müslüman kökenli Türkler 
ve Faslılarla Sürinamlar arasında önemli bir fark görülmektedir. Sonuncu 
grubun dini kurumlara katılımı düşük düzeydedir. Bu bakımdan onlar daha 
çok Hollandalıların davranış kalıplarına uyum sağlamış görünüyorlar. 

Spor, gezi ve eğlence başlığı altında yapılan etkinliklere katılım açısından 
Türkler ve Faslılar, özellikle spor yapma ve eğlence amaçlı bisiklet kullanma 
açısından Sürinamlardan daha düşük düzeyde bir etkinlik içerisinde 
gözüküyorlar. Diğer açılardan önemli bir farklılık söz konusu değildir. Ayrıca 
Türklerde eğlence amaçlı araba kullanımı Faslılara kıyasla daha yüksek 
görülmektedir.

Bilgisayar ve internet kullanımı açısından tüm gruplar Hollandalılar 
karşısında daha geri bir konumda olmakla birlikte etnik azınlıklar arasında 
da farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle evinde internet erişimi bulunan Türk 
(%11) ve Faslıların (%8) sayısı oldukça düşüktür. Bu bakımdan Sürinamlar 
daha ileri düzeyde gözükmektedir. 

video izleme açısından gruplar arasında fazla farklılık bulunmamakla 
birlikte okuma alışkanlıkları bakımından Türklerin düzeyinin düşük olduğu 
görülmektedir. Gruplar içinde en az okuyan grup olarak dikkat çekmektedirler. 
Burada da Sürinamlar her iki gruptan daha ileri düzeydedir.  

Hollandalılar ile Türkler arasında farklılıklar bulunduğu gibi etnik 
azınlıklar arasında da farklar olduğu görülmektedir. Bir genelleme yapmak 
gerekirse Türkler, Sürinamlardan ziyade Faslılarla benzer bir davranış 
kalıbı sergilemektedirler. Bu da söz konusu grupların hem toplumsal köken 
olarak hem de dini ve kültürel açıdan benzer bir arkaplana sahip olmalarıyla 
açıklanabilir. Her iki grup da kırsal kesimden Hollanda’ya göç etmişler ve 
Müslüman bir kökene sahiptirler. Sürinamlar ise daha fazla Hollandalılarla 
benzer bir davranış kalıbı sergilemektedir. Genel yapı bu olmakla birlikte bu 
gruplar arasında farklılıklar olmadığı anlamına gelmiyor. 
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Orantısal olarak medya izleme farklılıkları bir yana bırakılırsa Türkler, 
hem Sürinam hem de Faslılara kıyasla daha fazla kendi dilinde medya izliyorlar. 
Sürinamlar görece daha fazla kültürel ve sanatsal etkinliklere katılıyorlar. Bu 
bağlamda sinema hariç tutulmalıdır. Spor ve bisiklet kullanma hariç spor, gezi 
ve eğlence amaçlı etkinliklere katılım açısından fazla farklar görülmemektedir. 
Bilgisayar ve internet kullanımı açısından Sürinamlar görece Türkler ve 
Faslılardan daha önde gidiyorlar. Son olarak Türkler, diğer etnik gruplara 
kıyasla en az kitap okuyan bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.3. Serbest Vakit Etkinliklerinin Sosyal Boyutu 
Serbest vakit etkinlikleri tümüyle bireysel etkinliklerden oluşmamaktadır. 

Bu noktada grupların kimlerle serbest vakit geçirdikleri önemli bir soru olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Cetvel 4’de söz konusu grupların serbest vakitlerde 
kimlerle ilişki içinde oldukları gösterilmektedir. Buna göre serbest vakit 
alanında en fazla (%58) kendi grubundan insanlarla vakit geçirdiklerini 
söyleyen grup Hollandalılardır. Tersinden söyleyecek olursak Hollandalılar 
başka gruplardan insanlarla en az (%40) ilişki kurmaktadırlar. Bu, söylem 
düzeyinde başka gruplara açık ve hoşgörülü olduklarını söyleyen Hollandaların 
imajıyla çelişen bir durumdur. Ayrıca azınlık grupların entegrasyon sürecini 
de olumsuz yönde etkilediği kesindir. 

