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Takdim...
Abdullah EREN
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

Önceler� sadece fabr�kalarda 
�şç� olarak çalışan �lk nesl�, g�de-
rek başka meslek dallarında da �s-
t�hdam ed�leb�lecek becer�ler ka-
zanarak hayatın her alanında boy 

Evet 2021 yılındayız. Alman-
ya’nın davet�yle, 1961 tar�hl� �ş 
gücü anlaşması çerçeves�nde bu 
ülkeye g�den Türkler, göçün 60. yı-
lını kutluyor. Artık 4. nes�l olan Al-
manyalı Türkler, 60 yıllık az�m ve 
çalışkanlıkları sayes�nde bugün-
kü Avrupa Türklüğünün öncüsü 
oldular.

Anadolu’dan Almanya’ya uza-
nan ve hemen herkes�n gen�ş a�le-
s�nde rastlanan bu göç had�ses� 
hakkında k�taplar yazıldı, filmler 
çek�ld�, türküler söylend�. Ve yıllar 
yılları kovaladı.

ter�n�n hakkıyla kazandığı parayı, 
kend�s� zor durumda olsa dah� 
sevd�kler�ne göndermey� �hmal et-
med�. B�r müddet sonra tasarrufla 
b�r�kt�r�len paralarla mâlûm fir-
manın otomob�l� alındı, arkasına 
eş ve dostlar �ç�n hed�yeler konul-
du. Kapıkule’ye yaklaşınca nazlı 
nazlı dalgalanan al sancağı seyre-
den gözler yaşardı ve Sel�m�ye’n�n 
şehadet parmağı m�sal� m�narele-
r�nden okunan Ezan-ı Muham-
medî �le “Şükürler olsun Yâ 
Rabbî” sözü dudaklarda teren-
nüm ed�ld�. N�hayet�nde vatan 
toprağı öpüldü, memlekete ve 
cümle sev�lenlere olan vuslat ger-
çekleşt�. Zamanla memlekette 
“Alamancı” olarak adlandırılsalar 
da onlar gönül koymadı.

gösteren 2. 3. ve 4. nes�l tak�p ett�. 
Bu nes�ller �çer�s�nde üst düzey yö-
net�c�, müz�syen, yönetmen, dok-
tor, avukat, futbolcu veya edeb�-
yatçı olan ve Türk d�asporasını 
hakkıyla tems�l eden b�rçok k�ş� ye-
t�şt�. Günümüzde 3,5 m�lyon nü-
fusu olan Almanya’dak� Türk d�as-
porası, yaklaşık yarım m�lyon k�ş�-
ye �ş �mkânı sağlayan ekonom�k fa-
al�yetler�n yürütücüsü olmanın 
yanında, Almanya s�yaset�ne yön 
veren kurum ve kuruluşların eş�t 
vatandaşlık �ç�n mücadele eden 
üyeler� olarak karşımıza çıkıyor. 
Kurdukları s�v�l toplum kuruluş-
ları, Avrupa çapında her anlamda 
katılımı �fade ed�yor, örgütlü ve de-
mokrat�k b�r gücü tems�l ed�yor. 
Dışlanma, ırkçılık, as�m�lasyon ve 
benzer� tehd�tlere rağmen yarım 
asrı aşan b�r zaman zarfında par-
mak ısırtacak başarılara �mza 
atan Türk vatandaşları, Avrupa’da 
ve dünyada en fazla b�l�nen göç-
men topluluklarından b�r�n� vü-
cuda get�rm�şlerd�r. Bunun yanı 
sıra, göçmenl�k kavramına olum-
lu b�r bakış açısı da kazandırmış-
lardır.

Vurgulamak gerek�r k�, vatan-
daşlarımız yalnızca bulundukları 
ülkeye değ�l, ana vatanlarına da 
büyük fayda sağlamışlardır ve 
hâlâ sağlamaktadırlar. Alman-
ya’dak� ve Avrupa’nın d�ğer ülkele-
r�ndek� Türkler, uzun yıllar Türk�-
ye �ç�n öneml� b�r kaynak ve dışa 
açılan pencere olmuşlardır. 
Bugün �se Türk�ye, yurtdışındak� 
6,5 m�lyon nüfuslu d�asporasına 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayy�p Erdoğan’ın: “Nere-
de b�r Türk varsa orada olacak, on-
ların dertler�yle dertlenecek, se-
v�nçler�yle sev�neceğ�z” sözünü 
ş�ar ed�nen Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB), kuruluşundan bugüne 
kadar hayata geç�rd�ğ� faal�yetler-
le Almanya’dak� Türk d�asporası-
nın yanında oldu. S�yasal katılım, 
ana d�lde eğ�t�m, ırkçılık ve ayrım-
cılığa karşı faal�yetler�n yanı sıra 
kültür ve sanat etk�nl�kler� ve 
gençl�k buluşmaları �le Başkanlı-
ğımız, çalışmalarını hız kesme-
den devam ett�rmekted�r. Özell�k-
le bürokrat�k �şlemler�n kolaylaş-
tırılmasına önayak olan YTB, aynı 
zamanda genç vatandaşlarımızın 
öz güvenler�n�n ve kültürel k�m-
l�kler�n�n korunmasına da destek 
olmaktadır. Bu şartlar altında, Al-
manya’dak� ve Avrupa’nın d�ğer ül-
keler�ndek� vatandaşlarımızın ge-
lecekte daha büyük başarılara 
�mza atmaları desteklenmekted�r.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı, şartlar ne 
olursa olsun, bugün olduğu g�b� 
yarın da Almanya’dak� Türk d�as-
porasının yanında olmaya devam 
edecekt�r. Bu ves�le �le Almanya’ya 
�ş gücü göçünün 60. yılını kutlu-
yor, vefat eden büyükler�m�ze 
Allah’tan rahmet, hayatta olanla-
ra sıhhat ve selamet d�l�yorum.

esk�ye n�spetle çok daha fazla 
�mkân sunab�lmekted�r.

d�yerek 1961’de Konya’dan, Ada-
na’dan, Afyon’dan, Amasya’dan, 
Trabzon’dan, D�yarbakır’dan ve 
Anadolu’nun dört b�r köşes�nden 
helal rızık kazanmak �ç�n sıla has-
ret�n� göze alıp Almanya yoluna 
revan olan vatan evlatlarının h�ka-
yes� 60. yılında.

K�m� ana-babasını, k�m� eş ve 
çocuklarını, k�m� kavuşmak �ç�n 
gün saydığı yâr�n� ger�de bıraktı 
gurbet �ç�n. O vak�tler Türk�ye’n�n 
Avrupa’ya açılan kapısı olan S�r-

İlk nes�l büyük sıkıntılar çekt�, 
zor şartlar altında çalıştı. Yıllarca 
memleket�ne g�demed� ama alın 

kec� Garı, �çer�s�nde vuslat özle-
m�n�n der�n h�ss�yatını barındı-
ran �nsanımız �ç�n h�ç unutulma-
yacak b�r mekân oldu. Daha açık 
b�r �fade �le, bu uzun yolculuğun 
sembolü oldu. Buradan başlayan 
yolculuk Berl�n’de, Stuttgart’ta, 
Köln’de, Frankfurt’ta, Ham-
burg’da ve Almanya’nın n�ce şeh-
r�nde sona erd�.

“Almanya tren�nde gözler�m doldu
Tatlı hatıralarım sılamda kaldı
Gurbet elde acılarım, kes�lmez artık
Kader pençes�n�, bağrıma vurdu”
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m�n�n der�n h�ss�yatını barındı-
ran �nsanımız �ç�n h�ç unutulma-
yacak b�r mekân oldu. Daha açık 
b�r �fade �le, bu uzun yolculuğun 
sembolü oldu. Buradan başlayan 
yolculuk Berl�n’de, Stuttgart’ta, 
Köln’de, Frankfurt’ta, Ham-
burg’da ve Almanya’nın n�ce şeh-
r�nde sona erd�.

“Almanya tren�nde gözler�m doldu
Tatlı hatıralarım sılamda kaldı
Gurbet elde acılarım, kes�lmez artık
Kader pençes�n�, bağrıma vurdu”



Göç, Türkler�n tar�h�n�n 
hemen hemen her dönem�nde 
vuku bulan b�r unsur olmuş ve 
Türkler süreç �ç�nde Orta 
Asya’dan Anadolu’ya, Anado-
lu’dan Balkanlar’a göç edegelm�ş-
lerd�r. Bu göçler�n altında h�ç şüp-
hes�z çok sayıda neden yatmakta-
dır. Bu nedenler bazen savaşlar, 
bazen ekonom�k sıkıntılar, bazen 
de daha �y� b�r yaşam arayışı ol-
muştur. N�tek�m bu süreç bugün 
de devam etmekted�r.

Türkler�n tar�hler�ndek� büyük 
yoğunluğa sah�p göçlerden b�r� 
de Almanya'ya olmuştur. Bu 
göçün temel�, 30 Ek�m 1961 tar�-
h�nde Almanya’nın Bonn şehr�ne 
bağlı Bad Godesberg’de Türk�ye 
ve Almanya arasında �mzalanan 
b�r sözleşmeye dayanmaktadır. 
İk�nc� Dünya Savaşı’nda 7,7 m�l-
yon �nsanını kaybeden Almanya, 

H�ç şüphes�z �mzalandığı dö-
nemde böyles� b�r anlaşmanın her 
�k� taraf �ç�n de bell� yararları mev-
cuttu. Örneğ�n; Türk�ye, Alman-
ya’ya gönderd�ğ� �şç�ler �le hem 
car� açığını kapatmak hem de 
artan nüfusunun �şs�zl�k proble-
m�n� çözmek �stem�şt�. Almanya 
�se artan �şgücü �ht�yacına bell� 
oranda çözüm bulmuştu. Net�ce-

savaş sonrasında ülken�n yen�den 
�nşası ve ekonom�s�n�n kalkınma-
sı �ç�n gerekl� �ş gücü �ht�yacını dı-
şarıdan �şç� göçü alarak telafi 
etmek �stem�şt�r. Bu bağlamda �lk 
önce 1955 yılında İtalya �le, daha 
sonra İspanya ve Yunan�stan g�b� 
ülkeler �le sözleşmeler �mzalaya-
rak �ş gücü açığını kapatmaya ça-
lışmıştır. Net�cede Almanya, Tür-
k�ye’n�n taleb� üzer�ne benzer b�r 
�ş gücü anlaşmasını 1961 yılında 
�mzalamıştır.
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de bugün gel�nen noktada, Al-
manya’dak� Türkler�n Türk�ye’n�n 
ekonom�s�ne olan katkısının ol-
dukça bar�z olduğu görülmekte-
d�r. Hatta �dd�a edeb�l�r�z k�, Al-
manya’dak� Türkler�n Türk�ye eko-
nom�s�ne yaptığı katkıyı bugüne 
kadar h�çb�r uluslararası kalkınma 
ajansı Türk�ye �ç�n bu kadar etk�l� 
ve ver�ml� b�r şek�lde yapmamıştır.

Almanya’dak� Türkler�n duru-
mu sorunsuz b�r tablo da arz et-
memekted�r. Örneğ�n, Türk�-
ye’n�n Almanya �le yaptığı 1961 ta-
r�hl� anlaşmaya göre, Türk �şç�ler 
�k� yıllık rotasyon prens�b� �le Al-
manya’da çalışıp ger� dönecekler 
ve a�leler�n� Almanya’ya get�reme-
yeceklerd�. Fakat bütün göç hare-
ketler�nde olduğu g�b� süreç �ç�n-
de g�den�n ger�ye dönüşü pek 
mümkün olmadı. Dahası, 60 yıl 
önce çalışmak �ç�n Almanya’ya 

gelen Türkler dördüncü nesle 
ulaştı. Bunların b�rçoğu artık 
Alman vatandaşı konumundadır. 
Bu açıdan, Almanya’dak� Türkle-
r�n şu anda Türk�ye’ye ger� dönme 
�ht�maller� pek mümkün görün-
memekted�r.

O halde gel�nen noktada sorul-
ması gereken sorulardan b�r� şu 
olab�l�r: Yaklaşık yarım yüzyıldan 
ber� Almanya’da yaşayan ve mev-
cut durumda Almanya’dak� en 
büyük azınlık olan Türk d�aspora-
sının Almanya’dak� durumu ned�r? 
As�m�lasyon ve entegrasyon g�b� 
tartışmaların gölges�nde Alman-
ya’dak� Türkler�n ekonom�k ve sos-
yal konumu ne durumdadır?

Türkler�n Almanya’dak� konu-
muna geçmeden önce b�r göç-
men ülkes� olarak görüleb�lecek 
ABD’dek� duruma kısaca göz 
atmak, b�z�m �ç�n Almanya’nın du-

halde, ABD’dek� Musev�ler örne-
ğ�nde görüldüğü üzere; göçmen-
ler�n, toplumlarında etk�l� olab�l-
meler� �ç�n o toplumda etn�k veya 
d�nî anlamda baskın olmalarına 
gerek yoktur. B�r göçmen grup eğ�-
t�m, t�caret ve s�yaset alanlarında 
koord�nel� b�r b�l�nce sah�p oldu-
ğu takd�rde yaşadığı toplumda 
gayet etk�l� olab�lmekted�r. O 
halde tam bu noktada, ABD’dek� 
Musev�ler�n konumunu da d�kka-
te alarak, Almanya’dak� Türkler�n 
durumuna göz atab�l�r�z.

Almanya’da t�caret, s�yaset, 
b�l�m, sanat ve spor g�b� b�rçok 
alanda akt�f olan çok sayıda 
Türk’ün bulunduğu b�l�nmekte-
d�r. Fakat her ne kadar başarılı gö-
rüleb�lecek Türk �s�mler mevcut-
sa da kend� alanında başarılı 
Türkler�n oranının, Türkler�n Al-
manya’nın genel nüfusuna n�s-
petle oldukça az olduğu açıktır. 
Bu durum maalesef sadece söz ko-
nusu alanlarda değ�l, toplumun 
her alanında b�r gerçekl�kt�r. Ör-
neğ�n Türkler, resm� devlet da�re-
ler�nde veya medyada kend� 
nüfus oranlarında tems�l ed�lme-
mekted�rler. Fakat bu gerçeğe rağ-
men, gelecek adına üm�t veren ve 
Alman toplumunda kend� k�ml�k-
ler�n� koruyarak akt�f rol oynayan 
etk�n b�r Türk azınlık olduğunu da 
söyleyeb�l�r�z.

Türkler�n Almanya’dak� konu-
mu, z�kred�len duruma ek olarak 
bazı poz�t�f tablolar da arz etmek-
ted�r. Örneğ�n, Almanya’da 100 b�n 
c�varında Türk �ş �nsanı bulun-
maktadır. Bu �ş �nsanları 500 b�n k�-
ş�ye �ş �mkânı sunarak yaklaşık 50 
m�lyar Euro c�varında b�r ekono-
m�ye yön vermekted�rler. Benzer şe-
k�lde, eğ�t�m alanında da Türkler�n 
durumu gün geçt�kçe olumlu b�r 
şekle bürünmekted�r. Her ne kadar 

Türk kökenl�ler�n yen� kuşakları 
Alman vatandaşı olduğu �ç�n kes�n 
b�r rakam vermek zor olsa da hâl�-
hazırda farklı bölümlerde ün�vers�-
te okuyan Türkler�n sayısının orta-
lama 30 b�n olduğu söyleneb�l�r. 
Bu açıdan, yakın zamanda Türk kö-
kenl� Met�n Tolon’un Almanya’da 
Gött�ngen Ün�vers�tes� rektörlü-
ğüne yükselmes� Türkler�n eğ�t�m 
alanındak� başarılarına b�r göster-
ge olarak sunulab�l�r. Son olarak, t�-
caret ve eğ�t�m alanlarındak� üm�t 
vadeden bu ver�ler�n benzerler�n� 
medya, sanat ve daha farklı alan-
larda da görmen�n mümkün oldu-
ğunu bel�rtmek gerek�r.

D�ğer taraftan, bu g�b� poz�t�f te-
mayüller�n önünde b�r kısım yapı-
sal engeller de bulunmaktadır. Bu 
yapısal engeller�n b�r kısmı Alman 
devlet� ve toplumundan b�r kısmı 
da b�zzat Almanya’dak� Türk top-
lumunun �çsel problemler�nden 
kaynaklanmaktadır, d�yeb�l�r�z.

Alman devlet� ve toplumun-
dan kaynaklanan engeller�n ba-
şında z�hn�yet problem� gelmek-
ted�r. Türkler�n farklı b�r kültürel 
da�reye mensup olması, Alman 
devlet� ve toplumu açısından 
c�dd� b�r problem oluşturmakta-
dır. Bunun en somut gösterges�, 
Almanya’da Müslümanların en-
tegrasyonunu konu alan ve 
Alman hükümet� tarafından or-
gan�ze ed�len “İslam Konferan-
sı”nın (Deutschen Islam Konferenz) 
İç�şler� Bakanlığı tarafından yürü-
tülmes�d�r. Bu bakış açısı, Alman 
devlet�n�n Türkler� ve Müslüman-
ları toplum �ç�n b�r şans veya katkı 
olarak görmekten z�yade b�r “gü-
venl�k sorunu” olarak algıladığını 
göstermekted�r.

Bu bakış açısına sah�p k�ş�ler�n 
nezd�nde Türkler�n, uygun gör-
dükler� k�ml�kler�yle Almanya’ya 

rumunu ve farklılığını saptamak 
adına yararlı olab�l�r. B�l�nd�ğ� 
g�b�, ABD toplumunda farklı et-
n�k-d�nî unsurlar bulunmaktadır 
ve toplumdak� baskın unsur, top-
lumun yüzde 60’ını oluşturan Av-
rupa kökenl�lerd�r. D�ğer taraftan 
ABD toplumunun ger�ye kalanını 
yüzde 16 �le Lat�n/H�span�k kö-
kenl�ler, yüzde 13 �le Afro-
Amer�kalılar ve yaklaşık yüzde 3 
�le Musev�ler oluşturmaktadır. 
Çarpıcı olan durum �se, ABD’dek� 
sayıları az olmasına rağmen Mu-
sev�ler�n ülkedek� en etk�n grup-
lardan b�r� olmalarıdır. Örneğ�n, 
ABD’dek� el�t ün�vers�teler�n bazı 
bölümler�nde Musev� kökenl� öğ-
renc�ler�n oranı yüzde 25’e kadar 
çıkab�lmekted�r. Bu durumun, 
Musev�ler�n ABD’dek� etk�nl�kler�-
n�n artmasına zem�n oluşturdu-
ğunu bel�rtmeye gerek yok. O 
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de bugün gel�nen noktada, Al-
manya’dak� Türkler�n Türk�ye’n�n 
ekonom�s�ne olan katkısının ol-
dukça bar�z olduğu görülmekte-
d�r. Hatta �dd�a edeb�l�r�z k�, Al-
manya’dak� Türkler�n Türk�ye eko-
nom�s�ne yaptığı katkıyı bugüne 
kadar h�çb�r uluslararası kalkınma 
ajansı Türk�ye �ç�n bu kadar etk�l� 
ve ver�ml� b�r şek�lde yapmamıştır.

Almanya’dak� Türkler�n duru-
mu sorunsuz b�r tablo da arz et-
memekted�r. Örneğ�n, Türk�-
ye’n�n Almanya �le yaptığı 1961 ta-
r�hl� anlaşmaya göre, Türk �şç�ler 
�k� yıllık rotasyon prens�b� �le Al-
manya’da çalışıp ger� dönecekler 
ve a�leler�n� Almanya’ya get�reme-
yeceklerd�. Fakat bütün göç hare-
ketler�nde olduğu g�b� süreç �ç�n-
de g�den�n ger�ye dönüşü pek 
mümkün olmadı. Dahası, 60 yıl 
önce çalışmak �ç�n Almanya’ya 

gelen Türkler dördüncü nesle 
ulaştı. Bunların b�rçoğu artık 
Alman vatandaşı konumundadır. 
Bu açıdan, Almanya’dak� Türkle-
r�n şu anda Türk�ye’ye ger� dönme 
�ht�maller� pek mümkün görün-
memekted�r.

O halde gel�nen noktada sorul-
ması gereken sorulardan b�r� şu 
olab�l�r: Yaklaşık yarım yüzyıldan 
ber� Almanya’da yaşayan ve mev-
cut durumda Almanya’dak� en 
büyük azınlık olan Türk d�aspora-
sının Almanya’dak� durumu ned�r? 
As�m�lasyon ve entegrasyon g�b� 
tartışmaların gölges�nde Alman-
ya’dak� Türkler�n ekonom�k ve sos-
yal konumu ne durumdadır?

Türkler�n Almanya’dak� konu-
muna geçmeden önce b�r göç-
men ülkes� olarak görüleb�lecek 
ABD’dek� duruma kısaca göz 
atmak, b�z�m �ç�n Almanya’nın du-

halde, ABD’dek� Musev�ler örne-
ğ�nde görüldüğü üzere; göçmen-
ler�n, toplumlarında etk�l� olab�l-
meler� �ç�n o toplumda etn�k veya 
d�nî anlamda baskın olmalarına 
gerek yoktur. B�r göçmen grup eğ�-
t�m, t�caret ve s�yaset alanlarında 
koord�nel� b�r b�l�nce sah�p oldu-
ğu takd�rde yaşadığı toplumda 
gayet etk�l� olab�lmekted�r. O 
halde tam bu noktada, ABD’dek� 
Musev�ler�n konumunu da d�kka-
te alarak, Almanya’dak� Türkler�n 
durumuna göz atab�l�r�z.

Almanya’da t�caret, s�yaset, 
b�l�m, sanat ve spor g�b� b�rçok 
alanda akt�f olan çok sayıda 
Türk’ün bulunduğu b�l�nmekte-
d�r. Fakat her ne kadar başarılı gö-
rüleb�lecek Türk �s�mler mevcut-
sa da kend� alanında başarılı 
Türkler�n oranının, Türkler�n Al-
manya’nın genel nüfusuna n�s-
petle oldukça az olduğu açıktır. 
Bu durum maalesef sadece söz ko-
nusu alanlarda değ�l, toplumun 
her alanında b�r gerçekl�kt�r. Ör-
neğ�n Türkler, resm� devlet da�re-
ler�nde veya medyada kend� 
nüfus oranlarında tems�l ed�lme-
mekted�rler. Fakat bu gerçeğe rağ-
men, gelecek adına üm�t veren ve 
Alman toplumunda kend� k�ml�k-
ler�n� koruyarak akt�f rol oynayan 
etk�n b�r Türk azınlık olduğunu da 
söyleyeb�l�r�z.

Türkler�n Almanya’dak� konu-
mu, z�kred�len duruma ek olarak 
bazı poz�t�f tablolar da arz etmek-
ted�r. Örneğ�n, Almanya’da 100 b�n 
c�varında Türk �ş �nsanı bulun-
maktadır. Bu �ş �nsanları 500 b�n k�-
ş�ye �ş �mkânı sunarak yaklaşık 50 
m�lyar Euro c�varında b�r ekono-
m�ye yön vermekted�rler. Benzer şe-
k�lde, eğ�t�m alanında da Türkler�n 
durumu gün geçt�kçe olumlu b�r 
şekle bürünmekted�r. Her ne kadar 

Türk kökenl�ler�n yen� kuşakları 
Alman vatandaşı olduğu �ç�n kes�n 
b�r rakam vermek zor olsa da hâl�-
hazırda farklı bölümlerde ün�vers�-
te okuyan Türkler�n sayısının orta-
lama 30 b�n olduğu söyleneb�l�r. 
Bu açıdan, yakın zamanda Türk kö-
kenl� Met�n Tolon’un Almanya’da 
Gött�ngen Ün�vers�tes� rektörlü-
ğüne yükselmes� Türkler�n eğ�t�m 
alanındak� başarılarına b�r göster-
ge olarak sunulab�l�r. Son olarak, t�-
caret ve eğ�t�m alanlarındak� üm�t 
vadeden bu ver�ler�n benzerler�n� 
medya, sanat ve daha farklı alan-
larda da görmen�n mümkün oldu-
ğunu bel�rtmek gerek�r.

D�ğer taraftan, bu g�b� poz�t�f te-
mayüller�n önünde b�r kısım yapı-
sal engeller de bulunmaktadır. Bu 
yapısal engeller�n b�r kısmı Alman 
devlet� ve toplumundan b�r kısmı 
da b�zzat Almanya’dak� Türk top-
lumunun �çsel problemler�nden 
kaynaklanmaktadır, d�yeb�l�r�z.

Alman devlet� ve toplumun-
dan kaynaklanan engeller�n ba-
şında z�hn�yet problem� gelmek-
ted�r. Türkler�n farklı b�r kültürel 
da�reye mensup olması, Alman 
devlet� ve toplumu açısından 
c�dd� b�r problem oluşturmakta-
dır. Bunun en somut gösterges�, 
Almanya’da Müslümanların en-
tegrasyonunu konu alan ve 
Alman hükümet� tarafından or-
gan�ze ed�len “İslam Konferan-
sı”nın (Deutschen Islam Konferenz) 
İç�şler� Bakanlığı tarafından yürü-
tülmes�d�r. Bu bakış açısı, Alman 
devlet�n�n Türkler� ve Müslüman-
ları toplum �ç�n b�r şans veya katkı 
olarak görmekten z�yade b�r “gü-
venl�k sorunu” olarak algıladığını 
göstermekted�r.

Bu bakış açısına sah�p k�ş�ler�n 
nezd�nde Türkler�n, uygun gör-
dükler� k�ml�kler�yle Almanya’ya 

rumunu ve farklılığını saptamak 
adına yararlı olab�l�r. B�l�nd�ğ� 
g�b�, ABD toplumunda farklı et-
n�k-d�nî unsurlar bulunmaktadır 
ve toplumdak� baskın unsur, top-
lumun yüzde 60’ını oluşturan Av-
rupa kökenl�lerd�r. D�ğer taraftan 
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entegre olmaları mümkün değ�l-
d�r. N�tek�m bu temayülü 2004 yı-
lında dönem�n İç�şler� Bakanı 
Otto Sch�ly “En �y� entegrasyon 
as�m�lasyondur” şekl�ndek� �fade-
ler�yle açıkça ortaya koymuştur. 
Dahası, İslam Konferansı’nın ko-
ord�natörlüğünü kurulduğu gün-
den ber�, yan� yaklaşık 15 yıldır, 
Markus Kerber yürütmekted�r. 
Kerber, İslam Konferansı’nın 
Alman devlet� �ç�n uzun vadel� b�r 
proje olduğunu �fade etm�ş ve bu 
sürec�n b�r seç�m dönem�ne a�t 
değ�l b�rkaç nes�ll�k b�r proje ol-
duğunu bel�rterek konferansın 
amacını şu şek�lde tanımlamıştır:

sından dolayı göçmenler�n gel-
d�kler� toplumla bağlarını kopar-
maları ve sıfırdan b�r k�ml�k �nşa 
etmeler� pek kolay gözükmemek-
ted�z. Fakat Alman devlet ve top-
lumunun as�m�lasyonda ısrar et-
mes�, Türkler �ç�n hem gündel�k 
hayatta hem �ş hayatında hem de 
d�ğer alanlarda c�dd� engeller teş-
k�l etmekted�r. Örneğ�n, s�yas� 
alanda kar�yer yapmak �steyenler 
tam anlamıyla as�m�le olduklarını 
“kanıtlamadıkları” müddetçe 
bell� b�r noktadan ötede görev ed�-
nememekted�rler. Keza özel sek-
törde de durum aynıdır. Alman-
ya’nın en büyük 30 ş�rket�n�n yö-
net�m�nde bırakın Türk kökenl� ol-
mayı, göçmen kökenl� b�r�n� bul-
mak pek de mümkün değ�ld�r.

Türkler�n etk�n b�r azınlık ol-
malarının önündek� engellerden 
b�r�s� de yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b� 
Türkler’�n �çsel problemler�d�r. 
Bunlardan belk� de en öneml�s� 
Avrupa’dak� Türk STK’ların 1970 
ve 80’l� yıllarda kurulurken Türk�-

ye’dek� problemler� merkeze ala-
rak b�r b�rl�k �ç�nde değ�l, parçalı 
yapılar hal�nde hareket etmeler�-
d�r. Net�cede hang� s�yasî, d�nî ve 
toplumsal temayüle yönel�k çalı-
şırlarsa çalışsınlar, bu STK’lar d�-
asporada yaşayan Türklere ve on-
ların toplumsal konumlarının 
güçlenmes�ne yardımcı olab�-
lecek dönüşümler� bugüne kadar 
pek de harekete geç�remem�şler-
d�r. Dahası, bazıları bunu madd� 
�mkânları bulunmasına rağmen 
yapamazken bazıları da z�hnî an-
lamdak� körlükler�yle böyles� po-
l�t�kaları �cra etmekte zorlanmak-
tadır. Bu noktada kabul ed�leceğ� 
üzere, Almanya g�b� kamuoyunun 
güçlü olduğu ülkelerde b�r kes�-
m�n kend� tezler�n� anlatması ve 
savunduğu konularda kamu-
oyunda yorum üstünlüğünü elde 
etmes� �ç�n b�lg�y� b�zzat kend�s�-
n�n üretmes� gerekmekted�r. 
Fakat Türk STK’ları tarafından bu 
çalışmayı yapab�lecek c�dd� b�r 
düşünce kuruluşu maalesef bu-

lunmamaktadır. Dahası Alman-
ya’dak� Türkler�n “problemler�n�” 
“araştıran” “Zentrum für Türke� 
Stud�en” g�b� kurumlar, Alman 
devlet� tarafından finanse ed�l-
mekted�r. Benzer şek�lde Alman-
ya’da �mam yet�şt�rmek �ç�n 
Alman ün�vers�teler�nde kurulan 
kürsüler de y�ne Alman devlet� ta-
rafından finanse ed�lmekted�r. Do-
laysıyla, buradan mezun olan 
�mamların eğ�t�m �çer�ğ�n�n Al-
manya’dak� Türkler tarafından 
tam olarak kabul ed�lmes� hususu 
problem arz etmekted�r.

Sonuç olarak, belk� de en 
temel problem Almanya’dak� 
Türkler�n tümünü tems�l eden b�r 
çatı STK’nın bulunmamasıdır. Bu 
açıdan, ABD’dek� Musev� toplu-
munun tüm Musev�ler� aynı çatı 
altında toplayan AIPAC (Amer�can 
Israel Publ�c Affa�rs Comm�ttee) 
�s�ml� b�r çatı örgüte sah�p olduğu 
unutulmamalıdır. Böyles� b�r ya-
pının Musev�ler�n Amer�kan top-
lumundak� etk�nl�ğ�n� c�dd� an-

lamda arttırdığı açıktır. Net�cede, 
Almanya’dak� Türkler arasında b�r-
l�k olmayınca Alman devlet� 
kend� as�m�lasyon�st pol�t�kaları-
na yakın STK’ları muhatap alarak 
ve onlara madd� desteklerde bu-
lunarak Türkler arasındak� parça-
lı yapıyı daha da bel�rg�n hale get�-
reb�lmekted�r. Tasv�r ed�len bu ne-
denlerden dolayı Türk STK’ları b�r 
araya gelerek mutlaka hem Alman 
devlet�n�n muhatap alacağı c�dd� 
b�r yapı kurmalı hem de kend� ara-
larında �tt�fakla Türkler�n Alman-
ya’dak� geleceğ�ne �l�şk�n b�r plan 
gel�şt�rmel�lerd�r. Bununla b�rl�k-
te Türk�ye, son on yılda sadece Al-
manya’dak� değ�l tüm dünyadak� 
Türklere yönel�k gel�şt�rd�ğ� 
olumlu pol�t�kaları hızla artırma-
lıdır. Bu kapsamda yurt dışındak� 
Türkler b�r dış pol�t�ka enstrüma-
nı veya b�r ekonom�k kaynak ola-
rak görülmek yer�ne sıkı b�r �l�şk� 
�ç�nde olunan b�r partner olarak 
algılanmalıdır.
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“B�z�m arzumuz
Almanya’da yaşayan Müslümanların
Alman d�l�nde ve Alman kültüründe
kökleşm�ş b�r �nanç anlayışı gel�şt�rmeler� ve
kültürel varlıklarını bu temelde
tanımlayarak gerçekleşt�rmeler�d�r.”

“Hedeflenen İslam,
demokrat�k manada aydınlanmış ve
reform ed�lm�ş, Almanya’nın
toplumsal değerler� �le uyumlu b�r
İslam anlayışıdır.”

Kamuoyunda konu �le �lg�l� 
görüş b�ld�ren Alman kanaat ön-
derler� tarafından da yer yer Ker-
ner’�n vurguladığı hedefin altını 
dolduran yorumların yapıldığını 
bel�rtmek gerek�r. Bunlardan b�r� 
olan akadem�syen Georg Wenz 
şöyle b�r �fadede bulunmuştur:

Alman devlet�n�n bu pol�t�ka-
sının gerçekleşmes�n�n sosyolo-
j�k anlamda mümkün olmadığı 
açıktır. Z�ra 21. yüzyılda �let�ş�m�n 
ve ulaşımın oldukça kolaylaşma-

Fotoğraf: AA
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EURO-TÜRKLER
VE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNDE

DEĞİŞEN ROLLERİ
Dr. Şuay N�lhan AÇIKALIN

Almanya-Türk�ye �şgücü an-
laşması, 2021 yılı �t�bar�yle 60. yıl 
dönümünde Almanya’da yaşamı-
nı sürdüren ve “Euro-Türk” olarak 
adlandırılan 2.8 m�lyonluk Türk d�-
asporasının varlığını ve �k� ülke-
n�n �nsan temell� en öneml� bağı-
nın oluşmasını sağlamıştır. D�ğer 
b�r dey�şle, Türkler bugün Alman-
ya’nın en sevd�ğ� yemek olan 
döner kebabı veya lahmacunu Al-
manya’ya götürmekle kalmamış; 
Alman ekonom�s�n�n ve toplu-
munun kalkınmasının yadsına-
maz m�marlarından b�r� olmuş-
lardır. Euro-Türkler hem b�nlerce 
�s�ms�z h�kayen�n kahramanları 
hem de �k� ülke arasındak� �l�şk�-
n�n vazgeç�lemez b�r unsurudur. 
Bu bağlamda, bu yazıda Euro-
Türkler�n, geçm�şten günümüze 

Göçüne Tar�hsel B�r 
Bakış

Türkler�n Almanya’ya

1961’dek� anlaşmaya dayalı ola-
rak başlayan �şç� göçünün akılda 
kalan ve en b�l�nen fotoğrafı, h�ç 
şüphes�z S�rkec� garından kalkan 
trenden el sallayan b�nlerce 
Türk’tür. Almanya’ya g�tmek 
üzere yapılan başvurular arasın-
dan sağlık kontrolünden sorun-
suz b�r şek�lde geçenler Alman-
ya’ya gönder�lmek üzere seç�l-
mekteyd�. Seç�len Türkler üç gün-
lük b�r seyahat sonucunda Al-
manya’ya varab�l�yorlardı. S�rkec� 
garında başlayıp Mün�h Tren �s-

değ�şen profiller� ve Türk-Alman 
�l�şk�ler�ndek� değ�şen roller� ele 
alınmıştır.

Fotoğraf: AA/Mehmet Kaman

 Ankara Hacı Bayram Vel� Ün�vers�tes�
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sayısı a�leler� dah�l 4 m�lyona ulaş-
mıştı. 4 m�lyonun �ç�nde �se Türk 
�şç�ler ve a�leler�n�n nüfusu 900 
b�n� buluyordu. Kısa sürmes� bek-
lenen m�safir �şç�l�k dönem� a�le 
b�rleşmes� dönem�yle devam 
etm�ş; Almanya b�r nev� 1974-1981 
yılları arasında Türk �şç�ler�n a�le-
ler�n�n de göçüne tanıklık etm�şt�r.

Almanya’dak� Türkler 
ve Entegrasyon
M�lyonlarca Türk’ün Alman-

ya’ya göçünün en öneml� sonuç-
ları sosyal ve s�yasî etk�ler�d�r. Sos-
yal ve s�yasî etk�ler�n en öneml�s� 
de entegrasyon tartışmalarının et-
rafında şek�llenm�şt�r. Göçün bu 
boyuttak� yansımaları Almanya sı-
nırlarının da ötes�ne geçerek 
Euro-Türkler�n Almanya’ya enteg-
rasyonu, �lerleyen yıllarda da �k�l� 
�l�şk�lerde zaman zaman tans�yo-
nu yükselten b�r unsur hal�ne gel-
m�şt�r. Türk�ye’de “Almancı”, Al-
manya’da “yabancı” kl�şes�ne mu-
hatap olan Türkler �ç�n Max 
Fr�sch’�n çok sık kullanılan “B�z �ş-
gücü bekl�yorduk, �nsan geld�” 

sözü bu hazırlıksız yakalanma du-
rumunu en �y� anlatan sözlerden 
b�r�d�r. Türk �şç�ler�n Alman-
ya’dak� yaşantısındak� başlıca 
sorun “d�l” sorunudur. Türk �şç�-
ler d�l b�lmed�kler� �ç�n kend�ler�-
ne �mzalatılan anlaşmalara dah� 
tam anlamıyla vâkıf olamamışlar-
dır. D�l öğret�m�n�n ötes�nde, �lk 
kuşak Türk göçmenler m�safir �şç� 
olarak kabul ed�ld�kler� �ç�n Al-
manya’da onlara yönel�k b�r en-
tegrasyon pol�t�kası �zlenmem�ş-
t�r. Alman devlet�n�n entegrasyon 
süreçler�nde pas�f rol oynaması 
ve �şç�ler�n onlara özel ve �zole şe-
k�lde hazırlanan bölgelerde yaşa-
masından dolayı, b�r�nc� nes�l ola-
rak adlandırılan Türk �şç�ler�n 
Alman toplumu �çer�s�nde sosyal 
ve kültürel anlamda kend� �çler�-
ne kapandıklarını söylemek müm-
kündür. Öyle k�, Almanya’da Müs-
lümanlar �ç�n �badet yerler�n�n ya-
pımına bu �nsanların Almanya’ya 
gel�ş�nden neredeyse 50 yıl sonra 
başlanmıştır.

Ger� Dönüş Yasası’ndan

Bu s�yasî söylemler�n bekle-
nen b�r sonucu olarak 1983 yılında 
Alman hükümet� “Ger� Dönüş Teş-
v�k Yasası” çıkartarak her �k� 
Türk’ten b�r�n� Türk�ye’ye gön-
dermey� amaçlamıştır. Bu yasa 

Entegrasyon noktasında uzun 
yıllar duyarsız kalan Alman hükü-
metler�, 1980’ler�n başlarından �t�-
baren açık b�r d�lle daha fazla Türk 
nüfusunu Almanya’da �steme-
d�kler�n� vurgulamışlardır. Döne-
m�n Şansölyes� Helmut Schm�dt, 
b�r gazeteye verd�ğ� demeçte “Bana 
kalsa, bundan sonra sınırdan �çer�ye 
b�r tane b�le Türk alınmamalı” dem�ş, 
y�ne arkasından Şansölye olan Hel-
mut Kohl de benzer b�r b�ç�mde 
1982 yılında verd�ğ� b�r mülakatta 
“Ama şu da b�r gerçek k�, b�z Almanya 
Federal Cumhur�yet�’ndek� Türkler�n 
ş�md�k� mevcut sayısıyla baş edem�-
yoruz; genel �ş p�yasası, sosyal s�stem�-
m�z bunu kaldırmıyor. B�r an önce bu 
göç sürec�n� ters�ne çev�recek akılcı, �n-
sancıl, sosyal adalete uygun adımları 
atmalıyız.” dem�şt�r.

Dördüncü Jenerasyona

Euro-Türkler�n Rolü

çerçeves�nde ger� dönen her b�r 
a�le başına 10.500 mark ödeme ya-
pılmış, ancak beklend�ğ� g�b� etk�-
l� olmamıştır. Elbette bunun arka-
sındak� en öneml� sebep, dönme-
y� terc�h eden b�rçok a�len�n Tür-
k�ye’ye dönüşte kültür uyuşmaz-
lığı yaşamasıdır.

Türk-Alman İl�şk�ler�nde

Almanya, ger� dönüş yasasıyla 
Euro-Türkler�n �lk ve �k�nc� jene-
rasyonunu Türk�ye’ye ger� gön-
dermek �ç�n baskı yaparken; 
üçüncü ve dördüncü kuşak Euro-
Tükler çoktan Alman okullarında 
eğ�t�m almaya başlamış, �lk kuşa-
ğın aks�ne d�l başta olmak üzere, 
b�rçok entegrasyon sorununu aşa-
rak Alman kültürüyle de kısm� ola-
rak özdeşleşm�şlerd�r. Alman-
ya’nın yabancılar ve Türkler öze-
l�nde �zled�ğ� pol�t�kaların başın-
dan ber� gerçekç� ve çözüm odaklı 
olmadığının altını ç�zmek gerek�r. 
Önce geç�c� �şç� olarak görüldüler; 
sonra da �stenmeyen yabancılar ol-
dular. Geçm�şten günümüze bak-
tığımız zaman, Türkler�n Alman-
ya’ya varışından 60 yıl sonra b�le 
varlıkları, entegrasyonları ve tüm 
bu süreçler�n hem Almanya hem 
de Türk�ye’dek� sosyal yansımaları 
hâlâ yoğun tartışmalara sebep ol-
maktadır. B�r sonrak� bölümde 
daha detaylı değ�n�leceğ� g�b� bu 
olgu yadsınamaz b�r b�ç�mde 
Türk-Alman �l�şk�ler�n�n de önem-
l� b�r boyutu hal�ne gelm�şt�r.

Yüz yıllık geçm�şe dayanan 
Türk-Alman �l�şk�ler�nde tar�h�n 
farklı dönemler�nde farklı unsur-
ların etk�l� olduğu söyleneb�l�r. Bü-
tüncül bakıldığında, ekonom�k ve 
asker� konular �l�şk�ler�n temel�n� 
oluştursa da Türkler�n Alman-
ya’ya göçü �k� ülke arasında nev-�

M�safir İşç�l�kten Ötes�

şahsına münhasır b�r bağın oluş-
masını sağlamıştır. Almanya’nın 
Türk�ye esk� Büyükelç�s� Dr. Ec-
kart Cuntz bu gerçekl�ğ� şöyle d�le 
get�rm�şt�r: “Başka h�çb�r �k� ülke 
arasındak� �l�şk�ler Türk�ye-
Almanya �l�şk�ler� kadar ‘�nsan 
yoğun/menschen�ntens�v’ değ�l-
d�r.” Benzer şek�lde, b�rçok akade-
m�syen ve pol�t�kacı Almanya’nın 
İsra�l, ABD ve Türk�ye �le çok özel 
ve öneml� �l�şk�s�n� vurgulamak-
tadır. Türk�ye bağlamında, �k�l� 
�l�şk�lerde Euro-Türkler�n bel�rle-
y�c� ve özerk rolü �lk günden bu-
güne kadar kend�ler�n�n değ�şen 
profil�, jeopol�t�k öncel�kler ve l�-
derler neden�yle farklılaşmıştır. 
Dolayısıyla, Euro-Türkler�n Tük-
Alman �l�şk�ler�ndek� rolü 1961-80 
yılları arası, 1990’lar ve 2002’den 
sonrası olmak üzere üç ayrı 
zaman d�l�mde �ncelenm�şt�r.

1961-80’ler:

G�r�ş kısmında değ�n�ld�ğ� 
üzere, 1961 Anlaşması ve yurt dışı-
na göç olayı Türk�ye Cumhur�yet� 
tar�h�n�n en öneml� gel�şmeler�n-
den b�r�d�r. Dolayısıyla dönem�n 
hükümetler�, yurt dışına göç olayı 
başladığı zaman �şç� gücünün Tür-
k�ye'n�n Batı Avrupa �le manev� 
köprüler kurmasına ve daha hızlı 
bütünleşmes�ne yardımcı olaca-
ğını düşünmüşlerd�r. N�tek�m bu 
bakış açısıyla 1963 yılında Türk�ye, 
Ankara Antlaşması �le Avrupa 
ortak pazarına üye olmak �ç�n mü-
racaat etm�şt�r. Ancak, �şç�ler ara-
cılığıyla oluşturulmaya çalışılan 
Avrupa Topluluğu �le yakınlaşma 
fikr�, uzun yıllar gerçeğe dönüşe-
mem�şt�r. Üstel�k �k� ülken�n �zle-
d�ğ� pol�t�kalar neden�yle yukarı-
da sözü ed�len entegrasyon konu-
sundak� aksaklıklar da ters rüzgâr 
etk�s� yaratmıştır.

