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ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK AİLELERİNİN
BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ

DEĞİŞİMİN SAPTANMASI

KAVAK, Sinan
YAMAN, Melek

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Bu araştırma, Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin, beslenme alış-

kanlıklarındaki, değişimin saptanması amacıyla yapılmış ve Almanya’da 
en az on yıldır yaşayan 200 Türk ailesi üzerinde yürütülmüştür. Aileler  
Almanya’nın Bielefeld, Gütersloh, Hannover, Köln, Diesburg, Osnaburg, 
Berlin, Hamburg, Dortmund, Stutgart, Münster ve Essen şehirlerinde ya-
şayan aileler arasından rastgele seçilmiştir. Veriler Mikrosta Paket progra-
mında, x2 uygulanarak yorumlanmıştır. 

Aile bireylerinden annelerin % 82.5, babaların % 92’si, çocukların 
ise %15’i Türkiye’de doğmuştur. Annelerin % 26’sı, babaların %15,7’si 
Alman vatandaşlığına geçmiştir. Babaların ve annelerin yarıdan fazlası (% 
62, % 55) 29-36 yaşlar  arasındadır.

Almanya’da yaşayan Türk ailelerinde, yer sofrasında yemek yeme alış-
kanlığı yerini, yemek masasına bırakmaktadır. Sofraya hep birlikte oturul-
makta ve ayrı kaplarda yemek yenilmektedir. Aile bireyleri, Almanya’da 
çalışma saatleri nedeniyle, genellikle öğlen ve sabah öğünlerini atlamak-
tadırlar. Aileler, besin ihtiyaçlarını çoğunlukla süpermarketten (%95) ve  
Türk bakkallarından (%75) karşılamaktadır. Göçle birlikte, ailenin yapı-
sındaki değişiklikler, kadının ailede yemek yapma durumunu pek etkile-
memiştir. Ancak erkeklerin yemek yapma oranı, Türkiye’de %8 iken bu 
oran Almanya’da %27’ye ulaşmıştır. 

Misafirperverliği ile ünlü Türk toplumu, göçe rağmen Almanya’da da, bu 
özelliğini korumaya devam etmektedir. Konuklara şeker, çikolata, yabancı 
kahve, kolalı içecekler, meyve suyu ve alkol ikram edilmektedir. Özel günler-
de, özel yemeklerin yapımına, Türkiye’deki kadar önem verilmemekle birlik-
te, (% 86,6) Almanya’da  devam ettiği de görülmektedir (%75).
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Almanya’da yaşayan Türk aileleri, yemeklerinde sos kullanımlarını art-
tırırken, baharat kullanımlarında pek bir farklılık gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelime: Almanya, göç, baharat.

Giriş
Göç hareketleri insanlık tarihi kadar  uzundur. Ancak her toplum kendi 

biçimlendirildiği tarihte yeni yaşam alanları  bulma, yeni topraklara veya 
kazanç imkanlarına kavuşma açısından göç hareketlerine eşit ölçüde bir 
değer tanımamıştır. Göç, endüstrileşmenin de bir ürünü sayılmaktadır. Ni-
tekim  18. yüzyılın sonlarından itibaren gereksinme ve çalışma ihtiyacı 
içinde bulunan, ancak geleneksel mesleklerini sürdürme imkanı bulama-
yan binlerce insan için sanayi gerçek bir sığınak teşkil etmiştir. İkinci Dün-
ya savaşından sonra Amerika’ya güneyin kırsal bölgeleriyle Meksika’dan 
ve Porto-Riko’dan göçler olurken, Avrupa’da da benzer sebeplere daya-
nan benzer bir göçe tanık olunmuştur. Binlerce yabancı işçi, çalışmak için 
Avrupa’nın sanayileşmiş kentlerine gitmişlerdir(Akçaylı,1984;132). Bu 
gidenlerin arasında, Türk toplumu “göç” kavramıyla geniş ölçüde ancak 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tanışmış ve bu  tanışıklık bireysel ter-
cihlerden çok “toplum mühendisliği” olarak adlandırılan planlama faali-
yetleri ile gerçekleşmiştir. Başka bir deyimle “göç” bir devlet politikası 
unsuru olarak ele alınmıştır. Türkiye’nin toplumsal dokusunu büyük öl-
çüde değiştiren, Türkiye sınırları dışında etkinliği uluslararası ilişkiler ve 
örgütler yolu ile her gün duyulan göç hareketi, 1960’larda gelişen ekono-
mik sıkıntılar, işsizlik, döviz darlığı gibi etkenleri ortadan kaldırmak için 
düşünülen bir “demografik çözüm” olarak ortaya çıkmış ve hala devam 
etmektedir. Bugün dünyada 3,9 milyon Türk vatandaşının, 2,9 milyonu 
Avrupa’da, bunların 1,8 milyonunda   Almanya’da olduğu belirtilmektedir 
(ÇSGB, 2007:15).

Yapılan bir çalışmada, Nodhein-Westfallen eyaletlerinde yaşayan Türk  
ailelerin % 36.1’ inin il, %8.4’ünün ilçe, %55.5’inin ise köyden geldiği, 
%58.3’ünü ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. 1990 yılında yapılan bir 
diğer çalışmada ise dağılımı şöyledir : % 27`si nüfusu 5000`e kadar, % 
31`i nüfusu 5000 ile 50.000 arasında olan ve % 42`si ise nüfusu 50.000`de 
yukarı olan yerlerden gelmişlerdir. Ayrıca, bu işçilerin eğitim düzeylerinin 
de oldukça düşük olduğu, özellikle kadınlar arasında eğitimi olmayanların 
oranının ortalama % 24 olduğu, ve bu kadınlar arasında okuma yazma bil-
meyenlerin olduğu belirtmektedir. (Balgamış,1987, Demirbaş, 1990).   