Sosyal ilişkilerin mahiyeti açısından Hollandalıların tam karşısında 
Sürinamlar yer almaktadır. Bu grup kendi grubundan insanlarla en az (%13) 
ilişki kurarken, başka gruplardan insanlarla en fazla (%84) ilişki kurduğunu 
söylemektedir. Hollandalılar başkalarıyla ilişkilerinde çekimser davranırken, 
Sürinamlar bu konuda oldukça cesaretli davranmaktadırlar.  

Cetvel 4. Etnik grupların serbest vakitlerde sosyal ilişkileri

GRUPLAR Serbest vakitlerinizi kimlerle geçiriyorsunuz (%)?

Sadece kendi grubumdan 

insanlarla
Başka gruplardan insanlarla

Türkler 26 73

Faslılar 28 69

Sürinamlar 13 84

Hollandalılar 58 40

Türkler ve Faslıların serbest vakitlerindeki sosyal ilişkiler kalıbı birbirine 
çok benzemektedir. Her iki grupta yüzde 70’e varan oranlarda insan başkalarıyla 
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ilişkiler kurduklarını söylemektedir. Bu oran karşısında yüzde 30’a yakın bir 
grup sadece kendi grubundan insanlarla ilişki kurmaktadırlar.   

Azınlık grupların serbest vakit alanında sosyal ilişkileri toplu olarak 
değerlendirildiğinde, bu grupların yalıtlanma yerine karmaşık ilişkilere 
ve sosyal entegrasyona yatkın oldukları sonucu çıkarılabilir. Bunun tersine 
Hollandalıların başka gruplarla sosyal ilişkilerinde içe kapanık ve çekimser 
oldukları görülmektedir. Bu, Hollanda kamuoyunda hüküm süren düşüncelere 
ters düşen bir bulgudur. Hollanda kamuoyunda sürekli olarak azınlıkların 
kendi kabuklarına çekildikleri, Hollandalıların ise açık ve hoşgörülü bir 
toplum olduğu telkin edilmektedir. 

İkinci önemli nokta, serbest vakit alanında kurulan ilişki biçimlerinin 
entegrasyon açısından sonuçlarıdır. Burada hangi grubun hangi grupla ilişki 
kurduğu önemlidir. Türklerin etnik gruplarla kurduğu ilişkilerine bakılırsa, 
doğal olarak en fazla kendi grubundan insanlarla ilişkiler kurmaktadırlar. 
Kendi grubundan sonra Türklerin en fazla ilişki içinde olduğu grup Faslılardır, 
bundan sonra sırasıyla Sürinamlar ve nihayet Hollandalılar gelmektedir. 
Faslılarda da durum bundan farklı değildir. Faslılar kendi gruplarından 
sonra en fazla Türklerle ilişki kuruyorlar. Bundan sonra sırasıyla Sürinamlar 
ve Hollandalılar geliyor. Sürinamlarda ise bu sıralama Faslılar-Türkler ve 
Hollandalılar biçiminde yürümektedir. Demek ki azınlık gruplar daha fazla 
kendi aralarında ilişki kurmaktadırlar. Hollandalılar, başka gruplarla en az 
ilişki kurulan grup olarak dikkat çekmektedir. 

Sosyo-kültürel entegrasyon açısından etnik gruplar arasındaki bu ilişki 
kalıbı şu anlama gelmektedir: Azınlık gruplar Hollandalılardan ziyade daha 
fazla kendi aralarında sosyal ilişki kurarak azınlık gruplar arasında işleyen 
bir sosyal ve kültürel entegrasyon sürecini teşvik ediyorlar. Bu, azınlıklar ile 
çoğunluk Hollandalılar arasında kültürel etkileşimin neden istenilen düzeyde 
olmadığını da açıklayacak bir anahtar sayılır.

4.4. Kuşaklar ve Cinsler Arası Farklılıklar 
Bundan önceki bölümlerde etnik grupların serbest vakit davranışlarında 

önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Etnik gruplar arasında farklılıklar 
olduğu gibi her grubun kendi içinde de farklılıklar olacağı beklenmelidir. Bu 
noktada özellikle kuşak ve cinsiyet farkının önemli bir ayrıştırıcı olduğu 
söylenebilir. 