İlk nes�l �şç�ler olarak adlandırı-
lan 1961-1973 yılları arasında Alman-
ya’ya g�den Türk �şç�ler�n�n b�r 
kısmı kal�fiye eleman olsalar da 
büyük çoğunluğu beden gücüne 
dayalı �şlerde çalıştırılmıştır. Al-
manya’ya g�den Türkler�n �lk başlar-
da uzun yıllar kalmak g�b� düşünce-
ler� olmadığı g�b�, Almanya da onla-
rı �şgücü eks�kl�ğ�n� karşılamaya yö-
nel�k “m�safir �şç�” (Gastearbe�ter) ola-
rak tanıtmaktaydı. 1973 yılına gel�n-
d�ğ�nde, Türk �şç�ler de dah�l olmak 
üzere, Almanya’dak� yabancı �şç�

tasyonunda son bulan bu yolcu-
luk, aslında b�nlerces� �ç�n yen� b�r 
hayatın başlangıcı anlamına gel-
mekteyd�. Mün�h başta olmak 
üzere, ulaştıkları tren �stasyonla-
rında karşılandıktan sonra onlar 
�ç�n özel olarak ayrılan yurtlara 
yerleşt�r�l�yorlardı. Artık onlar 
�ç�n yen� b�r vatan; kend� dey�şle-
r�yle “acı vatan” maceraları baş-
larken, Türk�ye ve Almanya �l�şk�-
ler� açısından yıllar �ç�nde önem� 
belk� kend�ler�n�n o gün tahm�n 
edemeyeceğ� kadar artan b�r 
etken hal�ne gelecekt�.

Fotoğraf: AA/M�kdat Karaal�oğlu 
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sayısı a�leler� dah�l 4 m�lyona ulaş-
mıştı. 4 m�lyonun �ç�nde �se Türk 
�şç�ler ve a�leler�n�n nüfusu 900 
b�n� buluyordu. Kısa sürmes� bek-
lenen m�safir �şç�l�k dönem� a�le 
b�rleşmes� dönem�yle devam 
etm�ş; Almanya b�r nev� 1974-1981 
yılları arasında Türk �şç�ler�n a�le-
ler�n�n de göçüne tanıklık etm�şt�r.

Almanya’dak� Türkler 
ve Entegrasyon
M�lyonlarca Türk’ün Alman-

ya’ya göçünün en öneml� sonuç-
ları sosyal ve s�yasî etk�ler�d�r. Sos-
yal ve s�yasî etk�ler�n en öneml�s� 
de entegrasyon tartışmalarının et-
rafında şek�llenm�şt�r. Göçün bu 
boyuttak� yansımaları Almanya sı-
nırlarının da ötes�ne geçerek 
Euro-Türkler�n Almanya’ya enteg-
rasyonu, �lerleyen yıllarda da �k�l� 
�l�şk�lerde zaman zaman tans�yo-
nu yükselten b�r unsur hal�ne gel-
m�şt�r. Türk�ye’de “Almancı”, Al-
manya’da “yabancı” kl�şes�ne mu-
hatap olan Türkler �ç�n Max 
Fr�sch’�n çok sık kullanılan “B�z �ş-
gücü bekl�yorduk, �nsan geld�” 

sözü bu hazırlıksız yakalanma du-
rumunu en �y� anlatan sözlerden 
b�r�d�r. Türk �şç�ler�n Alman-
ya’dak� yaşantısındak� başlıca 
sorun “d�l” sorunudur. Türk �şç�-
ler d�l b�lmed�kler� �ç�n kend�ler�-
ne �mzalatılan anlaşmalara dah� 
tam anlamıyla vâkıf olamamışlar-
dır. D�l öğret�m�n�n ötes�nde, �lk 
kuşak Türk göçmenler m�safir �şç� 
olarak kabul ed�ld�kler� �ç�n Al-
manya’da onlara yönel�k b�r en-
tegrasyon pol�t�kası �zlenmem�ş-
t�r. Alman devlet�n�n entegrasyon 
süreçler�nde pas�f rol oynaması 
ve �şç�ler�n onlara özel ve �zole şe-
k�lde hazırlanan bölgelerde yaşa-
masından dolayı, b�r�nc� nes�l ola-
rak adlandırılan Türk �şç�ler�n 
Alman toplumu �çer�s�nde sosyal 
ve kültürel anlamda kend� �çler�-
ne kapandıklarını söylemek müm-
kündür. Öyle k�, Almanya’da Müs-
lümanlar �ç�n �badet yerler�n�n ya-
pımına bu �nsanların Almanya’ya 
gel�ş�nden neredeyse 50 yıl sonra 
başlanmıştır.

Ger� Dönüş Yasası’ndan

Bu s�yasî söylemler�n bekle-
nen b�r sonucu olarak 1983 yılında 
Alman hükümet� “Ger� Dönüş Teş-
v�k Yasası” çıkartarak her �k� 
Türk’ten b�r�n� Türk�ye’ye gön-
dermey� amaçlamıştır. Bu yasa 

Entegrasyon noktasında uzun 
yıllar duyarsız kalan Alman hükü-
metler�, 1980’ler�n başlarından �t�-
baren açık b�r d�lle daha fazla Türk 
nüfusunu Almanya’da �steme-
d�kler�n� vurgulamışlardır. Döne-
m�n Şansölyes� Helmut Schm�dt, 
b�r gazeteye verd�ğ� demeçte “Bana 
kalsa, bundan sonra sınırdan �çer�ye 
b�r tane b�le Türk alınmamalı” dem�ş, 
y�ne arkasından Şansölye olan Hel-
mut Kohl de benzer b�r b�ç�mde 
1982 yılında verd�ğ� b�r mülakatta 
“Ama şu da b�r gerçek k�, b�z Almanya 
Federal Cumhur�yet�’ndek� Türkler�n 
ş�md�k� mevcut sayısıyla baş edem�-
yoruz; genel �ş p�yasası, sosyal s�stem�-
m�z bunu kaldırmıyor. B�r an önce bu 
göç sürec�n� ters�ne çev�recek akılcı, �n-
sancıl, sosyal adalete uygun adımları 
atmalıyız.” dem�şt�r.

Dördüncü Jenerasyona

Euro-Türkler�n Rolü

çerçeves�nde ger� dönen her b�r 
a�le başına 10.500 mark ödeme ya-
pılmış, ancak beklend�ğ� g�b� etk�-
l� olmamıştır. Elbette bunun arka-
sındak� en öneml� sebep, dönme-
y� terc�h eden b�rçok a�len�n Tür-
k�ye’ye dönüşte kültür uyuşmaz-
lığı yaşamasıdır.

Türk-Alman İl�şk�ler�nde

Almanya, ger� dönüş yasasıyla 
Euro-Türkler�n �lk ve �k�nc� jene-
rasyonunu Türk�ye’ye ger� gön-
dermek �ç�n baskı yaparken; 
üçüncü ve dördüncü kuşak Euro-
Tükler çoktan Alman okullarında 
eğ�t�m almaya başlamış, �lk kuşa-
ğın aks�ne d�l başta olmak üzere, 
b�rçok entegrasyon sorununu aşa-
rak Alman kültürüyle de kısm� ola-
rak özdeşleşm�şlerd�r. Alman-
ya’nın yabancılar ve Türkler öze-
l�nde �zled�ğ� pol�t�kaların başın-
dan ber� gerçekç� ve çözüm odaklı 
olmadığının altını ç�zmek gerek�r. 
Önce geç�c� �şç� olarak görüldüler; 
sonra da �stenmeyen yabancılar ol-
dular. Geçm�şten günümüze bak-
tığımız zaman, Türkler�n Alman-
ya’ya varışından 60 yıl sonra b�le 
varlıkları, entegrasyonları ve tüm 
bu süreçler�n hem Almanya hem 
de Türk�ye’dek� sosyal yansımaları 
hâlâ yoğun tartışmalara sebep ol-
maktadır. B�r sonrak� bölümde 
daha detaylı değ�n�leceğ� g�b� bu 
olgu yadsınamaz b�r b�ç�mde 
Türk-Alman �l�şk�ler�n�n de önem-
l� b�r boyutu hal�ne gelm�şt�r.

Yüz yıllık geçm�şe dayanan 
Türk-Alman �l�şk�ler�nde tar�h�n 
farklı dönemler�nde farklı unsur-
ların etk�l� olduğu söyleneb�l�r. Bü-
tüncül bakıldığında, ekonom�k ve 
asker� konular �l�şk�ler�n temel�n� 
oluştursa da Türkler�n Alman-
ya’ya göçü �k� ülke arasında nev-�

M�safir İşç�l�kten Ötes�

şahsına münhasır b�r bağın oluş-
masını sağlamıştır. Almanya’nın 
Türk�ye esk� Büyükelç�s� Dr. Ec-
kart Cuntz bu gerçekl�ğ� şöyle d�le 
get�rm�şt�r: “Başka h�çb�r �k� ülke 
arasındak� �l�şk�ler Türk�ye-
Almanya �l�şk�ler� kadar ‘�nsan 
yoğun/menschen�ntens�v’ değ�l-
d�r.” Benzer şek�lde, b�rçok akade-
m�syen ve pol�t�kacı Almanya’nın 
İsra�l, ABD ve Türk�ye �le çok özel 
ve öneml� �l�şk�s�n� vurgulamak-
tadır. Türk�ye bağlamında, �k�l� 
�l�şk�lerde Euro-Türkler�n bel�rle-
y�c� ve özerk rolü �lk günden bu-
güne kadar kend�ler�n�n değ�şen 
profil�, jeopol�t�k öncel�kler ve l�-
derler neden�yle farklılaşmıştır. 
Dolayısıyla, Euro-Türkler�n Tük-
Alman �l�şk�ler�ndek� rolü 1961-80 
yılları arası, 1990’lar ve 2002’den 
sonrası olmak üzere üç ayrı 
zaman d�l�mde �ncelenm�şt�r.

1961-80’ler:

G�r�ş kısmında değ�n�ld�ğ� 
üzere, 1961 Anlaşması ve yurt dışı-
na göç olayı Türk�ye Cumhur�yet� 
tar�h�n�n en öneml� gel�şmeler�n-
den b�r�d�r. Dolayısıyla dönem�n 
hükümetler�, yurt dışına göç olayı 
başladığı zaman �şç� gücünün Tür-
k�ye'n�n Batı Avrupa �le manev� 
köprüler kurmasına ve daha hızlı 
bütünleşmes�ne yardımcı olaca-
ğını düşünmüşlerd�r. N�tek�m bu 
bakış açısıyla 1963 yılında Türk�ye, 
Ankara Antlaşması �le Avrupa 
ortak pazarına üye olmak �ç�n mü-
racaat etm�şt�r. Ancak, �şç�ler ara-
cılığıyla oluşturulmaya çalışılan 
Avrupa Topluluğu �le yakınlaşma 
fikr�, uzun yıllar gerçeğe dönüşe-
mem�şt�r. Üstel�k �k� ülken�n �zle-
d�ğ� pol�t�kalar neden�yle yukarı-
da sözü ed�len entegrasyon konu-
sundak� aksaklıklar da ters rüzgâr 
etk�s� yaratmıştır.

İlk nes�l �şç�ler olarak adlandırı-
lan 1961-1973 yılları arasında Alman-
ya’ya g�den Türk �şç�ler�n�n b�r 
kısmı kal�fiye eleman olsalar da 
büyük çoğunluğu beden gücüne 
dayalı �şlerde çalıştırılmıştır. Al-
manya’ya g�den Türkler�n �lk başlar-
da uzun yıllar kalmak g�b� düşünce-
ler� olmadığı g�b�, Almanya da onla-
rı �şgücü eks�kl�ğ�n� karşılamaya yö-
nel�k “m�safir �şç�” (Gastearbe�ter) ola-
rak tanıtmaktaydı. 1973 yılına gel�n-
d�ğ�nde, Türk �şç�ler de dah�l olmak 
üzere, Almanya’dak� yabancı �şç�

tasyonunda son bulan bu yolcu-
luk, aslında b�nlerces� �ç�n yen� b�r 
hayatın başlangıcı anlamına gel-
mekteyd�. Mün�h başta olmak 
üzere, ulaştıkları tren �stasyonla-
rında karşılandıktan sonra onlar 
�ç�n özel olarak ayrılan yurtlara 
yerleşt�r�l�yorlardı. Artık onlar 
�ç�n yen� b�r vatan; kend� dey�şle-
r�yle “acı vatan” maceraları baş-
larken, Türk�ye ve Almanya �l�şk�-
ler� açısından yıllar �ç�nde önem� 
belk� kend�ler�n�n o gün tahm�n 
edemeyeceğ� kadar artan b�r 
etken hal�ne gelecekt�.

Fotoğraf: AA/M�kdat Karaal�oğlu 



1990’lar: Türklere

70’lere geld�ğ�m�zde �se, Al-
manya’da 600 b�n c�varında Türk 
yaşarken bunlardan sadece 3 b�n� 
serbest çalışmaktaydı. 80’lere ge-
l�nd�ğ�nde bu rakamın yaklaşık 22 
b�ne ulaştığı görülmüştür. Bu ta-
r�hten sonra Türkler, serbest mes-
lek sah�b� olmaya, pazarcılık, ma-
navlık, bakkallık g�b� �şlerle uğraş-
maya başlamışlardır. Elbette Euro-
Türkler�n �ş p�yasasındak� bu değ�-
şen rolünün arkasındak� temel 
etken �şs�zl�k olsa da Euro-
Türkler�n Alman �ş p�yasasındak� 
konumu çeş�tlenmeye başlamıştır.

1980’ler�n b�r başka öneml� 
özell�ğ� de artık Türk toplumunun 
a�leler�yle beraber Almanya’da yer-
leş�k hale gelmes�d�r. Bu durum Al-
manya’da sosyal boyutu ön plana 
çıkan yen� tartışmalar başlatmış-
tır. Öte yandan, Türk hükümetler� 
Almanya’dak� Türk varlığını uzun 
süre görmezden gelm�şt�r. Bu 
perspekt�fle bakıldığında aslında 
1961-1980 yılları arasında Alman-
ya’dak� Türkler�n henüz �k�l� �l�şk�-
lerde etk�n b�r rol oynadığını söy-
lemek zordur. Ancak, 20 yıl g�b� 
�nsan ömrü �ç�n uzun, devletler 
�ç�n kısa b�r süre �çer�s�nde Euro-
Türkler�n Alman toplumundak� 
sosyo-ekonom�k koşullarının de-
ğ�şt�ğ�n� vurgulamak gerek�r. Al-
manya’da sermaye sah�b� olan ve 
kend� �ş�n� kuran 80’ler sonrasın-
dak� Türk kuşakların yen� toplum-
sal statüler�, onları 90’lar ve son-
rasında hem Almanya’da hem de 
�k�l� �l�şk�lerde öneml� b�r aktör ha-
l�ne get�rm�şt�r.

Yönel�k Irkçı Saldırılar
80’ler�n sonunda öneml� ölçü-

de ekonom�k açıdan rolü değ�şen 
Euro-Türkler, a�le yapılarındak� de-
ğ�ş�mle beraber toplumsal olarak 

Ş�ddet�n açık ve görünür b�r 
hal aldığı 90’lar boyunca Alman s�-
yasetç�ler�n Euro-Türklere yöne-
l�k açıklamaları da çözüm üret-
mekten z�yade durumu daha da 
kötüleşt�rm�şt�r. Dönem�n Şan-
sölyes� Helmut Kohl çok-kültürlü 
b�r Almanya'nın göç �ç�n b�r varış 
noktası olduğu fikr�ne açıkça 
karşı çıkmıştır. Kohl hükümet�n�n 
açıkça göçmen karşıtı tutumu ve 
yaşanan c�nayetler�n yargıda çö-
züme ulaşmaması Türk-Alman

daha da görünür hale gelm�şler-
d�r. Bu değ�ş�mler�n b�r ant� tez� 
olarak Alman toplumu �çer�s�nde 
ortaya çıkan göçmen karşıtı pol�-
t�kalar ve toplumsal eğ�l�mler 
90’lara geld�ğ�m�zde Türklere yö-
nel�k saldırılara dönüşmeye baş-
lamıştır. 23 Kasım 1992 yılında Al-
manya’nın Schlesw�g-Holste�n 
eyalet�ndek� Mölln kent�nde yaşa-
yan Arslan a�les�n�n oturduğu ev, 
molotoflarla yakılmış; yangında 
10 yaşındak� Yel�z ve 51 yaşındak� 
Bah�de Arslan �le 14 yaşındak� 
Ayşe Yılmaz can verm�şt�r.

Bu olaydan yaklaşık b�r sene 
sonra, Sol�ngen kent�nde 29 Mayıs 
1993’te Türk kökenl� Genç a�les�-
n�n yaşadıkları ev aşırı sağcılarca 
kundaklanmıştır. Genç a�les�n-
den �k�s� çocuk olmak üzere 
Sa�me, Hülya ve Hat�ce Genç �le 
Gül�stan Öztürk ve Gülsüm İnce 
hayatını kaybetm�ş; 14 k�ş� de yara-
lanmıştır. Uzun yıllar Euro-
Türkler arasında üçüncü nesl�n 
hafızalarına kazınmış �k� saldırıda 
da yaşları 16 �le 23 arasında değ�-
şen dört fa�l�n Neo-Naz� örgütle-
r�yle �l�şk�l� oldukları tesp�t ed�l-
m�şt�r. Fa�ller mahkemece doğru-
dan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı 
�le suçlanarak, gençl�k yasası çer-
çeves�nde sadece 10 �lâ 15 yıl ara-
sında cezalara çarptırılmışlardır.

 �l�şk�ler�nde günümüze kadar uza-
nan olumsuz etk�ler yaratmıştır. 
N�tek�m Kohl hükümet� Türk�-
ye’n�n AB üyel�ğ� konusunda da 
olumsuz tavır takınmış, o dönem-
k� Türk s�yasetç�ler buna karşılık 
Almanya’da yaşayan ve oy hakkı 
olan Türkler�n varlığını hatırlat-
mıştır. 1998 Almanya seç�mler�, 
Türk�ye’n�n Euro-Türkler� dış po-
l�t�kada etk�l� b�r aktör olarak gör-
meler� sürec�nde son derece 
öneml� b�r kırılma noktası olarak 
�fade ed�leb�l�r.

1990’lar boyunca ırkçı saldırılar 
ve tartışmaların gölges�nde geçen 
yıllardan sonra 2000’lere gel�nd�-
ğ�nde, Türkler�n Almanya’ya göçü 
40 yılı aşkın b�r sürey� geçm�şken, 
Euro-Türkler�n Almanya �çer�s�n-
dek� sosyo-ekonom�k konumları 
da öneml� ölçüde dönüşmüştür. 
Türkler artık �şç� değ�l �şveren ko-
numuna gelm�ş; Türk ş�rketler�, sa-
yıları ve güçler� �le Alman ekonom�-
s�nde söz sah�b� olmuştur. Bu eko-
nom�k dönüşüm, Türkler�n top-

2000’ler ve Sonrası:
D�aspora Olarak
Euro-Türkler

İlk olarak, Almanya perspekt�-
finden baktığımızda, 2000’ler �çer�-
s�nde Euro-Türklerle �le �lg�l� en 
öneml� konu ç�fte vatandaşlık ve 
Türk toplumunun s�yasettek� varlı-
ğı olmuştur. Uzun zamandır ABD, 

lumsal hayatın her alanında kend�-
ler�ne farklı b�r yer ed�nmeler�n� 
sağlamıştır. Bu gerçekl�k, Türk-
Alman �l�şk�ler�nde Türk�ye �ç�n v�z-
yoner b�r stratej�yle ancak 
2002’den sonra somutlaşmıştır. 
Aynı zamanda, Almanya’da 2005 yı-
lından �t�baren göçmen pol�t�kala-
rında pasaportun değ�l etn�k, kül-
türel veya d�n� köken�n ön plana çı-
karılması, Türk nüfusunu öneml� 
b�r �ç pol�t�ka aktörü konumuna ge-
t�rm�şt�r. D�ğer b�r dey�şle, �k� ülke-
n�n de Euro-Türkler� algılayış b�ç�-
m�n�n 2000’l� yıllardan sonra eş za-
manlı olarak değ�şmes� �k�l� �l�şk�-
lerde Euro-Türkler�n varlığını ve et-
k�s�n� öncek� dönemlerle kıyasla-
namayacak kadar kr�t�k b�r noktaya 
taşımıştır. Dolayısıyla, son y�rm� yıl 
�çer�s�nde Euro-Türkler�n �k�l� �l�şk�-
lerdek� rolünü anlayab�lmek �ç�n 
öncel�kle hem Almanya hem de 
Türk�ye’n�n Euro-Türklere yaklaşı-
mını ayrı ayrı �ncelemek gerek�r.

Brez�lya, Arjant�n, İsv�çre ve AB ül-
keler�n�n ç�fte vatandaşlığını kabul 
eden Almanya, ancak 2014 yılının 
aralık ayında Türkler�n ç�fte vatan-
daşlığını kabul etm�şt�r. Üstel�k 
d�ğer ülkelerden farklı olarak, Türk 
kökenl�lere b�rçok farklı ön koşul ge-
t�r�lm�şt�r. 2017 ver�ler�ne göre, Türk 
asıllı olup Almanya'da yaşayan va-
tandaşların sadece yüzde 7's�n�n 
ç�fte pasaporta sah�p olduğu; Al-
manya'dak� Türkler�n yüzde 39'u-
nun �se sadece Alman pasaportu-
nun bulunduğu b�l�nmekted�r. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ç�fte va-
tandaşlık konusunu Şansölye Ange-
la Merkel �le neredeyse yaptığı her 
görüşmes�nde d�le get�rm�ş, �k� ül-
ken�n toplumlarının yakınlaşması 
açısından ç�fte vatandaşlığın önem-
l� rol oynadığını vurgulamıştır.

Almanya perspekt�finden b�r 
başka konu �se, Euro-Türkler�n s�-
yasî olarak büyük b�r seçmen k�tle-
s�n� de �fade etmes�d�r. Yaklaşık 1,3 
m�lyona yakın Türk seçmen�n bu-
lunduğu Almanya’da, 2017 yılında 
yapılan Almanya Federal Mecl�s� se-
ç�mler�nde toplamda 14 Türk kö-
kenl� m�lletvek�l� Bundestag’a seç�l-
m�şt�r. Söz konusu 14 parlamenter-

den 6’sı Sosyal Demokrat Part�’den, 
5’� Yeş�ller Part�s�’nden, 3’ü �se Sol 
Part�’den seç�lm�şt�r. Ancak, Al-
manya’nın en büyük azınlık grubu 
olan Türkler�n 709 koltuklu Alman 
parlamentosunda sadece 14 k�ş�yle 
tems�l ed�lmes� oldukça düşündü-
rücüdür. Ortaya çıkan bu duru-
mun elbette pek çok neden� olab�-
l�r. Ancak özell�kle hem Alman-
ya’dak� Türkler�n oy kullanmaya g�t-
memes�n�n hem de Türklere s�ya-
sette yeter�nce alan açılmamasının 
başat nedenler olarak ön plana çık-
tığını vurgulamak gerek�r. Oysa, 
Türk toplumunun yerel mecl�sler-
den federal seç�mlere kadar tüm sü-
reçlerde seç�m farkındalığına 
sah�p olması; seçme ve seç�lme sü-
reçler�ne etk�l� b�r b�ç�mde katılı-
mının artmasının kolaylaştırılması 
�k� ülken�n �l�şk�ler�n� etk�l� b�r b�-
ç�mde sürdürmek açısından ol-
dukça öneml�d�r. Aynı zamanda, 
Amer�ka’dan sonra en fazla göç 
alan ülke olan Almanya’nın de-
mokras� ve çeş�tl�l�k anlamındak� 
söylemler�ne büyük b�r gölge dü-
şüren Türkler�n tems�l�ndek� bu dü-
şündürücü durumun daha olumlu 
b�r tabloya dönüşmes�, Alman-
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1990’lar: Türklere

70’lere geld�ğ�m�zde �se, Al-
manya’da 600 b�n c�varında Türk 
yaşarken bunlardan sadece 3 b�n� 
serbest çalışmaktaydı. 80’lere ge-
l�nd�ğ�nde bu rakamın yaklaşık 22 
b�ne ulaştığı görülmüştür. Bu ta-
r�hten sonra Türkler, serbest mes-
lek sah�b� olmaya, pazarcılık, ma-
navlık, bakkallık g�b� �şlerle uğraş-
maya başlamışlardır. Elbette Euro-
Türkler�n �ş p�yasasındak� bu değ�-
şen rolünün arkasındak� temel 
etken �şs�zl�k olsa da Euro-
Türkler�n Alman �ş p�yasasındak� 
konumu çeş�tlenmeye başlamıştır.

1980’ler�n b�r başka öneml� 
özell�ğ� de artık Türk toplumunun 
a�leler�yle beraber Almanya’da yer-
leş�k hale gelmes�d�r. Bu durum Al-
manya’da sosyal boyutu ön plana 
çıkan yen� tartışmalar başlatmış-
tır. Öte yandan, Türk hükümetler� 
Almanya’dak� Türk varlığını uzun 
süre görmezden gelm�şt�r. Bu 
perspekt�fle bakıldığında aslında 
1961-1980 yılları arasında Alman-
ya’dak� Türkler�n henüz �k�l� �l�şk�-
lerde etk�n b�r rol oynadığını söy-
lemek zordur. Ancak, 20 yıl g�b� 
�nsan ömrü �ç�n uzun, devletler 
�ç�n kısa b�r süre �çer�s�nde Euro-
Türkler�n Alman toplumundak� 
sosyo-ekonom�k koşullarının de-
ğ�şt�ğ�n� vurgulamak gerek�r. Al-
manya’da sermaye sah�b� olan ve 
kend� �ş�n� kuran 80’ler sonrasın-
dak� Türk kuşakların yen� toplum-
sal statüler�, onları 90’lar ve son-
rasında hem Almanya’da hem de 
�k�l� �l�şk�lerde öneml� b�r aktör ha-
l�ne get�rm�şt�r.

Yönel�k Irkçı Saldırılar
80’ler�n sonunda öneml� ölçü-

de ekonom�k açıdan rolü değ�şen 
Euro-Türkler, a�le yapılarındak� de-
ğ�ş�mle beraber toplumsal olarak 

Ş�ddet�n açık ve görünür b�r 
hal aldığı 90’lar boyunca Alman s�-
yasetç�ler�n Euro-Türklere yöne-
l�k açıklamaları da çözüm üret-
mekten z�yade durumu daha da 
kötüleşt�rm�şt�r. Dönem�n Şan-
sölyes� Helmut Kohl çok-kültürlü 
b�r Almanya'nın göç �ç�n b�r varış 
noktası olduğu fikr�ne açıkça 
karşı çıkmıştır. Kohl hükümet�n�n 
açıkça göçmen karşıtı tutumu ve 
yaşanan c�nayetler�n yargıda çö-
züme ulaşmaması Türk-Alman

daha da görünür hale gelm�şler-
d�r. Bu değ�ş�mler�n b�r ant� tez� 
olarak Alman toplumu �çer�s�nde 
ortaya çıkan göçmen karşıtı pol�-
t�kalar ve toplumsal eğ�l�mler 
90’lara geld�ğ�m�zde Türklere yö-
nel�k saldırılara dönüşmeye baş-
lamıştır. 23 Kasım 1992 yılında Al-
manya’nın Schlesw�g-Holste�n 
eyalet�ndek� Mölln kent�nde yaşa-
yan Arslan a�les�n�n oturduğu ev, 
molotoflarla yakılmış; yangında 
10 yaşındak� Yel�z ve 51 yaşındak� 
Bah�de Arslan �le 14 yaşındak� 
Ayşe Yılmaz can verm�şt�r.

Bu olaydan yaklaşık b�r sene 
sonra, Sol�ngen kent�nde 29 Mayıs 
1993’te Türk kökenl� Genç a�les�-
n�n yaşadıkları ev aşırı sağcılarca 
kundaklanmıştır. Genç a�les�n-
den �k�s� çocuk olmak üzere 
Sa�me, Hülya ve Hat�ce Genç �le 
Gül�stan Öztürk ve Gülsüm İnce 
hayatını kaybetm�ş; 14 k�ş� de yara-
lanmıştır. Uzun yıllar Euro-
Türkler arasında üçüncü nesl�n 
hafızalarına kazınmış �k� saldırıda 
da yaşları 16 �le 23 arasında değ�-
şen dört fa�l�n Neo-Naz� örgütle-
r�yle �l�şk�l� oldukları tesp�t ed�l-
m�şt�r. Fa�ller mahkemece doğru-
dan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı 
�le suçlanarak, gençl�k yasası çer-
çeves�nde sadece 10 �lâ 15 yıl ara-
sında cezalara çarptırılmışlardır.

 �l�şk�ler�nde günümüze kadar uza-
nan olumsuz etk�ler yaratmıştır. 
N�tek�m Kohl hükümet� Türk�-
ye’n�n AB üyel�ğ� konusunda da 
olumsuz tavır takınmış, o dönem-
k� Türk s�yasetç�ler buna karşılık 
Almanya’da yaşayan ve oy hakkı 
olan Türkler�n varlığını hatırlat-
mıştır. 1998 Almanya seç�mler�, 
Türk�ye’n�n Euro-Türkler� dış po-
l�t�kada etk�l� b�r aktör olarak gör-
meler� sürec�nde son derece 
öneml� b�r kırılma noktası olarak 
�fade ed�leb�l�r.

1990’lar boyunca ırkçı saldırılar 
ve tartışmaların gölges�nde geçen 
yıllardan sonra 2000’lere gel�nd�-
ğ�nde, Türkler�n Almanya’ya göçü 
40 yılı aşkın b�r sürey� geçm�şken, 
Euro-Türkler�n Almanya �çer�s�n-
dek� sosyo-ekonom�k konumları 
da öneml� ölçüde dönüşmüştür. 
Türkler artık �şç� değ�l �şveren ko-
numuna gelm�ş; Türk ş�rketler�, sa-
yıları ve güçler� �le Alman ekonom�-
s�nde söz sah�b� olmuştur. Bu eko-
nom�k dönüşüm, Türkler�n top-

2000’ler ve Sonrası:
D�aspora Olarak
Euro-Türkler

İlk olarak, Almanya perspekt�-
finden baktığımızda, 2000’ler �çer�-
s�nde Euro-Türklerle �le �lg�l� en 
öneml� konu ç�fte vatandaşlık ve 
Türk toplumunun s�yasettek� varlı-
ğı olmuştur. Uzun zamandır ABD, 

lumsal hayatın her alanında kend�-
ler�ne farklı b�r yer ed�nmeler�n� 
sağlamıştır. Bu gerçekl�k, Türk-
Alman �l�şk�ler�nde Türk�ye �ç�n v�z-
yoner b�r stratej�yle ancak 
2002’den sonra somutlaşmıştır. 
Aynı zamanda, Almanya’da 2005 yı-
lından �t�baren göçmen pol�t�kala-
rında pasaportun değ�l etn�k, kül-
türel veya d�n� köken�n ön plana çı-
karılması, Türk nüfusunu öneml� 
b�r �ç pol�t�ka aktörü konumuna ge-
t�rm�şt�r. D�ğer b�r dey�şle, �k� ülke-
n�n de Euro-Türkler� algılayış b�ç�-
m�n�n 2000’l� yıllardan sonra eş za-
manlı olarak değ�şmes� �k�l� �l�şk�-
lerde Euro-Türkler�n varlığını ve et-
k�s�n� öncek� dönemlerle kıyasla-
namayacak kadar kr�t�k b�r noktaya 
taşımıştır. Dolayısıyla, son y�rm� yıl 
�çer�s�nde Euro-Türkler�n �k�l� �l�şk�-
lerdek� rolünü anlayab�lmek �ç�n 
öncel�kle hem Almanya hem de 
Türk�ye’n�n Euro-Türklere yaklaşı-
mını ayrı ayrı �ncelemek gerek�r.

Brez�lya, Arjant�n, İsv�çre ve AB ül-
keler�n�n ç�fte vatandaşlığını kabul 
eden Almanya, ancak 2014 yılının 
aralık ayında Türkler�n ç�fte vatan-
daşlığını kabul etm�şt�r. Üstel�k 
d�ğer ülkelerden farklı olarak, Türk 
kökenl�lere b�rçok farklı ön koşul ge-
t�r�lm�şt�r. 2017 ver�ler�ne göre, Türk 
asıllı olup Almanya'da yaşayan va-
tandaşların sadece yüzde 7's�n�n 
ç�fte pasaporta sah�p olduğu; Al-
manya'dak� Türkler�n yüzde 39'u-
nun �se sadece Alman pasaportu-
nun bulunduğu b�l�nmekted�r. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ç�fte va-
tandaşlık konusunu Şansölye Ange-
la Merkel �le neredeyse yaptığı her 
görüşmes�nde d�le get�rm�ş, �k� ül-
ken�n toplumlarının yakınlaşması 
açısından ç�fte vatandaşlığın önem-
l� rol oynadığını vurgulamıştır.

Almanya perspekt�finden b�r 
başka konu �se, Euro-Türkler�n s�-
yasî olarak büyük b�r seçmen k�tle-
s�n� de �fade etmes�d�r. Yaklaşık 1,3 
m�lyona yakın Türk seçmen�n bu-
lunduğu Almanya’da, 2017 yılında 
yapılan Almanya Federal Mecl�s� se-
ç�mler�nde toplamda 14 Türk kö-
kenl� m�lletvek�l� Bundestag’a seç�l-
m�şt�r. Söz konusu 14 parlamenter-

den 6’sı Sosyal Demokrat Part�’den, 
5’� Yeş�ller Part�s�’nden, 3’ü �se Sol 
Part�’den seç�lm�şt�r. Ancak, Al-
manya’nın en büyük azınlık grubu 
olan Türkler�n 709 koltuklu Alman 
parlamentosunda sadece 14 k�ş�yle 
tems�l ed�lmes� oldukça düşündü-
rücüdür. Ortaya çıkan bu duru-
mun elbette pek çok neden� olab�-
l�r. Ancak özell�kle hem Alman-
ya’dak� Türkler�n oy kullanmaya g�t-
memes�n�n hem de Türklere s�ya-
sette yeter�nce alan açılmamasının 
başat nedenler olarak ön plana çık-
tığını vurgulamak gerek�r. Oysa, 
Türk toplumunun yerel mecl�sler-
den federal seç�mlere kadar tüm sü-
reçlerde seç�m farkındalığına 
sah�p olması; seçme ve seç�lme sü-
reçler�ne etk�l� b�r b�ç�mde katılı-
mının artmasının kolaylaştırılması 
�k� ülken�n �l�şk�ler�n� etk�l� b�r b�-
ç�mde sürdürmek açısından ol-
dukça öneml�d�r. Aynı zamanda, 
Amer�ka’dan sonra en fazla göç 
alan ülke olan Almanya’nın de-
mokras� ve çeş�tl�l�k anlamındak� 
söylemler�ne büyük b�r gölge dü-
şüren Türkler�n tems�l�ndek� bu dü-
şündürücü durumun daha olumlu 
b�r tabloya dönüşmes�, Alman-
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Türk�ye perspekt�finden baktı-
ğımızda �se, 2002 sonrası Euro-
Türklere tamamen farklı b�r b�-
ç�mde yaklaşıldığı söyleneb�l�r. 
Türk�ye �ç�n Euro-Türkler artık 
görmezden gel�nen b�r k�tle değ�l, 
bütüncül şek�lde ele alınması ge-
reken “d�aspora”ya dönüşmüştür. 
Bu değ�ş�kl�ğ�n anlamını ve pol�t�-
kalara yansımalarını �y� okumak

ya’nın demokras� ve çeş�tl�l�k konu-
sunda �nandırıcılığını ve sam�m�-
yet�n� ortaya koymak açısından 
somut b�r gösterge olacaktır. Euro-
Türkler�n s�yasî alandak� varlıkları-
nın artırmasının Türk�ye-Almanya 
�l�şk�ler�n� güçlend�r�c� b�r unsur 
olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tay-
y�p Erdoğan tarafından da açıkça 
vurgulanmıştır.

gerek�r. Temel olarak değ�şen bu 
yaklaşım �le d�asporaların hem ya-
şadıkları ülkelerde hem de Türk�-
ye’de etk�l� olab�lmeler� hedeflen-
mekted�r. Bu bağlamda, Türkler�n 
yaşadıkları ülkelerde sosyal, s�ya-
sal ve ekonom�k olarak etk�n ve 
akt�f olmaları ve anavatanlarıyla 
çok boyutlu bağlarını muhafaza 
etmeler� temel prens�p olarak be-
n�msenm�şt�r. 2010 sonrası dö-
nemde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, Almanya’da yaşa-
yan Türkler�n entegrasyonu ko-
nusunda yen�l�kç� pol�t�kalar üre-
t�lmes� noktasında Türk�ye’n�n de 
katkı sunab�leceğ�n� bel�rtm�ş; 
uzun yıllardır �k� ülke arasında ge-
r�l�me neden olan entegrasyon ko-
nusunda her türlü desteğe Türk�-
ye’n�n de hazır olduğunu �fade et-

m�şt�r. Bu noktada, Recep Tayy�p 
Erdoğan dışında h�çb�r l�der�n bu 
zamana kadar bu konuda g�r�ş�m-
c� davranmadığını vurgulamak ge-
rek�r. Bu yaklaşım her ne kadar Ber-
l�n’de Almanya’nın �ç �şler�ne ka-
rışmak olarak algılanmış ve tepk� 
görmüş olsa da Türk�ye ve Alman-
ya’dak� Türkler �ç�n sonuçları ve et-
k�ler� uzun vadede ortaya çıkacak 
kr�t�k b�r g�r�ş�m� �fade etmekte-
d�r. N�tek�m, 2010 yılında kurulan 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı da Almanya’dak� 
Türklere, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan’ın “Nerede b�r va-
tandaşımız, soydaşımız, akraba-
mız varsa b�z, oradayız” v�zyonuy-
la yaklaşmıştır. YTB’n�n, Türk�-
ye’n�n Almanya’dak� soydaşları �le 
yoğun, kalıcı ve kurumsal b�r 

kanal �le etk�leş�m�n�n devamlılı-
ğını sağlama çalışmaları kısa sü-
rede net�celer�n� verm�şt�r. Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı, bugün �t�bar�yle Al-
manya’dak� Türklerle her yaştan 
�nsanın hayatına dokunacak şe-
k�lde gerçekleşt�rd�ğ� çalışmala-
rıyla ön plana çıkmaktadır.

Türk-Alman İl�şk�ler�nde son 
b�rkaç yıla bakıldığında �se, ne 
yazık k� popül�zm�n de etk�s�yle, 
Türklere yönel�k ırkçı ve İslamofo-
b�k saldırıların yen�den artması 
öneml� b�r ger�l�m konusu olmuş-
tur. Rakamlar gözden geç�r�ld�-
ğ�nde, 2014 �le 2020 yılları arasın-
da Almanya’da 700’den fazla ca-
m�ye saldırı gerçekleşt�r�ld�ğ� gö-
rülmekted�r. Bu saldırıların fa�lle-

Euro-Türkler

r�n�n bulunamamasına ve hatta 
ırkçı söyleme sah�p part�ler�n par-
lamentoda yer bulmasına Türk�ye 
haklı olarak tepk� gösterm�şt�r. Do-
layısıyla son 20 yıl �ç�nde hem Tür-
k�ye’n�n hem de Almanya’nın 
Euro-Türklere bakış açısı değ�ş-
m�ş, bununla beraber konuyla �l-
g�l� gündem de farklılaşmıştır. Tür-
k�ye Almanya’dak� Türkler�n 
güçlü ve etk�l� b�r b�ç�mde varlığı-
nı sürdürmes�n� öncelemekted�r. 
Almanya �se artık m�safir �şç�ler ve 
a�leler�n�n kalıcı olduğunun ve 
�k�l� �l�şk�lerde başta s�yasî olmak 
üzere ekonom�k ve kültürel an-
lamdak� potans�yeller�n�n farkına 
varmıştır.

60 Yıl Sonrasını
Düşünmek:
Türk-Alman
İl�şk�ler�n�n Geleceğ�nde

60. yılını �drak ett�ğ�m�z Al-
manya’ya göç gerçeğ�, dünyada 
eş� benzer� olmayan b�r şek�lde 
yüz yıllık geçm�şe dayanan Türk-
Alman �l�şk�ler�n� kalıcı b�r şek�lde 
değ�şt�ren, s�yaset�n ötes�ne taşı-
yan öneml� b�r olgudur. Mün�h 
Garı 11. peronda �nen m�safir �şç�-
ler, bugün dördüncü kuşaklarıyla 
beraber üç m�lyonluk b�r mevcu-
du aşarak Almanya’nın b�r parçası 
hal�ne gelm�şlerd�r. Almanya’dak� 
Euro-Türkler geçen altmış yıl �çe-
r�s�nde toplum hayatının her ala-
nında öneml� ve etk�l� roller üst-
lenm�ş ve üstlenmeye devam et-
mekted�rler. Kaleme alınan bu 
yazı �çer�s�nde, temel olarak üs-
tünde durulan en öneml� nokta, 
h�ç şüphes�z Almanya’dak� Türk-
ler�n değ�şen profil� ve �k�l� �l�şk�-
lerdek� değ�şen rolü olmuştur. 
Özell�kle, 2000’ler sonrası Türk kö-
kenl�ler spordan sanata, b�l�mden 

Bütüncül olarak baktığımızda, 
Euro-Türkler�n Almanya’dak� var-
lığı, k�ml�kler konusunda aslında 
İslam’ın ve Avrupalılığın b�rb�r�n� 
dışlayan unsurlar olmadığını; 
çoğul k�ml�kler�n egemen b�r hâl 
aldığını ortaya koymaktadır. Euro-
Türkler, tam 60 yıldır Alman-
ya'nın kalkınmasına ve �lerlemes�-
ne, Almanya'nın Avrupa �ç�nde ve 
dünya genel�nde güçlü b�r ülke ol-
masına emekler�yle katkı verm�ş-
ler; orayı da vatan kabul etm�şler-
d�r. Aynı zamanda, Almanya’da ya-
şayan Türkler ya da Müslüman kö-
kenl� �nsanlar alternat�f b�r mo-
dern�te arayışını sürdürmekte; bu 
bağlamda kend�ler�nce b�r kültür 
alanını da oluşturmaktadırlar.

Almanya özel�nde ve Avrupa 
B�rl�ğ� genel�nde Euro-Türkler�n, 
Almanya ve Avrupa B�rl�ğ� �le Tür-
k�ye arasındak� �l�şk�ler açısından 
öneml� köprüler oluşturduğunu 
görmek ve söylemek gerek�r. Ge-
lecek yıllarda Euro-Türkler�n sa-
dece Almanya’da değ�l, aynı za-
manda tüm Avrupa B�rl�ğ� ülkele-
r�nde günümüzün en büyük soru-
nu olan İslamofob�n�n aşılması 
�ç�n somut ve gerçekç� aktörler 
olarak kr�t�k roller oynamaları bek-
lenmekted�r. Belk� de bunun en 
somut örneğ�, Cov�d-19’un kahra-
manları olan Özlem Türec� ve 
Uğur Şah�n’�n gel�şt�rd�kler� aşı ve 
yaptıkları d�ğer çalışmalardır. Böy-
les�ne büyük b�r başarının sah�b� 
olan �k� b�l�m �nsanının da Türk�-
ye’den Almanya’ya göç eden Türk 
�şç� a�leler�n�n çocukları oldukları 
gerçeğ�, Euro-Türkler�n gelecek 60 
yıl �çer�s�nde Almanya ve Türk�ye 
�ç�n ne kadar öneml� b�r role sah�p 
olacaklarını göstermekted�r.