Çok farklı sosyo-kültürel ortamdan gelen bu kişiler, sanayileşme ve sos-
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yal değişmenin ortaya çıkardığı şartları yaşamadan; bilgi, görgü, tecrübe 
bakımından belli bir yere gelmeden, göç ettikleri ülkelerde modernizasyo-
na açık, son derece hareketli bir havayla karşı karşıya kalarak kendilerini 
yabancı hissetmiş ve  dini, kültürel, değer yargılarını perçinleyen gruplar 
halinde yaşamaya başlamışlardır (Anar, 1991: 1071,Taştan, 1991: 1080).

Göç ile ailenin yaşadığı yerin değişmesi ailede değişime neden olmuş, 
ailenin tüm toplumsal ilişkileri değiştiğinden, bireyleri için yeni ve yük-
sek beklentiler yarattığı gibi, yeni değerlerin de kaynağı olmuştur. Göçün 
ilk yıllarında erkek ağırlıklı ve göreceli olarak orta yaş grubu içinde bu-
lunanlardan oluşan Türk nüfusu, aile birleşimi sonucu ve ilerleyen yıllar 
içinde doğal olarak daha heterojen bir yapıya ulaşmıştır. Öncelikle nüfu-
sun içindeki kadın oranı artmıştır. Bunun ötesinde aile birleşimleri ve ev-
lilikler yolu ile genç nüfusun oranı oldukça artmıştır(Bilen, Tarihsiz: 85, 
Kongar,1999: 587). 

Bireylerin beslenme alışkanlıklarını belirleyen en önemli etmen “kül-
tür” olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültür; aile, okul, cami, kilise gibi ku-
rumlar arcılığıyla bir kuşaktan diğerine aktarılan yaşama biçimi olarak ta-
nımlanabilir. İnsanların beslenme alışkanlıkları kültürlerinin bir parçasıdır. 
Beslenme alışkanlıklarını belirleyen önemli değişkenlerden birisi birey-
sel değişkenlerdir. Bireyin gelir düzeyi, mesleği, eğitim durumu yaşadığı 
yer değiştikçe beslenme alışkanlığı da buna paralel olarak değişmektedir. 
Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin beslenmelerindeki olumlu ve 
ya olumsuz değişiklileri saptamak, bunların nedenlerini belirlemek ve 
yeni çalışmalara ışık tutacak olması bakımından önemlidir. Almanya’da 
yaşayan Türk ailelerine verilen eğitimlerde, seminerlerde vb. tüm çalışma-
larda, araştırmanın sonuçları doğrultusunda, düzenlemelerin yapılmasına 
temel oluşturacaktır.

Almanya’da yaşayan ailelerin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi 
yönünde yapılan araştırmaların sayıca sınırlı olması, bu alanda yapılan 
araştırmaların çoğunluğunun geri dönen aileler üzerinde yapılmış olması 
araştırmanın önemini artırmaktadır. Ayrıca araştırmacının bu konuya ilgi 
duyması da konu seçiminde etkili olmuştur. 

Bu araştırmada; Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin beslenme du-
rumları incelenerek, ailelerin Türkiye’deki beslenme alışkanlıkları ile 
Almanya’daki beslenme alışkanlıkları arasında fark olup olmadığını tespit 
etmek, amaçlanmıştır.
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Araştırmanın Yöntem ve Araçları
Almanya’da yaşayan Türk aileleri üzerinde yapılan bu araştırma-

da, Almanya’ya gidilmeden önce ilgili kişi ve ailelerle ilişki kurulmuş, 
Almanya’da on yıldan fazla yaşayan Türk aileleri bu araştırmanın evreni-
ni oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Almanya’nın Bielefeld (62), 
Gütersloh (44), Hannover (10), Köln (18), Diesburg (8), Osnaburg (15), 
Berlin (3), Hamburg (12), Dortmund (7), Stutgart (5), Münster (9) ve Es-
sen (7) şehirlerinde yaşayan, Türkiye’den göç etmiş, toplam 200 aile oluş-
turmuştur.

Veriler, ailelerle yüz yüze görüşme tekniği ile bizzat araştırmacı tara-
fından Almanya’ya gidilerek, 2003 yılı şubat ayında toplanmıştır. Veriler 
önemli bir kısmı (104 aile) ailelerin evlerine konuk olunarak bizzat araş-
tırmacı tarafından doldurulmuştur. Verilerin bir kısmı ise, gönüllü ailelerde 
yapılan, kahvaltı ve akşam toplantılarında, toplu halde yine bizzat araştır-
macı tarafından, açıklamalar yapılarak  ve hafta sonlarında ailelerin hep 
birlikte bulundukları dernek, vakıf vb. mekanlarda, toplanmıştır.

Verilerin istatistiksel analizlerinde, araştırmanın amaçlarına uygun ki-
kare istatistiksel analizi kullanılmıştır (Karasar,1999). x2 uygulamalarında 
hiçbir hücrenin boş olmaması ve 5’nten küçük değerlerin % 20’yi geçme-
mesi gerekir. Bu durumda araştırma tekniğinin güvenirliği düşmektedir. x2  
uygulamalarında bu iki özelliğe dikkat edilmiştir. İstatistiksel çözümleme-
ler “Mikrosta” paket programı ile yapılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde, Almanya’ya göç etmiş Türk ailelerinin, beslenme alışkan-

lıklarındaki, değişimi saptamak amacıyla elde edilen bulguları yer veril-
miştir. 

Aileler Hakkında Tanıtıcı Bulgular
Bu bölümde, araştırma kapsamındaki aileleri tanıtıcı bulgular yer al-

maktadır. Aile bireylerinin doğum yerleri, yaşları, uyruğu, eğitim durumu, 
Türkiye’ye dönme isteği, sağlık sorunları  bu bölümde incelenmiştir.
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Tablo.1: Bireylerin Doğum Yeri, Uyruğu, Türkiye’ye Dönme İsteği

Doğum Yeri
Kadın    N=200 Erkek   N=184 Çocuk   N=259

S % S % S %

Türkiye 165 82,5 170 92,0 40 15,0

Almanya 35 17,5 14 8,0 219 85,0

Uyruğu

T.C 138 69,0 150 81,5 139 53,0

Almanya 54 27,0 29 15,7 120 47,0

Türk-Alm 8 4,0 5 2,8 - -

Türkiye’ye Dönme İsteği

Evet 91 45,5 92 50,0 95 37,5

Hayır 108 54,0 91 49,0 154 60,6

Kararsız 1 0,5 1 1,0 10 1,9

Aile bireylerinin doğum yerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Kadınların 
% 82.5’i ve erkeklerin % 92’sinin Türkiye’de doğduğu saptanmıştır. 
Çocukların ise % 85’i  Almanya doğumludur.