Medya alanında ikinci kuşak Sürinamlar, Türkler ve Faslılar daha fazla 
Hollandaca dilinde televizyon izliyor ve gazete okuyorlar. Radyo dinleme 
açısından Türklerde farklı bir durum var: Beklentilerin aksine ikinci kuşak, 
birinci kuşağa kıyasla daha fazla Türk radyolarına ilgi duyuyor. Buna rağmen 
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ikinci kuşağın medya davranışlarının Hollandalılara yakınlaşmakta olduğu 
söylenebilir. Medya davranışları açısından hem Türklerde hem de Faslılarda 
kadınlar ile erkekler arasında önemli bir fark görülmemektedir.

Sinema, tiyatro ve müze gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım tüm 
etnik gruplarda ikinci kuşak gençlerde daha yüksek gözükmektedir. Azınlık 
gruplar içinde en fazla aktif grup olarak Sürinamlar dikkati çekmektedir. 
Türklerde ve Faslılarda cinsiyet etkeni bu alanda da etkili gözükmemektedir. 

Dernek yaşamına ve semt evlerine ikinci kuşak gençler daha fazla ilgi duymakla 
birlikte dini kurumlara gençlerin katılımında düşüşler gözlenmektedir. Dini 
kurumlara hiç gitmediğini ifade eden kişiler arasında ikinci kuşak gençler daha 
fazla olduğu gibi, ziyaret sıklığı açısından da gençlerin daha az olarak cami ve 
benzeri dini kurumlara gittikleri anlaşılmaktadır. Bu veriler gençler arasında 
tıpkı Hollandalılarda olduğu gibi dini kurumlardan uzaklaşma (sekülerleşme) 
olgusunun yaygınlaşmaya başladığını göstermektedir. Konumuz açısından da 
bakıldığında dini kurumların serbest vakit açısından öneminin azalmakta 
olduğunu göstermektedir. 

Dernek ve semt evlerine katılım açısından Türkler ve Faslılarda kadınlar 
ve erkekler arasında bir farklılık saptanamamıştır. Ancak camiyi ziyaret 
bakımından her iki grupta kadınlar aleyhine bir durum söz konusudur. 
Kadınlar arasında hem hiç camiye gitmediğini ifade eden grup fazla, hem de 
ziyaret sıklığı açısından kadınlar daha az ziyaret ediyorlar. 
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Beklentilere uygun olarak gençler, ebeveynlerine kıyasla daha fazla spor 
yapıyorlar. Hatta ikinci kuşak azınlık gruplara mensup gençler, Hollandalı 
gençlere kıyasla daha sık spor yapıyorlar. Hollandalı gençler bireysel olarak 
spor yaparken, Türk ve Faslı gençler grup bazında ve dernek yaşamı içinde 
spor yapmayı daha fazla tercih ediyorlar. Diğer spor, gezi ve eğlence biçimleri 
de tüm gruplarda ikinci kuşak tarafından daha fazla yapılmaktadır. Cinsiyet 
değişkeni özellikle spor etkinliklerinde önemli gözüküyor, ayrıca erkekler 
bisiklet ve araba ile gezintiye çıkarlarken kadınlar daha çok parklarda 
dolaşmayı ve şehir merkezinde alış veriş yapmayı tercih ediyorlar.  

Tüm etnik gruplarda bilgisayar ve internet, ikinci kuşak tarafından daha 
fazla kullanılmaktadır. Kuşak bazında da Türkler, hem birinci hem de ikinci 
kuşak Faslılara kıyasla daha fazla bu araçları kullanıyorlar. Cinsiyet faktörü 
bilgisayar ve internet kullanımında etkili gözükmüyor.

Boş vakitlerde kitap okuma ve video izleme Türklerde daha fazla ikinci 
kuşak tarafından tercih edilmektedir. Üstelik okunan kitapların dili açısından 
bakıldığında ikinci kuşak Türkler daha fazla Hollandaca kitap okuyorlar. 
Kitap okuma alışkanlıkları farklı olmakla birlikte video izleme bakımından 
azınlık gruplarla Hollandalılar arasında fazla fark görülmüyor. Hollandalılar 
arasında da gençler video izlemeyi daha fazla tercih ediyor. Türkler ve Faslılar 
arasında kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla kitap okuduklarını belirtiyorlar. 
Bu durum göreceli olarak video izleme bakımından da geçerli görünüyor.