�ş dünyasına kadar, hayatın her 
alanında görünür b�r unsur hal�-
ne gelm�şlerd�r.
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Türk�ye perspekt�finden baktı-
ğımızda �se, 2002 sonrası Euro-
Türklere tamamen farklı b�r b�-
ç�mde yaklaşıldığı söyleneb�l�r. 
Türk�ye �ç�n Euro-Türkler artık 
görmezden gel�nen b�r k�tle değ�l, 
bütüncül şek�lde ele alınması ge-
reken “d�aspora”ya dönüşmüştür. 
Bu değ�ş�kl�ğ�n anlamını ve pol�t�-
kalara yansımalarını �y� okumak

ya’nın demokras� ve çeş�tl�l�k konu-
sunda �nandırıcılığını ve sam�m�-
yet�n� ortaya koymak açısından 
somut b�r gösterge olacaktır. Euro-
Türkler�n s�yasî alandak� varlıkları-
nın artırmasının Türk�ye-Almanya 
�l�şk�ler�n� güçlend�r�c� b�r unsur 
olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tay-
y�p Erdoğan tarafından da açıkça 
vurgulanmıştır.

gerek�r. Temel olarak değ�şen bu 
yaklaşım �le d�asporaların hem ya-
şadıkları ülkelerde hem de Türk�-
ye’de etk�l� olab�lmeler� hedeflen-
mekted�r. Bu bağlamda, Türkler�n 
yaşadıkları ülkelerde sosyal, s�ya-
sal ve ekonom�k olarak etk�n ve 
akt�f olmaları ve anavatanlarıyla 
çok boyutlu bağlarını muhafaza 
etmeler� temel prens�p olarak be-
n�msenm�şt�r. 2010 sonrası dö-
nemde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, Almanya’da yaşa-
yan Türkler�n entegrasyonu ko-
nusunda yen�l�kç� pol�t�kalar üre-
t�lmes� noktasında Türk�ye’n�n de 
katkı sunab�leceğ�n� bel�rtm�ş; 
uzun yıllardır �k� ülke arasında ge-
r�l�me neden olan entegrasyon ko-
nusunda her türlü desteğe Türk�-
ye’n�n de hazır olduğunu �fade et-

m�şt�r. Bu noktada, Recep Tayy�p 
Erdoğan dışında h�çb�r l�der�n bu 
zamana kadar bu konuda g�r�ş�m-
c� davranmadığını vurgulamak ge-
rek�r. Bu yaklaşım her ne kadar Ber-
l�n’de Almanya’nın �ç �şler�ne ka-
rışmak olarak algılanmış ve tepk� 
görmüş olsa da Türk�ye ve Alman-
ya’dak� Türkler �ç�n sonuçları ve et-
k�ler� uzun vadede ortaya çıkacak 
kr�t�k b�r g�r�ş�m� �fade etmekte-
d�r. N�tek�m, 2010 yılında kurulan 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı da Almanya’dak� 
Türklere, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan’ın “Nerede b�r va-
tandaşımız, soydaşımız, akraba-
mız varsa b�z, oradayız” v�zyonuy-
la yaklaşmıştır. YTB’n�n, Türk�-
ye’n�n Almanya’dak� soydaşları �le 
yoğun, kalıcı ve kurumsal b�r 

kanal �le etk�leş�m�n�n devamlılı-
ğını sağlama çalışmaları kısa sü-
rede net�celer�n� verm�şt�r. Yurt-
dışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı, bugün �t�bar�yle Al-
manya’dak� Türklerle her yaştan 
�nsanın hayatına dokunacak şe-
k�lde gerçekleşt�rd�ğ� çalışmala-
rıyla ön plana çıkmaktadır.

Türk-Alman İl�şk�ler�nde son 
b�rkaç yıla bakıldığında �se, ne 
yazık k� popül�zm�n de etk�s�yle, 
Türklere yönel�k ırkçı ve İslamofo-
b�k saldırıların yen�den artması 
öneml� b�r ger�l�m konusu olmuş-
tur. Rakamlar gözden geç�r�ld�-
ğ�nde, 2014 �le 2020 yılları arasın-
da Almanya’da 700’den fazla ca-
m�ye saldırı gerçekleşt�r�ld�ğ� gö-
rülmekted�r. Bu saldırıların fa�lle-

Euro-Türkler

r�n�n bulunamamasına ve hatta 
ırkçı söyleme sah�p part�ler�n par-
lamentoda yer bulmasına Türk�ye 
haklı olarak tepk� gösterm�şt�r. Do-
layısıyla son 20 yıl �ç�nde hem Tür-
k�ye’n�n hem de Almanya’nın 
Euro-Türklere bakış açısı değ�ş-
m�ş, bununla beraber konuyla �l-
g�l� gündem de farklılaşmıştır. Tür-
k�ye Almanya’dak� Türkler�n 
güçlü ve etk�l� b�r b�ç�mde varlığı-
nı sürdürmes�n� öncelemekted�r. 
Almanya �se artık m�safir �şç�ler ve 
a�leler�n�n kalıcı olduğunun ve 
�k�l� �l�şk�lerde başta s�yasî olmak 
üzere ekonom�k ve kültürel an-
lamdak� potans�yeller�n�n farkına 
varmıştır.

60 Yıl Sonrasını
Düşünmek:
Türk-Alman
İl�şk�ler�n�n Geleceğ�nde

60. yılını �drak ett�ğ�m�z Al-
manya’ya göç gerçeğ�, dünyada 
eş� benzer� olmayan b�r şek�lde 
yüz yıllık geçm�şe dayanan Türk-
Alman �l�şk�ler�n� kalıcı b�r şek�lde 
değ�şt�ren, s�yaset�n ötes�ne taşı-
yan öneml� b�r olgudur. Mün�h 
Garı 11. peronda �nen m�safir �şç�-
ler, bugün dördüncü kuşaklarıyla 
beraber üç m�lyonluk b�r mevcu-
du aşarak Almanya’nın b�r parçası 
hal�ne gelm�şlerd�r. Almanya’dak� 
Euro-Türkler geçen altmış yıl �çe-
r�s�nde toplum hayatının her ala-
nında öneml� ve etk�l� roller üst-
lenm�ş ve üstlenmeye devam et-
mekted�rler. Kaleme alınan bu 
yazı �çer�s�nde, temel olarak üs-
tünde durulan en öneml� nokta, 
h�ç şüphes�z Almanya’dak� Türk-
ler�n değ�şen profil� ve �k�l� �l�şk�-
lerdek� değ�şen rolü olmuştur. 
Özell�kle, 2000’ler sonrası Türk kö-
kenl�ler spordan sanata, b�l�mden 

Bütüncül olarak baktığımızda, 
Euro-Türkler�n Almanya’dak� var-
lığı, k�ml�kler konusunda aslında 
İslam’ın ve Avrupalılığın b�rb�r�n� 
dışlayan unsurlar olmadığını; 
çoğul k�ml�kler�n egemen b�r hâl 
aldığını ortaya koymaktadır. Euro-
Türkler, tam 60 yıldır Alman-
ya'nın kalkınmasına ve �lerlemes�-
ne, Almanya'nın Avrupa �ç�nde ve 
dünya genel�nde güçlü b�r ülke ol-
masına emekler�yle katkı verm�ş-
ler; orayı da vatan kabul etm�şler-
d�r. Aynı zamanda, Almanya’da ya-
şayan Türkler ya da Müslüman kö-
kenl� �nsanlar alternat�f b�r mo-
dern�te arayışını sürdürmekte; bu 
bağlamda kend�ler�nce b�r kültür 
alanını da oluşturmaktadırlar.

Almanya özel�nde ve Avrupa 
B�rl�ğ� genel�nde Euro-Türkler�n, 
Almanya ve Avrupa B�rl�ğ� �le Tür-
k�ye arasındak� �l�şk�ler açısından 
öneml� köprüler oluşturduğunu 
görmek ve söylemek gerek�r. Ge-
lecek yıllarda Euro-Türkler�n sa-
dece Almanya’da değ�l, aynı za-
manda tüm Avrupa B�rl�ğ� ülkele-
r�nde günümüzün en büyük soru-
nu olan İslamofob�n�n aşılması 
�ç�n somut ve gerçekç� aktörler 
olarak kr�t�k roller oynamaları bek-
lenmekted�r. Belk� de bunun en 
somut örneğ�, Cov�d-19’un kahra-
manları olan Özlem Türec� ve 
Uğur Şah�n’�n gel�şt�rd�kler� aşı ve 
yaptıkları d�ğer çalışmalardır. Böy-
les�ne büyük b�r başarının sah�b� 
olan �k� b�l�m �nsanının da Türk�-
ye’den Almanya’ya göç eden Türk 
�şç� a�leler�n�n çocukları oldukları 
gerçeğ�, Euro-Türkler�n gelecek 60 
yıl �çer�s�nde Almanya ve Türk�ye 
�ç�n ne kadar öneml� b�r role sah�p 
olacaklarını göstermekted�r.

�ş dünyasına kadar, hayatın her 
alanında görünür b�r unsur hal�-
ne gelm�şlerd�r.
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Geçt�ğ�m�z günlerde Alman-
ya’dak� Türk�ye kökenl� göçmen-
ler, göç tecrübeler�n�n 60. yılını ge-
r�de bıraktı. 30 Ek�m 1961 tar�h�n-
de Türk�ye �le Federal Almanya 
arasında �mzalanan �ş gücü anlaş-
ması �le başlayan bu yolculuk, be-
raber�nde öngörülmes� zor dönü-
şümler de get�rd�. Önceler� geç�c� 
çalışma sa�k�yle yapılan bu göçler, 
60 yıllık b�r zamana yayılarak bek-
lenmed�k sonuçlar doğurdu. Al-
manya, n�hayet bugün b�rkaç m�l-
yonluk b�r Türk d�asporasına ev 
sah�pl�ğ� yapmaktadır.

Bu 60 yıllık süreç elbette Türk�-
ye kökenl� göçmenler �ç�n kolay 
geçmed�. Ne �şç� olarak çalışmak 
kolaydı ne de h�ç b�lmed�kler� b�r 
ülkeye entegre olmak. 1970’ler�n 
başında patlak veren petrol kr�z� 
�se bu süreçler�n� kolaylaştırma-
dığı g�b� �y�ce zorlaştırmıştı. Tür-
k�ye’ye dönme planlarını gerçek-
leşt�rmek şöyle dursun, a�leler�n� 
de Almanya’ya get�rmek zorunda 
kalmışlar ve film�n zorlu aşaması 
aslında yen� başlar olmuştu.

K�msen�n yapmak �stemed�ğ� 
�şlerde çalışmış, zorlu koşullarda 
madd� durumlarını �y�leşt�rmek 
adına hayatlarını sürdürmeye 
mecbur bırakılmışlardı. İk�nc� 
Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından 
sıyrılmış yen� b�r Almanya’yı elle-
r�yle �mar ett�kler� g�b� �k�nc� sınıf 
�nsan muameles� görmeler� de 
asla son bulmamıştı. Ancak her 
şeye rağmen, bu ülkeye m�nnet 
duymaya, bu ülkeyle a�d�yet kur-
maya devam ett�ler.

Tüm bu zorlukların ger�de kal-
masını beklerken, d�asporanın dı-
şında gel�şen b�rtakım olaylar bu 
beklent�ler� boşa çıkardı. Kasım 
1989’da Berl�n Duvarı yıkılmış, bu-
nunla beraber Naz� gruplarının ya-
bancı düşmanlığı bu kez Türk�ye 
kökenl� göçmenlere yönelm�şt�. 
İşte bu, onları bekleyen felaketler 
s�ls�les�n�n henüz başlangıcıydı. 
Sol�ngen Katl�amı, NSU c�nayetle-
r� ve daha b�rçoğu bu felaketler�n 
sadece b�rkaçıydı.

Türk�ye’den göç eden �şç�ler, Al-
manya’dak� serüvenler�n�n geç�c� 
olmayacağını anladıklarında, 
“He�m” adı ver�len yurtlardan çık-
mış, Türk�ye’den gelen a�leler� �le 
b�rl�kte evlere yerleşmeye başla-
mışlardı. Zamanla Almanya’da ka-
lıcı olma fikr�n� kabul edenler, 
a�d�yet gel�şt�rd�kler�, kend� kül-
türler�ne a�t s�mgeler� taşıyan ma-
hallelerde kalıcı hayatlar kurmaya 
başladılar. Almanya’da cam�ler�n 
kurulması fikr�n�n tohumları �şte

1980’lerde yükselen ve Berl�n 
Duvarı’nın yıkılmasıyla devam 
eden yabancı düşmanlığından el-
bette Türk�ye kökenl� göçmenler 
de payını almıştı. Evler�, sosyal

 tam da bu dönemde atılmıştı. Ca-
m�ler�n �nşası �le b�zzat �lg�len-
m�şler, �badethaneler�n etrafında 
şek�llenmeye başlayan sosyal ha-
yatlarını kend� cem�yetler� �le zen-
g�nleşt�rm�şlerd�. Ta k� evler�, der-
nekler� ve �badethaneler� saldırı-
lara hedef olana kadar.

Söz konusu saldırıların kamu-
oyunda �lk ve en çok ses get�ren� 
Sol�ngen katl�amıydı. Sonraları 
�se ayrımcı ş�ddet devam etm�ş 
ancak Türk�ye kökenl� göçmenler 
y�ne de tüm bu nefret ve yabancı 
düşmanlığı �le mücadeles�n� sür-
dürmüştü. NSU (Nasyonal Sosya-
l�st Yeraltı Örgütü) terörüyle kar-
şılaştıklarında ve Almanya güven-
l�k güçler� tarafından yalnız bıra-
kıldıklarında h�çb�r şey�n kolay ol-
mayacağını anladılar.

alanları ve cam�ler� saldırıların ve 
hatta kundaklamaların hedefi olu-
yordu. Her ne kadar bu saldırılarla 
b�rl�kte Alman devlet� tarafından 
entegrasyon pol�t�kaları devreye 
sokulsa da �lerleyen yıllarda aynı 
acı tecrübeler yaşanmaya devam 
ett�. Yaşananlar medya ve kamu-
oyu tarafından göç sorunları ola-
rak değerlend�r�lse de bunların Al-
manya’dak� Türk�ye kökenl�ler üze-
r�nde bıraktığı toplumsal travma-
ya k�mse d�kkat çekmed�. Göç-
menler arasında korku ve baskı 
hâl� hâk�m olmaya devam etm�ş, 
ötek�leşt�rmen�n bıraktığı der�n 
�zler kuşaklar boyunca yer�n� ko-
rumuştu.Fotoğraf: AA/Abdulham�t Hoşbaş
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Geçt�ğ�m�z günlerde Alman-
ya’dak� Türk�ye kökenl� göçmen-
ler, göç tecrübeler�n�n 60. yılını ge-
r�de bıraktı. 30 Ek�m 1961 tar�h�n-
de Türk�ye �le Federal Almanya 
arasında �mzalanan �ş gücü anlaş-
ması �le başlayan bu yolculuk, be-
raber�nde öngörülmes� zor dönü-
şümler de get�rd�. Önceler� geç�c� 
çalışma sa�k�yle yapılan bu göçler, 
60 yıllık b�r zamana yayılarak bek-
lenmed�k sonuçlar doğurdu. Al-
manya, n�hayet bugün b�rkaç m�l-
yonluk b�r Türk d�asporasına ev 
sah�pl�ğ� yapmaktadır.

Bu 60 yıllık süreç elbette Türk�-
ye kökenl� göçmenler �ç�n kolay 
geçmed�. Ne �şç� olarak çalışmak 
kolaydı ne de h�ç b�lmed�kler� b�r 
ülkeye entegre olmak. 1970’ler�n 
başında patlak veren petrol kr�z� 
�se bu süreçler�n� kolaylaştırma-
dığı g�b� �y�ce zorlaştırmıştı. Tür-
k�ye’ye dönme planlarını gerçek-
leşt�rmek şöyle dursun, a�leler�n� 
de Almanya’ya get�rmek zorunda 
kalmışlar ve film�n zorlu aşaması 
aslında yen� başlar olmuştu.

K�msen�n yapmak �stemed�ğ� 
�şlerde çalışmış, zorlu koşullarda 
madd� durumlarını �y�leşt�rmek 
adına hayatlarını sürdürmeye 
mecbur bırakılmışlardı. İk�nc� 
Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından 
sıyrılmış yen� b�r Almanya’yı elle-
r�yle �mar ett�kler� g�b� �k�nc� sınıf 
�nsan muameles� görmeler� de 
asla son bulmamıştı. Ancak her 
şeye rağmen, bu ülkeye m�nnet 
duymaya, bu ülkeyle a�d�yet kur-
maya devam ett�ler.

Tüm bu zorlukların ger�de kal-
masını beklerken, d�asporanın dı-
şında gel�şen b�rtakım olaylar bu 
beklent�ler� boşa çıkardı. Kasım 
1989’da Berl�n Duvarı yıkılmış, bu-
nunla beraber Naz� gruplarının ya-
bancı düşmanlığı bu kez Türk�ye 
kökenl� göçmenlere yönelm�şt�. 
İşte bu, onları bekleyen felaketler 
s�ls�les�n�n henüz başlangıcıydı. 
Sol�ngen Katl�amı, NSU c�nayetle-
r� ve daha b�rçoğu bu felaketler�n 
sadece b�rkaçıydı.

Türk�ye’den göç eden �şç�ler, Al-
manya’dak� serüvenler�n�n geç�c� 
olmayacağını anladıklarında, 
“He�m” adı ver�len yurtlardan çık-
mış, Türk�ye’den gelen a�leler� �le 
b�rl�kte evlere yerleşmeye başla-
mışlardı. Zamanla Almanya’da ka-
lıcı olma fikr�n� kabul edenler, 
a�d�yet gel�şt�rd�kler�, kend� kül-
türler�ne a�t s�mgeler� taşıyan ma-
hallelerde kalıcı hayatlar kurmaya 
başladılar. Almanya’da cam�ler�n 
kurulması fikr�n�n tohumları �şte

1980’lerde yükselen ve Berl�n 
Duvarı’nın yıkılmasıyla devam 
eden yabancı düşmanlığından el-
bette Türk�ye kökenl� göçmenler 
de payını almıştı. Evler�, sosyal

 tam da bu dönemde atılmıştı. Ca-
m�ler�n �nşası �le b�zzat �lg�len-
m�şler, �badethaneler�n etrafında 
şek�llenmeye başlayan sosyal ha-
yatlarını kend� cem�yetler� �le zen-
g�nleşt�rm�şlerd�. Ta k� evler�, der-
nekler� ve �badethaneler� saldırı-
lara hedef olana kadar.

Söz konusu saldırıların kamu-
oyunda �lk ve en çok ses get�ren� 
Sol�ngen katl�amıydı. Sonraları 
�se ayrımcı ş�ddet devam etm�ş 
ancak Türk�ye kökenl� göçmenler 
y�ne de tüm bu nefret ve yabancı 
düşmanlığı �le mücadeles�n� sür-
dürmüştü. NSU (Nasyonal Sosya-
l�st Yeraltı Örgütü) terörüyle kar-
şılaştıklarında ve Almanya güven-
l�k güçler� tarafından yalnız bıra-
kıldıklarında h�çb�r şey�n kolay ol-
mayacağını anladılar.

alanları ve cam�ler� saldırıların ve 
hatta kundaklamaların hedefi olu-
yordu. Her ne kadar bu saldırılarla 
b�rl�kte Alman devlet� tarafından 
entegrasyon pol�t�kaları devreye 
sokulsa da �lerleyen yıllarda aynı 
acı tecrübeler yaşanmaya devam 
ett�. Yaşananlar medya ve kamu-
oyu tarafından göç sorunları ola-
rak değerlend�r�lse de bunların Al-
manya’dak� Türk�ye kökenl�ler üze-
r�nde bıraktığı toplumsal travma-
ya k�mse d�kkat çekmed�. Göç-
menler arasında korku ve baskı 
hâl� hâk�m olmaya devam etm�ş, 
ötek�leşt�rmen�n bıraktığı der�n 
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24

A
lm

an
ya

'd
a 

60
 Y

ıll
ık

 G
öç

 T
ec

rü
b

es
�n

�n
 Ö

zn
es

� T
ü

rk
 D

�a
sp

or
as

ı
E

n
es

 S
E

Y
D

A
N

L
IO

Ğ
LU

/ 
5.

Sa
yı

İlk Gözyaşı: Mölln
Sol�ngen her ne kadar Türk�ye 

kökenl� göçmenlere yönel�k ırkçı 
saldırıların ortak belleğ� olsa da 
saldırının gerçekleşmes�nden b�r 
yıl önce Almanya’nın Mölln şeh-
r�nde benzer b�r saldırı yaşanmış, 
�ç�nde göçmen a�leler�n yaşadığı 
�k� b�na aşırı sağcılar tarafından 
ateşe ver�lm�şt�. Almanya’dak� 
ırkçı saldırıların �lk�, ancak sonun-
cusu olmayan Mölln katl�amını 19 
yaşındak� aşırı sağcı Lars C. ve ar-
kadaşı M�chael P. gerçekleşt�rd�. 
Fa�ller�n gece saatler�nde b�nayı 
kundaklamasının ardından �tfa-
�yey� arayarak “Ratzenburger Cad-

des� yanıyor. He�l H�tler!” ded�kle-
r� öğren�ld�.

23 Kasım 1992’de Arslan a�les�-
n�n 3 ferd� bu saldırıda hayatını 
kaybetm�ş ancak Federal başsav-
cılık saldırının ardından soruştur-
ma açmasına rağmen olayın üze-
r�ne fazla g�d�lmed�ğ� �dd�aları �le 
eleşt�r�lm�şt�. Fa�ller �se mahkeme 
�fadeler�nde suçlarını kabul etm�ş 
ve ceza� ehl�yetler� olmadıkları 
�ç�n maktul yakınlarını rahatlat-
mayan cezalar almıştı. Saldırının 
ardından 7 sene geçt�kten sonra 
Lars C., 15 sene geçt�kten sonra �se 
M�chael P. serbest bırakıldı.

Genç a�les�, Amasya’nın Taşo-
va �lçes�nden Almanya’ya çalış-
mak ve b�r gelecek �nşa etmek 
umuduyla göç ett�. Ne var k�, yaşa-
dıkları Sol�ngen şehr�nde Neo-
Naz�lerce göçmen oldukları öğre-
n�l�nce, Neo-Naz� terörünün he-
defi oldular. Takv�mler 29 Mayıs 
1993’ü gösterd�ğ� gün, b�r gece ya-
rısı evler� benz�n dökülerek kun-
daklandı, a�len�n 5 üyes� bu saldı-
rıda hayatını kaybett�. Genç a�le-
s�nden sağ kurtulanlar yaşanan 
bu ağır acının travmasını hâlâ at-
latamamış, acılarının ancak öle-

Sönmeyen Ateş�
Sol�ngen’�n

Alman devlet�n�n Sol�ngen kat-
l�amının ardından entegrasyon 
pol�t�kalarını hayata geç�rmes� ve 
Türk�ye kökenl� göçmenlere 
küçük �mt�yazlar sağlaması dışın-
da göçmenlere yönel�k gerçekle-
şen ırkçı saldırılara uzun vadel� 
b�r çözüm bulunamadı. Bunun en 
büyük kanıtı �se Sol�ngen saldırı-
sından sonra devam eden nefret 
suçları, saldırılar ve hatta ser� c�-
nayetlerd�r. Ancak Sol�ngen tüm 
bu saldırıların ortak adı olmuş, Al-
manya’dak� tüm Türk�ye kökenl� 
göçmenler�n kolekt�f end�şes�, öf-

cekler� gün sona ereceğ�n� söyle-
meler� h�ç unutulmamıştır.

Katl�amın ardından kurbanla-
rı anmak ve yaşananları unutma-
mak adına tüm Sol�ngen el ele 
verd�. Kurbanları anmak �ç�n şeh-
r�n g�r�ş�ne yapılan anıta �se “B�z 
unutmak �stem�yoruz” �fades� ya-
zıldı. Ne var k� yaşananların unu-
tulmasına dah� fırsat verecek 
kadar zaman geçmeden aynı ş�d-
det ve terör eylemler� yaşanmaya 
devam ett�. Sol�ngen’�n fa�ller� �se 
ceza� ehl�yetler� olmadığı gerek-
çes�yle düşük cezalarla mahkûm 
ed�l�p aradan geçen 20 yılın ardın-
dan serbest bırakılarak hayatları-
na devam ett�ler. Üstel�k 4 fa�lden 
yalnızca b�r� mahkeme esnasında 
Genç a�les�nden özür d�lem�ş, d�-
ğerler� �se b�r p�şmanlık bel�rt�s� 
göstermem�şt�.

Öte yandan Alman s�yasetç�-
ler, o dönemde Almanya’nın b�r-
leşmes�yle yaşanan s�yas� ve eko-
nom�k çıkmazları perdelemek 
adına yabancı düşmanlığını po-
püler b�r söylem olarak ortaya at-
tılar. Sol�ngen katl�amı ve onu 
tak�p eden daha b�rçok saldırı 
medyanın ve s�yas�ler�n retor�kle-
r�n�n doğal b�r sonucu olarak or-
taya çıktı.

kes� ve unutulmayan h�kâyes� ha-
l�ne dönüşmüştür.

kurumsal Irkçılık
2000’l� yılların başlarına gel�n-

d�ğ�nde Almanya’dak� tüm göç-
menler daha büyük b�r tehl�ke �le 
karşılaştı. 2001 yılında kurulduğu 
tahm�n ed�len “Nasyonel Sosya-
l�st Yeraltı Örgütü” �s�ml� s�lahlı 
örgüt aşırı sağcı ve ırkçı mot�vas-
yonlarla Almanya’dak� göçmenle-
re yönel�k ser� c�nayetler �şleyerek 
medyanın ve kamuoyunun d�kka-
t�n� çekt�. 2004’te Köln’dek� bom-
balı saldırı, Neo-Naz� ser� c�nayet-
ler� ve M�chéle K�esewetter c�na-
yet� �le suçlanan örgüt uzun yıllar 
ırkçı faal�yetler�ne devam ett�.

Bunlara, Hessen Anayasayı Ko-
ruma Teşk�latı memuru Andreas 
Temme’n�n de eklenmes�, kurum-
sal ırkçılık teor�s�n� doğruladı. 

NSU C�nayetler� ve 

2000-2007 yılları arasında 8'� 
Türk�ye kökenl� 10 k�ş�y� ırkçı mot�-
vasyonlarla öldüren örgütün uzun 
yıllar boyunca pas�fize ed�lemey�-
ş� �se akıllara başka senaryoları ge-
t�rmekted�r. NSU c�nayetler�n�n so-
ruşturma ve yargılama aşamala-
rında güvenl�k güçler�n�n ve Fede-
ral savcılığının tutumu Alman-
ya’da kurumsal ırkçılığın varlığını 
tartışılır hale get�rd�. Z�ra süreç bo-
yunca katled�len göçmenlere 
suçlu muameles� yapılması, 13 yıl-
lık b�r s�lahlı örgütün faal�yetler�-
n�n yalnızca üç k�ş�ye �nd�rgenme-
s� ve n�hayet bu k�ş�lerden 2’s�n�n 
�nt�harı ve d�ğer sanığın tutukla-
narak dosyanın kapatılması, ku-
rumsal ırkçılık düşünceler�n� �y�ce 
perç�nled�. Medya �se tüm bu acı 
tecrübeler� ve a�leler�n travmaları-
nı göz ardı ederek maktuller�n ve 
yakınlarının suçlu olduğunu gös-
teren b�r d�l kullandı.

Fotoğraf: AA
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İlk Gözyaşı: Mölln
Sol�ngen her ne kadar Türk�ye 

kökenl� göçmenlere yönel�k ırkçı 
saldırıların ortak belleğ� olsa da 
saldırının gerçekleşmes�nden b�r 
yıl önce Almanya’nın Mölln şeh-
r�nde benzer b�r saldırı yaşanmış, 
�ç�nde göçmen a�leler�n yaşadığı 
�k� b�na aşırı sağcılar tarafından 
ateşe ver�lm�şt�. Almanya’dak� 
ırkçı saldırıların �lk�, ancak sonun-
cusu olmayan Mölln katl�amını 19 
yaşındak� aşırı sağcı Lars C. ve ar-
kadaşı M�chael P. gerçekleşt�rd�. 
Fa�ller�n gece saatler�nde b�nayı 
kundaklamasının ardından �tfa-
�yey� arayarak “Ratzenburger Cad-

des� yanıyor. He�l H�tler!” ded�kle-
r� öğren�ld�.

23 Kasım 1992’de Arslan a�les�-
n�n 3 ferd� bu saldırıda hayatını 
kaybetm�ş ancak Federal başsav-
cılık saldırının ardından soruştur-
ma açmasına rağmen olayın üze-
r�ne fazla g�d�lmed�ğ� �dd�aları �le 
eleşt�r�lm�şt�. Fa�ller �se mahkeme 
�fadeler�nde suçlarını kabul etm�ş 
ve ceza� ehl�yetler� olmadıkları 
�ç�n maktul yakınlarını rahatlat-
mayan cezalar almıştı. Saldırının 
ardından 7 sene geçt�kten sonra 
Lars C., 15 sene geçt�kten sonra �se 
M�chael P. serbest bırakıldı.

Genç a�les�, Amasya’nın Taşo-
va �lçes�nden Almanya’ya çalış-
mak ve b�r gelecek �nşa etmek 
umuduyla göç ett�. Ne var k�, yaşa-
dıkları Sol�ngen şehr�nde Neo-
Naz�lerce göçmen oldukları öğre-
n�l�nce, Neo-Naz� terörünün he-
defi oldular. Takv�mler 29 Mayıs 
1993’ü gösterd�ğ� gün, b�r gece ya-
rısı evler� benz�n dökülerek kun-
daklandı, a�len�n 5 üyes� bu saldı-
rıda hayatını kaybett�. Genç a�le-
s�nden sağ kurtulanlar yaşanan 
bu ağır acının travmasını hâlâ at-
latamamış, acılarının ancak öle-

Sönmeyen Ateş�
Sol�ngen’�n

Alman devlet�n�n Sol�ngen kat-
l�amının ardından entegrasyon 
pol�t�kalarını hayata geç�rmes� ve 
Türk�ye kökenl� göçmenlere 
küçük �mt�yazlar sağlaması dışın-
da göçmenlere yönel�k gerçekle-
şen ırkçı saldırılara uzun vadel� 
b�r çözüm bulunamadı. Bunun en 
büyük kanıtı �se Sol�ngen saldırı-
sından sonra devam eden nefret 
suçları, saldırılar ve hatta ser� c�-
nayetlerd�r. Ancak Sol�ngen tüm 
bu saldırıların ortak adı olmuş, Al-
manya’dak� tüm Türk�ye kökenl� 
göçmenler�n kolekt�f end�şes�, öf-

cekler� gün sona ereceğ�n� söyle-
meler� h�ç unutulmamıştır.

Katl�amın ardından kurbanla-
rı anmak ve yaşananları unutma-
mak adına tüm Sol�ngen el ele 
verd�. Kurbanları anmak �ç�n şeh-
r�n g�r�ş�ne yapılan anıta �se “B�z 
unutmak �stem�yoruz” �fades� ya-
zıldı. Ne var k� yaşananların unu-
tulmasına dah� fırsat verecek 
kadar zaman geçmeden aynı ş�d-
det ve terör eylemler� yaşanmaya 
devam ett�. Sol�ngen’�n fa�ller� �se 
ceza� ehl�yetler� olmadığı gerek-
çes�yle düşük cezalarla mahkûm 
ed�l�p aradan geçen 20 yılın ardın-
dan serbest bırakılarak hayatları-
na devam ett�ler. Üstel�k 4 fa�lden 
yalnızca b�r� mahkeme esnasında 
Genç a�les�nden özür d�lem�ş, d�-
ğerler� �se b�r p�şmanlık bel�rt�s� 
göstermem�şt�.

Öte yandan Alman s�yasetç�-
ler, o dönemde Almanya’nın b�r-
leşmes�yle yaşanan s�yas� ve eko-
nom�k çıkmazları perdelemek 
adına yabancı düşmanlığını po-
püler b�r söylem olarak ortaya at-
tılar. Sol�ngen katl�amı ve onu 
tak�p eden daha b�rçok saldırı 
medyanın ve s�yas�ler�n retor�kle-
r�n�n doğal b�r sonucu olarak or-
taya çıktı.

kes� ve unutulmayan h�kâyes� ha-
l�ne dönüşmüştür.

kurumsal Irkçılık
2000’l� yılların başlarına gel�n-

d�ğ�nde Almanya’dak� tüm göç-
menler daha büyük b�r tehl�ke �le 
karşılaştı. 2001 yılında kurulduğu 
tahm�n ed�len “Nasyonel Sosya-
l�st Yeraltı Örgütü” �s�ml� s�lahlı 
örgüt aşırı sağcı ve ırkçı mot�vas-
yonlarla Almanya’dak� göçmenle-
re yönel�k ser� c�nayetler �şleyerek 
medyanın ve kamuoyunun d�kka-
t�n� çekt�. 2004’te Köln’dek� bom-
balı saldırı, Neo-Naz� ser� c�nayet-
ler� ve M�chéle K�esewetter c�na-
yet� �le suçlanan örgüt uzun yıllar 
ırkçı faal�yetler�ne devam ett�.

Bunlara, Hessen Anayasayı Ko-
ruma Teşk�latı memuru Andreas 
Temme’n�n de eklenmes�, kurum-
sal ırkçılık teor�s�n� doğruladı. 

NSU C�nayetler� ve 

2000-2007 yılları arasında 8'� 
Türk�ye kökenl� 10 k�ş�y� ırkçı mot�-
vasyonlarla öldüren örgütün uzun 
yıllar boyunca pas�fize ed�lemey�-
ş� �se akıllara başka senaryoları ge-
t�rmekted�r. NSU c�nayetler�n�n so-
ruşturma ve yargılama aşamala-
rında güvenl�k güçler�n�n ve Fede-
ral savcılığının tutumu Alman-
ya’da kurumsal ırkçılığın varlığını 
tartışılır hale get�rd�. Z�ra süreç bo-
yunca katled�len göçmenlere 
suçlu muameles� yapılması, 13 yıl-
lık b�r s�lahlı örgütün faal�yetler�-
n�n yalnızca üç k�ş�ye �nd�rgenme-
s� ve n�hayet bu k�ş�lerden 2’s�n�n 
�nt�harı ve d�ğer sanığın tutukla-
narak dosyanın kapatılması, ku-
rumsal ırkçılık düşünceler�n� �y�ce 
perç�nled�. Medya �se tüm bu acı 
tecrübeler� ve a�leler�n travmaları-
nı göz ardı ederek maktuller�n ve 
yakınlarının suçlu olduğunu gös-
teren b�r d�l kullandı.

Fotoğraf: AA
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N�tek�m NSU c�nayetler� ve 
dava süreçler�, Türk�ye kökenl� göç-
menler�n bu ırkçı saldırıların son 
bulacağına �l�şk�n umudunu nere-
deyse yok ett�. Aks�ne, ırkçılığın Al-
manya’da kurumsal hale geld�ğ�ne 
yönel�k düşüncey� yerleşt�rd�.

NSU c�nayetler�n�n son kurbanı 
Hal�l Yozgat, Hessen’de bulunan 
�ş yer�nde katled�lm�ş ve 
Temme’n�n de olayın gerçekleşt�-
ğ� esnada orada olduğu öğren�l-
m�şt�. Ancak Temme olaya da�r 
h�çb�r şey görmed�ğ�n�, s�lah ses� 
de duymadığını �dd�a etm�şt�. Bu 
�dd�alarının hemen akab�nde ken-
d�s�n�n Neo-Naz� l�der� Benjam�n 
G. �le uzun telefon görüşmeler� 
yaptığı tesp�t ed�ld�. Tüm bunlara 
rağmen dönem�n eyalet başbaka-
nı Volker Bou��er, Temme’n�n 
pol�s tarafından soruşturulması-
na engel oldu.

Aynı şek�lde, davanın mağdur 
vek�ller�nden Avukat Seda Başay 
Yıldız’a ve kızının telefonuna 
“NSU 2.0” �mzasıyla tehd�t mesaj-
ları atıldı ve bu mesajların b�r 
kamu görevl�s� tarafından gönde-
r�ld�ğ� kanıtlandı. Söz konusu teh-
d�t mesajlarına yönel�k yürütülen 
soruşturmada, Frankfurt’tun 1 
No’lu karakolunda görevl� b�r 
pol�s memurunun, b�lg�sayardan 
avukat Seda Yıldız hakkında 
arama yaptığı ortaya çıkmış, aynı 
memurun telefonunda ırkçı �çe-
r�kl� görseller ve paylaşımlar tes-
p�t ed�lm�şt�.

Hanau Saldırısı ve

Almanya’dak� ırkçı mot�vas-
yonlu saldırıların medyaya yansı-
yan sonuncusu �se 19 Şubat 
2020’de gerçekleşen Hanau saldı-
rısıdır. Tob�as Rathjen adlı fa�l�n, 
Almanya’nın Hanau kent�nde �k� 

Çıkarılmayan Dersler

kafeteryayı hedef aldığı saldırıda 
4’ü Türk 9 k�ş� katled�ld�. 43 yaşın-
dak� fa�l, pol�s�n ev�ne yaptığı bas-
kında 72 yaşındak� annes�yle bera-
ber ölü bulundu. Fa�l�n ev�nde ya-
pılan aramalar sonucunda �se sal-
dırıyı üstlend�ğ�ne da�r b�r mek-
tup ele geç�r�ld�. Mektupta fa�l�n 
“Almanya’dan sınır dışı ed�lmes� 
mümkün olmayanların yok ed�l-
mes� gerekt�ğ�” şekl�nde �fadelere 
yer verd�ğ� ortaya çıktı.

Hanau katl�amının gerçekleş-
t�ğ� Hessen, ırkçı saldırılarla anı-
lan b�r eyalett�r. 1999’da CDU’lu 
Roland Koch seç�m propagandası 
olarak ç�fte vatandaşlığa karşı b�r 

kampanya başlattığında, göç-
menler� ve Almanya toplumunu 
kutuplaştıran ırkçı saldırıların da 
zem�n�n� hazırladı. Y�ne Hessen 
eyalet� CDU parlamento grubu l�-
der� Franz Josef Jung’un başörtü-
sünü yasaklamaya yönel�k g�r�-
ş�mlerde bulunacağını açıklama-
sı Müslüman nefret�n� körükle-
meye devam ett�. 2016 yılına gel�n-
d�ğ�nde �se Hessen Eyalet� Başba-
kanı Volker Bouffier, burka yasağı 
tartışmalarını başlatan �s�m oldu.

Sonuç olarak, Hanau katl�amı 
s�yas�ler�n süregelen ayrıştırıcı söy-
lemler�n�n b�r net�ces� olarak orta-
ya çıkmış, uyum pol�t�kalarıyla 

Sonuç

onarılamayacak kutuplaşmaları 
doğurmuştu. Hanau katl�amı �le Al-
manya’nın daha öncek� trajed�ler-
den ders çıkarmadığı veya söz ko-
nusu ırkçı teröre çözümler gel�şt�-
remed�ğ� b�r kez daha anlaşıldı.

Almanya’da Türk�ye kökenl� 
göçmenler, ger�de kalan 60 yıllık 
süreçte zorlu �ş koşulları, kültür 
kr�zler� ve en öneml�s� de ırkçılıkla 
mücadelen�n öznes� oldular. Tüm 
bu tecrübeler�n ardında yatan 
sebep, medyanın göçmenlere 
karşı oluşturduğu olumsuz reto-
r�k ve s�yas�ler�n göçmenler� pro-
paganda aracı olarak kullanması-

dır, den�leb�l�r. Almanya g�b� tar�-
h�nde ırkçılık ş�ddet�nden olduk-
ça canı yanmış b�r hukuk devlet�-
n�n söz konusu saldırılara yönel�k 
rad�kal çözümler gel�şt�rememe-
s�, Türk�ye kökenl� göçmenler ara-
sında kaygının yaygınlaşmasına 
da neden olmaktadır. Geçt�ğ�m�z 
günlerde gerçekleşen federal se-
ç�m�n sonuçları ve yen� hüküme-
t�n göçmenlere yönel�k pol�t�kala-
rı merak ed�lse de ırkçı, ayrımcı, 
ötek�leşt�r�c� eylemler� destekle-
yen görüşler�n el�m�ne ed�lmes� 
ve benzer� ş�ddet olaylarının en 
aza �nd�r�lmes�, tüm göçmenler�n 
Almanya s�yaset�nden ve toplu-
mundan beklent�s�d�r.

Fotoğraf: AA/Abdulham�t Hoşbaş
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menler�n bu ırkçı saldırıların son 
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manya’da kurumsal hale geld�ğ�ne 
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NSU c�nayetler�n�n son kurbanı 
Hal�l Yozgat, Hessen’de bulunan 
�ş yer�nde katled�lm�ş ve 
Temme’n�n de olayın gerçekleşt�-
ğ� esnada orada olduğu öğren�l-
m�şt�. Ancak Temme olaya da�r 
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rağmen dönem�n eyalet başbaka-
nı Volker Bou��er, Temme’n�n 
pol�s tarafından soruşturulması-
na engel oldu.

Aynı şek�lde, davanın mağdur 
vek�ller�nden Avukat Seda Başay 
Yıldız’a ve kızının telefonuna 
“NSU 2.0” �mzasıyla tehd�t mesaj-
ları atıldı ve bu mesajların b�r 
kamu görevl�s� tarafından gönde-
r�ld�ğ� kanıtlandı. Söz konusu teh-
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soruşturmada, Frankfurt’tun 1 
No’lu karakolunda görevl� b�r 
pol�s memurunun, b�lg�sayardan 
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arama yaptığı ortaya çıkmış, aynı 
memurun telefonunda ırkçı �çe-
r�kl� görseller ve paylaşımlar tes-
p�t ed�lm�şt�.
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yan sonuncusu �se 19 Şubat 
2020’de gerçekleşen Hanau saldı-
rısıdır. Tob�as Rathjen adlı fa�l�n, 
Almanya’nın Hanau kent�nde �k� 
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kında 72 yaşındak� annes�yle bera-
ber ölü bulundu. Fa�l�n ev�nde ya-
pılan aramalar sonucunda �se sal-
dırıyı üstlend�ğ�ne da�r b�r mek-
tup ele geç�r�ld�. Mektupta fa�l�n 
“Almanya’dan sınır dışı ed�lmes� 
mümkün olmayanların yok ed�l-
mes� gerekt�ğ�” şekl�nde �fadelere 
yer verd�ğ� ortaya çıktı.

Hanau katl�amının gerçekleş-
t�ğ� Hessen, ırkçı saldırılarla anı-
lan b�r eyalett�r. 1999’da CDU’lu 
Roland Koch seç�m propagandası 
olarak ç�fte vatandaşlığa karşı b�r 
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menler� ve Almanya toplumunu 
kutuplaştıran ırkçı saldırıların da 
zem�n�n� hazırladı. Y�ne Hessen 
eyalet� CDU parlamento grubu l�-
der� Franz Josef Jung’un başörtü-
sünü yasaklamaya yönel�k g�r�-
ş�mlerde bulunacağını açıklama-
sı Müslüman nefret�n� körükle-
meye devam ett�. 2016 yılına gel�n-
d�ğ�nde �se Hessen Eyalet� Başba-
kanı Volker Bouffier, burka yasağı 
tartışmalarını başlatan �s�m oldu.
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lemler�n�n b�r net�ces� olarak orta-
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onarılamayacak kutuplaşmaları 
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manya’nın daha öncek� trajed�ler-
den ders çıkarmadığı veya söz ko-
nusu ırkçı teröre çözümler gel�şt�-
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kr�zler� ve en öneml�s� de ırkçılıkla 
mücadelen�n öznes� oldular. Tüm 
bu tecrübeler�n ardında yatan 
sebep, medyanın göçmenlere 
karşı oluşturduğu olumsuz reto-
r�k ve s�yas�ler�n göçmenler� pro-
paganda aracı olarak kullanması-
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sında kaygının yaygınlaşmasına 
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Fotoğraf: AA/Abdulham�t Hoşbaş
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Dr. Tuğba İSMAİLOĞLU KACIR

AVRUPA'NIN
TÜRK ALGISININ

TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ 

Avrupa’nın sınırlarının ne ol-
duğu, nerede başlayıp b�tt�ğ� so-
rusu günümüzün Avrupa B�rl�ğ� 
tartışmaları �le gündeme gelme-
m�ş, Orta Çağ’ın sonlarından ber� 
varlık sahnes�nde olmuştur. 
Roma İmparatorluğu’nda dah� 
“Avrupa” kel�mes� kullanılıyordu, 
ancak dönem�n mekân tasavvu-
runda merkezde Akden�z oldu-
ğundan Roma’nın kend�s�ne da�r 
b�r Avrupalı tanımı mevcut değ�l-
d�. Ant�k dönemde Akden�z’�n b�r 
uzantısı olarak konumlandırılan 
Avrupa, tar�h�n seyr� �çer�s�nde 
Roma’nın yıkılması ve �mparator-
luğun m�rasının Germen kav�m-
ler� üzer�nden çoğaltılması �le 
merkezî b�r konum aldı. Okyanus-
lara açılma �le b�rl�kte har�kulade 
b�r �vme kazanan har�tacılıkla Av-
rupa’yı dünyanın merkez�ne yer-
leşt�ren sayısız sanat eser� har�ta

Yüzyıllardan ber� süregelen bu 
muhataplıkta roller ve �l�şk� b�-
ç�mler� sürekl� değ�şt�ğ�nden Av-
rupa’nın kolekt�f hafızasında 
Türk algısı da sayısız dönüşüme 

üret�l�rken Avrupa “Europa Reg�na” 
olarak kollarını Baltık Den�z� ve Ak-
den�z’e doğru uzatmış, etekler�n� 
Yunan, Bulgar ve Tatar toprakları-
na doğru salmış b�r kral�çe olarak 
bel�r�yordu. Ancak bu har�talarda 
b�r sorun vardı: Avrupa Asya’nın 
b�r uzantısı değ�l m�yd�? Asya’dan 
nerede ayrılmalıydı? Volta�re b�r 
Avrupa aydınlanmacısı olarak 
gördüğü Rus Çarı Petro’yu gele-
neğe ve geleceğe dah�l etmeye ça-
lışırken Rusya, tüm Avrupalılaş-
ma çabalarına rağmen kıtadan 
uzaklaşıyor g�b�yd�. O halde Avru-
pa b�r coğrafî �s�m m�yd�, yoksa 
b�r kültürel �s�m m�? Eğer b�r coğ-
rafî �s�m �d�yse İstanbul Boğazı ha-
r�talar üzer�nde Asya’nın Avru-
pa’dan ayrıldığı doğu sınırındak� 
tartışmasız tek nokta olarak b�r 
sınır ç�z�yordu. Roma İmparator-
luğu’nun ardından Katol�k K�l�se-
s�’n�n mah�r pol�t�kalarıyla kıta-
nın dört b�r yanında yerleş�k hale 
gelen Hr�st�yan kültürü, Lat�n ge-
lenek üzer�ne yerleşerek gelece-
ğ�n kültürel Avrupasını �nşa ed�-
yor g�b� görünecekt�. Lâk�n, Ant�k 
dönemde Avrupa’nın merkez� ola-
rak kabul ed�len bu topraklar 
Türkler tarafından ele geç�r�ld�k-
çe merkez, batı ve kuzeye kayıyor 
ve ortaya bugün de b�r “Avrupalı-
lık” sorunu olarak b�l�msel araş-
tırmaların konusu olan Güneydo-
ğu Avrupa toprakları çıkıyordu. 
Çünkü bu topraklar yüzyıllar bo-
yunca kıtanın Lat�n Hr�st�yan kül-
türünün organ�k b�r parçası ola-
rak görülmeyen Türkler tarafın-
dan yönet�lecekt�.