2007 yılı verilerine bakıldığında 1972 yılından 2005’e kadar toplam 
702.324 kişi Almanya vatandaşlığına geçmiştir (ÇSGB, 2007: 23).
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Tablo.2: Kadın ve Erkeklerin Yaş, Eğitim ve Çalışma Durumu

Yaşı
Kadın    N=200 Erkek    N=184

S % S %

20-altı 5 2,5 - -

21-28 48 24,0 23 12,5

29-36 55 27,5 62 33,6

37-44 33 16,5 35 19,1

45-52 23 11,5 23 12,5

53-60 30 15,0 21 11,4

61-68 5 2,5 18 9,9

69-Üstü 1 0,5 2 1,0

Eğitim Durumu

Okumaz-Yazmaz 9 4,5 2 1,0

Okur-Yazar 23 11,5 11 6,5

İlkokul 54 27,0 38 20,0

Ortaokul 28 14,0 28 15,0

Lise 59 29,5 72 39,0

Üniversite 27 13,5 33 18,5

Çalışma Durumu

İşçi 98 49,0 115 62,0

Memur 7 3,5 16 9,0

Emekli 11 5,5 20 11,0

Öğrenci 9 4,5 2 1,0

İşsiz 75 37,5 31 17,0

Araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin yaş durumları tablo 2’de göste-
rilmiştir. 21-28 yaş dilimleri arasında kadınların oranı % 24,0 iken erkek-
lerin oranı %12.5’tir. 53-60 yaş arasında bulunan erkek oranı (%15) kadın 
oranından (%11,4)  yüksektir.

Araştırma kapsamına giren ilkokul mezunu olan kadınların oranı %27, 
erkeklerin oranı ise % 20’dir. Lise mezunu olan kadınların oranından ve 
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erkeklerin oranı daha fazladır (% 29.5, % 39). Genel olarak son yıllar-
da Türk çocuklarının lise ve üniversiteye girme oranlarının geçmiş yıllara 
göre daha arttığı ve her geçen gün bu durumun daha da iyiye gideceği 
düşünülmektedir. Almanya’da 1995-96 öğretim yılında 20.631 Türk öğ-
renci yüksek öğrenime devam ederken, 2003-2004 öğretim yılında bu sayı 
24.448’e ulaşmıştır (ÇSGB, 2007: 35).

Araştırmaya katılan ailelerdeki kadınların % 37.5’i, erkeklerin ise %17’si 
işsizdir. Emeklilik oranlarına baktığımızda erkeklerin oranı, kadınların 
oranının iki katı durumundadır. Evli kadınların % 4.5’’i öğrenimlerine de-
vam etmektedir. Erkeklerin % 71’i, kadınların ise  % 52.5’i çalışmaktadır. 
31.12.2005 tarihi itibariyle Almanya’da işsiz yabancıların (672.317) oranı 
% 28.7’dir bunun % 32.5’i (210.821) Türklerdir. İşsiz Türklerin 126.927’si 
(% 60.2) erkek, 83.894’sı, (% 39.8) ise kadındır (ÇSGB, 2007: 28).

Bireyin beslenme alışkanlıkları ve yaşadığı çevre, bireyin sağlık sorun-
larıyla birebir ilişkilidir. Çocukluk döneminde kazanılan yanlış ve hatalı 
beslenme alışkanlıkları sonucu ileri yaşlarda çeşitli sorunlar ortaya çık-
maktadır. Bu bölümde Almanya’da yaşayan Türk ailelerin sağlık sorunları 
ve bu sorunların beslenmeden kaynaklanabilenleri incelenmiştir.

Tablo.3: Ailelerin Sağlık Sorunları

Sağlık sorunu varlığı ve 
sorunlar

Türkiye
N=168 Almanya N=188

S % S %

Hayır 139 82,7 107 56,9

Evet  (cevabınız evet ise hangisi 
olduğunu belirtiniz) 29 17,3 81 43,1

 Hipertansiyon 12 6,0 36 18,0

Kalp-damar 3 1,5 18 9,0

Mide 11 5,5 34 17,0

Şişmanlık 11 5,5 35 17,5

Barsak-kabızlık 11 5,5 19 9,5

Almanya’da yaşayan araştırmaya alınan Türk ailelerin sağlık sorunları Tab-
lo 3’te gösterilmiştir.  Türkiye’de yaşadıkları dönemde,  ailelerin % 17.3’ünde  
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sağlık sorunları mevcutken, Almanya’da bu oran % 43.1’lere tırmanmıştır. Ai-
lelerin % 1.5’i Türkiye’de iken Kalp-damar hastalıklarından şikayetçi olduk-
ları halde, Almanya’da  kalp-damar hastalıklarında artış görülmüş ve bu artış 
%9’lara ulaşmıştır.. Kalp-damar hastalıklarının oluşumunda çok çeşitli risk 
faktörleri vardır. Bunlar, kan basıncı, kan lipitleri, şişmanlık, diyabet, sigara, 
diyet, hareketsizlik, kalıtım, strestir(Baysal,1992: 5).

Ailelerde Türkiye’de yaşadıkları dönemde mide hastalıkları, şişmanlık 
ve barsak rahatsızlığı görülenlerin  oranları birbirinin aynıdır. Almanya’da 
yaşadıkları dönemde bu rahatsızlıkların görülme oranları sırasıyla %17, 
%17.5, % 9.5’tur. Hipertansiyon oluşmasında beslenme ve genetik özel-
liklerin yanı sıra vücut ölçüsü, fiziksel aktivite, sigara, alkol kullanımı ve 
stres gibi birçok değişkenin etkili olduğu bilinmektedir (Yağmur,1994: 
211). Ailelerin Türkiye’deki tansiyon rahatsızlıkları % 6’dan, Almanya’da 
% 18’e çıkmıştır. Almanya’daki çalışma koşulları, beslenme alışkanlıkları, 
fiziksel aktivitenin azalması ve stres bu artışın sebebi olarak düşünülmek-
tedir.