Hemen hemen tüm etkinlik alanlarında azınlık gruplarda kuşak farkı 
önemli bir rol oynamaktadır. İkinci kuşak gençler hem ilgili etkinliklere daha 
fazla ilgi duyuyorlar hem de giderek artan ölçüde Hollandalıların davranış 
kalıplarına doğru bir yönelim gösteriyorlar. Bu yakınlaşma en fazla Sürinam 
kökenli gençlerde görülüyor. Sınırlı orandaki bazı etkinlikler bir tarafa 
bırakılırsa, Müslüman kökene sahip Türkler ve Faslılarda kadınlar ile erkekler 
arasında etkinliklere katılım ve ilgi açısından fazla bir fark görülmüyor. 

5. Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde, makalede öngördüğümüz hipotezler eşliğinde Rotterdam’da 

yaşayan Türklerin serbest vakit davranışlarını özetlemeye ve tartışmaya 
çalışacağız.

İlk hipotez, birinci kuşak karşısında ikinci kuşak Türklerin serbest vakit 
kalıplarının değiştiğini ve hatta bu değişimin yönünün Hollandalıların 
serbest vakit kalıpları yönünde olduğunu varsaymaktadır. Bu hipotezin ilk 
bölümü doğrulanmıştır. Kuşak bazında bakıldığında sadece Türkler arasında 
değil tüm gruplarda bir değişme olduğu görülmektedir. Bu değişmenin 
yönünü belirten cümlenin ikinci bölümü, hemen “evet” veya “hayır” şeklinde 
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cevaplandırılabilecek bir öngörü değildir. İkinci kuşak Türklerin serbest vakit 
alanındaki davranışları önemli oranda Hollandalılarınkine benzemektedir. 
Fakat bu benzeşmeyi farklı kılan bir nokta var. O da tıpkı birinci kuşak gibi 
ikinci kuşağın da serbest vakitlerini önemli oranda etnik ve dilsel etkenlerin 
yönlendirmesi altında olduğudur. Başka bir deyişle Türk gençleri serbest vakit 
etkinliklerinde Türkçe dilini kullandıkları gibi Türk kökenli arkadaşlarıyla 
da birlikte olmaktadırlar. Sözgelimi medya alanında Türkçe dilinde televizyon, 
radyo ve gazete izlerken, spor ve eğlence gibi etkinliklerde de kendi grubundan 
insanlarla sosyal ilişki kurmaktadırlar. 

İkinci hipoteze göre Müslüman kökenli azınlık gruplarda (Türkler ve 
Faslılar) cinsler arasında serbest vakit davranışları bakımından farklılıklar 
olduğu öngörülmektedir. Bu hipotez büyük oranda yanlışlanmıştır. Erkekler 
kadar kız ve kadınlar da serbest vakit alanlarında etkin gözüküyorlar. Ama 
buna rağmen sınırlı da olsa cinsiyet faktörünün etkili olduğu alanlar da 
yok değildir. Sözgelimi Türk ve Faslı kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla 
kitap okuyorlar. Her iki grupta da spor etkinliklerini kadınlar daha az 
yapıyorlar. 

Üçüncü hipotez, benzer sosyo-ekonomik konumlarına rağmen Türkler ile 
Hollandalılar arasında serbest vakit kalıpları açısından farklar olacağını 
varsaymaktadır. Bu hipotez doğrulanmıştır. Söz konusu araştırmada etnik 
gruplarla doğru bir kıyaslama yapmak üzere Hollandalılar arasında benzer 
bir sosyo-ekonomik konuma sahip insanlar referans grubu olarak seçilmiştir. 
Başka bir deyişle azınlık grupların yoğun olarak yaşadıkları Rotterdam 
semtlerinde Hollandalılara anket uygulanmıştır. Böyle bir kıyaslamada sosyo-
ekonomik özellikler devre dışı bırakılarak söz konusu grupların etnik ve kültürel 
arkaplanlarının serbest vakit alanında ne kadar etkili olduğu belirlenmek 
istenmiştir. Yaptığımız kıyaslamaya göre benzer sosyo-ekonomik özelliklere 
rağmen Hollandalılar ile diğer etnik gruplar arasında farklılıklar olduğu 
saptanmıştır. Bu farklılıklar birçok alanda görülmektedir. Bu farklılıklar 
kültür ve sanat etkinliklerin de görüldüğü gibi bilgisayar ve internet alanında 
da görülmektedir. 