Europa reg�na, Sebat�an Münster, Cosmograph�a, 1570Fotoğraf: AA/Dursun Aydem�r
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AVRUPA'NIN
TÜRK ALGISININ

TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ 

Avrupa’nın sınırlarının ne ol-
duğu, nerede başlayıp b�tt�ğ� so-
rusu günümüzün Avrupa B�rl�ğ� 
tartışmaları �le gündeme gelme-
m�ş, Orta Çağ’ın sonlarından ber� 
varlık sahnes�nde olmuştur. 
Roma İmparatorluğu’nda dah� 
“Avrupa” kel�mes� kullanılıyordu, 
ancak dönem�n mekân tasavvu-
runda merkezde Akden�z oldu-
ğundan Roma’nın kend�s�ne da�r 
b�r Avrupalı tanımı mevcut değ�l-
d�. Ant�k dönemde Akden�z’�n b�r 
uzantısı olarak konumlandırılan 
Avrupa, tar�h�n seyr� �çer�s�nde 
Roma’nın yıkılması ve �mparator-
luğun m�rasının Germen kav�m-
ler� üzer�nden çoğaltılması �le 
merkezî b�r konum aldı. Okyanus-
lara açılma �le b�rl�kte har�kulade 
b�r �vme kazanan har�tacılıkla Av-
rupa’yı dünyanın merkez�ne yer-
leşt�ren sayısız sanat eser� har�ta

Yüzyıllardan ber� süregelen bu 
muhataplıkta roller ve �l�şk� b�-
ç�mler� sürekl� değ�şt�ğ�nden Av-
rupa’nın kolekt�f hafızasında 
Türk algısı da sayısız dönüşüme 

üret�l�rken Avrupa “Europa Reg�na” 
olarak kollarını Baltık Den�z� ve Ak-
den�z’e doğru uzatmış, etekler�n� 
Yunan, Bulgar ve Tatar toprakları-
na doğru salmış b�r kral�çe olarak 
bel�r�yordu. Ancak bu har�talarda 
b�r sorun vardı: Avrupa Asya’nın 
b�r uzantısı değ�l m�yd�? Asya’dan 
nerede ayrılmalıydı? Volta�re b�r 
Avrupa aydınlanmacısı olarak 
gördüğü Rus Çarı Petro’yu gele-
neğe ve geleceğe dah�l etmeye ça-
lışırken Rusya, tüm Avrupalılaş-
ma çabalarına rağmen kıtadan 
uzaklaşıyor g�b�yd�. O halde Avru-
pa b�r coğrafî �s�m m�yd�, yoksa 
b�r kültürel �s�m m�? Eğer b�r coğ-
rafî �s�m �d�yse İstanbul Boğazı ha-
r�talar üzer�nde Asya’nın Avru-
pa’dan ayrıldığı doğu sınırındak� 
tartışmasız tek nokta olarak b�r 
sınır ç�z�yordu. Roma İmparator-
luğu’nun ardından Katol�k K�l�se-
s�’n�n mah�r pol�t�kalarıyla kıta-
nın dört b�r yanında yerleş�k hale 
gelen Hr�st�yan kültürü, Lat�n ge-
lenek üzer�ne yerleşerek gelece-
ğ�n kültürel Avrupasını �nşa ed�-
yor g�b� görünecekt�. Lâk�n, Ant�k 
dönemde Avrupa’nın merkez� ola-
rak kabul ed�len bu topraklar 
Türkler tarafından ele geç�r�ld�k-
çe merkez, batı ve kuzeye kayıyor 
ve ortaya bugün de b�r “Avrupalı-
lık” sorunu olarak b�l�msel araş-
tırmaların konusu olan Güneydo-
ğu Avrupa toprakları çıkıyordu. 
Çünkü bu topraklar yüzyıllar bo-
yunca kıtanın Lat�n Hr�st�yan kül-
türünün organ�k b�r parçası ola-
rak görülmeyen Türkler tarafın-
dan yönet�lecekt�.
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uğrayacaktı. Tar�h�n akışı �çer�s�n-
de k�m� zaman savaşlar da dah�l 
olmak üzere uluslararası �l�şk�le-
r�n, k�m� zaman da Avrupa’nın 
�ç�nde bulunduğu dev�n�m�n b�r 
yansıması olarak, Türkler�n z�h�n-
lerde durdukları ve durmaları ge-
rekt�ğ� yer ve aldıkları roller bel�r-
lenecekt�. Türkler�n Macar top-
raklarında varlık göstermeler� �le 
b�rl�kte Avrupalılar “Barbar Türk” 
�le karşılaştılar. Bu korkunç, acı-
masız, çocuk kat�l� Türk, dünya 
üzer�ndek� en korkulası şey, ço-
cukların uyumadığı zaman çağı-
rılmak üzere kapının arkasında 
bekleyen “öcü”ydü. Üstel�k bu 
“öcü”den sadece çocuklar kork-
muyordu. Yazının �lerleyen kısım-
larında değ�neceğ�m�z g�b� bu acı-
masız düşmanın c�smen varlık 
göstermed�ğ� yerlerde dah� rüzgâ-
rı es�yordu. Hr�st�yanlar �y� b�rer 
kul olmadıkları �ç�n Tanrı’nın ga-
zabını üzerler�ne çekm�şler ve 
Mart�n Luther’�n de ded�ğ� g�b� 
Tanrı da bu Türkler� “sopası” ola-
rak kullanarak onlara dünyada 
hesap sormaya başlamıştı. Ancak 
�y� b�r Hr�st�yan olunarak 
Tanrı’nın gazabı d�nd�r�leb�l�r, bu 
mus�betten kurtulab�l�n�rd�. Ama 
k�msen�n karşısında duramadığı 
bu düşmanın dünyanın beklenen 
ve özlenen sonunu get�rmes� de 
muhtemeld�. Apokal�pt�k söy-
lemle “kıyamet�n haberc�s� Türk” 
de korku �le üm�t arasında g�d�p 
gelen b�r heyecan uyandırmıyor 
değ�ld�. Ardından gelen �nsanlı-
ğın özündek� �y�y� arayan hüma-
n�st kuşağın opt�m�st çocukları 
�se “�y� Türk”ü yaratmaya çalışsa-
lar da henüz kanlı savaş dönemle-
r� ger�de kalmadığı �ç�n bu �y� Türk 
�majı, kolekt�f hafızada kalıcı b�r 
yer ed�nemeyecekt�. Çünkü he-

nüz Türkler, V�yana’yı �k�nc� kez 
kuşatmamış ve akıncıların atları-
nın tozları Avrupa’nın ortalarına 
kadar ulaşmamıştı. Avrupa tar�-
h�nde büyük travma noktaların-
dan b�r�s� olan 1683 yılı, hem Türk 
korkusunun en canlı ve gerçek ola-
rak karşılaşıldığı hem de bu kor-
kunun aşılmasının yolunun açıl-
dığı yıl olacaktı. II. V�yana Kuşat-
masının ardından Haçlı B�rl�ğ� kar-
şısında Türkler�n aldıkları yen�lg�-
ler b�l�nçaltındak� korkuların üze-
r�ne b�r set çek�lmes�n� sağlaya-
cak ve �lk kez “mağlup ve esk�s� 
kadar korkunç olmayan Türk” �m-
ges�n� oluşturacaktı. Akab�nde �se 
Batı Avrupa’da çok daha erken dö-
nemlere rastlayan “alla Turca” mo-
dası Orta Avrupa’da da yaygınlık 
kazanacak ve Avrupa “egzot�k 
Türk” karşısında heyecan duyma-
ya başlayacaktı. Aynı dönem�n Ay-
dınlanmacıları �ç�n �se kötü yöne-
t�m�n en �y� örneğ� olarak “despot 
Türk” göster�lecekt�. 18. yüzyıl �le 
b�rl�kte artık �mparatorluk top-
rakları �ç�n b�r tehl�ke oluştur-
maktan uzak olan romant�zm ve 
klas�s�zm akımları ve oryantal�zm 
çalışmalarının b�l�msel b�r düzle-
me taşınması �le b�l�m�n konusu 
hal�ne gelen “merak ed�len Türk” 
poz�t�f b�r alanda araştırılmaya 
başlanacaktı. 19. yüzyılda Napol-
yon’un ardından monarş�ler� mu-
hafaza etme çabasına g�ren Res-
torasyon Avrupası tarafından, 
artık esk�s� kadar mukted�r olma-
yan ve bu sebepten kend�s�nden 
hoşnut olunan Doğu’dak� komşu 
olarak “bekası �ç�n mücadele ed�-
len Türk” şekl�nde görülmes�, 
Türk �majının kırılma noktaların-
dan b�r�yd�. Düşmanlıktan dost-
luğa geç�ştek� sey�r b�r sonrak� 
yüzyıl da devam edecek; bu ezel� 

Her ne kadar Türkler Avru-
pa’nın organ�k b�r parçası olarak 
kabul ed�lmeseler de 14. yüzyılın 
sonuna gel�nd�ğ�nde Osmanlıla-
rın Avrupa’dak� toprakları b�r 
hayl� çoktu ve Türk baskısı Bal-
kanlar’ı aşmış Macar toprakların-
da görünür b�r etk� oluşturmaya 
başlamıştı. 1365’tek� bu �lk Türk 
muhataplığı Macar toprakları �le 
sınırlı kalmayıp Habsburg İmpa-
ratorluğu’nun güney ve doğu top-
raklarının Türk baskısını h�sset-
meye başlamasıyla �lk bölgesel 
Türk �majları ortaya çıkmıştı. 
Türkler bu tar�hlerde henüz bu 
bölgelerde c�smen varlık göster-
mem�ş olsalar da dönem�n tar�h 
k�tapları bu ayak sesler� duyulan 
güçlü düşmanı bu topraklara ta-
c�zde bulunmuş g�b� göster�yor-
du. Yan� Türkler�n ünü, kend�ler� 
b�r yere varmadan çok önce ulaşı-
yor ve düşmanın hayallerdek� 
gücü daha da büyüyordu. Ancak 
bu korku çok da yers�z değ�ld�, 
çünkü I. Murat’ın 1389’da Koso-
va’da elde ett�ğ� büyük gal�b�yet�n 
namı Avrupa’da dalga dalga yayı-
lırken, ses� uzaklardan gelen, ş�m-
d�ye değ�n Ortodoks B�zans’ın ba-
şını ağrıtan Osmanlıların artık Av-
rupa’nın da b�r sorunu hal�ne ge-
leceğ� h�ssed�l�yordu. B�rkaç yıl 

rak�p �le I. Dünya Savaşı’nda aynı 
safta savaşan Alman devletler� 
�ç�n ortaya “müttefik Türk” çıka-
caktı. II. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan yen�den yapılanma sürec�ne 
g�ren Orta Avrupa devletler�n�n 
çalışan �ht�yacını karşılamak 
üzere ülkeye davet ed�len k�ş�lere 
�se “�şç� Türk” denecekt�.

Akışı İçer�s�nde
Tar�h�n Kronoloj�k 

Dönüşen Türk Algısı

�ç�nde Türkler�n Tuna’yı geçmes� 
üzer�ne tepk�sel olarak b�r araya 
gelen Haçlı B�rl�ğ� 1396’da Osman-
lılar karşısında büyük b�r yen�lg� 
aldı. 1402 Ankara Savaşı’nda Os-
manlıların T�mur tarafından uğ-
ratıldıkları mağlub�yet b�r nefes al-
dırmış olsa da bu dönem çok 
uzun sürmed�. Osmanlıların bas-
kısı karşısında 1444’te Varna’da 
Haçlılarla Türkler yen�den karşı 
karşıya geld�ler. Ancak y�ne Türk-
ler�n zafer�yle sonuçlanan savaş, 
z�h�nlerdek� “durdurulamaz 
Türk” �majını beslerken 1453’te 
İstanbul’un düşmes�n�n haber� 
çok ses get�rerek en küçük köylere 
kadar ulaşmış ve büyük b�r pan�ğe 
sebep olmuştu. Bu dönemde Av-
rupa’yı dolaşan Papa V. N�cola-
us’un va�zler� bu “acımasız kâfir-
ler”�n ne tür zulüm ve �şkenceler-
le köyler� ve kasabaları yağmala-
dıklarını, halka Tanrı’nın �y� kulla-
rı olmadıkları �ç�n bu belaya uğra-
dıklarını anlatıyor; onları 
Tanrı’nın yoluna davet ed�yorlar-
dı. Kap�stran Va�z� Johannes 
1454’te Türk tehl�kes�n� anlatmak 
üzere Avrupa seyahat�ne çıkacak 
ve Kıbrıslı Paul�nus Chappe’n�n g�-
r�ş�mler�yle günah çıkarma kağıt-
ları basılacaktı.

Katol�k K�l�ses�’n�n 14. yüzyıl-
dan ber� besled�ğ� ve propaganda-
sını yaptığı bu Türk tehd�d� algısı, 
sırtını Haçlı Seferler� geçm�ş�ne 
ve “Kutsal-Katol�k L�g�” b�rl�ğ�ne 
dayamaktaydı. Avrupa’nın benl�k 
sancısı çekt�ğ� bu dönemde Türk-
ler, “ötek�” olarak Avrupa’nın ken-
d�l�k tanımını yapmasına, “ben” 
b�l�nc�n� oluşturmasına büyük 
katkı sağlayacaktı. “Ötek�” kavra-
mının c�sman� hal� olan “Müslü-
man Türkler”, b�r taraftan dış teh-
d�t olarak �çer�dek� bütünlüğü ve 

Örneğ�n halka, Gutenberg mat-
baasında basılan �lk met�nler ara-
sında olan, y�ne Papa V. N�colaus 
dönem�nde Türkler�n ele geç�rd�-
ğ� Kıbrıs’ın kurtarılması �ç�n çıkar-
tılan 1455 tar�hl� Endüljans kağıt-
larını alarak günahlarından kur-
tulmaları öğütlen�yordu. Türkler 
İstanbul’u fethett�kler�nde Avru-
pa’da b�rkaç kuşaktır yerleşm�ş b�r 
Türk korkusu zaten mevcuttu. 
Ancak �mparatorluk ve k�l�se, 
Türkler� daha da korkunç b�r düş-
man olarak göstermek zorunday-
dı. İkt�darın halk üzer�ndek� gücü-
nü arttırmak, �mparatorluk �ç�n-
dek� sorunları ötelemek ve daha 
yönet�leb�l�r b�r tebaaya sah�p 
olmak �ç�n �ht�yaç duyulan acı-
masız ve barbar düşman, dış teh-
d�t “Türk”tü. Osmanlılar kend�le-
r�n� Doğu Roma’nın m�rası üze-
r�nden konumlandırarak Avru-
pa’dak� �kt�dar alanlarını gen�şlet-
meye çalışırken, Habsburglar da 
Kutsal Roma Germen İmparator-
luğu payes� �le Osmanlı’nın karşı-
sında Hr�st�yanlığın koruyuculu-
ğuna soyunacaklardı.

Avrupa’da Mart�n Luther’�n en-
düljanslara �t�razıyla başlayan 
d�nde reform hareket�, “üzer�nde 
güneş batmayan Hr�st�yan İmpa-
ratorluğu”nu kurma çabasıyla Os-
manlılarla mücadele hal�nde olan 
Kutsal Roma-Germen İmparato-
ru V. Karl’ın ev�nde çıkmış b�r yan-
gın g�b�yd�. Bu dönemde her ne 

�ns�camı güçlend�r�rken d�ğer ta-
raftan halktan arzu ed�len m�ktar-
da verg� toplanab�lmes� �ç�n kulla-
nışlı b�r enstrümana dönüşmüş-
lerd�. D�nî ve s�yasî l�derler�n, halk 
d�ndarlığından faydalanarak oto-
r�teler�n� pek�şt�rmek gayes�yle 
“Türk korkusunu” kullanma ko-
nularındak� �ş b�rl�kler� ve maha-
retler� d�kkat çek�c�yd�.

kadar Mart�n Luther, Türk savaşla-
rında kullanılmak üzere satılan en-
düljanslara karşı çıkarak K�l�seye 
karşı b�r cephe açıyor �d�yse de 
Türkler�n Avrupa’dak� bütün dev-
letlerden daha güçlü olduğunu, 
dolayısıyla Osmanlı’yı kılıçla yen-
men�n mümkün olmadığını, 
Türkler�n Hır�st�yanları eğ�tmek 
�ç�n Tanrı’nın gönderd�ğ� “terb�ye 
sopası” olduklarını, Türklere karşı 
savaşmanın Tanrı’ya karşı savaş-
mak olduğunu söylüyor ve Türk-
ler karşısında ancak �nanç ve ah-
lakla gal�p gel�neb�leceğ�n� vaaz e-
d�yordu. Y�ne bu dönemde, Türk-
ler Avrupa uluslararası s�yaset�n-
de b�r aktör hal�ne gel�yordu. Av-
rupa l�derl�ğ� yarışında Habsburg-
lar’ın ezelî düşmanı olan Fransız-
lar, bu yen� güçlü rak�b� b�r mütte-
fik olarak görme arzusundaydı. 
Böylel�kle İmparator V. Karl, Akde-
n�z’de Fransızlar ve Türkler arasın-
da �k� ateş arasında kaldığı savaş-
larda mücadele ver�rken, �mpara-
torluğun �ç�ndek� d�nî bölünme-
den dolayı da Türklere karşı des-
tekler�n� alab�lmek �ç�n Protestan 
prenslere ödünler vermek zorun-
da kalıyordu. Yan� Türkler 16. yüz-
yıl Avrupa s�yaset�nde gerek ulus-
lararası arenada gerek �ç mesele-
lerde oyunun kurallarını bel�rle-
yen b�r aktör hal�ne gel�yordu.

Çoğu zaman duygusal tepk�-
melerle oluşan bu Türk algısının 
dönem�n ruhunu ve popül�st s�-
yaset� b�re b�r yansıttığı söylene-
b�l�r. Kutsal-Roma Germen İmpa-
ratorluğu’nun, d�n savaşları �le bö-
lündüğü, �mparatorun yönet�m 
erk�n�n g�tt�kçe zayıfladığı b�r dö-
nemde, “barbar Türk �majı” �çer�-
de b�rl�ğ� sağlamak �ç�n kullanışlı 
b�r dış tehd�t olarak görülmüştür. 
Bu pragmat�st yaklaşımla, Avru-
pa’nın kend� yarattığı b�r karakter 
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uğrayacaktı. Tar�h�n akışı �çer�s�n-
de k�m� zaman savaşlar da dah�l 
olmak üzere uluslararası �l�şk�le-
r�n, k�m� zaman da Avrupa’nın 
�ç�nde bulunduğu dev�n�m�n b�r 
yansıması olarak, Türkler�n z�h�n-
lerde durdukları ve durmaları ge-
rekt�ğ� yer ve aldıkları roller bel�r-
lenecekt�. Türkler�n Macar top-
raklarında varlık göstermeler� �le 
b�rl�kte Avrupalılar “Barbar Türk” 
�le karşılaştılar. Bu korkunç, acı-
masız, çocuk kat�l� Türk, dünya 
üzer�ndek� en korkulası şey, ço-
cukların uyumadığı zaman çağı-
rılmak üzere kapının arkasında 
bekleyen “öcü”ydü. Üstel�k bu 
“öcü”den sadece çocuklar kork-
muyordu. Yazının �lerleyen kısım-
larında değ�neceğ�m�z g�b� bu acı-
masız düşmanın c�smen varlık 
göstermed�ğ� yerlerde dah� rüzgâ-
rı es�yordu. Hr�st�yanlar �y� b�rer 
kul olmadıkları �ç�n Tanrı’nın ga-
zabını üzerler�ne çekm�şler ve 
Mart�n Luther’�n de ded�ğ� g�b� 
Tanrı da bu Türkler� “sopası” ola-
rak kullanarak onlara dünyada 
hesap sormaya başlamıştı. Ancak 
�y� b�r Hr�st�yan olunarak 
Tanrı’nın gazabı d�nd�r�leb�l�r, bu 
mus�betten kurtulab�l�n�rd�. Ama 
k�msen�n karşısında duramadığı 
bu düşmanın dünyanın beklenen 
ve özlenen sonunu get�rmes� de 
muhtemeld�. Apokal�pt�k söy-
lemle “kıyamet�n haberc�s� Türk” 
de korku �le üm�t arasında g�d�p 
gelen b�r heyecan uyandırmıyor 
değ�ld�. Ardından gelen �nsanlı-
ğın özündek� �y�y� arayan hüma-
n�st kuşağın opt�m�st çocukları 
�se “�y� Türk”ü yaratmaya çalışsa-
lar da henüz kanlı savaş dönemle-
r� ger�de kalmadığı �ç�n bu �y� Türk 
�majı, kolekt�f hafızada kalıcı b�r 
yer ed�nemeyecekt�. Çünkü he-

nüz Türkler, V�yana’yı �k�nc� kez 
kuşatmamış ve akıncıların atları-
nın tozları Avrupa’nın ortalarına 
kadar ulaşmamıştı. Avrupa tar�-
h�nde büyük travma noktaların-
dan b�r�s� olan 1683 yılı, hem Türk 
korkusunun en canlı ve gerçek ola-
rak karşılaşıldığı hem de bu kor-
kunun aşılmasının yolunun açıl-
dığı yıl olacaktı. II. V�yana Kuşat-
masının ardından Haçlı B�rl�ğ� kar-
şısında Türkler�n aldıkları yen�lg�-
ler b�l�nçaltındak� korkuların üze-
r�ne b�r set çek�lmes�n� sağlaya-
cak ve �lk kez “mağlup ve esk�s� 
kadar korkunç olmayan Türk” �m-
ges�n� oluşturacaktı. Akab�nde �se 
Batı Avrupa’da çok daha erken dö-
nemlere rastlayan “alla Turca” mo-
dası Orta Avrupa’da da yaygınlık 
kazanacak ve Avrupa “egzot�k 
Türk” karşısında heyecan duyma-
ya başlayacaktı. Aynı dönem�n Ay-
dınlanmacıları �ç�n �se kötü yöne-
t�m�n en �y� örneğ� olarak “despot 
Türk” göster�lecekt�. 18. yüzyıl �le 
b�rl�kte artık �mparatorluk top-
rakları �ç�n b�r tehl�ke oluştur-
maktan uzak olan romant�zm ve 
klas�s�zm akımları ve oryantal�zm 
çalışmalarının b�l�msel b�r düzle-
me taşınması �le b�l�m�n konusu 
hal�ne gelen “merak ed�len Türk” 
poz�t�f b�r alanda araştırılmaya 
başlanacaktı. 19. yüzyılda Napol-
yon’un ardından monarş�ler� mu-
hafaza etme çabasına g�ren Res-
torasyon Avrupası tarafından, 
artık esk�s� kadar mukted�r olma-
yan ve bu sebepten kend�s�nden 
hoşnut olunan Doğu’dak� komşu 
olarak “bekası �ç�n mücadele ed�-
len Türk” şekl�nde görülmes�, 
Türk �majının kırılma noktaların-
dan b�r�yd�. Düşmanlıktan dost-
luğa geç�ştek� sey�r b�r sonrak� 
yüzyıl da devam edecek; bu ezel� 

Her ne kadar Türkler Avru-
pa’nın organ�k b�r parçası olarak 
kabul ed�lmeseler de 14. yüzyılın 
sonuna gel�nd�ğ�nde Osmanlıla-
rın Avrupa’dak� toprakları b�r 
hayl� çoktu ve Türk baskısı Bal-
kanlar’ı aşmış Macar toprakların-
da görünür b�r etk� oluşturmaya 
başlamıştı. 1365’tek� bu �lk Türk 
muhataplığı Macar toprakları �le 
sınırlı kalmayıp Habsburg İmpa-
ratorluğu’nun güney ve doğu top-
raklarının Türk baskısını h�sset-
meye başlamasıyla �lk bölgesel 
Türk �majları ortaya çıkmıştı. 
Türkler bu tar�hlerde henüz bu 
bölgelerde c�smen varlık göster-
mem�ş olsalar da dönem�n tar�h 
k�tapları bu ayak sesler� duyulan 
güçlü düşmanı bu topraklara ta-
c�zde bulunmuş g�b� göster�yor-
du. Yan� Türkler�n ünü, kend�ler� 
b�r yere varmadan çok önce ulaşı-
yor ve düşmanın hayallerdek� 
gücü daha da büyüyordu. Ancak 
bu korku çok da yers�z değ�ld�, 
çünkü I. Murat’ın 1389’da Koso-
va’da elde ett�ğ� büyük gal�b�yet�n 
namı Avrupa’da dalga dalga yayı-
lırken, ses� uzaklardan gelen, ş�m-
d�ye değ�n Ortodoks B�zans’ın ba-
şını ağrıtan Osmanlıların artık Av-
rupa’nın da b�r sorunu hal�ne ge-
leceğ� h�ssed�l�yordu. B�rkaç yıl 

rak�p �le I. Dünya Savaşı’nda aynı 
safta savaşan Alman devletler� 
�ç�n ortaya “müttefik Türk” çıka-
caktı. II. Dünya Savaşı’nın ardın-
dan yen�den yapılanma sürec�ne 
g�ren Orta Avrupa devletler�n�n 
çalışan �ht�yacını karşılamak 
üzere ülkeye davet ed�len k�ş�lere 
�se “�şç� Türk” denecekt�.

Akışı İçer�s�nde
Tar�h�n Kronoloj�k 

Dönüşen Türk Algısı

�ç�nde Türkler�n Tuna’yı geçmes� 
üzer�ne tepk�sel olarak b�r araya 
gelen Haçlı B�rl�ğ� 1396’da Osman-
lılar karşısında büyük b�r yen�lg� 
aldı. 1402 Ankara Savaşı’nda Os-
manlıların T�mur tarafından uğ-
ratıldıkları mağlub�yet b�r nefes al-
dırmış olsa da bu dönem çok 
uzun sürmed�. Osmanlıların bas-
kısı karşısında 1444’te Varna’da 
Haçlılarla Türkler yen�den karşı 
karşıya geld�ler. Ancak y�ne Türk-
ler�n zafer�yle sonuçlanan savaş, 
z�h�nlerdek� “durdurulamaz 
Türk” �majını beslerken 1453’te 
İstanbul’un düşmes�n�n haber� 
çok ses get�rerek en küçük köylere 
kadar ulaşmış ve büyük b�r pan�ğe 
sebep olmuştu. Bu dönemde Av-
rupa’yı dolaşan Papa V. N�cola-
us’un va�zler� bu “acımasız kâfir-
ler”�n ne tür zulüm ve �şkenceler-
le köyler� ve kasabaları yağmala-
dıklarını, halka Tanrı’nın �y� kulla-
rı olmadıkları �ç�n bu belaya uğra-
dıklarını anlatıyor; onları 
Tanrı’nın yoluna davet ed�yorlar-
dı. Kap�stran Va�z� Johannes 
1454’te Türk tehl�kes�n� anlatmak 
üzere Avrupa seyahat�ne çıkacak 
ve Kıbrıslı Paul�nus Chappe’n�n g�-
r�ş�mler�yle günah çıkarma kağıt-
ları basılacaktı.

Katol�k K�l�ses�’n�n 14. yüzyıl-
dan ber� besled�ğ� ve propaganda-
sını yaptığı bu Türk tehd�d� algısı, 
sırtını Haçlı Seferler� geçm�ş�ne 
ve “Kutsal-Katol�k L�g�” b�rl�ğ�ne 
dayamaktaydı. Avrupa’nın benl�k 
sancısı çekt�ğ� bu dönemde Türk-
ler, “ötek�” olarak Avrupa’nın ken-
d�l�k tanımını yapmasına, “ben” 
b�l�nc�n� oluşturmasına büyük 
katkı sağlayacaktı. “Ötek�” kavra-
mının c�sman� hal� olan “Müslü-
man Türkler”, b�r taraftan dış teh-
d�t olarak �çer�dek� bütünlüğü ve 

Örneğ�n halka, Gutenberg mat-
baasında basılan �lk met�nler ara-
sında olan, y�ne Papa V. N�colaus 
dönem�nde Türkler�n ele geç�rd�-
ğ� Kıbrıs’ın kurtarılması �ç�n çıkar-
tılan 1455 tar�hl� Endüljans kağıt-
larını alarak günahlarından kur-
tulmaları öğütlen�yordu. Türkler 
İstanbul’u fethett�kler�nde Avru-
pa’da b�rkaç kuşaktır yerleşm�ş b�r 
Türk korkusu zaten mevcuttu. 
Ancak �mparatorluk ve k�l�se, 
Türkler� daha da korkunç b�r düş-
man olarak göstermek zorunday-
dı. İkt�darın halk üzer�ndek� gücü-
nü arttırmak, �mparatorluk �ç�n-
dek� sorunları ötelemek ve daha 
yönet�leb�l�r b�r tebaaya sah�p 
olmak �ç�n �ht�yaç duyulan acı-
masız ve barbar düşman, dış teh-
d�t “Türk”tü. Osmanlılar kend�le-
r�n� Doğu Roma’nın m�rası üze-
r�nden konumlandırarak Avru-
pa’dak� �kt�dar alanlarını gen�şlet-
meye çalışırken, Habsburglar da 
Kutsal Roma Germen İmparator-
luğu payes� �le Osmanlı’nın karşı-
sında Hr�st�yanlığın koruyuculu-
ğuna soyunacaklardı.

Avrupa’da Mart�n Luther’�n en-
düljanslara �t�razıyla başlayan 
d�nde reform hareket�, “üzer�nde 
güneş batmayan Hr�st�yan İmpa-
ratorluğu”nu kurma çabasıyla Os-
manlılarla mücadele hal�nde olan 
Kutsal Roma-Germen İmparato-
ru V. Karl’ın ev�nde çıkmış b�r yan-
gın g�b�yd�. Bu dönemde her ne 

�ns�camı güçlend�r�rken d�ğer ta-
raftan halktan arzu ed�len m�ktar-
da verg� toplanab�lmes� �ç�n kulla-
nışlı b�r enstrümana dönüşmüş-
lerd�. D�nî ve s�yasî l�derler�n, halk 
d�ndarlığından faydalanarak oto-
r�teler�n� pek�şt�rmek gayes�yle 
“Türk korkusunu” kullanma ko-
nularındak� �ş b�rl�kler� ve maha-
retler� d�kkat çek�c�yd�.

kadar Mart�n Luther, Türk savaşla-
rında kullanılmak üzere satılan en-
düljanslara karşı çıkarak K�l�seye 
karşı b�r cephe açıyor �d�yse de 
Türkler�n Avrupa’dak� bütün dev-
letlerden daha güçlü olduğunu, 
dolayısıyla Osmanlı’yı kılıçla yen-
men�n mümkün olmadığını, 
Türkler�n Hır�st�yanları eğ�tmek 
�ç�n Tanrı’nın gönderd�ğ� “terb�ye 
sopası” olduklarını, Türklere karşı 
savaşmanın Tanrı’ya karşı savaş-
mak olduğunu söylüyor ve Türk-
ler karşısında ancak �nanç ve ah-
lakla gal�p gel�neb�leceğ�n� vaaz e-
d�yordu. Y�ne bu dönemde, Türk-
ler Avrupa uluslararası s�yaset�n-
de b�r aktör hal�ne gel�yordu. Av-
rupa l�derl�ğ� yarışında Habsburg-
lar’ın ezelî düşmanı olan Fransız-
lar, bu yen� güçlü rak�b� b�r mütte-
fik olarak görme arzusundaydı. 
Böylel�kle İmparator V. Karl, Akde-
n�z’de Fransızlar ve Türkler arasın-
da �k� ateş arasında kaldığı savaş-
larda mücadele ver�rken, �mpara-
torluğun �ç�ndek� d�nî bölünme-
den dolayı da Türklere karşı des-
tekler�n� alab�lmek �ç�n Protestan 
prenslere ödünler vermek zorun-
da kalıyordu. Yan� Türkler 16. yüz-
yıl Avrupa s�yaset�nde gerek ulus-
lararası arenada gerek �ç mesele-
lerde oyunun kurallarını bel�rle-
yen b�r aktör hal�ne gel�yordu.

Çoğu zaman duygusal tepk�-
melerle oluşan bu Türk algısının 
dönem�n ruhunu ve popül�st s�-
yaset� b�re b�r yansıttığı söylene-
b�l�r. Kutsal-Roma Germen İmpa-
ratorluğu’nun, d�n savaşları �le bö-
lündüğü, �mparatorun yönet�m 
erk�n�n g�tt�kçe zayıfladığı b�r dö-
nemde, “barbar Türk �majı” �çer�-
de b�rl�ğ� sağlamak �ç�n kullanışlı 
b�r dış tehd�t olarak görülmüştür. 
Bu pragmat�st yaklaşımla, Avru-
pa’nın kend� yarattığı b�r karakter 
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t�poloj�s�ne hapsett�ğ� bu “barbar 
m�llet”ten kend�s�n� ayrıştırma ça-
bası sez�l�r. Resmed�len Türk, hep 
aşağılık, sak�l, �lkel olan ne �se onu 
yapar, ancak Batı’nın “Hr�st�yan 
toplumuna” benzed�ğ�nde takd�-
re şâyan olur. Kend� yarattığı öte-
k�s�nde, kend�s�n� tanımlama gay-
ret� b�l�nçs�z b�r dışavurum olarak 
b�rb�r� �le alakasız pek çok mecra-
da karşımıza çıkar.

Ötek�n�n sembolü olarak 
Türkler�n �ç s�yasete de malzeme 
yapıldığını söylemek mümkün-
dür. Örneğ�n dönem�n b�r karna-
val oyununda Türk sultanının hal-
kını barış �çer�s�nde, mutlu ve ver-
g�den muaf olarak yaşatan ütop�k 
hükümdar olarak anlatıldığı ve bu 
örneklem üzer�nden Alman top-

lumunun sorunlarına eleşt�r� ge-
t�r�ld�ğ� görülür. Buradan hareket-
le tar�h perspekt�finden baktığı-
mızda Osmanlı, Avrupa s�yaset�-
n�n b�r parçası ve paydaş b�r dev-
let olarak görülse de kolekt�f hafı-
zada buraya a�t olmayan b�r par-
çaydı. N�tek�m Avrupa devletler�, 
yüzyıllar boyunca b�r “kardeş kav-
gası” �ç�nde olacaklar ve kardeş-
lerden b�r� olmasa da bu denk-
lemde Türkler de yer alacaklardı. 
Örneğ�n 18. yüzyılda St�ryalı b�r 
ressam tarafından yapılan “Halk-
lar Tablosu” adlı tabloda İspan-
yol, Fransız, İtalyan, Alman, İng�-
l�z, İsveçl�, Leh, Macar, Rus, Türk 
ve Yunan sıralamasıyla Avrupalı 
m�lletler karakter özell�kler�yle 
resmed�l�yordu. Türk’ün tablo-

nun sonunda Yunan �le b�rl�kte 
kend�s�ne bulduğu yer, sıralama-
nın en aşağı köşes� g�b� görün-
mekted�r. Batıdan doğuya, olum-
ludan olumsuza doğru yan yana 
d�z�lm�ş bu halklar �ç�nde batıda-
k�ler n�speten üstün özell�klere sa-
h�pken Türk �le Yunan aynı kefeye 
konarak n�san havası g�b� değ�ş-
ken hâl, şeytanca karakter, h�lel� s�-
yaset g�b� özell�kler�yle tanımlanı-
yordu. Habsburg perspekt�finden 
hazırlanmış bu tabloda dönem�n 
s�yaset�n�n ne ölçüde etk�l� oldu-
ğunu gösteren unsur �se, Habs-
burglar’a �taat etmek �stemeyen 
Macarların sadakats�z, zal�m, �s-
yancı, kışkırtıcı olarak bet�mlen-
m�ş olmalarıydı.

1526-1792 yılları arasında Avru-
pa’nın Türklere dönük yüzü 
Habsburglar �le Osmanlılar ara-
sında sek�z savaş ve altmış beşten 
fazla ateşkes ve barış antlaşması 
yapıldı. Dönem�n kaynaklarına 
göre “en büyük dış tehd�t olarak 
görülen Osmanlı yayılması”, Hr�s-
t�yan teoloj�s�nde oldukça güçlü 
olan kıyamet alamet� metaforunu 
uyandırmıştı. Osmanlı tehd�d�-
n�n d�nî ve çoğu zaman da kıya-
metle �lg�l� yorumu, tak�p eden �k� 
yüzyıl boyunca Türk algısının ay-
rılmaz b�r parçası olarak kaldı. 
“Türk” kel�mes�, İslam, Müslü-
man, Osmanlı ve Sultan �le eş an-
lamlı olarak kullanıldı. Ancak bu 
“korkulan Türk” �le devam etmek 
durumunda olan d�plomat�k �l�ş-
k�ler var olan algıya yen� b�r kapı 
aralayacak ve çeş�tl� görevlerle Os-
manlı topraklarına g�den Avrupa-
lıların kaleme aldıkları seyahat 
notları, bu uzaktak� ülkeye da�r b�r 
merak uyandırmaya başlayacaktı. 
Osmanlı günlük yaşamı ve sosyal 
dokusu �le �lk gerçek temasın ar-
dından kaleme alınan elç� rapor-
ları, mektuplar, seyahatnameler 
basılarak gen�ş b�r okuyucu k�tle-
s�ne ulaştı ve toplumun üst sını-
fında merakla korku arasında 
g�d�p gelen yen� b�r �maj ortaya 
çıktı. Coğrafî uzaklık, tehl�ke, 
“ezelî düşmanın” ülkes�n� görmüş 
b�r seyyahın get�rd�ğ� haberler, 
maceraperestler� bu türden b�r se-
yahat �ç�n yüreklend�rm�şt�. B�z-
zat bu k�ş�ler �ç�n b�l�nmeyen bu 
gelenekler, d�n, d�l ve kıyafetler ta-
mamen yabancı ama aynı zaman-
da da cezbed�c�yd�.

Kronoloj�k olarak bu dönemle 
örtüşen hüman�st kuşağın ortaya 
çıkmasıyla b�rl�kte bu merak 
uyandıran uzak d�yar karşısında 
yen� b�r bakış açısı gel�şt�r�lerek 

ca Türkler�n baskısı V�yana �le sı-
nırlı kalmamış, akıncılar �k� gün-
lük mesafeye kadar Avrupa’nın �ç-
ler�ne doğru korku salmışlardı. 
Gerek şehr�n �ç�nde mahsur kalan 
halkın �ç�ne düştüğü sefalet, 
gerek kırsal kes�mdek� savunma-
sız köylünün yaşadığı korku, dö-
nem�n ardından yazılan çok sayı-
dak� günlük ve hatıratla hafızalar-
da ete kem�ğe bürünmüştü. Asır-

“makul Türk” arayışına g�r�lecek 
ve Türk b�r yandan Löwenklau, 
Hugo von Blot�us g�b� �s�mler ta-
rafından �lm�n konusu ed�lmeye, 
d�ğer yandan sanat eserler�nde te-
m�ze çek�lmeye çalışılacaktı.

II. V�yana Kuşatması tar�hî 
Türk korkusunun z�rve dönem� 
oldu. İk� ay süren kuşatma boyun-

lardır b�l�nçaltına yerleşt�r�lm�ş 
“barbar Türk” �le yüz yüze gelme-
n�n verd�ğ� teyakkuz ve heyecan, 
anlatıda daha da abartılı b�r hale 
geld� ve kolekt�f hafızaya kazına-
cak b�r şek�lde �şlend�. Ancak bu 
dönem, aynı zamanda Türkler�n 
taarruzdan savunmaya geçmele-
r�yle Avrupa üzer�ndek� baskının 
azalmasını ve Türk tehd�d�n�n or-
tadan kalkmasını beraber�nde ge-
t�rd�. Halk arasında “korkunç 
Türk”ün h�kayeler� ve Türk az�zes� 
olan Meryem Ana’nın muc�zeler� 
anlatılagel�rken üst sınıflar ara-
sında Türk �majının ve baskın k�m-
l�k söylem�n�n değ�şt�ğ� görül-
mekted�r. 1683’ten sonra daha po-
l�t�k-kültürel b�r Osmanlı yorumu 
ortaya çıkmıştır. Bu dönemde “kı-
yamet” ve “Haçlı Sefer�” söylevler� 

La Tabla de los Pueblos / Halklar Tablosu

Halklar Tablosu, Ste�ermark, 1725 Türk Baskıları, 1530
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t�poloj�s�ne hapsett�ğ� bu “barbar 
m�llet”ten kend�s�n� ayrıştırma ça-
bası sez�l�r. Resmed�len Türk, hep 
aşağılık, sak�l, �lkel olan ne �se onu 
yapar, ancak Batı’nın “Hr�st�yan 
toplumuna” benzed�ğ�nde takd�-
re şâyan olur. Kend� yarattığı öte-
k�s�nde, kend�s�n� tanımlama gay-
ret� b�l�nçs�z b�r dışavurum olarak 
b�rb�r� �le alakasız pek çok mecra-
da karşımıza çıkar.

