
 

 Eski Federal Almanya Cumhuriyetinde (BRD) çeşitlilik 
 
Birlikte-yaşamada çeşitlilik 
 

Federal Almanya Cumhuriyeti (BRD) 23 Mayıs 1949'dan beri varlığını 

sürdürmektedir. 

Temel Kanun o günden beri yürürlüktedir. 

Almanya böylelikle 

demokratik ve sosyal bir ülke olarak tanınmaktadır. 

Yani insanlar burada 

önemli olan özgürlüklere ve haklara sahiptir. 

Birlikte-yaşamada çeşitlilik 

bu nedenle her yerde mümkündür. 

 

BDR'nin ilk zamanlarında  

ticaret çok gelişti. 

Ama aynı zamanda işçiler de kayıptı. 

BRD 1955'ten itibaren 

birçok işçi yurt dışından Almanya'ya 

devraldı. 

Bu isçiler geçici olarak kalacaklardı. 

Ve Almanlarla birlikte yaşamadılar. 

(1949 – 1990) 
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Bu yüzden onlara misafir işçi deniliyordu. 

1960 ve 1970 arasında insanlar dünya çapında 

çeşitli görüşlerini dile getirdiler. 

Sokaklara döküldüler ve 

birlikte yaşamada çeşitlilik talep ettiler. 

Bunun için gösteri yapmak denir.  

 

BDR'de o zamanlar birçok genç insan  

gösteride bulundu. 

Daha fazla çeşitlilik istediler. 

Talep ettikleri aynı zamanda 

ülkedeki tüm insanların 

kötü Nazi dönemiyle daha fazla ilgilenmeleri oldu. 

Buna '68 hareketi deniyor. 

Onların sayesinde,  

Almanya'da insanlar daha özgür ve daha çeşitli olarak 

birlikte yaşamaya başladılar.  

 

       Ailede kadın ve erkeğin görevleri 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin Temel Yasasında söyle buyuruyor: 

Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. 
 



 

 

Ama ayni zamanda BRD'de erkek ve kadının aile içeresinde olan görevlerinin 

nasıl olması gerektiğini anlatıyor: 

 Bir ailede tek başına koca karar verir. 

 Ev işlerini kadın yapmak zorundadır. 

 Kadının kendine ait parası olmamalıdır. 

Bu kural çok uzun bir dönem Almanya'da aile hayatını belirlemiştir. 

Haksızdı!!! 

Temel Kanuna aykırıydı. 

1968 hareketinin halkı bunun, yani adaletsiz görev dağılımını kaldırılmasını 

talep etti. 

1970'lerde ve 1980'lerde birçok kadın 

daha özgüvenli ve bağımsız hale geldi. 

 

Aşk hayatı 

 

Federal Almanya Cumhuriyeti'nin temel yasasında 

Nazi dönemine ait 175. Paragraf uygulanmaya devam etti. 

Erkekler arasındaki aşk 

hala yasaktı. 

1950'den 1965'e kadar ülke  
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45 bin eşcinsel erkeği 

hapshanede mahkum eti. 
 

'68 hareketinin insanları 

değişiklik talep etti. 

Giderek daha fazla eşcinsel erkek ve kadın hakları için savaştı. 

1969'da Almanya bu nedenle 175. Paragrafı değiştirmiştir. 

Ancak eşcinsellik 1994 yılına kadar suçtu. 

Almanya'da bazı insanlar eşcinsellik hakkında 

hala kötü bir fikre sahipti ve eşcinselleri dışladılar. 

Aşk hayatında çeşitliliğe karşıydılar. 
 

 

sanat ve yaşam tarzı 

 

1960'larda kitaplar ve diğer sanatlar politik olarak sayılıyordu.  

Kadınların düşünceleri 

kamu sorunu haline geldi. 

Buna "kadın edebiyatı" denir. 

 

Müzik de zamanla değişti. 
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Diğer ülkelerin müziklerinden etkilendiler. 

Bu da müziği çeşitlendirdi. 

Radyoda ve televizyonda insanlar 

yeni müziği dinleyebildiler ve görebildiler.  

Sokak müzikleri ile çeşitli sanatçılar onların nasıl özel olduklarını gösterdi. 

 

Çevirmen/Übersetzerin: Tuğba Hantekin 

 
 