Ailelerin Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular
Nüfus ve göç hareketleri ailelerin yaşam biçimlerine, evlenme şekille-

rine, doğurganlık ve eğitim durumlarına, ekonomik yönden geçimlerine, 
beslenme alışkanlıklarına varıncaya kadar bir dizi değişiklikleri beraberin-
de getirmiştir (DPT, 2001: 113). Beslenme alışkanlıkları bireyin gerek be-
densel gerekse zihinsel sağlığını önemli derecede etkilemesi bakımından 
günümüzde tüm dünya ülkelerinde üzerinde son derece önemle durulan bir 
konudur. Bu bölümde Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailelerin beslen-
me alışkanlıklarına ilişkin bulgular tartışılacaktır.

Tablo.4: Ailelerin Sofra Düzeni ve Servis Alışkanlıkları,
Öğün Sayıları, Öğün Atlama Durumları

Ailelerin Sofra Düzeni ve 
Servis Alışkanlıkları         N=200

Türkiye Almanya X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Yer sofrası kullanılır. 86 114 11 189 74.52 .000

Yemek masası kullanılır. 141 59 189 11 38.25 .000

Sofraya hep beraber oturulur. 186 14 200 0 12.50 .000
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Erkekler önce yer. 13 187 0 200 11.44 .000

Kadınlar önce yer. 1 199 0 200 - -

Tek kaptan yemek yenir 56 144 13 187 30.89 .000

Herkes ayrı kaptan yer. 144 56 187 13 30.89 .000

Kadının Eğitim Durumu Lise ve Üstü Olan Ailelerin Sofra Düzenleri ve  Servis Alışkanlıkları N=86

Türkiye Almanya
X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Yer sofrası kullanılır. 16 70 3 83 8.52 .003

Yemek masası kullanılır. 75 11 83 3 3.81 .050

Sofraya hep beraber oturulur. 74 12 86 0 10.84 .000

Erkekler önce yer. 3 83 0 86 1.35 .244

Kadınlar önce yer. 0 86 0 86 - -

Tek kaptan yemek yenir 12 74 3 83 4.67 .030

Herkes ayrı kaptan yer. 82 4 83 3 - -

Kadının Eğitim Durumu Ortaokul ve Altı Olan Ailelerin Sofra Düzenleri ve 
Servis Alışkanlıkları N=114

Türkiye Almanya X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Yer sofrası kullanılır. 70 44 8 106 72.51 .000

Yemek masası kullanılır. 66 48 106 8 36.00 .000

Sofraya hep beraber oturulur. 112 2 114 0 .504 .477

Erkekler önce yer. 10 104 0 114 8.47 .003

Kadınlar önce yer. 1 113 0 114 - -

Tek kaptan yemek yenir 44 70 10 104 26.42 .000

Herkes ayrı kaptan yer. 62 52 104 10 37.23 .000
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Tablo 4’ün Devamı

Ailelerin Öğün Sayısı          N
=200                                        

Türkiye Almanya
X2 

değeri P
Evet Hayır Evet Hayır

Bir öğün 1 199 14 186 9.97 .001

İki öğün 15 185 86 114 64.90 .000

Üç öğün 167 33 99 101 50.37 .000

Dört öğün 11 189 1 199 6.95 .008

Beş öğün 6 194 0 200 4.23 .039

Ailelerin Öğün Atlama Durumları       N=200

Evet 38 162 126 74 78.22 .000

Hayır 188 12 77 123 135.2 .000

Bazen 25 175 48 152 8.11 .004

Ailelerin Atladıkları Öğün Durumları      N=200

Sabah 9 191 59 141 42.54 .000

Öğlen 50 150 114 86 41.01 .000

Akşam 3 197 11 189 3.62 .056

Kadının Eğitim Durumu  Ortaokul ve Altı Olan Ailelerin  
Atladıkları Öğün Sayıları        N=114

Sabah 7 107 22 92 7.74 .005

Öğlen 25 89 40 74 4.21 .040

Akşam 1 113 5 109 1.541 .214

Kadının Eğitim Durumu Lise ve Üstü Olan Ailelerin 
Atladıkları Öğün Sayıları         N=86

Sabah 2 84 22 64 17.48 .000

Öğlen 15 71 45 41 21.52 .000

Akşam 1 85 4 82 .820 .364
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Ailelerin sofra düzeni ve servis alışkanlıkları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo incelendiğinde ailelerin Almanya’da sofraya hep birlikte oturdukları 
görülmektedir. Ailelerin Türkiye’de yaşadıkları dönemde 13 ailede erkek-
lerin kadınlardan önce yemek yedikleri saptanmıştır. 

Türkiye’de yemek masasında yemek yiyen ailelerin oranı (141 aile) 
Almanya’ya gidince artmıştır(189 aile).

Ketter, Almanya’da yaşayan göçmen ailelerinin değişik çalışma saatleri 
nedeniyle daha az bir araya geldiklerini ve daha az öğünü birlikte paylaş-
tıklarını, akşam yemeğinin ana öğün olduğunu, yer sofrasının yerini az da 
olsa sehpa gibi farklılıklara rağmen, masaya bıraktığını, yemeğin ise çatal, 
bıçak,  kullanılarak yenildiğini belirtmiştir (Ketter,1988: 99).

Kadının eğitim durumu lise ve üstü olan ailelerin Türkiye’deki yaşam-
ları ile Almanya’daki yaşamları arasında, sofra düzenleri ve servis alış-
kanlıklarında, yer sofrası ile masa kullanımı arasında istatistiksel açıdan 
önemli bir fark vardır (P< 0.05). Yemek masasının kullanımı, Türkiye’ye 
(75 aile) göre, Almanya’da (83 aile) artmıştır. Ancak erkeklerin önce ye-
mek yediği aile sayısı 3 iken Almanya’da hiç kalmamıştır.