Ötek�n�n sembolü olarak 
Türkler�n �ç s�yasete de malzeme 
yapıldığını söylemek mümkün-
dür. Örneğ�n dönem�n b�r karna-
val oyununda Türk sultanının hal-
kını barış �çer�s�nde, mutlu ve ver-
g�den muaf olarak yaşatan ütop�k 
hükümdar olarak anlatıldığı ve bu 
örneklem üzer�nden Alman top-

lumunun sorunlarına eleşt�r� ge-
t�r�ld�ğ� görülür. Buradan hareket-
le tar�h perspekt�finden baktığı-
mızda Osmanlı, Avrupa s�yaset�-
n�n b�r parçası ve paydaş b�r dev-
let olarak görülse de kolekt�f hafı-
zada buraya a�t olmayan b�r par-
çaydı. N�tek�m Avrupa devletler�, 
yüzyıllar boyunca b�r “kardeş kav-
gası” �ç�nde olacaklar ve kardeş-
lerden b�r� olmasa da bu denk-
lemde Türkler de yer alacaklardı. 
Örneğ�n 18. yüzyılda St�ryalı b�r 
ressam tarafından yapılan “Halk-
lar Tablosu” adlı tabloda İspan-
yol, Fransız, İtalyan, Alman, İng�-
l�z, İsveçl�, Leh, Macar, Rus, Türk 
ve Yunan sıralamasıyla Avrupalı 
m�lletler karakter özell�kler�yle 
resmed�l�yordu. Türk’ün tablo-

nun sonunda Yunan �le b�rl�kte 
kend�s�ne bulduğu yer, sıralama-
nın en aşağı köşes� g�b� görün-
mekted�r. Batıdan doğuya, olum-
ludan olumsuza doğru yan yana 
d�z�lm�ş bu halklar �ç�nde batıda-
k�ler n�speten üstün özell�klere sa-
h�pken Türk �le Yunan aynı kefeye 
konarak n�san havası g�b� değ�ş-
ken hâl, şeytanca karakter, h�lel� s�-
yaset g�b� özell�kler�yle tanımlanı-
yordu. Habsburg perspekt�finden 
hazırlanmış bu tabloda dönem�n 
s�yaset�n�n ne ölçüde etk�l� oldu-
ğunu gösteren unsur �se, Habs-
burglar’a �taat etmek �stemeyen 
Macarların sadakats�z, zal�m, �s-
yancı, kışkırtıcı olarak bet�mlen-
m�ş olmalarıydı.

1526-1792 yılları arasında Avru-
pa’nın Türklere dönük yüzü 
Habsburglar �le Osmanlılar ara-
sında sek�z savaş ve altmış beşten 
fazla ateşkes ve barış antlaşması 
yapıldı. Dönem�n kaynaklarına 
göre “en büyük dış tehd�t olarak 
görülen Osmanlı yayılması”, Hr�s-
t�yan teoloj�s�nde oldukça güçlü 
olan kıyamet alamet� metaforunu 
uyandırmıştı. Osmanlı tehd�d�-
n�n d�nî ve çoğu zaman da kıya-
metle �lg�l� yorumu, tak�p eden �k� 
yüzyıl boyunca Türk algısının ay-
rılmaz b�r parçası olarak kaldı. 
“Türk” kel�mes�, İslam, Müslü-
man, Osmanlı ve Sultan �le eş an-
lamlı olarak kullanıldı. Ancak bu 
“korkulan Türk” �le devam etmek 
durumunda olan d�plomat�k �l�ş-
k�ler var olan algıya yen� b�r kapı 
aralayacak ve çeş�tl� görevlerle Os-
manlı topraklarına g�den Avrupa-
lıların kaleme aldıkları seyahat 
notları, bu uzaktak� ülkeye da�r b�r 
merak uyandırmaya başlayacaktı. 
Osmanlı günlük yaşamı ve sosyal 
dokusu �le �lk gerçek temasın ar-
dından kaleme alınan elç� rapor-
ları, mektuplar, seyahatnameler 
basılarak gen�ş b�r okuyucu k�tle-
s�ne ulaştı ve toplumun üst sını-
fında merakla korku arasında 
g�d�p gelen yen� b�r �maj ortaya 
çıktı. Coğrafî uzaklık, tehl�ke, 
“ezelî düşmanın” ülkes�n� görmüş 
b�r seyyahın get�rd�ğ� haberler, 
maceraperestler� bu türden b�r se-
yahat �ç�n yüreklend�rm�şt�. B�z-
zat bu k�ş�ler �ç�n b�l�nmeyen bu 
gelenekler, d�n, d�l ve kıyafetler ta-
mamen yabancı ama aynı zaman-
da da cezbed�c�yd�.

Kronoloj�k olarak bu dönemle 
örtüşen hüman�st kuşağın ortaya 
çıkmasıyla b�rl�kte bu merak 
uyandıran uzak d�yar karşısında 
yen� b�r bakış açısı gel�şt�r�lerek 

ca Türkler�n baskısı V�yana �le sı-
nırlı kalmamış, akıncılar �k� gün-
lük mesafeye kadar Avrupa’nın �ç-
ler�ne doğru korku salmışlardı. 
Gerek şehr�n �ç�nde mahsur kalan 
halkın �ç�ne düştüğü sefalet, 
gerek kırsal kes�mdek� savunma-
sız köylünün yaşadığı korku, dö-
nem�n ardından yazılan çok sayı-
dak� günlük ve hatıratla hafızalar-
da ete kem�ğe bürünmüştü. Asır-

“makul Türk” arayışına g�r�lecek 
ve Türk b�r yandan Löwenklau, 
Hugo von Blot�us g�b� �s�mler ta-
rafından �lm�n konusu ed�lmeye, 
d�ğer yandan sanat eserler�nde te-
m�ze çek�lmeye çalışılacaktı.

II. V�yana Kuşatması tar�hî 
Türk korkusunun z�rve dönem� 
oldu. İk� ay süren kuşatma boyun-

lardır b�l�nçaltına yerleşt�r�lm�ş 
“barbar Türk” �le yüz yüze gelme-
n�n verd�ğ� teyakkuz ve heyecan, 
anlatıda daha da abartılı b�r hale 
geld� ve kolekt�f hafızaya kazına-
cak b�r şek�lde �şlend�. Ancak bu 
dönem, aynı zamanda Türkler�n 
taarruzdan savunmaya geçmele-
r�yle Avrupa üzer�ndek� baskının 
azalmasını ve Türk tehd�d�n�n or-
tadan kalkmasını beraber�nde ge-
t�rd�. Halk arasında “korkunç 
Türk”ün h�kayeler� ve Türk az�zes� 
olan Meryem Ana’nın muc�zeler� 
anlatılagel�rken üst sınıflar ara-
sında Türk �majının ve baskın k�m-
l�k söylem�n�n değ�şt�ğ� görül-
mekted�r. 1683’ten sonra daha po-
l�t�k-kültürel b�r Osmanlı yorumu 
ortaya çıkmıştır. Bu dönemde “kı-
yamet” ve “Haçlı Sefer�” söylevler� 

La Tabla de los Pueblos / Halklar Tablosu

Halklar Tablosu, Ste�ermark, 1725 Türk Baskıları, 1530
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mâkul�yet�n� kaybetm�ş, bunların 
yer�ne yen� kalıp yargılar yerleş-
m�ş g�b� görünmekted�r. Osmanlı 
Devlet�, 18. yüzyılın pol�t�k teor�k 
tartışmalarında despot rej�m�n 
b�r örneklem� olarak rol almıştır. 
Aslında yen� olmayan bu rol, Os-
manlı Devlet�’n�n b�r�nc�l rolü 
olan d�nî tems�l� gözden düşünce 
ön plana çıkmış ve bu dönemde 
despot�zm tartışmalarının Avru-
pa’da popülerl�k kazanması da bu 
rolü beslem�şt�r. Ayrıca, bu dö-
nemde b�r�nc�l olarak Aydınlan-
ma felsefes� bağlamında düşünül-
mes� gereken, fakat aynı zamanda 
Osmanlı �le Habsburglar arasın-
dak� değ�şen ekonom�k ve pol�t�k 
�l�şk�ler� de yansıtan bu yen� Türk 
�majı, İng�ltere ve Fransa’da çok 
daha erken dönemlerde başlayan 

“Türk modası”nı beraber�nde ge-
t�rm�şt�r. “Korkunç Türk”ün “eg-
zot�k Türk”e dönüştüğü bu dö-
nemde Türk savaşlarından kalan 
gan�metler, b�lhassa ülkeler�ne dö-
nemey�p Almanya’nın �çler�ne 
kadar dağılan Türk savaş es�rler�, 
Osmanlı’ya karşı �lg�y� arttırmıştır. 
Dönem�n �mparator�çes� Mar�a 
Theres�a’ya kadar tüm as�ller Türk 
kıyafetler� �çer�s�nde portreler�n� 
ç�zd�r�rken, Türk elb�seler� �çer�-
s�ndek� mümkünse b�r Türk h�z-
metl�n�n m�safirlere serv�s yap-
ması, evlerde b�r Türk odasının dö-
şenmes� bu üst sınıfın prest�j gös-
terges� olarak moda hal�n� almış-
tır. Mozart’ın operasında kaba ve 
acımasız b�r Türk olan bekç� 
Osm�n’�n yanı sıra yüce gönüllü 
ve anlayışlı Sel�m Paşa da bu dö-

19. yüzyılla beraber gerek b�-
l�msel �lg�n�n artması gerek or-
yantal�zm çalışmalarının b�r alan 
olarak ortaya çıkması �le Türk, 
artık b�l�m�n konusu hal�ne gel�r. 
Bu tar�hten �t�baren Türk tar�h�, 
Türk ş��r�, Türk kültürü Avrupalı-
nın profesyonel �lg�s�n� üzer�ne 
çeker. Romant�zm rüzgârına ka-
pılmış dönem�n entelektüel�, 
Hammer-Purgstall’un Hafız ter-
cümes�yle taşıdığı ruhun Goet-
he’n�n ş��r�nde cana gelmes�yle 
kend�s�nden geçer. Anlamını geç-
m�şte arayan Avrupa yüzünü her 
şey�n başlangıcı olan Doğu’ya çe-
v�rm�şt�r.

nemde ortaya çıkar. Yan� artık 
Türk’ün de �y�s�, kötüsü vardır.

İk� Dünya Savaşından sonra Av-
rupa devletler�n�n aralarındak� 
bu kavgayı b�t�rmek �ç�n b�r b�rl�k 

Avrupa salonları Doğu’nun ş�-
�r�n� terennüm ederek mest olur-
ken s�yaset sahnes�nde serg�le-
nen oyundak� roller değ�şmekte, 
yen� b�r oyun kurulmaya çalışıl-
makta ve b�r grup da bu değ�ş�m 
karşısında ayak d�remekted�r. Dev-
r�m ateş�n�n kıtayı sardığı yüzyı-
lın �lk yarısında Avrupa’nın gele-
ceğ� üzer�ne tartışmalar sürerken 
gündeme “Şark Meseles�” d�ye 
başka b�r sorun gel�r. Bu mesele-
n�n kalb� �se “Boğaz’dak� hasta 
adam”dır. Avrupa bu konuda da 
�k�ye ayrılır: Boğaz’dak� hasta ada-
mın kurtarılab�leceğ�n� düşünen-
ler ve karşıtları. Çok katmanlı b�r 
sorun olan Şark Meseles� kısaca 
Osmanlı’dan ger�ye kalan toprak-
ların akıbet�n�n ne olacağı mese-
les�d�r. Hem Avrupa’nın müttefik� 
konumunda olan ve g�tt�kçe güç-
lenen Rusya’nın küstürülmemes� 
hem de Türk topraklarının 
Rusya’nın el�ne geçmes�n�n ön-
lenmes� gerekmekted�r. Uzun yüz-
yıl Avrupa �ç�n de Türkler �ç�n de 
kolay geçmeyecek ve bu zorlu dö-
nemde d�plomat�k �l�şk�ler g�tt�k-
çe artacaktır. Yönet�mde olan mo-
narş� taraftarları �ç�n Türkler, ko-
ruma altına alınması gereken müt-
tefikler hal�ne gel�r, çünkü aks� tak-
d�rde çıkacak savaşın b�r hayl� 
büyük olacağı aş�kardır. Napol-
yon’un ardından alınan prens�p 
kararlarıyla b�r yüzyıl daha sürdü-
rülmes� başarılan kıtadak� sulh; 
değ�şen �tt�faklar, çatışan çıkarlar, 
örtüşen hesaplar s�ls�les�yle b�r 
dünya savaşına ev�r�ld�ğ�nde Os-
manlı Devlet�, Almanya ve Avus-
turya’nın yanında yer alacaktır. 
“Ezelî düşman” artık “müttefik 
Türk” olmuştur.

Dünya savaşlarının ardından 
başta Almanya olmak üzere Avru-
pa devletler�n�n �ç�ne g�rd�kler� to-
parlanma sürec�nde �ht�yaç du-
yulan �ş gücünün başka ülkeler-
den karşılanması gündeme geld�-
ğ�nde bu ülkelerden b�r�n�n va-
tandaşı olan Türk, bu kez “�şç� 
Türk”e dönüşür. 20. yüzyılın �k�nc� 
yarısında Türk, artık uzaktak� eg-
zot�k ülkes�nde zevk ve sefa �çer�-
s�nde yaşarken Avrupa’ya korku 
salan k�ş� olmaktan uzaklaşarak 
Avrupa’nın ortasında s�stem�n b�r 
parçası hal�ne gelm�şt�r. Ancak 
uzun yıllar, görev�n� tamamladık-
tan sonra ülkes�ne ger� g�tmes� ge-
rekt�ğ� �fade ed�len “m�safir �şç�” 
olarak adlandırılmış ve kültürün 
organ�k b�r parçası g�b� görülme-
m�şt�r. Lak�n 21. yüzyılla b�rl�kte 
bu söylem esk�de kalmış ve yer�n� 
“yabancı �şç�” tanımına bırakarak 
yen� b�r d�skura dönüşmüştür.

altında toplanarak kurumlarını 
ve ekonom�ler�n� olab�ld�ğ�nce b�r-
leşt�rme planları dah�yane b�r 
çözüm g�b� duracaktı, ancak 
Türkler artık bu denklemde yer 
bulamayacak kadar coğrafî ve kül-
türel Avrupa’nın dışında kalmış 
olacaklardı.

Kronoloj�k olarak tak�p etme-
ye çalıştığımız bu �l�şk�ler bütü-
nüne d�kkatle baktığımızda göre-
ceğ�m�z şey, b�r arada var olma ça-
basıdır. Avrupa’nın kültürel ola-
rak b�r paydaşı olmayan Türkler, 
coğrafî olarak sah�p oldukları 
konum gereğ�, bu bütüne b�r şe-
k�lde dah�l ed�lmeye çalışılmış, ta-
r�h� akış �çer�s�nde de Türkler�n ro-
lünü ve �majını dönem�n s�yaset� 
bel�rlem�şt�r.
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yı

mâkul�yet�n� kaybetm�ş, bunların 
yer�ne yen� kalıp yargılar yerleş-
m�ş g�b� görünmekted�r. Osmanlı 
Devlet�, 18. yüzyılın pol�t�k teor�k 
tartışmalarında despot rej�m�n 
b�r örneklem� olarak rol almıştır. 
Aslında yen� olmayan bu rol, Os-
manlı Devlet�’n�n b�r�nc�l rolü 
olan d�nî tems�l� gözden düşünce 
ön plana çıkmış ve bu dönemde 
despot�zm tartışmalarının Avru-
pa’da popülerl�k kazanması da bu 
rolü beslem�şt�r. Ayrıca, bu dö-
nemde b�r�nc�l olarak Aydınlan-
ma felsefes� bağlamında düşünül-
mes� gereken, fakat aynı zamanda 
Osmanlı �le Habsburglar arasın-
dak� değ�şen ekonom�k ve pol�t�k 
�l�şk�ler� de yansıtan bu yen� Türk 
�majı, İng�ltere ve Fransa’da çok 
daha erken dönemlerde başlayan 

“Türk modası”nı beraber�nde ge-
t�rm�şt�r. “Korkunç Türk”ün “eg-
zot�k Türk”e dönüştüğü bu dö-
nemde Türk savaşlarından kalan 
gan�metler, b�lhassa ülkeler�ne dö-
nemey�p Almanya’nın �çler�ne 
kadar dağılan Türk savaş es�rler�, 
Osmanlı’ya karşı �lg�y� arttırmıştır. 
Dönem�n �mparator�çes� Mar�a 
Theres�a’ya kadar tüm as�ller Türk 
kıyafetler� �çer�s�nde portreler�n� 
ç�zd�r�rken, Türk elb�seler� �çer�-
s�ndek� mümkünse b�r Türk h�z-
metl�n�n m�safirlere serv�s yap-
ması, evlerde b�r Türk odasının dö-
şenmes� bu üst sınıfın prest�j gös-
terges� olarak moda hal�n� almış-
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Osm�n’�n yanı sıra yüce gönüllü 
ve anlayışlı Sel�m Paşa da bu dö-

19. yüzyılla beraber gerek b�-
l�msel �lg�n�n artması gerek or-
yantal�zm çalışmalarının b�r alan 
olarak ortaya çıkması �le Türk, 
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Türk ş��r�, Türk kültürü Avrupalı-
nın profesyonel �lg�s�n� üzer�ne 
çeker. Romant�zm rüzgârına ka-
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cümes�yle taşıdığı ruhun Goet-
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kend�s�nden geçer. Anlamını geç-
m�şte arayan Avrupa yüzünü her 
şey�n başlangıcı olan Doğu’ya çe-
v�rm�şt�r.

nemde ortaya çıkar. Yan� artık 
Türk’ün de �y�s�, kötüsü vardır.

İk� Dünya Savaşından sonra Av-
rupa devletler�n�n aralarındak� 
bu kavgayı b�t�rmek �ç�n b�r b�rl�k 

Avrupa salonları Doğu’nun ş�-
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�k�ye ayrılır: Boğaz’dak� hasta ada-
mın kurtarılab�leceğ�n� düşünen-
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ların akıbet�n�n ne olacağı mese-
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Rusya’nın el�ne geçmes�n�n ön-
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Dünya savaşlarının ardından 
başta Almanya olmak üzere Avru-
pa devletler�n�n �ç�ne g�rd�kler� to-
parlanma sürec�nde �ht�yaç du-
yulan �ş gücünün başka ülkeler-
den karşılanması gündeme geld�-
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Türkler artık bu denklemde yer 
bulamayacak kadar coğrafî ve kül-
türel Avrupa’nın dışında kalmış 
olacaklardı.

Kronoloj�k olarak tak�p etme-
ye çalıştığımız bu �l�şk�ler bütü-
nüne d�kkatle baktığımızda göre-
ceğ�m�z şey, b�r arada var olma ça-
basıdır. Avrupa’nın kültürel ola-
rak b�r paydaşı olmayan Türkler, 
coğrafî olarak sah�p oldukları 
konum gereğ�, bu bütüne b�r şe-
k�lde dah�l ed�lmeye çalışılmış, ta-
r�h� akış �çer�s�nde de Türkler�n ro-
lünü ve �majını dönem�n s�yaset� 
bel�rlem�şt�r.
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Doç. Dr. Meryem NAKİBOĞLU 

Bu çalışmamızda, 60. yılında 
Türkler�n Almanya’da oluşturdu-
ğu göçmen edeb�yatı sosyo-
kültürel ve sosyo-ps�koloj�k açı-
dan �ncelenm�şt�r.

İlk dönem yazılan eserler 
Türkçe kaleme alınmış, sonrak� yıl-
larda �se Almanca olarak yazılmış-
tır. İlham kaynakları ana vatanla-
rıdır; oradan beslen�p doğup bü-
yüdükler� memleketler�n� terk et-
men�n acısını yürekler�nde taşı-

B�r�nc� kuşak Türk kökenl� ya-
zarların yüzler� Almanya’ya 
dönük, kökler� �se Anadolu’dadır. 
Çünkü doğup büyüdükler� top-
raklara olan bağlılıkları düşünce 
ve k�ş�l�kler�n� etk�lem�şt�r. Dolayı-
sıyla tüm yaşanmışlıklar tam anla-
mıyla kökler�nden kopmanın 
mümkün olmadığını gösterm�şt�r.

mışlardır. Zamanla göçmen ya-
şantısını ben�mseyen b�r�nc� 
kuşak, yaşadıklarını dışa vurma 
gereks�n�m� �le üretmeye, altında 
ez�ld�kler� koşulları yazmaya baş-
lamıştır (Karakuş-Kuruyazıcı: 
2001: 6). O nedenle göç etm�ş �n-
sanların uyum ve k�ml�k sorunu-
nu, �ç�nde bulundukları durumu, 
yaşadıkları kültür şokunu, d�l 
farklılığını, yabancılaşmalarını, 
dışlanmışlıklarını, geleceğe bakış-
larını ve yabancı ülkede yaşadıkla-
rı sorunları ele almışlardır.

B�r�nc� kuşak yazarlar kend�le-
r�n�n de b�zzat karşılaştıkları du-
rumları ve zorlukları aktarmışlar-
dır. Türk a�leler�n�n yaşantısı, ge-
lenekler� ve bunların günlük yaşa-
ma etk�ler�, Türk kadınının yaşa-
mı, Almanya ve Türk�ye’dek� farklı 

Fotoğraf: AA/Mehmet Al� Özcan

Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes�
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İk�nc� kuşak yazarlar da geld�k-
ler� anavatanları ve doğup büyü-
dükler� ülke arasında yen� b�r ülke 
ed�nmen�n zorluklarını b�zzat ya-
şamışlardır. Zamanla b�r�nc� nes�l 
�şç�ler�n yaşadığı sıkıntıları eserle-
r�ne yansıtmışlardır. Hâk�m top-
lumun yaşam tarzını takl�t eden 
göçmenler�n a�le �ç� �l�şk�ler� de ya-
zarların eserler�ne yansıttığı ko-
nular arasındadır. (Gürpınar, 
2006: 2). İk�nc� kuşak yazarlardan 
Alev Tek�nay göçmenler�n �k� kül-
tür arasındak� arayışlarını, b�r ş�-
�r�nde şöyle d�le get�r�r:

sosyal yaşam şek�ller� de b�r�nc� 
kuşak yazarların eserler�nde yer 
alan konular arasındadır (Gürpı-
nar, 2006: 2). B�r�nc� kuşak yazarlar 
aynı zamanda göçmen edeb�yatı 
açısından “Göçmenl�ğ�n Kron�st-
ler�” olarak adlandırılmıştır.

Bu kuşağın yaşadığı “Sabah Al-
manya, akşam Türk�ye” �k�lem�, ya-
zarların eserler�ne k�ml�k arayışı 
olarak yansımıştır (Can, 2007: 45). 
Kararsızlık, arayış, arada kalmışlık 
duygusu edeb� eserlerde ele alın-
mıştır. Göçmenler çok kültürlü ve 
çok d�ll� b�r ülkede yaşamanın zor-
lukları �le karşı karşıya kalmış, Tür-
k�ye’de “Almancı”, Almanya’da “Ya-
bancı” olarak ötelenm�şt�r. Göç-
men yazarlar ülkem�zde “Alman-
cıların Yazını”, “Almanya’da Yazan 
Türkler”, “Almanca Yazan B�r 
Türk”, “Almanca Yazan Kadın Ya-
zarımız”, “Almanca Yazan Türk-
ler” ve “Almanya’dak� Türkler�n Ya-
zınları” olarak tanımlanmıştır 
(Gürpınar, 2006: 2).

Bu durumun Almanya ayağın-
da �se önce “Gastarbe�terl�tera-
tur” (M�safir İşç� Edeb�yatı), 

yazarla b�rl�kte Alman yazar, eleş-
t�rmen ve yazın b�l�mc�ler Bad 
Homburg’da b�r araya gel�rler. O 
toplantıda yen� yazın b�ç�m� üze-
r�ne tartışırlar; gel�nen son 
durum hakkında ve geleceğe da�r 
b�l�msel çalışma yapmaya karar 
ver�rler. Yapılan çalışmada “E�ne 
n�cht nur deutsche L�teratur” 
(Yalnız Alman Edeb�yatı Değ�l) 
başlığı altında Almanlara a�t ol-
mayan yen� yazın şekl�n� ele aldı-
lar. Yapılan çalışmalar ve müzake-
reler net�ces�nde bu edeb�yat tü-
rüne “M�grantenl�teratur” (Göç-
men Yazını), “M�nor�taetenl�tera-
tur” (Azınlıklar Yazını) g�b� değ�-
ş�k adlar verd�ler.

İtalyan yazar Carm�ne Chell�-
no göçmen edeb�yatını şu şek�lde 
gruplandırır: Göçmen edeb�yatı, 
üç alanda tems�l ed�l�r. B�r�nc� 
grupta olanlar eserler�n� kend� 
ana d�ller�yle ya da ş�veler�yle 

Karakuş ve Kuruyazıcı’ya göre 
Türk�ye’de doğup büyüyen, kend� 

yazan yazarlardır. Bu grupta yer 
alan yazarlar Aras Ören, Güney 
Dal, Hab�b Bektaş’tır. İk�nc� gruba, 
ana d�ller� Türkçe olan ancak Al-
manca yazanlar g�rer. Bunlar �se 
Yüksel Pazarkaya, Kemal Kurt, 
Em�ne Sevg� Özdamar ve Fer�dun 
Za�moğlu’dur. Üçüncü grupta yer 
alanlar �se sosyalleşmey� ve aka-
dem�k eğ�t�m� “�k� ana d�l” �le yü-
rüten yazarlardır. Bunlar b�r�nc� 
ana d�ller�n� eğ�t�m aldıkları ana-
okulunda, �lkokulda ve d�ğer 
kamu alanlarında Almanca olarak 
kullanırken; �k�nc� ana d�ller�n� 
evde ve özel çevrede kullanırlar. 
A�le �ç�nde konuştukları d�l ve ş�-
veler �k�nc� ana d�ller�d�r. Örneğ�n 
Türk kökenl� yazarlardan Zehra 
Çırak, Zafer Şenocak ve Fer�dun 
Za�moğlu bu gruba dâh�ld�r. (Car-
m�no, 1995: 306).

Zafer Şenocak, “Ç�ft Adam” 
adlı ş��r�nde �k� kültür arasında 
parçalanan �nsanların bu durum-
dan ne derece der�nden etk�len-
d�kler�n� şöyle anlatır:

“Hayal� b�r trende,
Her gün b�n k�lometre g�d�p gel�yorum.
Kararsızım elb�se dolabı �le bavul arasında,
İşte tam orası ben�m dünyam”
(Bkz. Sal�m, 2011)

“İk� ayrı gezegende ayaklarım
Dönmeye başlayınca onlar
Ben� parçalayacaklar
Düşünüyorum
İk� ayrı dünya var
Ama h�çb�r� tam değ�l
Kanıyor durmadan
Sınırda tam da
D�l�m ortasında
B�r mahpus g�b� çırpınır”
(Bkz. Sal�m, 2011)

“GastL�teratur” (Konuk Edeb�ya-
tı), “L�teratur der Betroffenhe�t” 
(Gurbetç� Edeb�yatı) şekl�nde 
�fade ed�lm�şlerd�r. 80’l� yıllara ge-
l�nd�ğ�nde genç kuşak yazarların 
eserler� “Ausländerl�teratur” (Ya-
bancıların Edeb�yatı) olarak ad-
landırıldı. Bazı kaynaklarda �se 
“M�grat�onsl�teratur” (Göçmen 
Edeb�yatı) ya da “Interkulturelle-
L�teratur” (Kültürlerarası Edeb�-
yat) olarak geçmekted�r. (Dünkel, 
2008: 54).

Tüm bu kavramlar term�nolo-
j�k tartışmalara neden olmuş ve 
farklı tanımlamalar ortaya çık-
mıştır. Yabancı kökenl� yazarlar-
dan bazıları “Konuk İşç� Yazını” ta-
nımlamasını aşağılayıcı bulmak-
tadır. 1985’te Irmgard Ackermann 
ve Harald We�nr�ch’�n g�r�ş�m�yle 
on farklı ülkeden on altı yabancı 

Fer�dun Za�moğlu, Yazar     Fotoğraf: AA/Mehmet Kaman

Fotoğraf: AA/Mehmet Al� Özcan
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göçmenler�n a�le �ç� �l�şk�ler� de ya-
zarların eserler�ne yansıttığı ko-
nular arasındadır. (Gürpınar, 
2006: 2). İk�nc� kuşak yazarlardan 
Alev Tek�nay göçmenler�n �k� kül-
tür arasındak� arayışlarını, b�r ş�-
�r�nde şöyle d�le get�r�r:

sosyal yaşam şek�ller� de b�r�nc� 
kuşak yazarların eserler�nde yer 
alan konular arasındadır (Gürpı-
nar, 2006: 2). B�r�nc� kuşak yazarlar 
aynı zamanda göçmen edeb�yatı 
açısından “Göçmenl�ğ�n Kron�st-
ler�” olarak adlandırılmıştır.

Bu kuşağın yaşadığı “Sabah Al-
manya, akşam Türk�ye” �k�lem�, ya-
zarların eserler�ne k�ml�k arayışı 
olarak yansımıştır (Can, 2007: 45). 
Kararsızlık, arayış, arada kalmışlık 
duygusu edeb� eserlerde ele alın-
mıştır. Göçmenler çok kültürlü ve 
çok d�ll� b�r ülkede yaşamanın zor-
lukları �le karşı karşıya kalmış, Tür-
k�ye’de “Almancı”, Almanya’da “Ya-
bancı” olarak ötelenm�şt�r. Göç-
men yazarlar ülkem�zde “Alman-
cıların Yazını”, “Almanya’da Yazan 
Türkler”, “Almanca Yazan B�r 
Türk”, “Almanca Yazan Kadın Ya-
zarımız”, “Almanca Yazan Türk-
ler” ve “Almanya’dak� Türkler�n Ya-
zınları” olarak tanımlanmıştır 
(Gürpınar, 2006: 2).

Bu durumun Almanya ayağın-
da �se önce “Gastarbe�terl�tera-
tur” (M�safir İşç� Edeb�yatı), 

yazarla b�rl�kte Alman yazar, eleş-
t�rmen ve yazın b�l�mc�ler Bad 
Homburg’da b�r araya gel�rler. O 
toplantıda yen� yazın b�ç�m� üze-
r�ne tartışırlar; gel�nen son 
durum hakkında ve geleceğe da�r 
b�l�msel çalışma yapmaya karar 
ver�rler. Yapılan çalışmada “E�ne 
n�cht nur deutsche L�teratur” 
(Yalnız Alman Edeb�yatı Değ�l) 
başlığı altında Almanlara a�t ol-
mayan yen� yazın şekl�n� ele aldı-
lar. Yapılan çalışmalar ve müzake-
reler net�ces�nde bu edeb�yat tü-
rüne “M�grantenl�teratur” (Göç-
men Yazını), “M�nor�taetenl�tera-
tur” (Azınlıklar Yazını) g�b� değ�-
ş�k adlar verd�ler.

İtalyan yazar Carm�ne Chell�-
no göçmen edeb�yatını şu şek�lde 
gruplandırır: Göçmen edeb�yatı, 
üç alanda tems�l ed�l�r. B�r�nc� 
grupta olanlar eserler�n� kend� 
ana d�ller�yle ya da ş�veler�yle 

Karakuş ve Kuruyazıcı’ya göre 
Türk�ye’de doğup büyüyen, kend� 

yazan yazarlardır. Bu grupta yer 
alan yazarlar Aras Ören, Güney 
Dal, Hab�b Bektaş’tır. İk�nc� gruba, 
ana d�ller� Türkçe olan ancak Al-
manca yazanlar g�rer. Bunlar �se 
Yüksel Pazarkaya, Kemal Kurt, 
Em�ne Sevg� Özdamar ve Fer�dun 
Za�moğlu’dur. Üçüncü grupta yer 
alanlar �se sosyalleşmey� ve aka-
dem�k eğ�t�m� “�k� ana d�l” �le yü-
rüten yazarlardır. Bunlar b�r�nc� 
ana d�ller�n� eğ�t�m aldıkları ana-
okulunda, �lkokulda ve d�ğer 
kamu alanlarında Almanca olarak 
kullanırken; �k�nc� ana d�ller�n� 
evde ve özel çevrede kullanırlar. 
A�le �ç�nde konuştukları d�l ve ş�-
veler �k�nc� ana d�ller�d�r. Örneğ�n 
Türk kökenl� yazarlardan Zehra 
Çırak, Zafer Şenocak ve Fer�dun 
Za�moğlu bu gruba dâh�ld�r. (Car-
m�no, 1995: 306).

Zafer Şenocak, “Ç�ft Adam” 
adlı ş��r�nde �k� kültür arasında 
parçalanan �nsanların bu durum-
dan ne derece der�nden etk�len-
d�kler�n� şöyle anlatır:

“Hayal� b�r trende,
Her gün b�n k�lometre g�d�p gel�yorum.
Kararsızım elb�se dolabı �le bavul arasında,
İşte tam orası ben�m dünyam”
(Bkz. Sal�m, 2011)

“İk� ayrı gezegende ayaklarım
Dönmeye başlayınca onlar
Ben� parçalayacaklar
Düşünüyorum
İk� ayrı dünya var
Ama h�çb�r� tam değ�l
Kanıyor durmadan
Sınırda tam da
D�l�m ortasında
B�r mahpus g�b� çırpınır”
(Bkz. Sal�m, 2011)

“GastL�teratur” (Konuk Edeb�ya-
tı), “L�teratur der Betroffenhe�t” 
(Gurbetç� Edeb�yatı) şekl�nde 
�fade ed�lm�şlerd�r. 80’l� yıllara ge-
l�nd�ğ�nde genç kuşak yazarların 
eserler� “Ausländerl�teratur” (Ya-
bancıların Edeb�yatı) olarak ad-
landırıldı. Bazı kaynaklarda �se 
“M�grat�onsl�teratur” (Göçmen 
Edeb�yatı) ya da “Interkulturelle-
L�teratur” (Kültürlerarası Edeb�-
yat) olarak geçmekted�r. (Dünkel, 
2008: 54).

Tüm bu kavramlar term�nolo-
j�k tartışmalara neden olmuş ve 
farklı tanımlamalar ortaya çık-
mıştır. Yabancı kökenl� yazarlar-
dan bazıları “Konuk İşç� Yazını” ta-
nımlamasını aşağılayıcı bulmak-
tadır. 1985’te Irmgard Ackermann 
ve Harald We�nr�ch’�n g�r�ş�m�yle 
on farklı ülkeden on altı yabancı 

Fer�dun Za�moğlu, Yazar     Fotoğraf: AA/Mehmet Kaman

Fotoğraf: AA/Mehmet Al� Özcan
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�stemler� dışında a�leler�yle ya da 
farklı amaçlarla Almanya’ya gelen 
sanatçı ve yazarlar �ç�n “Konuk 
İşç� Yazını” tanımlaması yanıltıcı 
olmuştur (Karakuş-Kuruyazıcı, 
2001: 9). Karakuş ve Kuruyazıcı’nın 
tesp�t� bu bağlamda öneml�d�r. 
Can Özber’�n görüşler� de her �k� 
yazarın görüşler�n�n doğruluğu-
nu pek�şt�r�r n�tel�kted�r. Ona 
göre Almanlar, �k�nc� kuşağın b�-
r�nc� kuşağa göre daha kolay 
uyum sağladığı tez�nden hareket-
le b�r�nc� kuşak yazarların yen�l�k 
arayışlarını c�dd�ye almamıştır 
(Karakuş-Kuruyazıcı, 2001: 45). Ne 
var k� sosyoloj�k olarak hâk�m top-
lumlarda “ötek�n� özümsemek” 
kolay değ�ld�r. Zaman özell�kle 
batı toplumlarında bunun h�ç de 
kolay olmadığını gösterm�şt�r. 
Y�ne de zamanla Türk kökenl� ya-
zarların Alman toplumunda hak 
ett�kler� yerde olacaklarına �nan-
cımız tamdır.

Göçmen Edeb�yatı

İk�nc� kuşak yazarlarda durum 
b�raz daha farklılık göster�r. Onlar 
doğdukları andan �t�baren Al-
manca �le tanıştılar. Hem ana d�l-
ler� Türkçe �le hem de Almanca �le 
�ç �çe büyüdüler. Küçük yaşta Al-
manya’ya gelen b�r kısım yazarlar 

90’lı Yıllarda

90’lı yıllar yen� kültürel olu-
şumların dönüm noktası olmuş-
tur. Yabancıların eserler�ne daha 
fazla önem ver�lmeye başlanmış 
ve bu yazın, “L�teratur der Frem-
de” (Yabancı Edeb�yatı) ve “Inter-
kulturelle L�teratur” (Kültürlera-
rası Edeb�yat) olarak kavram ka-
zanmıştır. Göç edeb�yatı üzer�ne 
yapılan b�l�msel çalışmalar sonra-
k� yıllarda daha da artmış, ele alı-
nan konular �t�bar�yle göçmen 
edeb�yatı evrensell�k kazanmıştır.

da bu grup �ç�nde sayılmaktadır. 
Onlar Almancayı kısa sürede öğ-
renm�ş ve ana d�l� g�b� özümse-
m�şlerd�r. Türkçey� �se sadece a�le 
�ç� �let�ş�m d�l� olarak konuştular. 
Za�moğlu’nun “jargon” olarak ad-
landırdığı mecazlar, �majlar ve d�l 
oyunları, bu yazarların hem Al-
mancaya olan hâk�m�yetler�n� 
hem de edeb� düzeyler�n� ortaya 
koymaktadır (Zeng�n, 2000: 105). 
Dolayısıyla bu kuşakla b�rl�kte 
“Sızlanma Edeb�yatı” olarak ad-
landırılan edeb�yatın yer�n�, artık 
k�ml�k sorunlarının, b�reysell�ğ�n, 
yabancı düşmanlığının ve �nsan 
kaynaklı çatışmaların ele alındığı 
eserler almaya başlamıştır.

B�r�nc� nes�l yazarların ele aldı-
ğı konularla �k�nc� kuşak yazarla-
rın ele aldığı konuların tam olarak 
örtüştüğünü söylemek zordur. Bu-
nunla b�rl�kte, b�r�nc� ve �k�nc� 

1nes�l Kanakların  toplumdan so-

İk�nc� nes�l yazarlar, göç tar�h�-
n�n pol�t�k ve sosyo-kültürel özel-
l�kler�n� eserler�ne yansıtmakta-
dır. B�r�nc� nes�l göçmenlerle on-
ların çocuklarının yaşadığı sıkın-
tılar aynı değ�ld�r. O nedenle, 
roman ve d�ğer edeb� türlerde ele 
alınan b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü 
nesl�n problemler� farklılık göste-
r�r. Sevg� ve ölüm, aşk ve c�nsell�k, 
dürüstlük ve yalan, s�yaset ve s�ya-
set dışı sosyal konular, ego�zm ve 
umursamazlık, tanınmama ve fer-
d�yetç�l�k, yalnızlık ve sosyal gü-
venl�k, hastalık ve ölüm temaları 
edeb� eserlerde �şlenen konular-
dır (Trefz, 1999: 4).

Üçüncü nes�l eğ�t�ml� ve çok 
yönlüdür. Özgüven� muhkem 
olan, hâk�m toplum �ç�nde “Ben 
de varım!” d�yen üçüncü nes�l, du-
ruşunda kararlıdır. Bu kararlılık ya-
zarların eserler�ne de yansımakta-

yutlanması göçmen çocukları ve 
torunlarını yakından �lg�lend�ren 
ana meselelerden b�r�d�r.

İk�nc� nes�l yazarların eserle-
r�nde k�ml�k arayışı, k�ml�k buna-
lımı ve yabancı düşmanlığı ön 
plana çıkar. Zaman �ç�nde konula-
rın çeş�tl�l�ğ� ve �çer�ğ� artarak de-
ğ�şm�şt�r. Eserlerde genele mah-
sus evrensel konular ele alınmak-
tadır. Bu, çok öneml� b�r gel�şme-
d�r. B�r�nc� kuşak yazarlar edeb�-
yatın yolunu açmış, �k�nc� ve 
üçüncü kuşak kend� yaşanmış acı-
larıyla harmanladığı yen� b�r göç-
men edeb�yatı gel�şt�rm�şlerd�r.

dır. Sırf yabancı olmanın neden ol-
duğu alışılagelm�ş, basmakalıp so-
runların yer�n� artık b�reysel sor-
gulamaların aldığı görülmekted�r.

Göçmen edeb�yatında üçüncü 
nesl�n dönem� başlamıştır. Bu nes-
l�n ve gelecek nes�ller�n küreselle-
şen dünyada çok daha evrensel ko-
nuları ele alacaklarına, hem Al-
manya hem de dünya ölçeğ�nde 
hak ett�kler� yere gelecekler�ne 
�nancımız tamdır. “Nasıl k� b�r�nc� 
nesl�n yaşadığı toplumlarda akt�f 

Erhan Kaya ve Ferhat Kentel’e 
göre, genell�kle b�r�nc� ve �k�nc� ku-
şaklar Türk�ye’de uzun yıllar gel�ş-
t�r�len egemen söylem� yen�den 
üretmekte, son kuşak genç yazar-
lar �se daha çok kozmopol�t k�ml�-
ğ�n, yurttaşlığın ve kültürel farklı-
lıkların altını ç�zmekted�r. Kuşak-
lar arasındak� egemen söylemle-
r�n farklılıklarına bakıldığında, bu 
durum açıkça görülmekted�r. B�-
l�nd�ğ� üzere, 60’lı ve 70’l� yıllarda 
b�r�nc� kuşak göçmenler ekono-
m�k sorunlara �l�şk�n söylemler ge-
l�şt�rm�şken, 80’l� yıllarda �k�nc� 
kuşak daha çok Türk�ye kaynaklı 
�deoloj�k ve s�yasal �çer�kl� söy-
lemler üretm�şt�r. Öte yandan, 
özell�kle 90’lı yılların sonlarından 
�t�baren üçüncü kuşak kültürel n�-
tel�kte d�yaloğa, farklılığa, hoşgö-

olma şansları yoksa arkadan 
gelen nes�ller�n de pas�f kalma 
şansı yoktur” (Özcan, 2012: 101). 
Var olab�lme sürec�nde her nes�l 
b�r öncek�nden her zaman b�r 
adım önde olmak zorundadır.

Kanakça, Almanca-Türkçe karışımı, henüz eğ�t�m d�l� olmayan, d�lb�lg�s� ve söz d�l�msel 
bel�rs�zl�kler�yle “azınlık d�l çeş�tl�l�ğ�” (etnolektale Var�etät) olarak adlandırılan b�r grup d�l�d�r. 
(“Almancı Gençler�n D�l� Kanakça, 2020” Doç. Dr. Meryem Nak�boğlu) 

1

Fotoğraf: AA/Mehmet Em�n Mengüarslan
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kolay olmadığını gösterm�şt�r. 
Y�ne de zamanla Türk kökenl� ya-
zarların Alman toplumunda hak 
ett�kler� yerde olacaklarına �nan-
cımız tamdır.

Göçmen Edeb�yatı

İk�nc� kuşak yazarlarda durum 
b�raz daha farklılık göster�r. Onlar 
doğdukları andan �t�baren Al-
manca �le tanıştılar. Hem ana d�l-
ler� Türkçe �le hem de Almanca �le 
�ç �çe büyüdüler. Küçük yaşta Al-
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90’lı yıllar yen� kültürel olu-
şumların dönüm noktası olmuş-
tur. Yabancıların eserler�ne daha 
fazla önem ver�lmeye başlanmış 
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rası Edeb�yat) olarak kavram ka-
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yapılan b�l�msel çalışmalar sonra-
k� yıllarda daha da artmış, ele alı-
nan konular �t�bar�yle göçmen 
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da bu grup �ç�nde sayılmaktadır. 
Onlar Almancayı kısa sürede öğ-
renm�ş ve ana d�l� g�b� özümse-
m�şlerd�r. Türkçey� �se sadece a�le 
�ç� �let�ş�m d�l� olarak konuştular. 
Za�moğlu’nun “jargon” olarak ad-
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oyunları, bu yazarların hem Al-
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Erhan Kaya ve Ferhat Kentel’e 
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şaklar Türk�ye’de uzun yıllar gel�ş-
t�r�len egemen söylem� yen�den 
üretmekte, son kuşak genç yazar-
lar �se daha çok kozmopol�t k�ml�-
ğ�n, yurttaşlığın ve kültürel farklı-
lıkların altını ç�zmekted�r. Kuşak-
lar arasındak� egemen söylemle-
r�n farklılıklarına bakıldığında, bu 
durum açıkça görülmekted�r. B�-
l�nd�ğ� üzere, 60’lı ve 70’l� yıllarda 
b�r�nc� kuşak göçmenler ekono-
m�k sorunlara �l�şk�n söylemler ge-
l�şt�rm�şken, 80’l� yıllarda �k�nc� 
kuşak daha çok Türk�ye kaynaklı 
�deoloj�k ve s�yasal �çer�kl� söy-
lemler üretm�şt�r. Öte yandan, 
özell�kle 90’lı yılların sonlarından 
�t�baren üçüncü kuşak kültürel n�-
tel�kte d�yaloğa, farklılığa, hoşgö-

olma şansları yoksa arkadan 
gelen nes�ller�n de pas�f kalma 
şansı yoktur” (Özcan, 2012: 101). 
Var olab�lme sürec�nde her nes�l 
b�r öncek�nden her zaman b�r 
adım önde olmak zorundadır.