Dördüncü hipotez, azınlık gruplar içinde serbest vakit kalıpları bakımından 
Hollandalılara en fazla benzeyen grubun Sürinamlılar olduğunu iddia 
etmektedir. Bu hipotez doğrulanmıştır. Sürinamlar gerek sömürgecilik 
geçmişi gerekse Hollandaca dilinden eğitim almış olmalarından dolayı 
Hollandalıların serbest vakit davranışlarına daha yakın bir davranış kalıbı 
geliştirdiklerini göstermektedir. Eğer gruplar arasında kabaca bir sıralama 
yapmak gerekirse, serbest vakit davranışları açısından Hollandalılara en 
fazla Sürinamlar ve Faslılar; en az ise Türkler benzemektedir. Fakat kuşaklar 
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açısından bakıldığında ikinci kuşak Türkler de en az Sürinam ve Faslılar 
kadar Hollandalılara benzemektedir.   

Beşinci hipotez, Türkler ile Faslıların serbest vakit kalıplarının, diğer 
gruplara kıyasla daha fazla benzeştiğini öngörmektedir. Bu hipotez de önemli 
oranda doğrulanmıştır. Türkler ile Faslılar arasında da farklar bulunmakla 
birlikte, Hollandalılar ve Sürinamlara kıyasla bu iki grup daha çok birbirine 
benzemektedir. 

Son hipotez, serbest vakit alanında etnik gruplar arası sosyal ilişkilerin 
yapısı hakkında bir varsayımda bulunmaktadır. Buna göre her grup kendi 
üyeleriyle ilişki kurmaktadır. Bu hipotez önemli oranda yanlışlanmıştır. Azınlık 
gruplar kendi grup üyeleri kadar diğer gruplarla da serbest vakitlerinde ilişki 
kurmaktadırlar. Başka gruplarla en az ilişki kuran grubun Hollandalılar 
olması dikkat çekicidir. Azınlık gruplar ise Hollandalılardan ziyade daha fazla 
kendi aralarında ilişki kurmaktadırlar. Bu anlamda yerleşik toplum ile azınlık 
gruplar serbest vakit alanında bir segregasyon olduğu söylenebilir. 

Makalemizin ana sorusu açısından bu bulgular neyi ifade etmektedir?
Makalenin ana sorusunun ilk bölümü, Rotterdamlı Türklerin serbest vakit 

davranışlarının hangi etkenler tarafından belirlendiğini araştırmaktadır. 
Yaptığımız analizlerde serbest vakit davranışlarının hem grup içi hem de 
gruplar arası etkenler tarafından belirlendiği ortaya çıkmıştır. Grup içi 
etkenlerin başında kuşak farkı gelmektedir. Eğitim etkeni, kuşak farkına 
bağlı bir faktör olduğu için burada kuşak farkı kavramı önemli oranda 
bunu da kapsamaktadır. Grup içi etkenler arasında cinsiyet faktörünün çok 
önemli olmadığı görülmektedir. Kadın ve erkek arasındaki farklar çok sınırlı 
gözükmektedir.

Gruplar arası kıyaslamalarda etnisite ve din faktörünün de önemli olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bu iki faktör, hem Türkler ile Hollandalılar arasındaki 
farkları, hem de Türkler ile Faslılar arasındaki benzerlikleri açıklamaktadır. 
Benzer sosyo-ekonomik özelliklere sahip olmalarına rağmen Türklerle referans 
grubu olan Hollandalılar arasındaki farklar daha çok etnisite, kültür ve din 
etkenleriyle açıklanabilir. Öte taraftan Türkler ile Faslılar, benzer toplumsal 
kökene (kırsal yöreler) ve benzer dini özelliklere sahip oldukları için diğer 
gruplara karşın daha fazla birbirlerine benzemektedirler.