Kadının eğitim durumu ortaokul ve altı olan ailelerin Türkiye’deki ya-
şamları ile Almanya’daki yaşamları açısından, sofra düzenleri ve servis 
alışkanlıklarında, yer sofrası ile masa kullanımında ve tek kaptan yemek 
yenilmesinde, istatistiksel açıdan önemli bir fark vardır (P< 0.05). Ailele-
rin yer sofrasını kullanımlarının Türkiye’deki (70 aile) sayısı Almanya’da 
(8 aile) sayısından oldukça düşmüştür. Türkiye’de sofraya hep birlikte otu-
ran ailelerin sayısı (112 aile),  Almanya’da iki katına (114 aile), çıkmıştır.

Yapılan bir araştırmada, yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin % 74.5’i 
yemeklerini masada ve  % 52.7’si ise ayrı kaplarda yedikleri belirlenmiştir 
(Işık,1998). Almanya’da yapılan bir araştırmada da benzer sonuçlar alın-
mıştır (Gözaydın, 1982: 177).

Aileler Türkiye’de yaşadıkları dönemlerde, genellikle (167 aile) üç 
öğün yemek yemektedirler. Ailelerin göçten sonra Almanya’da ise yak-
laşık yarısı (99 aile) üç öğün yemek yemektedir. Almanya’da öğün sayısı 
açısından (86 aile) iki öğünde artış olmuştur.  Işık  yaptığı araştırmasında 
Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapmış ailelerin çoğunluğunun günde üç 
öğün yemek yediklerini saptamıştır (Işık, 1998).

Ailelerin öğün atlama durumları Tablo 4’te gösterilmiştir. 188 aile 
Türkiye’de öğün atlamamaya özen göstermektedir. Ancak 126 ailelerin 
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Almanya’da öğün atladıkları belirlenmiştir. Ailelerin Türkiye ve Almanya 
öğün atlama durumları karşılaştırıldığında  anlamlı bir fark görülmektedir 
(P<0.05).

Türkiye’de ailelerin yaklaşık dörtte biri öğle yemeğini atlarken 
Almanya’da dörtte üçüne yakını öğle yemeğini atlamaktadır. Ailelerin 
Türkiye (9 aile) ile Almanya (59 aile) arasındaki sabah öğününü atlama 
oranları incelendiğinde Almanya’da  altı kat kadar daha fazla atlandığı gö-
rülmektedir. Aralarındaki fark anlamlıdır (P<0.05). Hem Türkiye’de hem 
de Almanya’da akşam yemeğini atlayan aile sayısında biraz artış izlense 
bile,  akşam yemeğine oldukça önem verilmektedir.

Tablo 8’de eğitim durumu lise ve üstü ve orta okul ve altı  olan ailelerin 
öğün atlama durumları görülmektedir. Ailelerin sabah ve öğlen öğünleri-
ni atlamaları Türkiye’ye göre Almanya’da daha da artmıştır. Aralarındaki 
fark ise istatistiksel açıdan önemlidir (P<0.05). Ailelerin akşam öğününü 
atlama durumlarında ise önemli bir farklılık yoktur. Ailelerin eğitim du-
rumlarına göre oluşturulan gruplarda da ayrı ayrı öğün atlama durumların-
da önemli bir değişim gözlenmemiştir.

Tablo.5: Ailelerin Besin İhtiyacını Karşıladıkları Yerler

Ailelerin Besin İhtiyacını Karşıladıkları Yerler  
N=200

Türkiye Almanya 

S % S %

Pazar 179 89,5 74 37,0

Bakkal 175 87,5 150 75,0

Süpermarket 111 55,5 190 95,0

Hipermarket 28 14,0 106 53,0

Ailelerin besin ihtiyacını karşıladıkları yerler Tablo 5’te gösterilmiş-
tir. Türkiye’de ailelerin % 89.5’i besin ihtiyacını pazarlardan ve % 87.5’i 
bakkallardan karşıladıklarını, Almanya’da ise % 95’i süpermarketlerden 
alışveriş yaptıklarını belirmişlerdir. Almanya’ da besinlerin alınmasında, 
ailelerin % 53’ü Türk bakkallarını tercih etmektedir. Ayrıca ailelerin, daha 
ekonomik olması nedeniyle de % 37’si ise,  pazarı seçmektedirler.
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Tablo.6. Yemeklerde Sos ve Baharat Kullanma Durumları

Yemeklerde Sos Kullanma Durumları 
Türkiye 
N=187

Almanya 
N= 189

S % S %

Kullanmayan     84 44,9 43 22,7

Kullanan                            103 55,1 146 77,2

Yemeklerde Baharat Kullanım Durumları
Türkiye 
N=200

Almanya 
N= 198

S % S %

Kullanmayan     14 7,0 9 4,5

Kullanan                            186 93,0 189 95,4

Tablo 6’da ailelerin yemeklerde sos ve baharat  kullanım durumları 
incelenmiştir. Türk mutfağında yemekler, bol salçalı (soslu) yapılmakta-
dır (Bodur,1991: 188).  Türkiye’de (cevap vermeyenler katılmadan) aile-
lerin % 44.9’u sos kullanmadığını belirtirken, Almanya’da ise % 77.2’si 
yemeklerde sos kullandığını belirtmiştir. Soslar günümüzde yaygın olan 
mutfaklarda kullanılmaktadır. Bu mutfakların dünyaya yayılmalarında bü-
yük görevleri vardır (Yaman, 2002: 73).

Türk mutfağında taze domates veya salçası sos olarak sık kullanılır-
ken yabancı mutfak kültüründe diğer sosların önemli bir yeri vardır. An-
cak son yıllarda mayonez, beşamel sos gibi soslar mutfağımıza girmeye 
başlamıştır. Avrupa ülkelerinde yaşayan ailelerimizde ve özellikle orada 
doğmuş yeni kuşağın yemekle birlikte sos kullanımları özellikle mayonez 
tüketimine alışmaları gibi bir takım beslenme alışkanlıkları kazandıkları 
gözlenmiştir (Işık, 1998).