Kanakça, Almanca-Türkçe karışımı, henüz eğ�t�m d�l� olmayan, d�lb�lg�s� ve söz d�l�msel 
bel�rs�zl�kler�yle “azınlık d�l çeş�tl�l�ğ�” (etnolektale Var�etät) olarak adlandırılan b�r grup d�l�d�r. 
(“Almancı Gençler�n D�l� Kanakça, 2020” Doç. Dr. Meryem Nak�boğlu) 

1

Fotoğraf: AA/Mehmet Em�n Mengüarslan
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rüye ve çok kültürlülüğe açık ol-
duğunu ortaya koymuş ve buna 
�l�şk�n söylemler üretmeye ağırlık 
verm�şt�r (Kaya-Kenten, 2005: 
126).

Her ne kadar yazarlar eserler�-
n� kurgulasalar da yaşadıkları dö-
nemler� eserler�ne yansıtmakta-
dırlar. Küresel alanda meydana 
gelen gel�ş�m ve değ�ş�m farklı bo-
yutlarda ele alınmaktadır. Kültü-
rel, sosyoloj�k, ekonom�k ve s�yas� 
gel�şmeler “Almanca Türk Edeb�-
yatı’nın” gel�şmes�ne katkı sağla-
mıştır. Göçmen edeb�yatının �çer-
d�ğ� konuların zamanla değ�ş�m 
göstermes� doğal b�r sonuçtur. 
“Türkler�n Alman yazınına yen� 
b�r ses ve hava get�rd�ğ�n�” rahat-
lıkla söyleyeb�l�r�z (W�esbadener 
Tagblatter, M�granten L�teratur 
g�b�). Türkler kad�m tar�hten 
gelen kültürler�, meden�yetler� ve 
�nançları �t�bar�yle büyük zeng�n-
l�ğe sah�pt�r. Son kuşak yazarlar-
dan Fer�dun Za�moğlu “Kanak 
Sprak” ve “M�ßtöne vom Rande 
der Gesellschaft” adlı �k� eser�nde, 
Alman toplumu tarafından dış-
lanmış göçmenler� y�ne azınlıkla-
rın kend� bakış açısıyla anlatmış-
tır. İk�nc� kuşak yazarların ortaya 
koyduğu göçmen edeb�yatı, 
Alman toplumundak� dışlanmış-
lığa tepk� olarak ortaya çıkmış b�r 
yazma türüdür. Bu anlatılarda an-
latıcıların gerçek hayatları ve ya-
şanmışlıkları da söz konusudur.

Almanya’da edeb�yatın ana te-
masının oluşmasında b�r dönem 
Türk�ye’dek� s�yas� durum etk�l� 
olmuş, b�r dönem de Alman-
ya'dak� ekonom�k, sosyal, kültürel 
gündemler ve yabancı düşmanlı-
ğı konuları ana temayı oluştur-
muştur. Son dönemde �se Türk ya-
zarlar daha çok evrensel konuları 
ele almaktadır.

Bu olgu, konu bağlamlarına 
uygun olarak eleşt�rel b�r üst d�l 
oluşturmalarına zem�n hazırla-
mıştır. B�r�nc� dönem göçmen 
edeb�yatı eserler�nde panoram�k 
gen�şl�k ön planda �ken, �k�nc�s�n-
de der�nl�k ön plandadır (Can, 
2007: 10). Bazı göçmen edeb�yatı 
eserler�nde alışageld�ğ�m�z Al-
mancadan farklı olarak kısaltma-
ların, eks�ltmeler�n yapıldığı, argo 
ve küfür �çeren kel�meler�n sıkça 
kullanıldığı görülür. Göçmen ya-
zarlar, Türkçen�n dey�m ve �fade-
ler�n� tercüme ederek hem Al-
manca hem de Türkçeden oluşan 
yen� karma ve melez b�r d�l yarat-
mıştırlar (sprachl�che Hybr�d�tät) 
(Turan Yılmaz, 2011: 234). Hatta 
eserler�ne İng�l�zcey� de katarak 
karma b�r d�l oluşturmuşlardır.

Her geçen gün çok daha fazla 
okuyucu k�tles�ne ses�n� duyura-
b�len Almanya’dak� yazarlar, eser-
ler�nde kullandıkları Almancanın 
yanında eserler�ne serp�şt�rd�kle-
r� Türkçe kel�melerle de göçmen 
edeb�yatının farklılığını ortaya 
koymaktadırlar.

D�kkatler� üzer�ne çeken göç-
men edeb�yatı anlayışı, sanat ve 
edeb�yat çevreler�nde uzun süre 
ağır eleşt�r�lere maruz kalmıştır. 
İlk göç edeb�yatı eserler�nde �k� 
kültür arasında kalmış �k�nc� ku-
şağın d�l sorunları, eğ�t�m�, �k� d�l-
l�l�k ve uyum konuları �şlenm�şt�r. 
İk�nc� kuşak yazarlar, eserler�nde 
Almancanın kalıplarını, gramer�-
n� bozan b�r yazım tekn�ğ� kullan-
mıştır. Göçmenler�n kullandığı ak-
sanı, sokak ağzını, argoyu estet�ze 
ederek bütün suçlamalara karşı 
“del�kanlı” b�r tutum takınarak 
göçmenler� küçük gören anlayışa 
meydan okumuşlardır (Sal�m, 
2012: 2).

Türk kökenl� Alman yazarlar 
her ne kadar Almanca yazsalar da 
Alman yazarlardan farklıdırlar. 
Kullanılan d�l Almanca olsa da tı-
nısı başkadır. (Karakuş-Kuruya-
zıcı, 2001: 10). Tıpkı aşılanmış b�r 
ağacın farklı meyve tatları g�b�. 
Göçmen yazarlar hem Alman 
hem de kend� ülkes�n�n kültürü-
nü yansıttığı �ç�n okuyucuya daha 
zeng�n b�lg� sunmaktadırlar. Türk 
kökenl� yazarların Alman Edeb�-
yatı’na kattığı kültür �l�şk�s�, tar�h� 
deney�mler, anılar, h�kâyeler 
büyük yen�l�klerd�r.

Türk kökenl� yazarlar eserler�n-
de her �k� toplum �ç�n �k� kültürü 
sentezleyerek yen� b�r edeb�yat 
türü gel�şt�rm�şlerd�r. Bu sonuç, 
Alman toplumu �ç�n değ�ş�m de-
mekt�r. Okuyucu bu değ�ş�m saye-
s�nde başka kültürler� tanıma fırsa-
tı kazanmıştır. Almanya’dak� edeb�-
yatçıların eserler�n�n d�l�, b�ze ora-
dak� edeb�yatın oluşumu ve gel�-
ş�m sürec� hakkında öneml� b�lg�-
ler vermekted�r (Topçu, 2009: 705).

İk�nc� kuşak yazarlar Alman-
ya’da doğup büyüyen Türk genç-
ler�n�n Alman toplumu tarafın-

dan kabullen�lmemes�ne ve sos-
yal dışlanmaya maruz bırakılma-
sına tepk� olarak ele aldıkları ko-
nuları hem b�r eleşt�r� hem de b�r 
tür ses yükseltme şekl�nde ortaya 
koymaktadırlar. Bu dışlanmanın 
öfkes�n� pek çok yazarın eserler�n-
de görmektey�z. Bu tesp�t, yalnız 
Türk ve d�ğer yabancı azınlıkların 
d�le get�rd�ğ� b�r konu değ�ld�r. 
Alman araştırmacı Brunner de 
Alman okul k�taplarında bu ay-
rımcılığı tesp�t ederek “Bu konu-
da neler yapab�l�r�z, yabancı genç-
ler�n hayatını Almanya’da nasıl ko-
laylaştırab�l�r�z?” sorusunu Al-

D�l, m�lletler� meydana get�ren 
temel unsurlarının başında gel�r. 
Bu unsurlar kültür m�rası olarak 
kabul ed�len d�n� değerler, tar�h, 
edeb�yat, ş��r, müz�k, çeş�tl� sanat 
dalları, mutfak kültürü, örf-
adetler ve modern çağın get�rd�ğ� 
yen�l�klerle m�lletler�n kültür ha-
yatına g�ren t�yatro ve s�nema, kı-
sacası toplumsal hayatı kapsayan 
yaşam b�ç�mler�d�r.

man toplumuna yöneltm�şt�r. 
Ona göre Almanya’da yabancı ço-
cuklar k�ml�kler�n� kaybetmekte-
d�r (Merk, 2011: 1).

Fotoğraf: AA/İsa Terl�
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B�ze göre d�l b�lmek, kültürel 
farklılıkların azaltılması ve kültür-
lerarası köprüler�n kurulmasında 
en öneml� etkend�r. Z�ra “D�l, kül-
türün aynasıdır. Kültür, d�l �le sak-
lanıp korunan, eğ�t�mle yen� ku-
şaklara aktarılan muhtevadır” 
(Adıgüzel, 2011: 44). Ancak d�l vası-
tasıyla sosyal b�l�nç ve kültürel de-
ğerler ben�mseneb�l�r. Bu bağlam-
da d�l, sosyal değ�ş�m�n de b�r par-
çasıdır.

B�r�nc� nes�l göçmenler d�l b�l-
med�kler� �ç�n tercüman vasıta-
sıyla veya sözlük yardımıyla �let�-
ş�m kurma yoluna g�tt�ler. Göç sü-
rec�nde öğrend�kler� “b�raz Al-
manca” �le kend�ler�n� �fade etme-
ye çalışmışlardır. Göçmenler�n ko-
nuştuğu d�l Türkçe, Almanca veya 
her �k� d�l�n karışımıyla ortaya 
çıkan, böylece b�rb�r�nden alıntı 
yapan b�r d�ld�r (Adıgüzel, 2011: 
44). Onların Almancaları Alman 
toplumu tarafından “Gastare�ter-
deutsch” (m�safir �şç� Almancası) 
olarak adlandırılmıştır. Göçmen-
ler�n oluşturdukları edeb�yat da 
�lk etapta “Gastarbe�terl�teratur” 
(m�safir �şç� edeb�yatı), “Gastl�te-
ratur” (m�safir edeb�yatı), 

Bu karma d�l, doğal olarak pek 
çok d�lb�lg�s� eks�kl�ğ� ve az sayıda 
kel�me b�r�k�m� �le daha bas�t b�r 
d�ld�r. Kel�meden de anlaşılacağı 
g�b� “Gast; m�safir” demekt�r. Bu 
ger� dönüşümlü olarak, kısa süre-
l�ğ�ne m�safir olarak Almanya’ya 
g�den �şç�lere ver�len b�r tanımla-
madır. Geç�c� sürel�ğ�ne �ht�yaç 
duyulan �şç�ler �lk etapta yalnız 
b�r veya �k� yıllığına Almanya’ya 
g�tt�ler. Uzun vadel� kalma planla-
rı yoktu. Ancak b�rkaç yıllığına 
g�den m�lyonlarca gurbetç� bu 
günlerde 60 yılı ger�de bıraktı. Ar-
kada kalan a�leler zorunlu şartlar 
neden�yle �hmal ed�ld�. Akrabala-
rın yanına terk ed�len çocuklar 
büyük travmalar yaşadı. Şa�r�n de 
ded�ğ� g�b�, “B�rçok g�den�n her 
b�r� memnun k� yer�nden, B�rçok 
seneler geçt�, dönen yok sefer�n-
den...” (Beyatlı, 2009: 269).

Türkler�n ülkeler�ne ger� döne-

“Ausländerl�teratur” (yabancılar 
edeb�yatı), “Ex�lll�teratur” (muha-
c�r edeb�yatı), daha sonraları �se 
“M�grantenl�teratur” (göçmen 
edeb�yatı) ve “M�nor�taetenl�tera-
tur” (azınlıklar edeb�yatı) olarak 
�fade ed�lm�şt�r.

Türkler zaman �çer�s�nde elde 
ett�kler� a�le b�rleş�m� haklarını 

meyecekler� anlaşılınca Alman-
ya’da yen� b�r dönem başladı. Yen� 
dönem�n, Türk �şç�ler�n �lk yıllar-
da engellenm�ş ve ertelenm�ş sos-
yal hayata uyum sağlamalarını ko-
laylaştırması umulmaktadır.

60 yıl önce memlekete dönme 
n�yet�yle Almanya’ya g�den b�r�n-
c� kuşağın aks�ne �k�nc� ve üçüncü 
nes�l artık yaşadıkları ülkeler� Tür-
k�ye’den daha �y� tanımaktadır. 
İk�nc� nes�l, Türk�ye’y� yalnız tat�l 
ülkes� olarak görmekted�r. Alman-
ya artık �k�nc� vatanları olmuştur. 
“Memleket, yaşadığın yerle bü-
tünleşerek kalıcı olarak yerleşt�-
ğ�n yerd�r” (Ateş, 2007: 7). O ne-
denle Almanya’da kalma süres� 
uzadıkça değ�ş�mler de hızla ken-
d�n� gösterm�şt�r.

Göçle b�rl�kte yaşanan d�n�, 
m�ll�, a�lev�, sosyal, kültürel, d�l ve 
uyum sorunları göçmen edeb�ya-
tının çıkış noktası, beslenme kay-
nağı olmuştur. Türk�ye’den g�den 
yazarlar b�r�nc� kuşak edeb�yatçı-
ları oluşturmuştur. “M�safir İşç� 
Edeb�yatı” kavramı, Federal Al-
manya’dak� göçmenler�n yaşan-
mışlıklarını Almanca olarak anla-
tan edeb� eserlere den�lmekted�r. 
Göçmen yazarlar eserler�nde, 
Türkler�n yaşadığı acıları, kültür 
çatışmalarını, memleketler�ne 
olan özlemler�n�, yalnızlıklarını, 
toplumdan dışlanmalarını, ya-
bancılaşmalarını, k�ml�k sorunla-
rını, yabancı düşmanlığını ve top-
luma uyum sağlayamama g�b� 
pek çok problemler� konu olarak 
�şlem�şlerd�r. Almanya’da oluştu-
rulan göçmen edeb�yatı sosyo-
ps�koloj�k, sosyo-ekonom�k ve sos-
yo-kültürel açıdan �ncelenmel�d�r.

Sonuç

kullanarak eş ve çocuklarını da 
yanlarına alarak kalıcı dönem� 
başlatmış oldular. A�le b�rleş�m�n-
den sonra memlekete dönüş ha-
yaller� sona erm�ş oldu. Artık “m�-
safir” olmaktan çıkıp “ev sah�b�” 
olmaya başladılar. Almanya’yı 
�k�nc� vatanları olarak gören �k�nc� 
ve üçüncü kuşaklar yet�şmeye baş-
ladı. Türkler artık yatırımlarını Al-
manya’ya yapmaktadır. Alman-
ya’da doğup büyüyen üçüncü 
nes�l, m�safir �şç� olarak gelen b�-
r�nc� nes�l göçmenlerden farklı-
dır. Büyük çoğunluk kend�s�n�, ya-
şadıkları toplumun ferd� olarak 
görmekted�r. Türkler �ç�n artık 
�k�nc� vatanlarında edeb�yat, eğ�-
t�m, sanat, spor, ekonom�, s�yaset 
vb. alanlarda yen� oluşumlar baş-
lamıştır.

Göçmen �şç�ler ve yazarlar 
aynı sürec�n muhatabı olarak so-
runları b�rl�kte yaşamış, b�rl�kte 
çözmeye çalışmışlardır. Yazarlar 
b�r yandan kend� sorunlarını ele 
alırken, d�ğer yandan da göçmen 
�şç�ler�n talepler�n� merkez� yöne-
t�me duyurmak �ç�n mücadele et-
m�şlerd�r. Almanya’ya �lt�ca eden 
Yüksel Pazarkaya hem kend� so-
runlarını hem de �şç�ler�n taleple-
r�n� medya aracılığı �le gündeme 
taşımıştır. K�m� yazarlar farklılığa 
vurgu yaparken, k�m�s� de uzlaş-
macı yol olarak �k� toplumdan 
yana tutum serg�lem�ş, b�r kısmı 
da ne Alman ne de Türk olmakla �l-
g�lenmey�p k�ml�kler üstü yolu ter-
c�h etm�şt�r. Türk kökenl� azınlık-
lar gelecekte Almanya başta 
olmak üzere Avrupa’da yen� b�r 
kültürel k�ml�ğ� ve kalıcı göç ede-
b�yatını oluşturacaktırlar. Bu 
sonuç, Türk kültürünün Avru-
pa’dak� yen� vers�yonu olarak ge-
lecek nes�ller�n temel değerler�n� 
tems�l edecekt�r.
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“Kel�meler sadece lügat anlamı taşımazlar.
Her sözcüğün kend� �ç�nde ayrı �fade gücü, mana zeng�nl�ğ� ve der�nl�ğ� vardır.
D�l, mensup olduğu m�llet�n d�n, tar�h, m�ll�yet, meden�yet, gelenek, örf,
adet, töre ve �kl�m yapısı �le aynı önem ve üstünlüğe, ahenk ve
�fade zeng�nl�ğ�ne sah�pt�r. B�naenaleyh ana d�l�, b�rey�n dünyaya gel�ş� �le
ebeveyn tarafından kend�s�ne kazandırılan “ana l�san’dır”.
B�rey�n doğup büyüdüğü coğrafya, a�le, toplum, okul, sosyal çevre,
k�tle �let�ş�m araçları ve d�ğer öğeler b�reye ana d�l�n� kullanma �mkânı verm�yorsa,
bu durumda b�rey �ç�n “Ana d�l�” h�çb�r anlam �fade etmeyecekt�r.
Bu bağlamda azınlıklar, “kök k�ml�kler�n�” korumaları �ç�n ana d�ller�n�
muhafaza etmek zorundadır.”
(İnaltek�n, 2015:5)
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B�ze göre d�l b�lmek, kültürel 
farklılıkların azaltılması ve kültür-
lerarası köprüler�n kurulmasında 
en öneml� etkend�r. Z�ra “D�l, kül-
türün aynasıdır. Kültür, d�l �le sak-
lanıp korunan, eğ�t�mle yen� ku-
şaklara aktarılan muhtevadır” 
(Adıgüzel, 2011: 44). Ancak d�l vası-
tasıyla sosyal b�l�nç ve kültürel de-
ğerler ben�mseneb�l�r. Bu bağlam-
da d�l, sosyal değ�ş�m�n de b�r par-
çasıdır.

B�r�nc� nes�l göçmenler d�l b�l-
med�kler� �ç�n tercüman vasıta-
sıyla veya sözlük yardımıyla �let�-
ş�m kurma yoluna g�tt�ler. Göç sü-
rec�nde öğrend�kler� “b�raz Al-
manca” �le kend�ler�n� �fade etme-
ye çalışmışlardır. Göçmenler�n ko-
nuştuğu d�l Türkçe, Almanca veya 
her �k� d�l�n karışımıyla ortaya 
çıkan, böylece b�rb�r�nden alıntı 
yapan b�r d�ld�r (Adıgüzel, 2011: 
44). Onların Almancaları Alman 
toplumu tarafından “Gastare�ter-
deutsch” (m�safir �şç� Almancası) 
olarak adlandırılmıştır. Göçmen-
ler�n oluşturdukları edeb�yat da 
�lk etapta “Gastarbe�terl�teratur” 
(m�safir �şç� edeb�yatı), “Gastl�te-
ratur” (m�safir edeb�yatı), 

Bu karma d�l, doğal olarak pek 
çok d�lb�lg�s� eks�kl�ğ� ve az sayıda 
kel�me b�r�k�m� �le daha bas�t b�r 
d�ld�r. Kel�meden de anlaşılacağı 
g�b� “Gast; m�safir” demekt�r. Bu 
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l�ğ�ne m�safir olarak Almanya’ya 
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ded�ğ� g�b�, “B�rçok g�den�n her 
b�r� memnun k� yer�nden, B�rçok 
seneler geçt�, dönen yok sefer�n-
den...” (Beyatlı, 2009: 269).

Türkler�n ülkeler�ne ger� döne-

“Ausländerl�teratur” (yabancılar 
edeb�yatı), “Ex�lll�teratur” (muha-
c�r edeb�yatı), daha sonraları �se 
“M�grantenl�teratur” (göçmen 
edeb�yatı) ve “M�nor�taetenl�tera-
tur” (azınlıklar edeb�yatı) olarak 
�fade ed�lm�şt�r.

Türkler zaman �çer�s�nde elde 
ett�kler� a�le b�rleş�m� haklarını 

meyecekler� anlaşılınca Alman-
ya’da yen� b�r dönem başladı. Yen� 
dönem�n, Türk �şç�ler�n �lk yıllar-
da engellenm�ş ve ertelenm�ş sos-
yal hayata uyum sağlamalarını ko-
laylaştırması umulmaktadır.
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n�yet�yle Almanya’ya g�den b�r�n-
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yazarlar b�r�nc� kuşak edeb�yatçı-
ları oluşturmuştur. “M�safir İşç� 
Edeb�yatı” kavramı, Federal Al-
manya’dak� göçmenler�n yaşan-
mışlıklarını Almanca olarak anla-
tan edeb� eserlere den�lmekted�r. 
Göçmen yazarlar eserler�nde, 
Türkler�n yaşadığı acıları, kültür 
çatışmalarını, memleketler�ne 
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toplumdan dışlanmalarını, ya-
bancılaşmalarını, k�ml�k sorunla-
rını, yabancı düşmanlığını ve top-
luma uyum sağlayamama g�b� 
pek çok problemler� konu olarak 
�şlem�şlerd�r. Almanya’da oluştu-
rulan göçmen edeb�yatı sosyo-
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yo-kültürel açıdan �ncelenmel�d�r.
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olmaya başladılar. Almanya’yı 
�k�nc� vatanları olarak gören �k�nc� 
ve üçüncü kuşaklar yet�şmeye baş-
ladı. Türkler artık yatırımlarını Al-
manya’ya yapmaktadır. Alman-
ya’da doğup büyüyen üçüncü 
nes�l, m�safir �şç� olarak gelen b�-
r�nc� nes�l göçmenlerden farklı-
dır. Büyük çoğunluk kend�s�n�, ya-
şadıkları toplumun ferd� olarak 
görmekted�r. Türkler �ç�n artık 
�k�nc� vatanlarında edeb�yat, eğ�-
t�m, sanat, spor, ekonom�, s�yaset 
vb. alanlarda yen� oluşumlar baş-
lamıştır.

Göçmen �şç�ler ve yazarlar 
aynı sürec�n muhatabı olarak so-
runları b�rl�kte yaşamış, b�rl�kte 
çözmeye çalışmışlardır. Yazarlar 
b�r yandan kend� sorunlarını ele 
alırken, d�ğer yandan da göçmen 
�şç�ler�n talepler�n� merkez� yöne-
t�me duyurmak �ç�n mücadele et-
m�şlerd�r. Almanya’ya �lt�ca eden 
Yüksel Pazarkaya hem kend� so-
runlarını hem de �şç�ler�n taleple-
r�n� medya aracılığı �le gündeme 
taşımıştır. K�m� yazarlar farklılığa 
vurgu yaparken, k�m�s� de uzlaş-
macı yol olarak �k� toplumdan 
yana tutum serg�lem�ş, b�r kısmı 
da ne Alman ne de Türk olmakla �l-
g�lenmey�p k�ml�kler üstü yolu ter-
c�h etm�şt�r. Türk kökenl� azınlık-
lar gelecekte Almanya başta 
olmak üzere Avrupa’da yen� b�r 
kültürel k�ml�ğ� ve kalıcı göç ede-
b�yatını oluşturacaktırlar. Bu 
sonuç, Türk kültürünün Avru-
pa’dak� yen� vers�yonu olarak ge-
lecek nes�ller�n temel değerler�n� 
tems�l edecekt�r.
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“Kel�meler sadece lügat anlamı taşımazlar.
Her sözcüğün kend� �ç�nde ayrı �fade gücü, mana zeng�nl�ğ� ve der�nl�ğ� vardır.
D�l, mensup olduğu m�llet�n d�n, tar�h, m�ll�yet, meden�yet, gelenek, örf,
adet, töre ve �kl�m yapısı �le aynı önem ve üstünlüğe, ahenk ve
�fade zeng�nl�ğ�ne sah�pt�r. B�naenaleyh ana d�l�, b�rey�n dünyaya gel�ş� �le
ebeveyn tarafından kend�s�ne kazandırılan “ana l�san’dır”.
B�rey�n doğup büyüdüğü coğrafya, a�le, toplum, okul, sosyal çevre,
k�tle �let�ş�m araçları ve d�ğer öğeler b�reye ana d�l�n� kullanma �mkânı verm�yorsa,
bu durumda b�rey �ç�n “Ana d�l�” h�çb�r anlam �fade etmeyecekt�r.
Bu bağlamda azınlıklar, “kök k�ml�kler�n�” korumaları �ç�n ana d�ller�n�
muhafaza etmek zorundadır.”
(İnaltek�n, 2015:5)
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Federal düzeyde yapılan tek 
seç�m bu sene Eylül ayında da ger-
çekleşen Federal Mecl�s seç�m�d�r. 
Bu seç�mlerde seçmen�n �k� oy kul-
lanma hakkı vardır. B�r�nc� seç�m 
bölges�ndek� m�lletvek�l�n� (D�rekt-
mandat) seçmek �ç�nd�r. Bu yolla 
Federal Parlamento’ya (Bundestag) 
seç�lecek m�lletvek�l� sayısı azam�

S�yasal Yapı

Federal Almanya Cumhur�yet� 
16 eyaletten oluşan b�r federal dev-
lett�r. Seçme ve seç�lme yaşı 18 
olan Almanya’da, ülke vatandaşı 
olan her b�rey oy kullanma hakkı-
na sah�pt�r. Almanya’da yasama or-
ganı �k� kanatlıdır. Bunlardan b�r� 
halkın doğrudan tems�l�n�n oldu-
ğu Federal Mecl�s (Bundestag), d�-
ğer� �se eyalet tems�lc�ler�n�n yer 
aldığı Eyaletler Mecl�s�’d�r (Bun-
desrat).

Her part�n�n b�r�nc� oyu �k�nc�-

 299’dur. İk�nc�s� �se s�yas� part�le-
r�n 16 eyalet �ç�n önceden hazırla-
dığı l�stelere ver�len oydur. Part�le-
r�n yüzde 5’l�k seç�m barajını aş-
maları durumunda mecl�stek� san-
dalye sayıları bu �k�nc� oy oranına 
bağlıdır. Bundestag’dak� toplam 
sandalye sayısı 598’d�r. B�r�nc� oyla 
seç�len m�lletvek�l� sayısı, �k�nc� 
oyla elde ed�len orana göre daha 
fazlaysa part�n�n m�lletvek�ller� 
yerler�n� muhafaza ederler. Bu faz-
ladan m�lletvek�ller� “Überhang-
mandat” olarak adlandırılır. Bu ne-
denle mecl�stek� m�lletvek�l� sayı-
sı da 598’den fazla olab�l�r. Bundan 
dolayı 2017 seç�mler� sonucunda 
Federal Mecl�s’�n toplam vek�l sa-
yısı 709 olmuştur. Aynı s�stem çer-
çeves�nde, 2021 yılı seç�mler� son-
rasında �se Federal m�lletvek�l� sa-
yısı 735’e yükselm�şt�r.

Dr. Mustafa ARSLAN

Almanya’da
S�yasal Yapı ve

Katılım

Fotoğraf: AA/Abdulham�d Hoşbaş

Ankara Med�pol Ün�vers�tes�
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Almanya’da tek başına �kt�dar 
olab�lmek �ç�n �kt�dar part�s�n�n 
oy oranının tüm part�ler�n oy ora-
nının toplamından daha fazla ol-
ması gerekmekted�r. Bu sayıya 
ulaşmak zor olduğundan, çoğun-
lukla �k� ya da daha fazla part� b�r 
araya gelerek koal�syon kurmak-
tadırlar. Koal�syon anlaşması �m-
zalandıktan sonra mecl�ste g�zl� 
b�r seç�m yapılarak m�lletvek�lle-
r�n�n arasından Başbakan seç�l-
mekted�r.

s�nden fazla olmadığı �ç�n mecl�s-
te dengen�n sağlanması açısın-
dan d�ğer part�lere de fazla koltuk 
ver�l�r (Ausgle�chsmandate). Böyle-
ce m�lletvek�l� sayısı �k�nc� oylama 
oranı �le aynı sev�yeye gel�r. Bunla-
rın sonucunda bel�rlenen m�llet-
vek�ller�yle hükümet kurma çalış-
maları başlamaktadır.

Almanya’nın
S�yasal Part�ler�

Hr�st�yan Demokratlar

Sosyal B�rl�ğ� (CSU)
Türk�ye’de Hır�st�yan Demok-

rat Part�s� olarak b�l�nen ve 2021 yı-
lına kadar 15 yılı aşkın süred�r An-
gela Merkel’�n l�derl�ğ�n� yürüttü-
ğü Hır�st�yan Demokratlar B�rl�ğ�, 
1945 yılında Konrad Adenauer ve 
ek�b� tarafından kurulmuştur. 
İk�nc� Dünya Savaşı sonrası kuru-
lan part�, aynı zamanda Almanya 
Federal Cumhur�yet�’n�n kurucu 
�kt�dar part�s�d�r. CDU, Federal Al-
manya’nın 16 eyalet�n�n, Bavyera 
eyalet� har�ç, tamamında mevcut-
tur. Bavyera’da teşk�latlanmamış 
olmasının sebeb� �se, kardeş par-
t�s� olan CSU’nun (Hır�st�yan Sos-

B�rl�ğ� (CDU) - Hır�st�yan

yal B�rl�ğ�) Bavyera’da teşk�latlan-
mış olmasıdır. CSU part�s� de Bav-
yera har�ç h�çb�r eyalette teşk�lat-
lanmış değ�ld�r. Her �k� part� fede-
ral pol�t�kada ortak hareket eder 
ve federal seç�mlerde doğal �tt�fak 
ortaklarıdırlar. CSU da CDU g�b� 
1945 yılında kurulmuştur.

CDU/CSU �tt�fakı, aynı zaman-
da Almanya Federal Cumhur�ye-
t�’n�n �lk �kt�dar part�s�d�r. 1949-53 
arası CDU/CSU, FDP ve DP (De-
utsche Parte�/Alman Part�) �le, 1953-
55 arası FDP, DP ve GB/BHE 
(Alman Bloğu/Haklarından Yok-
sun Ed�lenler ve Vatanından Ko-
vulanlar B�rl�ğ�) �le, 1955-56 arası 
FDP ve DP �le, 1956-57 arası FDP, 
DP ve FVP (Hür Halk Part�s�) �le, 
1957-60 arası DP �le, 1960-61 arası 
tek başına, 1961-1966 arası y�ne 
FDP �le, 1966-69 arası SPD �le 

1982 yılına kadar muhalefette 
kalan CDU, 1982 yılında Helmut 
Kohl yönet�m�nde tekrar �kt�dara 
gelm�ş ve FDP �le b�rl�kte 5 kab�-
neyle 1998 yılına kadar toplam 16 
yıl �kt�darda bulunmuştur. 1998 se-
ç�mler�n�n ardından �kt�darı 
SPD/Grüne koal�syonuna devre-
den CDU/CSU, 2005 yılında SPD 
�le büyük koal�syonu kurarak �kt�-
darı devralmış, 2009 yılında FDP 
�le ve 2013 yılında tekrar SPD �le ko-
al�syon kurarak Şansölye Merkel 
�le üç ayrı kab�neyle ülkey� yönet-

olmak üzere, 9 ayrı kab�ne ve üç 
Şansölye �le (Konrad Adenauer – 
1949-63 arası 5 kab�ne; Ludw�g 
Ehard – 1963-66 arası 2 kab�ne; 
Kurt Georg K�es�nger – 1966-69 
arası tek kab�ne) tam y�rm� yıl ül-
ken�n �dares�n� aralıksız el�nde bu-
lundurmuştur.

Hr�st�yan Demokratlar

Fraks�yonunun

Sosyal Demokrat Part�s�

m�şt�r. 2021 yılı seç�mler�ne part� 
başkanlığı değ�ş�m� �le g�ren part�, 
yen� Başkan Arm�n Laschet yöne-
t�m�nde seç�mlerden az b�r farkla 
�k�nc� part� olarak çıkmıştır. 15 yıl-
dır Angela Merkel yönet�m�ne Al-
manya'yı yöneten Hr�st�yan De-
mokratlar, son seç�mlerde hüku-
met� Sosyal Demokrat ve d�ğer ko-
al�syon ortaklarına devretm�şt�r.

Sosyal B�rl�ğ� (CSU)

Hr�st�yan Demokratlar Alman-
ya’da yaşayan göçmen kökenl�le-
r�n ç�fte vatandaşlığı almaları ko-
nusunda katı b�r pol�t�ka �zlemek-
ted�r. Ülkeye göçmen g�r�şler�nde 
de benzer b�r part� programı ha-
zırlamışlardır. Özell�kle 4 m�lyona 
yakın Türk nüfusunun yaşadığı ül-
kede Türk kökenl�lere ç�fte vatan-
daşlık konusunda d�ğer ülkelere 
tanınan haklar tanınmamaktadır. 
Türk�ye’n�n Avrupa B�rl�ğ�ne g�r�ş 
sürec�ne yönel�k de kontrollü 
ancak karşı çıkar b�r tavır serg�le-
yen b�r pol�t�ka ben�msenm�şt�r.

Alman s�yas� part�ler� arasında 
en esk� part� Sosyal Demokrat 
Part�’d�r. 1863 yılında kurulmuş 
olan part�, çeş�tl� evrelerden geç-
t�kten sonra Naz� Almanya’sı dö-
nem�nde tamamen yasaklanmış-
tır. İk�nc� Dünya Savaşı sonrası 
1945 Haz�ran’ında Otto Grotewohl 
tarafından tekrar teşk�latlandırılıp 
akt�f s�yas� hayata kazandırılmıştır.

1949-1966 yılları arasında sade-
ce muhalefet görev�nde kalab�len 
Sosyal Demokratlar, 1966-69 yılları 
arasında �lk büyük koal�syonun ku-
rulması net�ces�nde CDU �le �lk 

Göçmen Pol�t�kaları

(SPD)

B�rl�ğ� (CDU) - Hır�st�yan

Fotoğraf: AA/Omar Marques
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olan part�, çeş�tl� evrelerden geç-
t�kten sonra Naz� Almanya’sı dö-
nem�nde tamamen yasaklanmış-
tır. İk�nc� Dünya Savaşı sonrası 
1945 Haz�ran’ında Otto Grotewohl 
tarafından tekrar teşk�latlandırılıp 
akt�f s�yas� hayata kazandırılmıştır.

1949-1966 yılları arasında sade-
ce muhalefet görev�nde kalab�len 
Sosyal Demokratlar, 1966-69 yılları 
arasında �lk büyük koal�syonun ku-
rulması net�ces�nde CDU �le �lk 

Göçmen Pol�t�kaları

(SPD)

B�rl�ğ� (CDU) - Hır�st�yan

Fotoğraf: AA/Omar Marques
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defa hükümet tecrübes� kazan-
mışlardır. Y�ne, 1969-74 yılları ara-
sında FDP �le �k� dönem süren b�r 
koal�syon kurarak W�lly Brandt ön-
derl�ğ�nde �lk Şansölyel�k ve �kt�-
dar tecrübes�n� kazanmışlardır. 
1974-82 yılları arasında 3 dönem 
boyunca Helmut Schm�dt şansöl-
yel�ğ�nde FDP �le koal�syon kura-
rak �kt�dar olmuşlardır. Uzun b�r 
muhalefet dönem� sonucunda 
1998 yılında Gerhard Schröder yö-
net�m�nde tekrar �kt�dara gelen 
SPD, D�e Grüne part�s� �le b�rl�kte ko-
al�syon kurarak 2005 yılına kadar 
�kt�darda bulunmuştur. 2005, 
2009 ve 2013 seç�mler�n�n ardın-

Sosyal Demokrat Part�, 2017 se-
ç�mler�ne S�gmar Gabr�el'�n göre-
v�n� bırakması neden�yle Mart�n 
Schulz'un başbakan adaylığı �le g�r-
m�ş, ancak b�r�nc� part� olamamış-
tır. 2021 yılı federal seç�mler�nde 
�se Olaf Scholz l�derl�ğ�nde az b�r 
farkla Hr�st�yan Demokratların 
önünde b�r�nc� part� olarak gal�p 
gelm�şt�r. 16 yıl aradan sonra, hü-
kümet kurulması hal�nde yen�den 
şansölyel�k yapma fırsatını yakala-
mışlardır.

dan �se y�ne CDU/CSU �le “büyük 
koal�syon” d�ye adlandırılan ko-
al�syonu kurarak �kt�dara ortak ol-
muşlardır.

Göçmen Pol�t�kaları
Sosyal Demokratlar, CDU par-

t�s�ne nazaran daha l�beral b�r göç-
men pol�t�kası �zlemekted�r. Özel-
l�kle ç�fte vatandaşlık konusunda 
gerekl� hakların ver�lmes�n� savu-
nan part�, göçmen akını ve ülkeye 
gelecek yen� göçmenler konusun-
da görece kontrollü b�r pol�t�ka-
nın yürütülmes�nden yanadır. 
Türk�ye’n�n AB sürec�ndek� üyel�-
ğ�n� desteklemeyen part� bunun 
yer�ne Türk�ye’dek� bazı yapıların 
desteklenmes� görüşünü part� 
programlarına almıştır.

Sosyal Demokrat
Part�s�’n�n (SPD)

Yeş�ller Part�s� (GRÜNE)
Yeş�ller Part�s�, 1977 yılında 

“Yeş�l Renkler” adıyla faal�yetler�-
ne başlamış ve �lk olarak beled�ye 
mecl�sler�ne g�rm�şt�r. 1979 Avru-
pa seç�mler�ne "D�ğer S�yasal B�r-
l�k" adı altında b�rleşerek seç�me 
g�rm�şler ve Avrupa seç�mler�nde 
büyük başarı kazanmışlardır. 
Part�, 1980 yılında üçüncü kongre-
s�n� Almanya’nın Karlsruhe şeh-
r�nde gerçekleşt�rm�ş ve “D�e Grü-
nen” adını almıştır. Part�n�n �lk 
sözcülüğünü Petra Kelly, August 
Haußle�ter ve Norbert Mann yap-
mıştır. Ekoloj�k, demokrat�k, sos-
yal ve ş�ddet karşıtı �lkeler Yeş�l-

(SPD) Göçmen

ler’� b�r araya get�rm�ş ve �lk çalış-
ma alanlarını bu �lkelere göre be-
l�rlem�şlerd�r. Almanya’dak� çev-
rec� hareketlerle de ortak pol�t�ka-
lar yürüten Yeş�ller Part�s�, son yıl-
larda kend�ler�n� “Yeş�ller/B�rl�k” 
olarak adlandırmakta ve Federal 
düzeyde yükselen grafikl� b�r s�ya-
sal görünüm serg�lemekted�r.

Yeş�ller Part�s�’n�n

Pol�t�kaları
Yeş�ller Part�s� de Sosyal De-

mokratlar g�b� göçmen pol�t�kala-
rında görece özgürlükçü b�r yol �z-
lemekted�r. Ç�fte vatandaşlığın ko-

Almanya �ç�n Alternat�f Part�s� 
2013 yılında kurulmuştur. Avro 
kurtarma paketler�ne b�r reaks�-
yon olarak kurulan AfD’n�n �lk 
genel başkanı Bernd Lucke, aynı 
zamanda b�r ekonom� profesörü-
dür. AfD s�yasetç�ler� bunu her fır-
satta reddetmeye çalışsa da part�, 
Alman s�yas� hayatının en sağ ka-
nadını tems�l eden aşırı m�ll�yetç� 
b�r part�d�r.

B�lhassa �şs�zl�ğ�n ve yoksullu-
ğun yoğun olduğu, Müslümanla-
rın ve Türkler�n nüfusa oranla az 
sayıda olduğu esk� ADC bölgeler� 
olan Doğu Almanya’da karşılık 
bulan AfD, kuruluşundan hemen 
sonra gerçekleşen eyalet seç�mle-
r�nde Saksonya, Brandenburg, 
Thür�ngen, Hamburg ve Bremen 
eyalet mecl�sler�ne g�rmey� başar-
mıştır.

Son yıllarda Avrupa’da yaşa-
nan terör olaylarından ve yükse-
len İslamofob�den beslenen AfD, 
göç yasasının ıslah ed�lerek sade-
ce seçk�n ün�vers�te mezunların 

Almanya �ç�n
Alternat�f Part�s� (AFD)

şulsuz kabul ed�lmes�ne ve vatan-
daşlık yasasında reform yapılma-
sı gerekt�ğ�ne �nanmaktadırlar. 
Bunun dışında, vatandaş olup ol-
madığına bakılmaksızın Alman-
ya’da sürekl� yaşayan yabancılara 
seçme hakkı ver�lmes�n� savun-
maktadırlar. Yeş�ller, d�n� özgür-
lükler�n tanınması konusunda da 
daha toleranslı olunması gerekt�-
ğ�n� �fade ederken, kend� gel�şt�r-
d�kler� sözde “S�yasal İslam” kav-
ramı üzer�nden çel�şk�l� pol�t�ka-
lar yürütmekted�rler. Yeş�ller Par-
t�s�n�n uzun yıllar Eşbaşkanlığı gö-
rev�n� yürüten Cem Özdem�r yen� 
kurulan hükumette Tarım Bakanı 
olarak görev yapmaktadır.

Fotoğraf: AA/Abdulham�d Hoşbaş
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defa hükümet tecrübes� kazan-
mışlardır. Y�ne, 1969-74 yılları ara-
sında FDP �le �k� dönem süren b�r 
koal�syon kurarak W�lly Brandt ön-
derl�ğ�nde �lk Şansölyel�k ve �kt�-
dar tecrübes�n� kazanmışlardır. 
1974-82 yılları arasında 3 dönem 
boyunca Helmut Schm�dt şansöl-
yel�ğ�nde FDP �le koal�syon kura-
rak �kt�dar olmuşlardır. Uzun b�r 
muhalefet dönem� sonucunda 
1998 yılında Gerhard Schröder yö-
net�m�nde tekrar �kt�dara gelen 
SPD, D�e Grüne part�s� �le b�rl�kte ko-
al�syon kurarak 2005 yılına kadar 
�kt�darda bulunmuştur. 2005, 
2009 ve 2013 seç�mler�n�n ardın-

Sosyal Demokrat Part�, 2017 se-
ç�mler�ne S�gmar Gabr�el'�n göre-
v�n� bırakması neden�yle Mart�n 
Schulz'un başbakan adaylığı �le g�r-
m�ş, ancak b�r�nc� part� olamamış-
tır. 2021 yılı federal seç�mler�nde 
�se Olaf Scholz l�derl�ğ�nde az b�r 
farkla Hr�st�yan Demokratların 
önünde b�r�nc� part� olarak gal�p 
gelm�şt�r. 16 yıl aradan sonra, hü-
kümet kurulması hal�nde yen�den 
şansölyel�k yapma fırsatını yakala-
mışlardır.

dan �se y�ne CDU/CSU �le “büyük 
koal�syon” d�ye adlandırılan ko-
al�syonu kurarak �kt�dara ortak ol-
muşlardır.

Göçmen Pol�t�kaları
Sosyal Demokratlar, CDU par-

t�s�ne nazaran daha l�beral b�r göç-
men pol�t�kası �zlemekted�r. Özel-
l�kle ç�fte vatandaşlık konusunda 
gerekl� hakların ver�lmes�n� savu-
nan part�, göçmen akını ve ülkeye 
gelecek yen� göçmenler konusun-
da görece kontrollü b�r pol�t�ka-
nın yürütülmes�nden yanadır. 
Türk�ye’n�n AB sürec�ndek� üyel�-
ğ�n� desteklemeyen part� bunun 
yer�ne Türk�ye’dek� bazı yapıların 
desteklenmes� görüşünü part� 
programlarına almıştır.