Makalenin ana sorusunun ikinci bölümü, serbest vakit alanında etkili olan 
etkenlere bağlı olarak entegrasyon sürecinin nasıl yürüdüğünü sorgulamaktadır. 
Gerek makalenin “Giriş” bölümünde verdiğimiz bilgiler, gerekse serbest vakit 
davranışları üzerine yaptığımız analizler temelinde Türklerin entegrasyon 
sürecinin gruplar bazında baktığımızda Sürinamlılarinki kadar hızlı 
yürümediğini söyleyebiliriz. Genel olarak Türk ve Faslıların entegrasyon 
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süreci, Sürinamlara kıyasla yavaş yürümekle birlikte, kuşak farkını esas 
alan bir analiz yaptığımızda entegrasyon sürecinin olumlu yönde geliştiği 
söylenebilir. İkinci kuşak Türkler görece daha iyi eğitim almakta ve daha 
az işsiz kalmaktadırlar. Ama siyasal katılım konusunda aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir. Ama buna rağmen Hollandalı gençlerin de siyasete ilgisiz 
davrandıkları dikkate alınırsa bu hususun da toplumdaki genel trendlerden bir 
sapma anlamına gelmediğini söyleyebiliriz. Sosyo-kültürel alanda ikinci kuşak 
Türklerin davranışları giderek daha fazla Hollandalıların davranış kalıplarına 
uymaktadır, fakat hâlâ söz konusu gençler sosyal ilişkiler ve dil alanında 
etnik özelliklerini muhafaza etmektedirler. Bu da entegrasyon ile asimilasyon 
arasında bir ayrım yapmayı gerektirmektedir. Sürinamlar entegrasyondan 
öte bir asimilasyon sürecini yaşarken, Türkler ve Faslılar kendi özelliklerini 
de içinde barındıran bir entegrasyon sürecini izlemektedirler. 

Entegrasyon sürecinde en önemli sorun, azınlık gruplardan değil bu gruplar-
la sosyal ilişki kurmak istemeyen ve dolaylı da olsa içe kapalı ve dışlayıcı ilişkiler 
geliştiren yerleşik Hollanda toplumundan kaynaklanmaktadır. Toplumun bu 
tutumu azınlık grupların entegrasyon sürecini zorlaştırmakta ve dolayısıyla 
da yavaşlatmaktadır.
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Özet: Bu makale Rotterdam’da yaşayan Türklerin entegrasyon sürecini ve serbest vakit 

davranışlarını karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmektedir. Bu bağlamda azınlık grupların 

serbest vakit davranışları, sosyo-kültürel entegrasyonun bir parçası ya da göstergesi 

olarak ele alınmaktadır. Buna göre Türklerin serbest vakit davranışları, hem benzer 

sosyo-ekonomik konuma sahip olan Hollandalılarla hem de diğer azınlık gruplarla farklı 

özellikler göstermektedir. Bu demektir ki etnik ve kültürel özellikler, serbest vakit alanında 

etkili olmaktadır. Bu böyle olmakla birlikte hem Türklerde hem de diğer azınlık gruplarda 

kuşak farkı önemli bir rol oynamaktadır. İkinci kuşak gençlerin serbest vakit davranışları, 

giderek Hollandalılarınkine yaklaşmaktadır.

Anahtar sözcükler: Türkler, Rotterdam, serbest vakit davranışları, entegrasyon, etnik 

azınlıklar.

Abstract: This article analyses the integration process of Rotterdam Turks and their 

leisure behaviour in a comparative manner. The leisure behaviour is considered in this 

context as a component and indication of the social and cultural integration. According to 

our findings the leisure behaviour of Rotterdam Turks shows a number of differences from 

the Dutch who have a similar social and economic status and the other minority groups 

in the city. That means that the ethnic and cultural background have an influence on the 

leisure behaviour of the concerning group. On the other hand the generation gap plays an 

important role in leisure activities. we have observed a change in the leisure behaviour of 

the second-generation young people within all ethnic minority groups.

Key words: Turks, Rotterdam, leisure behaviour, integration, ethnic minorities.