Ailelerin yemeklerde baharat kullanım durumlarını incelediğimizde 
Almanya’da yaşayan aileler, yemeklerde baharat kullanmayı Türkiye’de 
olduğu gibi devam ettirdikleri görülmektedir.

Baharatların yiyeceklerde tat, ekşime ve yanmalarında kullanıldığı gibi 
dinlendirici, sakinleştirici ve bazı yiyeceklerin saklanmasında antibakteri-
sid etkileri de bulunmaktadır (Yaman, 2002: 63).
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Tablo.7: Ailelerin Yemek Yapımında Kullandıkları Yağlar

Ailelerin Yemek Yapımında Kullandıkları Yağlar 
N=200

Türkiye Almanya 

S % S %

Ayçiçek ve diğer sıvı yağlar        160 80,0 166 83,0

İç yağı 32 16,0 12 6,0

Margarin  126 63,0 143 71,5

Tereyağı  118 64,0 113 56,5

Zeytinyağı 96 48,0 152 76,0

Almanya’da yaşayan Türk ailelerin yemek yapımında kullandıkları yağ 
türleri Tablo 7’de gösterilmiştir. İnsan sağlığı açısından oldukça tehlikeli olan 
iç yağı kullanımı göçle azalmıştır. Türkiye’de ailelerin % 16’sı Almanya’da 
ise % 6’sı iç yağı kullanmaktadır.  Yağ kullanımında bir diğer  olumlu gelişme 
ise zeytinyağında görülmektedir. Türkiye’de ailelerin % 48’i zeytinyağı tü-
ketmekte iken,  Almanya’da % 76’sı tüketmektedir. Bunun yanı sıra margarin 
kullanımı Türkiye’deki ailelerde  % 63 iken, Almanya’da % 71,5’dir.

Tablo.8: Ailelerin Yemek Pişirmede Kullandıkları Yöntemler (%)

Yöntemler

TÜRKİYE’DE ALMANYA’DA 

Her
Gün

Haftada
Birkaç

Haftada
Bir

15’de
Bir

Ayda
Bir Hiç Her

Gün
Haftada
Birkaç

Haftada
Bir

15’de
Bir

Ayda
Bir Hiç

Haşlama 17,1 33,1 22,4 10,1 10,1 6,9 10,6 30,3 20,7 14,8 18 5,3

Izgara 2,8 28,9 22,1 20,4 17,6 7,9 1,6 15 26,6 24,4 26,6 5,5

Fırında Pişirme 4,4 35,1 32,4 11,1 8,3 8,3 6,2 43,9 32,9 12,5 4,1 0

Yağda kızartma 5,4 38,7 31,1 15,8 4,3 4,3 2,6 25,5 33,5 21,8 11,1 5,3

Susuz pişirme 1 8,3 11,1 6,9 4,8 67,1 5,5 15,8 22,7 6,8 15,1 33,7

Tencere yemeği 68,4 20,4 5,2 0 1,7 4 57,5 30,1 8,9 1 1,6 1

Tablo 8’de Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin % 75’inin her gün ten-
cere yemeği yaptığı görülmektedir. Türkiye’de yaşadıkları dönemde ise 
% 68.4’ü her gün tencere yemeği yapmaktadır. Ailelerin % 67.1’i susuz 
pişirme yöntemini Türkiye’de yaşadıkları dönemde hiç kullanmaz iken 
Almanya’da ise  ailelerde bu oran % 33.7’ye çıkmıştır. 

Haşlama, besinleri bol su içinde, yağsız ya da kendi yağı ile pişirme 
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olarak tanımlanabilen en sağlıklı pişirme yöntemidir (Gümüş,2002:20). 
Ailelerin Türkiye’de 17.1’i haşlama yöntemini her gün kullanırken, 
Almanya’da ancak % 10.6’sı her gün kullanmaktadır. Pişirme yöntem-
lerinden ızgara yönteminde pişirme süresinin kısa tutulması önemlidir. 
Çünkü,ızgara üzerindeki yiyeceğin hem nem oranı düşmez, hem de sert-
leşme, kuruma, yanma meydana gelmez (Gümüş, 2002: 21).

Almanya’da yaşayan Türk aileleri Türkiye’den göç etmeden önce % 
28.9’u ızgarayı her hafta birkaç defa yaparken, Almanya’da % 15’i hafta-
da birkaç defa yapmaktadır. Ailelerin % 38.7’si yağda kızartma yöntemini 
Türkiye’de haftada bir defa yapmaktadır. Almanya’da ise % 25.5’i haftada 
bir defa yaparak bu yöntemi daha az kullanmaya yönelmişlerdir. Bu pişir-
me yönteminde kızartma yağının sıcaklık derecesi ve kızartma yapılarak 
kaba yağın konulmaması önemlidir (Gümüş,2002;20).

Tablo.9: Ailelerin Türkiye’de ve Almanya’da Kışlık Besinleri Ha-
zırlama Durumları