Sosyal Demokrat
Part�s�’n�n (SPD)

Yeş�ller Part�s� (GRÜNE)
Yeş�ller Part�s�, 1977 yılında 

“Yeş�l Renkler” adıyla faal�yetler�-
ne başlamış ve �lk olarak beled�ye 
mecl�sler�ne g�rm�şt�r. 1979 Avru-
pa seç�mler�ne "D�ğer S�yasal B�r-
l�k" adı altında b�rleşerek seç�me 
g�rm�şler ve Avrupa seç�mler�nde 
büyük başarı kazanmışlardır. 
Part�, 1980 yılında üçüncü kongre-
s�n� Almanya’nın Karlsruhe şeh-
r�nde gerçekleşt�rm�ş ve “D�e Grü-
nen” adını almıştır. Part�n�n �lk 
sözcülüğünü Petra Kelly, August 
Haußle�ter ve Norbert Mann yap-
mıştır. Ekoloj�k, demokrat�k, sos-
yal ve ş�ddet karşıtı �lkeler Yeş�l-

(SPD) Göçmen

ler’� b�r araya get�rm�ş ve �lk çalış-
ma alanlarını bu �lkelere göre be-
l�rlem�şlerd�r. Almanya’dak� çev-
rec� hareketlerle de ortak pol�t�ka-
lar yürüten Yeş�ller Part�s�, son yıl-
larda kend�ler�n� “Yeş�ller/B�rl�k” 
olarak adlandırmakta ve Federal 
düzeyde yükselen grafikl� b�r s�ya-
sal görünüm serg�lemekted�r.

Yeş�ller Part�s�’n�n

Pol�t�kaları
Yeş�ller Part�s� de Sosyal De-

mokratlar g�b� göçmen pol�t�kala-
rında görece özgürlükçü b�r yol �z-
lemekted�r. Ç�fte vatandaşlığın ko-

Almanya �ç�n Alternat�f Part�s� 
2013 yılında kurulmuştur. Avro 
kurtarma paketler�ne b�r reaks�-
yon olarak kurulan AfD’n�n �lk 
genel başkanı Bernd Lucke, aynı 
zamanda b�r ekonom� profesörü-
dür. AfD s�yasetç�ler� bunu her fır-
satta reddetmeye çalışsa da part�, 
Alman s�yas� hayatının en sağ ka-
nadını tems�l eden aşırı m�ll�yetç� 
b�r part�d�r.

B�lhassa �şs�zl�ğ�n ve yoksullu-
ğun yoğun olduğu, Müslümanla-
rın ve Türkler�n nüfusa oranla az 
sayıda olduğu esk� ADC bölgeler� 
olan Doğu Almanya’da karşılık 
bulan AfD, kuruluşundan hemen 
sonra gerçekleşen eyalet seç�mle-
r�nde Saksonya, Brandenburg, 
Thür�ngen, Hamburg ve Bremen 
eyalet mecl�sler�ne g�rmey� başar-
mıştır.

Son yıllarda Avrupa’da yaşa-
nan terör olaylarından ve yükse-
len İslamofob�den beslenen AfD, 
göç yasasının ıslah ed�lerek sade-
ce seçk�n ün�vers�te mezunların 
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şulsuz kabul ed�lmes�ne ve vatan-
daşlık yasasında reform yapılma-
sı gerekt�ğ�ne �nanmaktadırlar. 
Bunun dışında, vatandaş olup ol-
madığına bakılmaksızın Alman-
ya’da sürekl� yaşayan yabancılara 
seçme hakkı ver�lmes�n� savun-
maktadırlar. Yeş�ller, d�n� özgür-
lükler�n tanınması konusunda da 
daha toleranslı olunması gerekt�-
ğ�n� �fade ederken, kend� gel�şt�r-
d�kler� sözde “S�yasal İslam” kav-
ramı üzer�nden çel�şk�l� pol�t�ka-
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Almanya �ç�n Alternat�f
 Part�s�’n�n (AFD)

ruklu çocuklara Alman vatandaş-
lığı ver�lmemes�n� ve vatandaşlı-
ğın Alman kültürünü ben�mse-

Almanya’ya göçüne müsaade 
ed�lmes� ve Kanada usulü b�r s�s-
tem�n entegre ed�lmes� gerekt�ğ�-
n� savunmaktadır. Kurulmasının 
ardından hızla yüksel�şe geçen 
part� son �k� federal seç�mde 
%10’un üzer�nde oy almıştır. 2021 
seç�mler� sonucunda �se mecl�ste 
83 federal m�lletvek�l� �le muhale-
fette yer alması beklenmekted�r.

yen, as�m�le olan ve yen� memle-

Göçmen Pol�t�kaları
Almanya’da uzun yıllar yaşa-

malarına rağmen göçmen kökenl� 
olanlara yönel�k sert söylemler� 
olan part�, vatandaşlığın sadece 
özel durumlarda ver�lmes� gerek-
t�ğ�n� savunmaktadır. Almanya’da 
doğmalarına rağmen yabancı uy- sıyla doğrudan �l�nt�s� bulunmak-

tadır. Bu bakımdan AfD part�s�n�n 
yüksel�ş� sadece ülkede yaşayan 
göçmen kökenl�ler �ç�n değ�l Al-
manya toplumu �ç�n de end�şe ve-

Almanya’da aşırı sağ ve ırkçı sal-
dırıların son yıllarda artış göster-
mes�n�n yabancı düşmanlığının 
s�yasal zem�nde karşılık bulma-

ket�ne sadık olduklarına da�r 
şüphe bulunmayan k�ş�lere ver�l-
mes� gerekt�ğ� tez�n� savunmakta-
dır. Göçmenler�n ülkeye g�r�şler�-
n�n engellenmes� �ç�n ülke sınırla-
rının tamamen kapatılması ge-
rekt�ğ�n� düşünen part� İslam d�-
n�n�n Almanya ve Avrupa’nın b�r 
parçası olmadığını, cam� ve m�na-
reler�n kabul ed�lemez olduğunu 
düşünmekted�r. Part�n�n Türk�-
ye’n�n AB sürec�ne �se tamamen 
ve kökten b�r karşıtlığı söz konu-
sudur.

Benzer durum Sosyal Demok-
ratlar �ç�n de geçerl�d�r. SPD, Sol 
Part� �le b�r oy değ�şt�rme sürec� 
yaşamaktadır. 2017 yılında Sosyal 
Demokratlar yüzde 20,5 oy alırken 
Sol Part� yaklaşık yüzde 10 oranın-
da oy almıştır. 2021 seç�mler�nde 
�se benzer söylemler� olan �k� 
part� arasındak� oran SPD, yan� 

dönüşümlü �k� öncü part� konu-
mundadır. Almanya’da daha mu-
hafazakâr b�r görünüm serg�leyen 
Hr�st�yan Demokratlar B�rl�ğ� 
(CDU), AfD part�s�n�n s�yaset sah-
nes�nde yer almasıyla b�rl�kte bu 
part� �le oy değ�ş�m� yapan b�r gö-
rünümded�r. Örneğ�n aşırı sağcı 
AfD part�s�n�n %5 barajını aşama-
dığı 2013 yılı federal seç�mler�nde 
CDU Part�s� %4’e yakın oy alırken, 
AfD 2017 seç�mler�nde %10’luk b�r 
oranla federal mecl�ste tems�l 
hakkı kazanmış, CDU �se oylarını 
yaklaşık %10 düşürmüştür.

Sosyal Demokratlar �ç�n %25, Sol 
Part�’de %5 olarak görülmekted�r. 
Yan� %5 oranında Sol Part�’den 
Sosyal Demokrat part�ye oy geç�ş� 
olmuştur. Sosyal Demokratlarla 
benzer söylemler� bulunan b�r 
d�ğer part� �se son y�rm� yılda %10 
oy ortalaması �le s�yasal hayatına 
devam etmekted�r.

Türkler�n Almanya’da
S�yasal Katılımları
Almanya federal seç�mler�nde 

oy kullanma hakkına sah�p yakla-
şık 1,5 m�lyon Türk kökenl� Alman 
vatandaşının bulunduğu tahm�n 
ed�lmekted�r. F��len oy kullanan 
Türk kökenl� seçmen sayısı �se yak-
laşık 1 m�lyon olarak �fade ed�l-
mekted�r.

Daha öncek� yıllarda Avrupalı 
Türk Demokratlar B�rl�ğ� (UETD) 
�le Hacettepe Ün�vers�tes� Göç ve 
S�yaset Araştırmaları Merkez� 
(HUGO) ortaklığında yapılan 
“Türk�ye Kökenl� Alman Vatan-
daşlarının Almanya Federal Mec-
l�s� (Bundestag) Seç�mler�nde S�ya-
sal Davranışları” konulu araştır-
maya göre, Türk�ye kökenl� seç-
menler�n Almanya’da yapılan fe-
deral mecl�s seç�mler�ne katılım 
oranı %70 c�varındadır.

Almanya’dak�

Almanya’da farklı araştırma 
merkezler� tarafından yapılan ça-
lışmalarda yaklaşık 10 m�lyon göç-
men kökenl� Alman vatandaşının 
potans�yel seçmen olduğu �fade 
ed�lmekted�r. Yapılan araştırma-
larda göçmen kökenl� Alman va-
tandaşları arasında %40 �le SPD 
(Sosyal Demokratlar) en fazla ter-
c�h ed�len part� durumundadır. 

Terc�hler�
Göçmenler�n Part�

Aynı araştırmalar göçmen kö-
kenl�ler�n yaklaşık %27’s�n�n Hr�s-
t�yan Demokratlar B�rl�ğ�’n�, 
%13’ünün de Yeş�ller Part�s�’n� ter-
c�h ett�ğ�n� göstermekted�r. Etn�k 
ayrımda �se Polonya, Romanya ve 
Bulgar�stan’dan gelen göçmen kö-
kenl� Alman seçmen�n daha çok 
CDU/CSU part�ler�n� terc�h ett�ğ� 
�fade ed�lmekted�r. Avrupa ülkes� 
göçmenler� ve Türk kökenl� seç-
men�n de dah�l olduğu dünyanın 
ger� kalanına mensup göçmenler 
arasında da SPD başta olmak 
üzere d�ğer part�ler�n daha popü-
ler olduğu sonucu çıkarılmaktadır.

Türk kökenl� seçmenler arasında 
Sosyal Demokratların (SPD) ter-
c�h ed�lme oranları %70’lere kadar 
çıkab�lmekted�r.

2021 yılı Eylül ayında yapılan fe-
deral seç�mlerde de görüldüğü 
üzere, her ne kadar tek başına �kt�-
dar olunmasa da hükûmet� 
kurma görev� ya da şansölyel�k 
çok küçük oy farklarıyla değ�şeb�l-
mekted�r. Son seç�mlerde b�r�nc� 
ve �k�nc� part� arasındak� oy oranı 
%1’�n çok az üzer�nded�r. Türk kö-
kenl� Alman seçmenler arasında 
yaklaşık olarak %70’l�k b�r oranla 
SPD part�s�n�n terc�h ed�lmes� de 
ayrıca üzer�nde durulması gere-
ken b�r noktadır. Yaklaşık 1 m�lyon 
Türk seçmen�n toplam oylara et-
k�s�n�n %2 c�varında olduğu ve bu 
orana sah�p b�r seçmen grubu-
nun Sosyal Demokratları (SPD) 
terc�h ett�ğ� varsayıldığında, Türk 
kökenl� seçmen�n Alman s�yase-
t�nde bel�rley�c� rol oynadığı yad-
sınamaz b�r gerçek olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

r�c� olarak yorumlanmaktadır.

S�yasal Katılım
Federal Seç�m Kurulu Başkan-

lığı tarafından açıklanan sonuçla-
ra göre, Almanya'da yaklaşık 63 
m�lyon seçmenden 49 m�lyonu 
oy kullanmış ve genel s�yasal katı-
lım %76 olarak gerçekleşm�şt�r. Al-
manya’da 2013 ve 2017 yılı seç�mle-
r�nde de benzer katılım oranlarını 
görmek mümkündür. 2017 yılın-
dak� seç�mlere katılım �le 2021 yı-
lındak� federal seç�mlere katılım 
arasında oran olarak herhang� b�r 
farklılık olmamıştır. Ancak sonuç-
lar �t�barı �le Sosyal Demokratla-
rın zafer� �le sonuçlanan b�r seç�m 
olmuştur.

Almanya’nın �k� lokomot�f par-
t�s� konumunda olan Sosyal De-
mokratlar ve Hr�st�yan B�rl�k par-
t�ler� toplam seçmen�n yaklaşık ya-
rısının oylarını alan ve son 30 yılda 

Part�ler�n Yıllara Göre Oy Dağılımı

2002 2005 2009 2013 2017 2021

CDU/CSU 38,5 35,2 33,8 41,5 33 24,1

SPD 38,5 34,2 23 25,7 20,5 25,7

Sol Part� 0 8,7 11,9 8,6 9,2 4,9

Yeş�ller 8,6 8,1 10,7 8,4 8,9 14,8

FDP 7,4 9,8 14,6 4,8 10,7 11,5

AFD - - - 4,7 12,6 10,3

D�ğer 3 3,9 6 10,9 5 8,7



52

A
lm

an
ya

'd
a 

S�
ya

sa
l Y

ap
ı v

e 
K

at
ılı

m
D

r. 
M

u
st

af
a 

A
R

SL
A

N
/ 

5.
Sa

yı

Almanya �ç�n Alternat�f
 Part�s�’n�n (AFD)

ruklu çocuklara Alman vatandaş-
lığı ver�lmemes�n� ve vatandaşlı-
ğın Alman kültürünü ben�mse-
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yen, as�m�le olan ve yen� memle-
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S�yasal Katılımları
Almanya federal seç�mler�nde 
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Soru Üzer�ne Soru,

K�m�n kasted�ld�ğ�ne bağlı ola-
rak, -d�kkatl� b�r şek�lde söylemek 
gerek�rse- oldukça farklı cevapla-
ra varılab�l�r. Ayrıca buradak� asıl 
olay bahs� geçen grupların (Naz�-
ler �st�sna) var olmamaları. Bahse-
d�len grupların her b�r� heterojen-
d� ve NSU’nun kend�s�n� �fşa et-
mes�ne tepk�ler� de karmaşıktı: K�-
m�ler� aslında çok şey anlatan b�r 
suskunlukla tepk� ver�rken k�m�-
ler� de b�r felaketten bahsett�.

Ve bu şu anlama mı gel�yor? F�-
k�rlerdek� bu değ�ş�kl�k davranış-
larda da değ�ş�kl�ğe sebep olur mu?

“NSU'dan ne öğrend�k?” Bu so-
ruyu sürekl� duyuyorum. Bu soru 
bana gazetec�ler, m�lletvek�ller� ve 
avukatlar tarafından soruluyor 
ama bunun cevabını vermek zor. 
Zor olan yalnızca sorunun cevabı 
değ�l; sorunun kend�s� de zor, 
çünkü temelde bu soru zaten 
öneml� b�r cevap da �çer�yor: “Ne” 
sorusu b�r şey�n öğren�ld�ğ�n� gös-
ter�yor. Öyle m�? Öğrend�k m�?

Gerçekten de NSU’dan b�r şey 
öğren�leb�l�r m�? Belk� evet, belk� 
de hayır. NSU’nun kend�s�nden z�-
yade pol�s�n, s�yaset�n ve adalet�n 
NSU’ya karşı tutumundan daha 
fazla şey öğreneb�l�r�z.

Nasyonal Sosyal�st Yeraltı Ör-
gütü’nün, 4 Kasım 2011’de kend�s�-
n� �fşa etmes�n�n üzer�nden ya-
kında 10 yıl geçm�ş olacak. Mese-
ley� tam olarak açmak öneml� 
çünkü genell�kle NSU’nun �fşa 

Ama Sırasıyla

Pek�, sorunun �ç�ndek� “b�z” öz-
nes� k�m� tems�l ed�yor? Alman-
ya’dak� �nsanları mı? Göçmenler� 
m�? Adalet� m�? Medyayı mı? Pol�s� 
m�? Pol�t�kayı mı? Irkçılık karşıtlarını 
mı? G�zl� serv�sler� m�? Naz�ler� m�?

Dr. Mehmet Gürcan DAİMAGÜLER

NSU
C�nayetler�nden

Ders Çıkarab�ld�k m�?

Aynı zamanda gel�şmelere ha-
zırlıksız yakalanan resmî kurumla-

Son on yılda resm� kom�syon-
lar kuruldu, federal ve eyalet dü-
zeyler�ndek� araştırma kom�teler� 
çalışmalara başladı ve gelecekte 
yapılması gerekenlere da�r az çok 
�y� öner�ler �çeren öneml� raporlar 
sunuldu. Örneğ�n ceza tay�n� ge-
rekçes� konusunda, Ceza Kanu-
nunun 46. maddes�ne ırkçılık ke-
l�mes�n�n eklenmes� g�b� bazı 
yasal değ�ş�kl�kler dah� oldu.

ed�ld�ğ� söylen�yor. Uzun süren 
pol�s soruşturmalarının ardın-
dan devlet�n başarılı olduğu ve te-
rör�stler� yakaladığı söylend�. 
Ancak bu, gerçekler�n abartılı b�r 
şek�lde çarpıtılmasıdır: Kat�ller-
den �k�s�n�n k�ml�ğ� b�r banka soy-
gunundan sonra tesp�t ed�ld�. 
Bunun üzer�ne �nt�har ett�ler. Suç 
ortağı Beate Zschäpe �se b�rçok k�-
ş�ye NSU kat�ller�n�n dokuz göç-
men� ve b�r pol�s memurunu öl-
dürdüğü, ayrıca çoğunluğu Türk 
göçmen olan çok sayıda �nsanın 
ağır yaralandığı �k� bombalı saldı-
rıyı da �t�raf ett�ğ� b�r v�deo gön-
derd�. Gerçek şu: NSU kend�n� �fşa 
etmeseyd� Alman pol�s� bugün 
hala kurbanların eşler�n�, çocuk-
larını ve yakınlarını c�nayetlerden 
sorumlu tutmaya devam edecek-
t�. Pol�s, bunu el�nde h�çb�r del�l ol-
madığı halde 10 yıldan fazla b�r 
süre yaptı ve Alman kamuoyunun 
büyük b�r kısmı da bu yalana 
�nanmayı yeğled�.

2013 yılında Mün�h Yüksek Eya-
let Mahkemes�nde baş sanık 
Beate Zschäpe ve d�ğer dört sanık 
hakkında başlayan davalar, Tem-
muz 2018’de sanıkların mahkûm 
olmasıyla sonuçlandı. Federal Yar-
gıtay, Ağustos 2021’de kararların 
büyük b�r çoğunluğunu onadı. Ka-
rarlar böylel�kle kes�nleşm�ş oldu.

Fotoğraf: AA/Abdulham�d Hoşbaş
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Bu belge yüzlerce k�ş�n�n el�n-
den geçt�: Baden-Württemberg 
pol�s�n�n, Eyalet İç�şler� Bakanlığı-
nın, raporunun yazılması �ç�n tal�-
mat veren Bavyera pol�s�n�n, �mza 
s�lahı Ceska-83 �le �nsanların öl-
dürüldüğü eyaletler�n pol�s teşk�-
latlarının ve �ç�şler� bakanlıkları-
nın… H�ç k�mse, “B�r dak�ka, bu tes-
p�t her türlü kr�m�nal b�lg�yle 
dalga geç�yor ve dahası ırkçı b�r 
yaklaşım, z�ra bu da ırkçılık değ�l-
se, o zaman ırkçılık d�ye b�r şey de 
yoktur.” demed�. Daha da kötüsü, 
NSU’nun kend�n� �fşa etmes�nden 
sonra dah� h�çb�r pol�s tems�lc�s�, 
h�çb�r pol�s b�rl�ğ�, h�çb�r �ç�şler� 
bakanı ayağa kalkıp da şöyle de-
med�: “Soruşturmaların nasıl bu 
kadar yanlış yöne doğru g�deb�ld�-
ğ�n� kend�m�ze sormalıyız.”

Kafamızdak� res�mler hakkın-
da ve b�r kurbanın �sm� Schm�dt 
değ�l de Turgut olduğunda, aklı-
mızdan geçen senaryolar hakkın-
da konuşmamız gerek�yor. Irkçı 
fişlemeler hakkında konuşmamız 
gerek�yor; çünkü kurbanlara yapı-
lan şey ırkçı fişlemeyd�: Ölü b�r 
Türk ya da Yunan, kurban olamaz-
dı, sadece potans�yel b�r suçlu ola-
b�l�rd�. Irkçı b�r önyargıyla görü-
nüşe ve �sme göre kararlar ver�ld�. 
Tab� k� NSU bağlamında kurban-
lara ve yakınlarına ırkçı fişleme ya-
pıldığı kabul ed�lseyd� hala devam 
eden ırkçılık hakkında da konuş-
mak gerekecekt�; bu da k�m�ler�-
n�n h�ç hoşuna g�tmeyecekt�. 
NSU’dan ders çıkardık mı? Hayır. 
B�r yandan ölüler �ç�n �çtenl�kle 
yas tutulup d�ğer yandan ırkçılık 
yapılamaz. Bu nedenle NSU so-
ruşturmalarında s�stemat�k ola-
rak uygulanan ırkçılık önems�z-
leşt�r�ld�, b�reysel vakalara �nd�r-
gend� ya da tamamen �nkâr ed�ld�.

Kısacası; NSU h�çb�r zaman b�r 
ağ değ�ld�, aks�ne hep üç k�ş�den 
oluşan �zole b�r oluşumdu, yan� 
kend�n� �zole etm�ş b�r hücreyd�. 
Alman ceza hukukuna göre terör 
örgütü kurmak �ç�n en az üç k�ş� 
gerekl� olduğundan Mundlos ve 
Böhnhardt'ın ölümü de NSU'nun 
geçm�şte kalması g�b� sev�nd�r�c� 
b�r yan etk� yarattı.

N�hayet�nde anlatım öneml�. 
Hang� anlatım gal�p gelecek? Kur-
banlarınk� m�, devlet�nk� m�?

Federal Savcılık, devlet anlatı-
sına yönel�k �lk hamley� yaptı ve �d-
d�anames�nde bunu kel�melere 
döktü: Beate Zschäpe, Uwe Böhn-
hardt ve Uwe Mundlos �zole b�r 
terör hücres� oluşturdu. Yer altına 
�n�p çevreler�nden ve pol�t�k or-
tamlarından neredeyse tamamen 
çek�ld�ler. Destek verenler b�rkaç 
güven�l�r k�ş�yle sınırlıydı. Gerçek 
k�ml�kler� ve terör�st amaçları sa-
dece bu b�rkaç k�ş� tarafından b�l�-
n�yordu. Buna göre, bölgeye aş�na 
olan üçüncü şahısların NSU sal-
dırılarına karıştığına veya başka 
gruplarla örgütsel b�r entegras-
yon olduğuna da�r herhang� b�r 
�pucu b�le yok.

Gerçek şu: Almanya’da ırkçılık 
NSU’dan önce de vardı, NSU var-
ken de var ve NSU’dan sonra da 
var. Ve bu son �fade de oldukça so-
runlu ve tehl�kel�d�r: NSU’dan 
sonra? NSU’nun geçm�şte kaldığı-
nı nereden b�l�yoruz? Bu konuyla 
�lg�lenm�ş olan herkes NSU’nun 
yalnızca üç k�ş�den oluşmadığını 
çok �y� b�l�yor. Görmek �steyen her-
kes b�r Naz� ağıyla, örgütlerle ve Fe-
deral Alman g�zl� serv�s�nden b�-
r�yle muhb�r olarak sıkça �ş b�rl�ğ� 
yapan k�ş�lerle karşı karşıya oldu-
ğumuzu görür.

"PI-News" g�b� aşırılık yanlısı �n-
ternet s�teler�nde kısmen g�zlen-
meyen c�nayet duyurularıyla gün-
lük nefret söylem� omuz s�lkerek 
d�nlend�. İnanması zor ama sonu-
cu bel�rs�z olsa da bu tür s�teler�n 
güvenl�k kurumları tarafından 
mercek altına alınmasına daha 
yen� başlandı.

Devlet senar�stler�n�n senar-
yosu adeta üç perdel�k b�r oyuna 
benz�yor:

İk�nc� Perde: Gerekl� olan her 
şey araştırıldı.

Üçüncü Perde: NSU g�b� b�r 
şey b�r daha tekrarlanamaz.

Serg�lenen oyunun her b�r per-
des� gerçekler� saptırıyor ve oyu-
nun tamamı b�r karalama t�yatro-
sunu andırıyor.

B�r�nc� Perde: Başarısızlıklar, 
aks�l�kler ve tersl�kler. B�reysel ha-
talar neden�yle, NSU’nun �fşa 
ed�lmes� çok geç gerçekleşt�.

Söz konusu olan münfer�t 
tersl�kler değ�l, olanların neden� 
kurumsal ırkçılık ve aşırı sağcı ör-
gütler�n görmezl�kten gel�nme-
s�nden kaynaklanan b�r s�stem ba-
şarısızlığı.

NSU �fşa da ed�lmed�, özell�kle 
de pol�s tarafından h�ç �fşa ed�l-
med�, o kend�n� deş�fre ett�.

Ayrıca; solcular veya göçmen-
ler söz konusu olduğunda “aşırı” 
kel�mes�n� kolaylıkla kullanılab�-
len b�r güvenl�k aygıtımız olduğu 
�ç�n de aşırı sağcı b�r tehd�tle yaşı-
yoruz. B�r ormanın kes�lmes�ne 
karşı göster� yapan gençler m�? 
Aşırı sol eğ�l�ml�! Otoyol gen�şle-
t�lmes�ne karşı göster� yapan �n-
sanlar mı? Bu da aşırı sol eğ�l�ml�! 
Pek çok güvenl�k kurumunun 
DNA’sında Soğuk Savaş dönem�n-
den kalma sağlam, çok sağlam ko-

bancı olması gerek�r. Bu olay ana-
l�z� �lerleyen sayfalarda kat�l�n 
neden Türk olab�leceğ�n� de açık-
lıyor. Çünkü kat�l�n b�r Alman ola-
mayacağını bel�rtmek yetmez. B�r 
yabancı olması gerekt�ğ�n� bel�rt-
mek de yetmez çünkü b�r İsv�çrel� 
ya da İsveçl� de yabancı n�hayet�n-
de. Kat�l b�r Türk olmalı. Bu nokta-
da, pol�stek� ırkçılığın spes�fik 
Türklere karşı b�r ırkçılık olduğu 

rın yatıştırma- ve mazeret üretme 
mekan�zmaları devreye g�rd�: Pol�s 
tems�lc�ler� ve onların ateşl� söz-
cüler� “kurumsal ırkçılık” g�b� te-
r�mlere �t�raz ett�. Elbette hemen, 
pol�s�n, n�hayet�nde toplumun b�r 
aynası olduğu ve �çler�ne b�r Naz� 
ya da b�r ırkçı sızab�leceğ�, ancak 
bu tür olayların amansız b�r şek�l-
de tak�p ed�ld�ğ� söylend�. Federal 
hükümet de BM İnsan Hakları Ko-
m�syonuna sunduğu raporda ben-
zer açıklamalarda bulundu. 
Alman pol�s�nde ırkçılık mı? Nasıl 
yan�? Olsa dah� bunlar ancak tal�h-
s�z �st�sna� durumlardır ve yapıla-
b�lecek b�r şey yoktur.

Hayır, pol�s toplumun aynası 
değ�ld�r, olmamalıdır da. Pol�s�n 
yetk�s� vardır, s�lah ve sorumluluk 
taşır. Beklenen asgar� şey, pol�s me-
murlarının anayasaya ve onun ru-
huna bağlı kalmasıdır. Toplumda-
k� anayasa düşmanlarıyla öyle ya 
da böyle yaşamak zorundayız 
ama ün�formalı anayasa düşman-
larıyla yaşamak zorunda değ�l�z, 
yaşamamalıyız. NSU bağlamında 
açıkça görülen şey, Almanya’dak� 
pol�sler�n, 9 c�nayet�n her b�r�nde, 
�lk san�yeden �t�baren ırkçı b�r şe-
k�lde düşündükler� ve bu ırkçı dü-
şüncelerle soruşturma yürüttük-
ler�. Sonunda, öldürülenler kur-
ban değ�l fa�l, akrabaları da muh-
temel suç ortağı oldu. “Soruştur-
ma hatası” görülmed�. Ama b�r s�s-
tem vardı: Aşağılık b�r ırkçı s�stem.

Ser� c�nayetlerde pol�s tarafın-
dan “operasyonel olay anal�zler�” 
yapılmaktadır. Amaç, fa�l�n b�r 
profil�n� çıkarmaktır. Baden-
Württemberg Eyalet� Suç Soruş-
turma Da�res� tarafından Ocak 
2007’de yapılan operasyonel b�r 
olay anal�z�nde, sözde b�l�msel ola-
rak dolambaçlı b�r şek�lde şöyle 
den�yor:

“Kültürel alanımızda b�r k�ş�-
n�n öldürülmes�n�n büyük b�r 
tabu olması sebeb�yle fa�l, davra-
nış s�stem�yle buradak� normlar 
ve değerler s�stem�m�z�n çok dı-
şında yer almaktadır.”

Bu, şu anlama gel�yor: B�z Al-
manlar büyük ve üstün b�r kültü-
re sah�b�z. İnsanları öldürmek 
b�z�m kültürümüzle bağdaşmaz. 
Bu nedenle kat�l�n ancak b�r ya

Fotoğraf: AA
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Bu belge yüzlerce k�ş�n�n el�n-
den geçt�: Baden-Württemberg 
pol�s�n�n, Eyalet İç�şler� Bakanlığı-
nın, raporunun yazılması �ç�n tal�-
mat veren Bavyera pol�s�n�n, �mza 
s�lahı Ceska-83 �le �nsanların öl-
dürüldüğü eyaletler�n pol�s teşk�-
latlarının ve �ç�şler� bakanlıkları-
nın… H�ç k�mse, “B�r dak�ka, bu tes-
p�t her türlü kr�m�nal b�lg�yle 
dalga geç�yor ve dahası ırkçı b�r 
yaklaşım, z�ra bu da ırkçılık değ�l-
se, o zaman ırkçılık d�ye b�r şey de 
yoktur.” demed�. Daha da kötüsü, 
NSU’nun kend�n� �fşa etmes�nden 
sonra dah� h�çb�r pol�s tems�lc�s�, 
h�çb�r pol�s b�rl�ğ�, h�çb�r �ç�şler� 
bakanı ayağa kalkıp da şöyle de-
med�: “Soruşturmaların nasıl bu 
kadar yanlış yöne doğru g�deb�ld�-
ğ�n� kend�m�ze sormalıyız.”

Kafamızdak� res�mler hakkın-
da ve b�r kurbanın �sm� Schm�dt 
değ�l de Turgut olduğunda, aklı-
mızdan geçen senaryolar hakkın-
da konuşmamız gerek�yor. Irkçı 
fişlemeler hakkında konuşmamız 
gerek�yor; çünkü kurbanlara yapı-
lan şey ırkçı fişlemeyd�: Ölü b�r 
Türk ya da Yunan, kurban olamaz-
dı, sadece potans�yel b�r suçlu ola-
b�l�rd�. Irkçı b�r önyargıyla görü-
nüşe ve �sme göre kararlar ver�ld�. 
Tab� k� NSU bağlamında kurban-
lara ve yakınlarına ırkçı fişleme ya-
pıldığı kabul ed�lseyd� hala devam 
eden ırkçılık hakkında da konuş-
mak gerekecekt�; bu da k�m�ler�-
n�n h�ç hoşuna g�tmeyecekt�. 
NSU’dan ders çıkardık mı? Hayır. 
B�r yandan ölüler �ç�n �çtenl�kle 
yas tutulup d�ğer yandan ırkçılık 
yapılamaz. Bu nedenle NSU so-
ruşturmalarında s�stemat�k ola-
rak uygulanan ırkçılık önems�z-
leşt�r�ld�, b�reysel vakalara �nd�r-
gend� ya da tamamen �nkâr ed�ld�.

Kısacası; NSU h�çb�r zaman b�r 
ağ değ�ld�, aks�ne hep üç k�ş�den 
oluşan �zole b�r oluşumdu, yan� 
kend�n� �zole etm�ş b�r hücreyd�. 
Alman ceza hukukuna göre terör 
örgütü kurmak �ç�n en az üç k�ş� 
gerekl� olduğundan Mundlos ve 
Böhnhardt'ın ölümü de NSU'nun 
geçm�şte kalması g�b� sev�nd�r�c� 
b�r yan etk� yarattı.

N�hayet�nde anlatım öneml�. 
Hang� anlatım gal�p gelecek? Kur-
banlarınk� m�, devlet�nk� m�?

Federal Savcılık, devlet anlatı-
sına yönel�k �lk hamley� yaptı ve �d-
d�anames�nde bunu kel�melere 
döktü: Beate Zschäpe, Uwe Böhn-
hardt ve Uwe Mundlos �zole b�r 
terör hücres� oluşturdu. Yer altına 
�n�p çevreler�nden ve pol�t�k or-
tamlarından neredeyse tamamen 
çek�ld�ler. Destek verenler b�rkaç 
güven�l�r k�ş�yle sınırlıydı. Gerçek 
k�ml�kler� ve terör�st amaçları sa-
dece bu b�rkaç k�ş� tarafından b�l�-
n�yordu. Buna göre, bölgeye aş�na 
olan üçüncü şahısların NSU sal-
dırılarına karıştığına veya başka 
gruplarla örgütsel b�r entegras-
yon olduğuna da�r herhang� b�r 
�pucu b�le yok.

Gerçek şu: Almanya’da ırkçılık 
NSU’dan önce de vardı, NSU var-
ken de var ve NSU’dan sonra da 
var. Ve bu son �fade de oldukça so-
runlu ve tehl�kel�d�r: NSU’dan 
sonra? NSU’nun geçm�şte kaldığı-
nı nereden b�l�yoruz? Bu konuyla 
�lg�lenm�ş olan herkes NSU’nun 
yalnızca üç k�ş�den oluşmadığını 
çok �y� b�l�yor. Görmek �steyen her-
kes b�r Naz� ağıyla, örgütlerle ve Fe-
deral Alman g�zl� serv�s�nden b�-
r�yle muhb�r olarak sıkça �ş b�rl�ğ� 
yapan k�ş�lerle karşı karşıya oldu-
ğumuzu görür.

"PI-News" g�b� aşırılık yanlısı �n-
ternet s�teler�nde kısmen g�zlen-
meyen c�nayet duyurularıyla gün-
lük nefret söylem� omuz s�lkerek 
d�nlend�. İnanması zor ama sonu-
cu bel�rs�z olsa da bu tür s�teler�n 
güvenl�k kurumları tarafından 
mercek altına alınmasına daha 
yen� başlandı.

Devlet senar�stler�n�n senar-
yosu adeta üç perdel�k b�r oyuna 
benz�yor:

İk�nc� Perde: Gerekl� olan her 
şey araştırıldı.

Üçüncü Perde: NSU g�b� b�r 
şey b�r daha tekrarlanamaz.

Serg�lenen oyunun her b�r per-
des� gerçekler� saptırıyor ve oyu-
nun tamamı b�r karalama t�yatro-
sunu andırıyor.

B�r�nc� Perde: Başarısızlıklar, 
aks�l�kler ve tersl�kler. B�reysel ha-
talar neden�yle, NSU’nun �fşa 
ed�lmes� çok geç gerçekleşt�.

Söz konusu olan münfer�t 
tersl�kler değ�l, olanların neden� 
kurumsal ırkçılık ve aşırı sağcı ör-
gütler�n görmezl�kten gel�nme-
s�nden kaynaklanan b�r s�stem ba-
şarısızlığı.

NSU �fşa da ed�lmed�, özell�kle 
de pol�s tarafından h�ç �fşa ed�l-
med�, o kend�n� deş�fre ett�.

Ayrıca; solcular veya göçmen-
ler söz konusu olduğunda “aşırı” 
kel�mes�n� kolaylıkla kullanılab�-
len b�r güvenl�k aygıtımız olduğu 
�ç�n de aşırı sağcı b�r tehd�tle yaşı-
yoruz. B�r ormanın kes�lmes�ne 
karşı göster� yapan gençler m�? 
Aşırı sol eğ�l�ml�! Otoyol gen�şle-
t�lmes�ne karşı göster� yapan �n-
sanlar mı? Bu da aşırı sol eğ�l�ml�! 
Pek çok güvenl�k kurumunun 
DNA’sında Soğuk Savaş dönem�n-
den kalma sağlam, çok sağlam ko-

bancı olması gerek�r. Bu olay ana-
l�z� �lerleyen sayfalarda kat�l�n 
neden Türk olab�leceğ�n� de açık-
lıyor. Çünkü kat�l�n b�r Alman ola-
mayacağını bel�rtmek yetmez. B�r 
yabancı olması gerekt�ğ�n� bel�rt-
mek de yetmez çünkü b�r İsv�çrel� 
ya da İsveçl� de yabancı n�hayet�n-
de. Kat�l b�r Türk olmalı. Bu nokta-
da, pol�stek� ırkçılığın spes�fik 
Türklere karşı b�r ırkçılık olduğu 

rın yatıştırma- ve mazeret üretme 
mekan�zmaları devreye g�rd�: Pol�s 
tems�lc�ler� ve onların ateşl� söz-
cüler� “kurumsal ırkçılık” g�b� te-
r�mlere �t�raz ett�. Elbette hemen, 
pol�s�n, n�hayet�nde toplumun b�r 
aynası olduğu ve �çler�ne b�r Naz� 
ya da b�r ırkçı sızab�leceğ�, ancak 
bu tür olayların amansız b�r şek�l-
de tak�p ed�ld�ğ� söylend�. Federal 
hükümet de BM İnsan Hakları Ko-
m�syonuna sunduğu raporda ben-
zer açıklamalarda bulundu. 
Alman pol�s�nde ırkçılık mı? Nasıl 
yan�? Olsa dah� bunlar ancak tal�h-
s�z �st�sna� durumlardır ve yapıla-
b�lecek b�r şey yoktur.

Hayır, pol�s toplumun aynası 
değ�ld�r, olmamalıdır da. Pol�s�n 
yetk�s� vardır, s�lah ve sorumluluk 
taşır. Beklenen asgar� şey, pol�s me-
murlarının anayasaya ve onun ru-
huna bağlı kalmasıdır. Toplumda-
k� anayasa düşmanlarıyla öyle ya 
da böyle yaşamak zorundayız 
ama ün�formalı anayasa düşman-
larıyla yaşamak zorunda değ�l�z, 
yaşamamalıyız. NSU bağlamında 
açıkça görülen şey, Almanya’dak� 
pol�sler�n, 9 c�nayet�n her b�r�nde, 
�lk san�yeden �t�baren ırkçı b�r şe-
k�lde düşündükler� ve bu ırkçı dü-
şüncelerle soruşturma yürüttük-
ler�. Sonunda, öldürülenler kur-
ban değ�l fa�l, akrabaları da muh-
temel suç ortağı oldu. “Soruştur-
ma hatası” görülmed�. Ama b�r s�s-
tem vardı: Aşağılık b�r ırkçı s�stem.

Ser� c�nayetlerde pol�s tarafın-
dan “operasyonel olay anal�zler�” 
yapılmaktadır. Amaç, fa�l�n b�r 
profil�n� çıkarmaktır. Baden-
Württemberg Eyalet� Suç Soruş-
turma Da�res� tarafından Ocak 
2007’de yapılan operasyonel b�r 
olay anal�z�nde, sözde b�l�msel ola-
rak dolambaçlı b�r şek�lde şöyle 
den�yor:

“Kültürel alanımızda b�r k�ş�-
n�n öldürülmes�n�n büyük b�r 
tabu olması sebeb�yle fa�l, davra-
nış s�stem�yle buradak� normlar 
ve değerler s�stem�m�z�n çok dı-
şında yer almaktadır.”

Bu, şu anlama gel�yor: B�z Al-
manlar büyük ve üstün b�r kültü-
re sah�b�z. İnsanları öldürmek 
b�z�m kültürümüzle bağdaşmaz. 
Bu nedenle kat�l�n ancak b�r ya

Fotoğraf: AA
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Henüz yen� yen� b�r şeyler de-
ğ�şmeye başladı. Anayasayı Koru-
ma Da�res� aşırı sağcı örgütler� g�-
derek daha fazla �zlemeye alıyor. 
İç�şler� Bakanlığı Naz� dernekler�-
n� yasaklıyor. Federal Savcılık, 
“Old School Soc�ety” veya “Fre�tal 
Gruppe” g�b� örgütler� araştırıp 
dava ed�yor. Mün�h ve Dres-
den’dek� yüksek eyalet mahkeme-
ler� de sert kararlar ver�yor.

mün�zm karşıtı b�r ruh var hala. 
Eş�tl�k �ç�n angaje olan göçmenle-
r� aşırıcı olarak et�ketlemek daha 
da kolay. Yakın zamana kadar Fe-
deral Anayasayı Koruma Da�res�-
n�n başında k�m�n olduğuna ve 
bugün nerede ve nasıl söylemler-
le kend�n� nasıl �fade ett�ğ�ne ba-
karsanız, şaşırsanız mı şaşırmasa-
nız mı b�lem�yorsunuz. Ben �k�n-
c�s�nden yanayım.

Ve her şey�n daha �y� olab�lece-
ğ�n� düşündüğünüz anda, Federal 
İç�şler� Bakanı gel�yor ve �şler ter-
s�ne dönüyor. B�r NSU müdah�l 
avukatına ve küçük çocuğuna 
pol�s teşk�latı �ç�nde “NSU 2.0” �m-

Elbette öneml� b�r adım, ama 
aslında “ırkçı fişlemeler” sorunun 
sadece b�r parçası, d�ğerler� sade-
ce bas�t ırkçı memurlar. Burada 
asıl soru, ün�formalı ırkçıların 
olup olmadığı değ�l, kaç tane ol-
dukları. Irkçı fişlemey� araştırmak 
zaten atılan b�r adımdı. Sonra 
hemen �k� adım ger� atıldı. Federal 
İç�şler� Bakanı, b�rdenb�re ırkçı fiş-
lemeler�n araştırılması çalışması-
nın gereks�z olduğunu söyled�, 
çünkü sıkı durun; ırkçı fişleme yap-

zalı ölüm tehd�tler� yapıldığı orta-
ya çıktıktan sonra ve bunun arka-
sında da pol�sler�n olab�leceğ�ne 
da�r göz ardı ed�lemeyecek �şaret-
ler olmasına rağmen her gün 
pol�s teşk�latı mensubu b�r� tara-
fından yen� b�r aşırı sağ, �nsan düş-
manı, ant�-Sem�t�k söz veya eylem 
duyulduktan sonra, Federal İç�ş-
ler� Bakanı, zarara uğramadan 
olanları görmezden geleb�lmek 
�ç�n ne tarafa bakacağını şaşırdık-
tan sonra ancak “pol�s teşk�latla-
rında ırkçı fişlemeler�n araştırıl-
ması çalışması” emr�n� vereb�ld�.

mak zaten yasaktı. Ve büyük 
bomba: b�r başka fişleme çalışma-
sı gel�yor. Artık pol�s memurları-
nın günlük çalışmaları, ün�formalı 
memurların s�v�llerle, örneğ�n göç-
menlerle yaşadığı deney�mler �n-
celenecek. Ver�lmek �stenen me-
saj net: Pol�sler günlük çalışmala-
rında göçmenlerle kötü deney�m-
ler yaşıyorsa, o zaman “�st�sna� du-
rumlarda” göçmenlere yanlış mu-
amele yapmaları da anlaşılab�l�r 
b�r durumdur. Bu senaryoda 
sorun olan ırkçı pol�sler değ�l, za-
vallı pol�sler�n günlük yaşamlarını 
zorlaştıran göçmenlerd�r.

Federal İç�şler�
Bakanlığı NSU’dan
Ne Öğrend�? Bana Göre
Pek B�r Şey Öğrenemed�
SPD l�derl�ğ�ndek� bazı federal 

eyaletler, kend� çalışmalarını baş-
latacaklarını açıkladı ancak bu sa-
dece başlangıç olab�l�r. Irkçılığa 
ve ırkçı fişlemeye kapı açan yasa-
lar ya değ�şt�r�lmel� ya da kaldırıl-
malı. Kamu h�zmet�ne başvuran-

K�ş�sel olarak toplumun başa-
rısızlığının b�r parçası olduğumu 
öğrend�m. Gazetede ne zaman ko-
nuyla �lg�l� b�r şey çıksa, Türk arka-
daşlarımla ve kardeşler�mle c�na-
yetler hakkında konuştum. B�ze 
göre, bana göre, kat�ller�n ırkçı 
ve/veya Naz� olduğu çok açıktı. Bu 
noktada öyle büyük tartışmalara 
g�rmem�z gerekm�yordu. Y�ne de 
o sırada parlamentolarda çok sa-
yıda m�lletvek�l� tarafından tems�l 
ed�len b�r part�n�n federal yürüt-
me kurulunda yer almama rağ-
men h�çb�r şey yapmadım. Fede-
ral yürütme kurulunda Kuzey 
Ren-Vestfalya eyalet�nden b�r 
İç�şler� Bakanı da vardı. Kend�s�yle 
bu konuda görüşmed�m, k�msey-

lar, özell�kle de ün�formalı kamu 
h�zmet� �ç�n başvuranların daha 
yakından �ncelenmes� gerek�r. Sa-
bıkası olmayan ama özel hayatın-
da Naz� göster�ler�ne katılan b�r 
k�ş� memur olamaz. Görev� sıra-
sında anayasaya aykırı davranan 
memurlar daha hızlı ve kolay b�r 
şek�lde h�zmetten �hraç ed�leb�l-
mel�. Temel �nsan hakları dersler�, 
anayasal düzen�m�z�n temeller� 
ve kr�m�noloj�n�n temeller� g�b� 
dersler memurlara sadece pol�s-
l�k kar�yer�n�n başlangıcında 
değ�l, tüm kar�yerler� boyunca zo-
runlu olarak ver�lmel�d�r. Pol�s me-
murlarına ps�ko-sosyal destek, ge-
nell�kle zor olan günlük deney�m-
ler�yle daha �y� başa çıkab�lmeler� 
ve günlük çalışma hayatlarını b�r 
bağlama oturtab�lmeler� �ç�n de 
sağlanmalıdır.