Kışlık besinler N=200
Türkiye Almanya  

S % S %
Bulgur 85 42,5 36 18

Erişte 101 50,5 45 22,5

Kavurma 84 42 38 19

Konserve 77 38,5 34 17

Pekmez 55 27,5 17 8,5

Reçel ve marmelat 113 56,5 50 25

Salça 113 56,5 35 17,5

Sebze ve meyveleri dondurma 44 22 98 49

Sebze ve meyveleri kurutma 98 49 28 14

Tarhana 92 46 25 12,5

Turşu 146 73 121 60,5

Yaprak 101 50,5 40 20

Ailelerin Türkiye’de ve Almanya’da kışlık besinlerinden hangilerini 
hazırladıkları Tablo 9’da gösterilmiştir. Ailelerin çoğunluğu bulgur, erişte, 
reçel, marmelat, salça, sebze ve meyveleri kurutma, turşu, yaprak gibi kış-
lık yiyecekleri evlerinde hazırlamaktadır. Almanya’daki yaşamlarında ise 
sadece sebze ve meyveleri dondurarak saklayanların sayısı artmış, diğer-
leri azalmıştır. Bu azalmanın sebebi yiyeceklerin hazırlığının uzun zaman 
alması, malzemelerin bulunmaması, güneşin az olması, Almanya’daki 
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yiyecek-içecek çeşidinin bol olması, ailelerin alım gücünün yükselmesi 
olabilir. Tüm bunların yanı sıra Almanya’da bunların yapılmamasının bir 
nedeni de Türkiye’den tatil dönüşü bu yiyeceklerin getirilmesi olabilir. Gö-
zaydın (1982: 177) çalışmasında; tatlı, ekşi veya acılı tarhana, bulgur, do-
mates veya kırmızı biber salçası kurutulmuş dolma biber, patlıcan, bamya, 
Karadeniz kıyılarında “lobiye”  denilen bir tür iç fasulye, sumak, peynir, 
çökelek ve bazı özel baharat cinslerinin Almanya’ya işçilerimiz tarafından 
Türkiye’den götürüldüğünü belirtmiştir. 

Tablo.10: Ailede Bireylerin Yemek Yapma Durumları

Aile Bireyleri  N=200 Türkiye Almanya 

S % S %
Kadın 175 87,5 175 87,5

Erkek 16 8 54 27

Çocuk 24 12 29 14,5

Kayınvalide 16 8 11 5,5

Gelin 26 13 18 9

Tablo 10’da ailelerde yemeği hazırlayan kişiler ve oranları görülmek-
tedir. Türkiye’de ve Almanya’da kadınların yemek yapım oranları değiş-
memiştir. Her ikisinde de diğer aile bireylerinden daha fazla oranda yemek 
yapımında etkindirler. Geleneksel Türk Aile yapısındaki kadının görevle-
rinden biri olarak düşünülen yemek yapımı Almanya’da değişen aile ya-
pısına rağmen devam etmektedir. (Sanay, 1991: 1081, Tezcan, 1982:113). 
Almanya’da değişen aile yapısında erkekler, özellikle erkekler da  mutfa-
ğa girmişlerdir. Tablo 15’te de görüldüğü gibi Türkiye’de erkeklerin % 
8’i yemek yaparken, Almanya’da bu oran % 27’ye çıkmıştır. Türkiye’de 
yemeği ailelerin % 8’inde kayınvalide % 13’ünde  gelin hazırlarken, 
Almanya’da kayınvalide ve gelinin daha da az oranlarda yapmasının nede-
ni, Almanya’da geniş ailenin azalması, çekirdek ailenin çoğalması olabilir. 
Bilindiği gibi geniş ailede kayınvalide ile gelin, tüm ailenin hep birlikte 
otururken, çekirdek ailede sadece anne, baba ve çocuklar bir arada otur-
maktadır( Yazıcıoğlu,1996;76).

Almanya’da yaşayan Türk ailelerin ev dışında yemek yeme durumlarını 
incelediğimizde, ayda bir defa dışarıda yemek yiyenlerin oranı Türkiye’deki 
orandan (% 18,6) fazladır(% 32,4). Ailelerin Türkiye’deki yaşadıkları dö-
nemde, % 35.4’ü dışarıda hiç yemek yememekte iken, Almanya’da ise  bu 
oran % 23.1’e düşmektedir.  
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Özel Günlerde Yapılan Özel Yemekler ve Konuklara İkrama İliş-
kin Bulgular

Türklerde düğün, bayram, davetler gibi özel günlerin önemi büyüktür. 
Özel günlerde konuklara da her zaman pişirilmeyen, özel beceri gerektiren 
ve uzun zaman alan yemekler özenle hazırlanarak ikram edilir (Baysal, 
1990: 81).

Almanya’da yaşayan Türk ailelerinin bayram, düğün gibi özel günler-
de özel yemek yapma durumlarını incelediğimizde Ailelerin (cevapsız-
lar katılmadı) % 86.6’sı Türkiye’de, % 75’i de Almanya’da özel günler-
de, özel yemekler yapmaktadırlar. Özel günlerde, özel yemekler yapımı 
Türkiye’den, Almanya’ya göçten sonra azalmıştır. Bunun nedeni, ailelerin  
çalışma koşulları, özel günlerde izinli olmamaları, çevrelerinde Türk Aile-
lerin az olması ve günümüzde özel yemek yapmayı gerektiren bu günlere 
yeterince önem verilmemesi gibi nedenler olabilir.

Türk toplumunda misafir geldiği zaman ağırlanması, toplumun en zen-
gininden, en fakirine kadar, çok önemsenir. Konuklara, hamur işleri başta 
olmak üzere, yapımı çok zor olan, emek isteyen yiyeceklerin hazırlanması 
misafirperverliğin bir göstergesidir (Işık, 1998).

Tablo.11: Konuklara İkram Edilen Besinler

Besinler  N=200
Türkiye Almanya 

S % S %

Bisküvi 147 73,5 135 67,5

Pasta-börek 149 74,5 179 89,5

Çikolata 49 24,5 162 81

Şeker 87 43,5 125 62,5

Çay 183 91,5 188 94

Türk Kahve 118 59 87 43,5

Yabancı kahve 66 33 168 84

Kolalı içecek 84 42 130 65

Meyve suyu 65 32,5 159 79,5

Ayran 136 68 92 46

Alkollü içecek 53 26,5 90 45

Tablo 11’de Almanya’da yaşayan Türk Ailelerinin konuklara ikram et-
tikleri besinlere ilişkin durumları görülmektedir. Konuklarına Almanya’da, 
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Türkiye’de ikram ettikleri tüm yiyecekleri ikram edenler olduğu görülmek-
tedir. Ancak bazı yiyecekleri ikram edenler azaltmıştır. Türk kahvesinin 
yerini yabancı kahve almaya başlamıştır. Bisküviyi Türkiye’de ailelerin 
% 73.5’i konuklarına ikram ederken Almanya’da,  % 67.5’i ikram etmek-
tedir. Ailelerin % 26.5’i   konuklarına Türkiye’de alkollü bir içecek ikram 
ederken, bu oran  Almanya’da  %45’i ulaşmıştır. Almanya’da ailelerin % 
65’i, Türkiye’de ise % 42’si kolalı içecekleri ikram etmektedir. 

Ayranın ikram edilmesi ise Türkiye’de ailelerin % 68’inde, Almanya’da 
ise % 46’sında görülmektedir. Geleneksel bir davranış olarak Türk Toplu-
mu, konuk ağırlamayı ve ikramı sever. Bu geleneksel davranış, yut dışında 
yaşayan vatandaşlarımız tarafından özel günler düzenleyerek, konuklara 
çeşitli yiyecek ve içecekleri ikram edilerek sürdürülmektedir (Gözaydın, 
1982: 177).

Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma sonucunda aşağıda özetlenen  sonuçlar elde edilmiştir.

Almanya’da yaşayan Türk  ailelerinde kadınların ve erkeklerin yaşları 
çoğunlukla 29’la 36 yaş  arasıdadır. Türk  ailelerinin Almanya’ya ilk göç-
lerinden bu güne gelindiğinde artık Almanya’da ikinci hatta üçüncü kuşak 
Türk aileleri bulunmaktadır. Bu ailelerde  Alman vatandaşlığına geçişler 
artmıştır. Kadınlarının  oranı (% 26), Alman vatandaşlığına geçmede er-
keklerden (% 15,7) daha çoktur. Aile bireylerindeki işsizlik oranları ciddi 
boyutlardadır. Kadınlarının % 37,5’i, erkeklerin ise % 17’si işsizdir. 

Almanya’da yaşayan Türk  ailelerinin sofra düzeni ve servis alışkanlık-
larında önemli değişiklikler saptanmıştır. Aileler yemeklerini, Türkiye’de 
(86 aile)  yer sofrasında yerken, Almanya’da (11 aile) yer sofrasını terke-
dip, çoğunlukla (189 aile) masada, aynı kaptan yemek yerine, ayrı kaplar-
da, ve aile bireyleri hep birlikte, yemektedirler. Bazı ailelerde yemek ma-
sası yerine sehpalar kullanılmaktadır. Aileler öğün sayılarını üç öğünden, 
iki öğüne dönüştürerek, genellikle sabah ve öğlen öğünleri atlanmaktadır. 
Aile bireyleri çalışma koşulları nedeniyle ancak akşam yemeklerinde bir 
arada olmakta bu nedenle, akşam yemeği aileler tarafından atlanmamak-
tadır.

Aileler besin ihtiyaçlarını çoğunlukla süpermarketlerden (% 95)  ve 
Türk  bakkallarından (% 75) karşılamaktadırlar. 

Almanya’da yaşayan Türk  ailelerinin yemek pişirme yöntemleri ge-
nelde değişmemiştir. Az da olsa ızgara yemekleri azalırken, fırında pişir-
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me artmıştır. Ailelerin % 67,1’si susuz pişirme yöntemini Türkiye’de hiç 
kullanmazken, Almanya’da %15,8’i haftada birkaç defa,  % 22,7’si ise 
haftada bir defa kullanılmaktadır. Yemeklerde kullanılan yağlardan iç yağ 
ve tereyağı kullananlar azalırken, zeytinyağı kullanan artmıştır. Aileler-
den  yemeklerinde baharat kullananları pek değişmemiş, sos kullananlar 
ise  artmıştır.

Almanya’ya göç eden Türk aileleri, Almanya’daki yaşam koşulları ne-
deniyle, evlerinde  kışlık besinleri hazırlayanlar genelde azaltmışlardır. 
Sebze ve meyveleri donduranlar Türkiye’ye göre artmıştır. 

Göçle birlikte ailenin yapısındaki değişiklikler, kadının ailede yemek 
yapma durumunu pek etkilememiştir. Ancak erkeklerin yemek yapma 
oranları artmıştır.

Türk toplumunun, göçe rağmen Almanya’da konuklara ikramlarında 
önemli değişiklikler görülmekte, özellikle, çikolata, yabancı kahve, kolalı 
içecekler, meyve suyu ve alkol ikram edilmektedir. Özel günlerde, özel 
yemeklerin yapımı da Almanya’da ailelerin % 75’inde devam  etmektedir. 
Ancak Türkiye’deki kadar (% 86,6) önem verilmemektedir.

Nüfus ve göç hareketleri aileni yaşam biçimine, aile yapısına, eğitim 
durumuna, sağlık durumuna değin bir dizi değişiklikler meydana getirir-
ken, beslenme alışkanlıklarını da etkilemiş, değiştirmiştir.

Bu araştırma sonunda aşağıdaki öneriler getirilebilir:
1. Bu araştırma sınırlı bir alanda yapılmış olup daha geniş bir alanda ça-

lışma yapılabilir. Sadece Almanya değil, diğer Avrupa ülkelerindeki Türk-
leri de, içine alan, beslenme kültürleri, alışkanlıkları, yurt dışındaki Türk 
yiyecek-içecek sektörü, gibi konularını içeren daha kapsamlı bir araştırma 
yapılabilir.

2. Almanya’daki vatandaşlarımız için Almanya’ya gönderdiğimiz Türk 
öğretmenlerimizin beslenme kültürümüzü Almanya’da yaşayan yeni ku-
şaklara aktarabilmesi için yeterli bir beslenme eğitimden geçirilip daha 
sonra  gönderilebilirler. 

3. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’da Türk Mutfağı Türk ai-
leler tarafından, Türk Restoranları  ile tanıtılmaktadır. Ancak ailelerin bu 
konudaki yetersiz bilgileri nedeniyle bazı sorunlar yaşamaktadırlar. Bu 
alanda bu sorunları saptamak ve çözümler bulmak amacıyla bir araştırma 
yapılabilir. 
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