NSU’dan ne öğrend�k? Dürüst 
olmak gerek�rse, b�lm�yorum. 
Ancak NSU konusunu hem mes-
lek� hem de özel olarak ele aldığım 
yaklaşık bu on yılda öğrend�kler�-
m� s�ze anlatab�l�r�m.

le görüşmed�m ve onlardan ırkçı-
lık açısından da araştırma yapma-
larını �stemed�m. Korktuğum �ç�n 
değ�l. Her şeyden önce çıkarcılı-
ğım yüzünden sustum. Daha s�ya-
sette b�r yere gelmek �st�yordum 
ve özell�kle b�r göçmen olarak ırk-
çılık hakkında konuşmak b�r son-
rak� yönet�m kurulu seç�mler�nde 
bana oy kaybett�reb�l�rd�. B�raz 
korku ve çıkarcılık karışımı ben�m 
k�ş�sel başarısızlığıma neden 
oldu. B�nlerce �nsan Kassel ve 
Dortmund'dak� göster�lere g�d�p 
her türlü dayanışmayı göster�r-
ken ben, kend�m� toparlayıp ora-
lara b�le g�tmed�m.

Ne öğrend�ğ�m�z� ya da b�r şey 
öğren�p öğrenmed�ğ�m�z� b�lm�-
yorum. Sadece ben, k�ş�sel olarak 
ne öğrend�ğ�m� b�l�yorum.

Eylems�zl�k ve dayanışma ek-
s�kl�ğ�n�n de b�r gün �hmalkarlık 
yoluyla suça ortam sağlanmasına 
yol açtığını öğrend�m.

Irkçılık tecrübes� olan b�r göç-
men olarak ben�m de ayrıcalıklara 
sah�p olduğumu öğrend�m: D�le 
hâk�m�m, hukuku b�l�yorum, ka-

zanımlarım ve sosyal prest�j�m 
var. Ben b�r erkeğ�m. Sonuç olarak 
kend� davranışlarımı sürekl� ola-
rak sorgulamak zorunda olduğu-
mu anladım: Az ya da çok, soru-
nun mu b�r parçasısın, yoksa çö-
zümün mü?

Ger�ye dönüp baktığımda, 
kend� �stekler�m� yeter�nce karşı-
layamadığımı göreb�l�yorum. Ge-
leceğe göre yaşayıp geçm�ş� yo-
rumluyorum. Bu yüzden geçm�şe 
çoğu zaman utançla bakıyorum. 
Ve ş�md� gelecekte �şler� farklı 
yapma �steğ� ve bunu başarab�le-
ceğ�me da�r küçük b�r umutla ge-
leceğe bakıyorum.

Ne öğrend�ğ�m�z� b�lm�yorum 
ama ne öğrend�ğ�m� b�l�yorum. 
Belk� de böyle olmak zorundaydı. 
Hayattak� her değ�ş�m aynaya bak-
makla başlar, -belk� özell�kle de- 
gördüğünüz res�m güzel olmadı-
ğında veya kafanızdak� �y�, yansı-
manızla kökten çakıştığında. Ay-
naya bakmak zorunda olduğumu 
öğrend�m. Dıştak� değ�ş�m, �çtek� 
değ�ş�mle başlar.

*Dr. Mehmet Gürcan Da�magüler,
ceza hukuku alanında uzmanlaşmış b�r avukattır.

Bonn Ün�vers�tes�nde hukuk ve ekonom� okudu.
Harvard Ün�vers�tes�nden S�yaset B�l�m� ve

Kamu Yönet�m� alanında yüksek l�sans dereces�yle mezun oldu.
Daha sonra Yale Ün�vers�tes� ve Oxford Ün�vers�tes�nde

eğ�t�m�ne devam ett�. Doktora tez�n� hukuk� b�r felsefi konu üzer�ne yazdı. 
Sek�z yıl boyunca Alman Federal Mecl�s�'nde ve

Schlesw�g-Hoste�n Eyalet Mecl�s�'nde parlamento
danışmanı olarak görev yaptı. B�r Alman part�s� olan

FDP'n�n yönet�m kuruluna seç�len �lk Türk kökenl� k�ş�yd�.
FDP'n�n, Türk�ye'n�n AB üyel�ğ�n� reddetmes� neden�yle 2007'de

part�den ayrıldı ve bugün hala part�de değ�l.
Dönem�n Federal Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'�n öner�s�yle

Davos'tak� Dünya Ekonom�k Forumu 2005 yılında kend�s�n�
“Genç Küresel L�der” olarak adlandırdı.

Fotoğraf: AA/Mesut Zeyrek
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Henüz yen� yen� b�r şeyler de-
ğ�şmeye başladı. Anayasayı Koru-
ma Da�res� aşırı sağcı örgütler� g�-
derek daha fazla �zlemeye alıyor. 
İç�şler� Bakanlığı Naz� dernekler�-
n� yasaklıyor. Federal Savcılık, 
“Old School Soc�ety” veya “Fre�tal 
Gruppe” g�b� örgütler� araştırıp 
dava ed�yor. Mün�h ve Dres-
den’dek� yüksek eyalet mahkeme-
ler� de sert kararlar ver�yor.

mün�zm karşıtı b�r ruh var hala. 
Eş�tl�k �ç�n angaje olan göçmenle-
r� aşırıcı olarak et�ketlemek daha 
da kolay. Yakın zamana kadar Fe-
deral Anayasayı Koruma Da�res�-
n�n başında k�m�n olduğuna ve 
bugün nerede ve nasıl söylemler-
le kend�n� nasıl �fade ett�ğ�ne ba-
karsanız, şaşırsanız mı şaşırmasa-
nız mı b�lem�yorsunuz. Ben �k�n-
c�s�nden yanayım.

Ve her şey�n daha �y� olab�lece-
ğ�n� düşündüğünüz anda, Federal 
İç�şler� Bakanı gel�yor ve �şler ter-
s�ne dönüyor. B�r NSU müdah�l 
avukatına ve küçük çocuğuna 
pol�s teşk�latı �ç�nde “NSU 2.0” �m-

Elbette öneml� b�r adım, ama 
aslında “ırkçı fişlemeler” sorunun 
sadece b�r parçası, d�ğerler� sade-
ce bas�t ırkçı memurlar. Burada 
asıl soru, ün�formalı ırkçıların 
olup olmadığı değ�l, kaç tane ol-
dukları. Irkçı fişlemey� araştırmak 
zaten atılan b�r adımdı. Sonra 
hemen �k� adım ger� atıldı. Federal 
İç�şler� Bakanı, b�rdenb�re ırkçı fiş-
lemeler�n araştırılması çalışması-
nın gereks�z olduğunu söyled�, 
çünkü sıkı durun; ırkçı fişleme yap-

zalı ölüm tehd�tler� yapıldığı orta-
ya çıktıktan sonra ve bunun arka-
sında da pol�sler�n olab�leceğ�ne 
da�r göz ardı ed�lemeyecek �şaret-
ler olmasına rağmen her gün 
pol�s teşk�latı mensubu b�r� tara-
fından yen� b�r aşırı sağ, �nsan düş-
manı, ant�-Sem�t�k söz veya eylem 
duyulduktan sonra, Federal İç�ş-
ler� Bakanı, zarara uğramadan 
olanları görmezden geleb�lmek 
�ç�n ne tarafa bakacağını şaşırdık-
tan sonra ancak “pol�s teşk�latla-
rında ırkçı fişlemeler�n araştırıl-
ması çalışması” emr�n� vereb�ld�.

mak zaten yasaktı. Ve büyük 
bomba: b�r başka fişleme çalışma-
sı gel�yor. Artık pol�s memurları-
nın günlük çalışmaları, ün�formalı 
memurların s�v�llerle, örneğ�n göç-
menlerle yaşadığı deney�mler �n-
celenecek. Ver�lmek �stenen me-
saj net: Pol�sler günlük çalışmala-
rında göçmenlerle kötü deney�m-
ler yaşıyorsa, o zaman “�st�sna� du-
rumlarda” göçmenlere yanlış mu-
amele yapmaları da anlaşılab�l�r 
b�r durumdur. Bu senaryoda 
sorun olan ırkçı pol�sler değ�l, za-
vallı pol�sler�n günlük yaşamlarını 
zorlaştıran göçmenlerd�r.

Federal İç�şler�
Bakanlığı NSU’dan
Ne Öğrend�? Bana Göre
Pek B�r Şey Öğrenemed�
SPD l�derl�ğ�ndek� bazı federal 

eyaletler, kend� çalışmalarını baş-
latacaklarını açıkladı ancak bu sa-
dece başlangıç olab�l�r. Irkçılığa 
ve ırkçı fişlemeye kapı açan yasa-
lar ya değ�şt�r�lmel� ya da kaldırıl-
malı. Kamu h�zmet�ne başvuran-

K�ş�sel olarak toplumun başa-
rısızlığının b�r parçası olduğumu 
öğrend�m. Gazetede ne zaman ko-
nuyla �lg�l� b�r şey çıksa, Türk arka-
daşlarımla ve kardeşler�mle c�na-
yetler hakkında konuştum. B�ze 
göre, bana göre, kat�ller�n ırkçı 
ve/veya Naz� olduğu çok açıktı. Bu 
noktada öyle büyük tartışmalara 
g�rmem�z gerekm�yordu. Y�ne de 
o sırada parlamentolarda çok sa-
yıda m�lletvek�l� tarafından tems�l 
ed�len b�r part�n�n federal yürüt-
me kurulunda yer almama rağ-
men h�çb�r şey yapmadım. Fede-
ral yürütme kurulunda Kuzey 
Ren-Vestfalya eyalet�nden b�r 
İç�şler� Bakanı da vardı. Kend�s�yle 
bu konuda görüşmed�m, k�msey-

lar, özell�kle de ün�formalı kamu 
h�zmet� �ç�n başvuranların daha 
yakından �ncelenmes� gerek�r. Sa-
bıkası olmayan ama özel hayatın-
da Naz� göster�ler�ne katılan b�r 
k�ş� memur olamaz. Görev� sıra-
sında anayasaya aykırı davranan 
memurlar daha hızlı ve kolay b�r 
şek�lde h�zmetten �hraç ed�leb�l-
mel�. Temel �nsan hakları dersler�, 
anayasal düzen�m�z�n temeller� 
ve kr�m�noloj�n�n temeller� g�b� 
dersler memurlara sadece pol�s-
l�k kar�yer�n�n başlangıcında 
değ�l, tüm kar�yerler� boyunca zo-
runlu olarak ver�lmel�d�r. Pol�s me-
murlarına ps�ko-sosyal destek, ge-
nell�kle zor olan günlük deney�m-
ler�yle daha �y� başa çıkab�lmeler� 
ve günlük çalışma hayatlarını b�r 
bağlama oturtab�lmeler� �ç�n de 
sağlanmalıdır.

NSU’dan ne öğrend�k? Dürüst 
olmak gerek�rse, b�lm�yorum. 
Ancak NSU konusunu hem mes-
lek� hem de özel olarak ele aldığım 
yaklaşık bu on yılda öğrend�kler�-
m� s�ze anlatab�l�r�m.

le görüşmed�m ve onlardan ırkçı-
lık açısından da araştırma yapma-
larını �stemed�m. Korktuğum �ç�n 
değ�l. Her şeyden önce çıkarcılı-
ğım yüzünden sustum. Daha s�ya-
sette b�r yere gelmek �st�yordum 
ve özell�kle b�r göçmen olarak ırk-
çılık hakkında konuşmak b�r son-
rak� yönet�m kurulu seç�mler�nde 
bana oy kaybett�reb�l�rd�. B�raz 
korku ve çıkarcılık karışımı ben�m 
k�ş�sel başarısızlığıma neden 
oldu. B�nlerce �nsan Kassel ve 
Dortmund'dak� göster�lere g�d�p 
her türlü dayanışmayı göster�r-
ken ben, kend�m� toparlayıp ora-
lara b�le g�tmed�m.

Ne öğrend�ğ�m�z� ya da b�r şey 
öğren�p öğrenmed�ğ�m�z� b�lm�-
yorum. Sadece ben, k�ş�sel olarak 
ne öğrend�ğ�m� b�l�yorum.

Eylems�zl�k ve dayanışma ek-
s�kl�ğ�n�n de b�r gün �hmalkarlık 
yoluyla suça ortam sağlanmasına 
yol açtığını öğrend�m.

Irkçılık tecrübes� olan b�r göç-
men olarak ben�m de ayrıcalıklara 
sah�p olduğumu öğrend�m: D�le 
hâk�m�m, hukuku b�l�yorum, ka-

zanımlarım ve sosyal prest�j�m 
var. Ben b�r erkeğ�m. Sonuç olarak 
kend� davranışlarımı sürekl� ola-
rak sorgulamak zorunda olduğu-
mu anladım: Az ya da çok, soru-
nun mu b�r parçasısın, yoksa çö-
zümün mü?

Ger�ye dönüp baktığımda, 
kend� �stekler�m� yeter�nce karşı-
layamadığımı göreb�l�yorum. Ge-
leceğe göre yaşayıp geçm�ş� yo-
rumluyorum. Bu yüzden geçm�şe 
çoğu zaman utançla bakıyorum. 
Ve ş�md� gelecekte �şler� farklı 
yapma �steğ� ve bunu başarab�le-
ceğ�me da�r küçük b�r umutla ge-
leceğe bakıyorum.

Ne öğrend�ğ�m�z� b�lm�yorum 
ama ne öğrend�ğ�m� b�l�yorum. 
Belk� de böyle olmak zorundaydı. 
Hayattak� her değ�ş�m aynaya bak-
makla başlar, -belk� özell�kle de- 
gördüğünüz res�m güzel olmadı-
ğında veya kafanızdak� �y�, yansı-
manızla kökten çakıştığında. Ay-
naya bakmak zorunda olduğumu 
öğrend�m. Dıştak� değ�ş�m, �çtek� 
değ�ş�mle başlar.

*Dr. Mehmet Gürcan Da�magüler,
ceza hukuku alanında uzmanlaşmış b�r avukattır.

Bonn Ün�vers�tes�nde hukuk ve ekonom� okudu.
Harvard Ün�vers�tes�nden S�yaset B�l�m� ve

Kamu Yönet�m� alanında yüksek l�sans dereces�yle mezun oldu.
Daha sonra Yale Ün�vers�tes� ve Oxford Ün�vers�tes�nde

eğ�t�m�ne devam ett�. Doktora tez�n� hukuk� b�r felsefi konu üzer�ne yazdı. 
Sek�z yıl boyunca Alman Federal Mecl�s�'nde ve

Schlesw�g-Hoste�n Eyalet Mecl�s�'nde parlamento
danışmanı olarak görev yaptı. B�r Alman part�s� olan

FDP'n�n yönet�m kuruluna seç�len �lk Türk kökenl� k�ş�yd�.
FDP'n�n, Türk�ye'n�n AB üyel�ğ�n� reddetmes� neden�yle 2007'de

part�den ayrıldı ve bugün hala part�de değ�l.
Dönem�n Federal Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'�n öner�s�yle

Davos'tak� Dünya Ekonom�k Forumu 2005 yılında kend�s�n�
“Genç Küresel L�der” olarak adlandırdı.

Fotoğraf: AA/Mesut Zeyrek
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Hemen �zah edey�m. Aklımın er-
d�ğ� zamanlardan ber� sank� b�r Al-
manya’da yaşıyorum. İzm�r’de ev�-
m�z�n solunda sadece yazları gelen 
‘Heppenhe�m’lı b�r a�le var. Sağ ya-
nımızda �se ‘Düsseldorf’lu b�r a�le. 
Karşımızdak� �k� ev �se ‘lebkuc-
hen’�yle meşhur ‘Nürnberg’den. 3 
dayım, 2 halam, b�r amcam da Al-
manya’da. Annem�n �k� kuzen� de 
öyle. Babam ve annem de ben doğ-
madan epey önce Calw, Nagold’da 
b�rkaç yıl çalışmışlar.

Pek�, bütün bunlar nasıl oldu 
da hafızamda yer ett�? Nasıl oldu 
da ben Almanya’nın bütün popü-
ler, kültürel, bürokrat�k kavramla-
rını, kurumlarını b�l�yorum? Bu 
kültürlenme sürec� nasıl başladı 
ve devam ed�yor?

Ben İzm�r’de doğdum. Alman-
ya’yı sadece b�r kere görmüş ol-
mama rağmen bu ülken�n şeh�rle-
r�n�, plaka �şaretler�n� (büyük şe-
h�rler tek harf, ortanca şeh�rler �k� 
harf, küçük şeh�rler üç harfl� olur, 
aynı harfte �k� büyük şeh�r varsa 
harf tekrar eder, HH g�b�), eyalet-
ler�n�, futbol takımlarını, “doyçe 
mark” zamanlarını �y� b�l�yorum. 
Türk�ye’den Almanya’ya �şç�ler�n 
göçünü �mzalayan Konrad Ade-
nauer’�, Helmut Schm�dt’�, Hel-
mut Kohl’u, Berl�n Duvarı’nın yıkı-
lışını, Bayern Mün�h’�n 80’lerde, 
90’larda sürekl� Bundesl�ga şam-
p�yonu olmasını da...

Ş�md� �se onlarca kuzen�m, ye-
ğen�m üçüncü nes�l olarak Alman-
ya’da yen� ana vatanlarında yaşıyor-
lar. Türk�ye �le bağlarını koparma-
dıklarına ama onlar �ç�n Türk�ye �m-
ges�n�n yavaş yavaş çözüldüğüne 
şah�t olmak da ben�m payıma dü-
şüyor. Analog yıllarda gönder�lm�ş 
esk� fotoğraflara baktığımda Türk 

Y�ne bu yıllarda, yan� 90’lı yıl-

Almanya plakalı, D et�ketl�, umu-
m�yetle steyşın vagonlu arabalarla 
gelen gurbetç�ler Yugoslavya’dak� 
�ç savaşla b�rl�kte başka yollara te-
vessül ett�ler. Ya uçakla geld�ler ya 
da arabayla gelmek �steyenler 
İtalya Bar�’den fer�botlara b�n�p 
Çeşme L�manı’nda �nd�ler. Alman-
ya-Avusturya-Macar�stan-Roman-
ya-Bulgar�stan-Türk�ye hattını ta-
k�p eden akrabalarım da olmuştu. 
Lak�n b�r daha denemed�ler. Artık 
hep uçakla gelmeye başladılar.

Ş�md� bu satırları yazarken gö-
zümü kapatıp hafızamda 80’l� yıl-
lara doğru b�r yolculuk yapıyo-
rum. Yaz başında tanıdıklar 2-3 
günlük yoldan gel�yorlar. O zama-
nın Yugoslavya’sının b�r parçası 
olan köyümüze, kasabamıza uğ-
ranmış, tanıdıklarla hasret g�de-
r�lm�ş şek�lde Türk�ye’ye yolculuk 
devam etm�ş. Bavullardan ç�kola-
talar ve ufak tefek mutfak eşyası 
çıkmış. ‘Dose’ ded�kler� değ�ş�k 
kutu meşrubatlar da var ve hang� 
şeh�rden gel�rlerse gels�nler 
bütün bavullarda aynı Almanya 
kokusu. Bu kokuyu sadece Al-
manya’dan akrabası gelenler b�l�r. 
‘Anwerbeabkommen zw�schen 
der Bundesrepubl�k Deutschland 
und der Türke�’* d�ye yazılır “Al-
mancı gurbetç�n�n bavul kokusu” 
d�ye okunur. Bu kokuyu, b�lme-
yenlere anlatab�lmey� ne çok �s-
terd�m. Sayfalarca romanı yazılır, 
saatlerce film� yapılır.

bayrağını hep aynı şek�lde görüyo-
rum: Alt uçları bağlanmış, tavan-
dan sarkıtılmış, ev�n sab�t cüzü ola-
rak güzel�m b�r bayrak. Bugünlerde 
k�m b�l�r nasıldır evler�n �ç�?

Federal Almanya Cumhur�yet� �le Türk�ye 
Arasındak� İşgücü Anlaşması şekl�nde 
çev�reb�l�r�z.

*

lar �t�bar�yle de kuzenler�m�n özel 
b�r d�l gel�şt�rd�ğ�n� fark etmeye 
başladım. “Ben o film� �zled�m” de-
mezler de “ben o filme baktım” 
derlerd�. Meslek okuluna g�tt�kler� 
�ç�n de “meslek okuyorum” yer�ne 
“meslek yapıyorum” demeler�ne 
alışmıştım. Ehl�yet kursuna g�d�p 
“ehl�yet yapıyorum” d�yen b�le 
vardı. Sokaktak� serser� t�plere 
pena (penner), �şs�z kalmış b�r� 
varsa “arbe�tslos” ded�kler�n� de 
unutmam mümkün değ�l.

“Almancı” ş�ves�yle Türkçe ko-
nuşan �k�nc� nes�l kuzenler�mden 
de Almanya’nın eğ�t�m s�stem�n� 
öğrenm�şt�m. O yıllarda ans�klo-
ped� yok, Google yok, k�tap, maka-
le yok ama tanıklıklar vardı. 
‘Grundschule’den çıkan Türkler 
‘Hauptschule’ ya da ‘Realschule’ye 
g�derlerd�. ‘Gymnas�um’ �se ün�-
vers�teye geç�ş yolunun açık oldu-
ğu akadem�k n�tel�ğ� yüksek okul-
lardı ama Türkler�n ya da d�ğer göç-
men çocuklarının bu okula g�tme 
oranı d�ğer �k� okula göre düşüktü. 
Göçmenlere b�ç�lm�ş olan fabr�ka-
larda, ş�rketlerde meslek temell� �ş-
ç�l�k görev�n�n Almanya eğ�t�m s�s-
tem�ndek� temel� de �şte buydu. 
B�raz entegrasyon sorunu b�raz 
Alman bürokras�s�ndek� ant�-
göçmen tutumla şek�llenen b�r eğ�-
t�m-meslek kader� ben�m kuzenle-
r�m�n hayatını da bel�rlem�şt�. 
Bütün akrabalarım �ç�nde Gymna-
s�um’a g�den az k�ş� var. Bu durum 
tüm göçmenler �ç�n 70’lerde de 
böyleym�ş bugün de böyle.

İşte böyle doğal b�r �lg�yle, 
adeta z�hn�me kazılmış b�r arka 
planla tanıdığım, kızdığım, sevd�-
ğ�m, hayran olduğum bazen kor-
kuyla ürperd�ğ�m b�r ülke olan Al-

Mustafa
Dayım

Gurbetç�lerle
Dolu Hayatın
İç�nden Konuşmak ve

Erkan ŞİMŞEK

Ç�z�m: Ahmet Faruk Yılmaz
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olarak türlü nedenlerden dolayı �s-
ted�ğ� noktaya er�şemed�ğ� �ç�n de 
Türk�ye’ye çok zor geleb�l�yordu. 
D�ğer �k� dayımı her yaz göreb�l�yor-
ken Mustafa dayım 4 yılda b�r ge-
lecek şek�lde kend�n� planlamıştı.

Belk� de engell� kızı yolculuk 
sevm�yordu. Yemyeş�l b�r vosvos 
m�n�büsü vardı, Karşıyaka’da �se 
güzel ama neredeyse bomboş b�r 
ev�. Türk�ye onun sadece b�rkaç 
ay yaşadığı b�r ülkeyd� ama Türk 
pasaportu �le gurur duyuyordu. 
Hatta b�r gün şöyle b�r anı anlat-

l�ndek� (o atom santral� derd�) �ş-
ler�n�, Yugoslav �ş arkadaşlarını, ya-
şadığı karavanda yaptığı yemekle-
r�, Almanların �ş d�s�pl�nl�n�, 
emekl�l�k mekan�zmasını anlatır-
dı. Çernob�l olduğunda b�z�m 
a�lede B�bl�s’te de böyle b�r fac�a 
olmasın d�ye dualar ed�lm�şt�.

Her fırsatta Makedonca türkü-
ler söylerd�. Emekl� olunca Türk�-
ye’ye gelecek, ev�n�n bahçes�nde 
b�zlere z�yafetler verecekt�. 
1961’de Türkler �ç�n, 1964’de dayım 
�ç�n açılan parantez emekl�l�kle ka-
panacaktı. Çocuklar da arkadan 
gelecek, torunlar Türk�ye’de bü-
yüyecekt�. Bütün bu anlattıkları 
başka gurbetç�lerde de gördü-
ğüm temel mot�flerd�r.

Ancak böyle olmadı. 1961 pa-
rantez� başta dayım olmak üzere 
h�çb�r akrabam �ç�n kapanmadı. 
H�kaye kanunlarla, anlaşmalarla, 
Almanlara has temenn�lerle değ�l, 
�nsana has terc�hlerle, zaruretlerle 
şek�llend�. İk�nc� nes�l Almanya’da 
doğdu, Almancayı Alman g�b� ko-
nuştular, Alman g�b� düşünmeye 
başladılar. Hukuk müsaade ett�-
ğ�nde Almanya vatandaşlığını se-
çenler oldu. 1913’te tanımlanmış 
kan temell� Alman/Almanya va-
tandaşlığının 2000’lerde değ�şt�-
ğ�n� hep�m�z b�l�yoruz. Göçmen-
ler Almanya’nın bazı yasalarını ve 
temel�n� de demokrat�kleşt�rd�ler.

Yen�den dayımın yarım kalan 
ve a�les�nce tamamlanan h�kaye-
s�ne döney�m. 1961’den bugüne 
geçen 60 yılın sonucuna geley�m. 
Almanya artık acı vatan değ�l ana-
vatan. Türk�ye artık anavatan 
değ�l, b�r ömür boyunca belk� beş 
altı kere z�yaret ed�lecek b�r uzak 
ülke. Sosyal medya hesaplarının 
profil�nde b�r bayrak �konu. Türk-

Mustafa dayımın evlatlarında, 
torunlarında ş�md�den gördü-
ğüm yen� h�br�t kültür, kend� ta-
r�hsel kaderler�nden ötürü çok 
çabuk oluşmuştu. Kemal Tah�r’�n 
ded�ğ� g�b� tar�h akıyor. Herkes�n 
tar�h� hızlı ya da yavaş b�r şek�lde 
�ler�ye doğru akıyor. Herkes bu 
yen� h�br�t kültürde buluşacak. 
Ağıt yakmak veya övmek �ç�n yaz-
mıyorum bu satırları. 1961 anlaş-
ması çoktan bas�t b�r uluslararası 
emek anlaşmasının ötes�ne geç-
m�şt�. Bundan belk� yüz yıl sonra 
sosyal ve s�yaset b�l�mc�ler �ç�n 
bambaşka b�r anlam �fade edecek. 
Avrupa’yı değ�şt�rmese b�le dö-
nüştüren büyük b�r kültürün se-
beb-� mevcud�yet� olarak anıla-
cak. 1961 parantez� belk� de h�ç ka-
panmayacak.

çe �se Türk telev�zyonlarından öğ-
ren�len �k�nc� anad�l. Kültürel re-
feranslar, kültürel semboller hep 
Almanya temell�.

Türk�ye �le bağ kuramadan ge-
l�nen Almanya’nın, �nsanları ge-
t�rd�ğ� nokta bu oldu. Anado-
lu’dan kopup gelen m�lyonların 
�se elbette h�kayes� çok farklı. D�-
ren�ş alanları daha fazla. Pek�, d�-
aspora b�l�nc�nden gelen bu d�re-
n�ş noktaları daha kaç nes�l bu mu-
kavemet� göstereb�lecek? Çok 
değ�l belk� b�rkaç nes�l sonra kül-
türel Türkler, Almanya bütünlü-
ğünün tam entegre üyeler� ola-
caklar ama �şte o Türklük, Porte-
k�zl�l�k, Araplık, Sırplık b�r yerler-
de hep su yüzüne çıkacak. Tar�h 
ve �nsanlık bugünkü genel tablo-
dan da farklı yepyen� b�r h�br�t kül-
tür �le tanışacak.

Mustafa dayım yaşadığı hayat-
la b�ld�ğ�m bütün gurbetç�ler�n 
özet� g�b�yd�. Max Fr�sch’�n o ünlü 
sözündek� g�b�yd� �şte: İşgücü ça-
ğırmışlardı ama gelenler �nsandı.

Eş�, üç oğlu ve b�r kızı �le ayrı şe-
h�rlerde yaşamıştı. İk� kardeş� Hep-
penhe�m ve Fürth g�b� B�bl�s’e 
yakın yerlerde yaşarken Mustafa 
dayım Nürnberg’de kalakalmıştı. 
60’ların başında 20’l� yaşlarda b�r 
del�kanlı olarak Yugoslavya’dan Tür-
k�ye’ye göç anlaşmasıyla gel�p 
hemen başka b�r göç anlaşmasıyla 
Almanya’ya g�tm�ş kısa sürede �k� 
göç yaşamıştı. Bu �k� göçün üstüne 
de a�les�nden ayrı, gurbet �ç�nde gur-
bet yaşıyordu. Türkçey� b�lmeden 
Almancayı öğrenm�şt�. Ekonom�k 

D�asporatürk’ün 2016 yılında 
yayımladığı, Gökhan Duman’ın 
ed�törlüğünde hazırlanan “Gö-
çüp Kalanlar” adlı k�tapta da Mus-
tafa dayımı anlatmıştım. Kısa b�r 
met�nd�. Ş�md� bütün bu aktar-
dıklarımdan sonra Mustafa dayı-
mı anlatmak �st�yorum. K� ben�m 
Almanya’ma b�raz daha yakından 
bakab�ley�m.

manya bana hep ve en çok Musta-
fa dayımı hatırlatıyor. B�lerek dev-
let değ�l ülke ded�m. Alman devle-
t�, rej�m� ben� �lg�lend�rm�yor. Ça-
ğıran devlett�, o “s�z yabancısınız” 
duygusunu h�ssett�ren de öyle 
ama bu başka b�r mesele. Ben �n-
sanların kurduğu o s�yas� yapının 
değ�l Allah’ın yarattığı o coğrafya-
nın, o �nsanların peş�ndey�m. 
Bütün o duyguları bana bu ülke ve-
r�yor. Mustafa dayımı �y�s�yle kö-
tüsüyle o ülken�n koynundan 
kara toprağa gönderm�ş olmak ve 
yaşarken onu çok az görmüş 
olmam da �şte bu gurbetç�l�ğ�n 
b�ze düşen bedel� olsa gerek.

Gurbet�n İç�ndek� Gurbetl�kler

Üç dayım da 70'lerde Kernkraftwerk B�bl�s'te �şe 
başlamış. Yan� nükleer santralde. Mustafa 
Dayım a�les�n� Nürnberg'de, ucuz ve santralden 
uzak b�r sosyal konutta bırakmış; kend�s� santra-
l�n c�varında b�r karavanda yaşamış, emekl� 
olana kadar. O karavanın b�r fotoğrafını b�le gör-
med�m. A�les�n� �k� haftada b�r göreb�lm�ş. Dayı-
mın Almanyası o karavandan �barett�. Gurbet�n 
�ç�nde köhne b�r gurbete hapsolmuştu. Refahına 
b�leğ�yle ortak olduğu ülken�n �ç�nde yoksulluğa 
mahkumdu. Santral onu yavaş yavaş yed�. 
Emekl�l�ğ�n ertes�nde kansere yen�k düşüp can-
sız beden�yle İzm�r'e geld�. İşte bu fotoğrafa ba-
kınca Mustafa Dayımın o 40 yıla yayılan tüken�-
ş�n� ama hep gülümseyen yüzünü görüyorum. 
İçer�s� gurbet, b�r adım dışarısı Almanya.

Üç dayım, �k� halam, b�r amcam, onlarca uzak ak-
rabam var Almanya'da. Bu yüzden Almanya 
ben�m g�tmed�ğ�m ama şeh�rler�n�, trafik plaka-
larını b�ld�ğ�m b�r ülke. Bütün bu kalabalık �ç�n-
de �se en çok Mustafa Dayımı sev�yorum, en çok 
ona yanıyorum. Hayatım boyunca toplam beş 
kere gördüm dayımı. Dördü tat�llerde, b�r� tabu-
tunun �ç�nde.

Göçüp Kalanlar k�tabından...

mıştı: Doğum tar�h� 30 N�san 1941 
olduğu halde pasaportunda 31 
N�san yazılıymış. Bunu yıllarca 
k�mse fark etmem�ş, b�r gün 
İzm�r’de haval�manı pol�s� amca 
bu pasaport hatalı d�yerek uyarın-
ca, bunu Alman pol�sler� değ�l sen 
fark ett�n, helal olsun dem�ş. Her-
kese o pol�s� övüyordu. Türk�ye’ye 
da�r her ayrıntı onun �ç�n b�r 
övünç ves�leyd�. Pasaportunu de-
ğ�şt�remeden de vefat ett� zaten.

Türk�ye’ye geld�ğ� nad�r dö-
nemlerde B�bl�s nükleer santra-

Ç�z�m: Ahmet Faruk Yılmaz
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olarak türlü nedenlerden dolayı �s-
ted�ğ� noktaya er�şemed�ğ� �ç�n de 
Türk�ye’ye çok zor geleb�l�yordu. 
D�ğer �k� dayımı her yaz göreb�l�yor-
ken Mustafa dayım 4 yılda b�r ge-
lecek şek�lde kend�n� planlamıştı.

Belk� de engell� kızı yolculuk 
sevm�yordu. Yemyeş�l b�r vosvos 
m�n�büsü vardı, Karşıyaka’da �se 
güzel ama neredeyse bomboş b�r 
ev�. Türk�ye onun sadece b�rkaç 
ay yaşadığı b�r ülkeyd� ama Türk 
pasaportu �le gurur duyuyordu. 
Hatta b�r gün şöyle b�r anı anlat-

l�ndek� (o atom santral� derd�) �ş-
ler�n�, Yugoslav �ş arkadaşlarını, ya-
şadığı karavanda yaptığı yemekle-
r�, Almanların �ş d�s�pl�nl�n�, 
emekl�l�k mekan�zmasını anlatır-
dı. Çernob�l olduğunda b�z�m 
a�lede B�bl�s’te de böyle b�r fac�a 
olmasın d�ye dualar ed�lm�şt�.

Her fırsatta Makedonca türkü-
ler söylerd�. Emekl� olunca Türk�-
ye’ye gelecek, ev�n�n bahçes�nde 
b�zlere z�yafetler verecekt�. 
1961’de Türkler �ç�n, 1964’de dayım 
�ç�n açılan parantez emekl�l�kle ka-
panacaktı. Çocuklar da arkadan 
gelecek, torunlar Türk�ye’de bü-
yüyecekt�. Bütün bu anlattıkları 
başka gurbetç�lerde de gördü-
ğüm temel mot�flerd�r.

Ancak böyle olmadı. 1961 pa-
rantez� başta dayım olmak üzere 
h�çb�r akrabam �ç�n kapanmadı. 
H�kaye kanunlarla, anlaşmalarla, 
Almanlara has temenn�lerle değ�l, 
�nsana has terc�hlerle, zaruretlerle 
şek�llend�. İk�nc� nes�l Almanya’da 
doğdu, Almancayı Alman g�b� ko-
nuştular, Alman g�b� düşünmeye 
başladılar. Hukuk müsaade ett�-
ğ�nde Almanya vatandaşlığını se-
çenler oldu. 1913’te tanımlanmış 
kan temell� Alman/Almanya va-
tandaşlığının 2000’lerde değ�şt�-
ğ�n� hep�m�z b�l�yoruz. Göçmen-
ler Almanya’nın bazı yasalarını ve 
temel�n� de demokrat�kleşt�rd�ler.

Yen�den dayımın yarım kalan 
ve a�les�nce tamamlanan h�kaye-
s�ne döney�m. 1961’den bugüne 
geçen 60 yılın sonucuna geley�m. 
Almanya artık acı vatan değ�l ana-
vatan. Türk�ye artık anavatan 
değ�l, b�r ömür boyunca belk� beş 
altı kere z�yaret ed�lecek b�r uzak 
ülke. Sosyal medya hesaplarının 
profil�nde b�r bayrak �konu. Türk-

Mustafa dayımın evlatlarında, 
torunlarında ş�md�den gördü-
ğüm yen� h�br�t kültür, kend� ta-
r�hsel kaderler�nden ötürü çok 
çabuk oluşmuştu. Kemal Tah�r’�n 
ded�ğ� g�b� tar�h akıyor. Herkes�n 
tar�h� hızlı ya da yavaş b�r şek�lde 
�ler�ye doğru akıyor. Herkes bu 
yen� h�br�t kültürde buluşacak. 
Ağıt yakmak veya övmek �ç�n yaz-
mıyorum bu satırları. 1961 anlaş-
ması çoktan bas�t b�r uluslararası 
emek anlaşmasının ötes�ne geç-
m�şt�. Bundan belk� yüz yıl sonra 
sosyal ve s�yaset b�l�mc�ler �ç�n 
bambaşka b�r anlam �fade edecek. 
Avrupa’yı değ�şt�rmese b�le dö-
nüştüren büyük b�r kültürün se-
beb-� mevcud�yet� olarak anıla-
cak. 1961 parantez� belk� de h�ç ka-
panmayacak.

çe �se Türk telev�zyonlarından öğ-
ren�len �k�nc� anad�l. Kültürel re-
feranslar, kültürel semboller hep 
Almanya temell�.

Türk�ye �le bağ kuramadan ge-
l�nen Almanya’nın, �nsanları ge-
t�rd�ğ� nokta bu oldu. Anado-
lu’dan kopup gelen m�lyonların 
�se elbette h�kayes� çok farklı. D�-
ren�ş alanları daha fazla. Pek�, d�-
aspora b�l�nc�nden gelen bu d�re-
n�ş noktaları daha kaç nes�l bu mu-
kavemet� göstereb�lecek? Çok 
değ�l belk� b�rkaç nes�l sonra kül-
türel Türkler, Almanya bütünlü-
ğünün tam entegre üyeler� ola-
caklar ama �şte o Türklük, Porte-
k�zl�l�k, Araplık, Sırplık b�r yerler-
de hep su yüzüne çıkacak. Tar�h 
ve �nsanlık bugünkü genel tablo-
dan da farklı yepyen� b�r h�br�t kül-
tür �le tanışacak.

Mustafa dayım yaşadığı hayat-
la b�ld�ğ�m bütün gurbetç�ler�n 
özet� g�b�yd�. Max Fr�sch’�n o ünlü 
sözündek� g�b�yd� �şte: İşgücü ça-
ğırmışlardı ama gelenler �nsandı.

Eş�, üç oğlu ve b�r kızı �le ayrı şe-
h�rlerde yaşamıştı. İk� kardeş� Hep-
penhe�m ve Fürth g�b� B�bl�s’e 
yakın yerlerde yaşarken Mustafa 
dayım Nürnberg’de kalakalmıştı. 
60’ların başında 20’l� yaşlarda b�r 
del�kanlı olarak Yugoslavya’dan Tür-
k�ye’ye göç anlaşmasıyla gel�p 
hemen başka b�r göç anlaşmasıyla 
Almanya’ya g�tm�ş kısa sürede �k� 
göç yaşamıştı. Bu �k� göçün üstüne 
de a�les�nden ayrı, gurbet �ç�nde gur-
bet yaşıyordu. Türkçey� b�lmeden 
Almancayı öğrenm�şt�. Ekonom�k 

D�asporatürk’ün 2016 yılında 
yayımladığı, Gökhan Duman’ın 
ed�törlüğünde hazırlanan “Gö-
çüp Kalanlar” adlı k�tapta da Mus-
tafa dayımı anlatmıştım. Kısa b�r 
met�nd�. Ş�md� bütün bu aktar-
dıklarımdan sonra Mustafa dayı-
mı anlatmak �st�yorum. K� ben�m 
Almanya’ma b�raz daha yakından 
bakab�ley�m.

manya bana hep ve en çok Musta-
fa dayımı hatırlatıyor. B�lerek dev-
let değ�l ülke ded�m. Alman devle-
t�, rej�m� ben� �lg�lend�rm�yor. Ça-
ğıran devlett�, o “s�z yabancısınız” 
duygusunu h�ssett�ren de öyle 
ama bu başka b�r mesele. Ben �n-
sanların kurduğu o s�yas� yapının 
değ�l Allah’ın yarattığı o coğrafya-
nın, o �nsanların peş�ndey�m. 
Bütün o duyguları bana bu ülke ve-
r�yor. Mustafa dayımı �y�s�yle kö-
tüsüyle o ülken�n koynundan 
kara toprağa gönderm�ş olmak ve 
yaşarken onu çok az görmüş 
olmam da �şte bu gurbetç�l�ğ�n 
b�ze düşen bedel� olsa gerek.

Gurbet�n İç�ndek� Gurbetl�kler

Üç dayım da 70'lerde Kernkraftwerk B�bl�s'te �şe 
başlamış. Yan� nükleer santralde. Mustafa 
Dayım a�les�n� Nürnberg'de, ucuz ve santralden 
uzak b�r sosyal konutta bırakmış; kend�s� santra-
l�n c�varında b�r karavanda yaşamış, emekl� 
olana kadar. O karavanın b�r fotoğrafını b�le gör-
med�m. A�les�n� �k� haftada b�r göreb�lm�ş. Dayı-
mın Almanyası o karavandan �barett�. Gurbet�n 
�ç�nde köhne b�r gurbete hapsolmuştu. Refahına 
b�leğ�yle ortak olduğu ülken�n �ç�nde yoksulluğa 
mahkumdu. Santral onu yavaş yavaş yed�. 
Emekl�l�ğ�n ertes�nde kansere yen�k düşüp can-
sız beden�yle İzm�r'e geld�. İşte bu fotoğrafa ba-
kınca Mustafa Dayımın o 40 yıla yayılan tüken�-
ş�n� ama hep gülümseyen yüzünü görüyorum. 
İçer�s� gurbet, b�r adım dışarısı Almanya.

Üç dayım, �k� halam, b�r amcam, onlarca uzak ak-
rabam var Almanya'da. Bu yüzden Almanya 
ben�m g�tmed�ğ�m ama şeh�rler�n�, trafik plaka-
larını b�ld�ğ�m b�r ülke. Bütün bu kalabalık �ç�n-
de �se en çok Mustafa Dayımı sev�yorum, en çok 
ona yanıyorum. Hayatım boyunca toplam beş 
kere gördüm dayımı. Dördü tat�llerde, b�r� tabu-
tunun �ç�nde.

Göçüp Kalanlar k�tabından...

mıştı: Doğum tar�h� 30 N�san 1941 
olduğu halde pasaportunda 31 
N�san yazılıymış. Bunu yıllarca 
k�mse fark etmem�ş, b�r gün 
İzm�r’de haval�manı pol�s� amca 
bu pasaport hatalı d�yerek uyarın-
ca, bunu Alman pol�sler� değ�l sen 
fark ett�n, helal olsun dem�ş. Her-
kese o pol�s� övüyordu. Türk�ye’ye 
da�r her ayrıntı onun �ç�n b�r 
övünç ves�leyd�. Pasaportunu de-
ğ�şt�remeden de vefat ett� zaten.

Türk�ye’ye geld�ğ� nad�r dö-
nemlerde B�bl�s nükleer santra-

Ç�z�m: Ahmet Faruk Yılmaz
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Mukadd�me
D�kenl� tellerle berk�t�lm�ş sı-

nırların hırsla kullanıldığı 20. yüz-
yılda devletler d�kenl� teller� ve du-
varları kullanmayı öyle çok sevd� 
k� bazen kantarın topuzu kaçtı ve 
koca şeh�rler b�r terz� makası us-
talığıyla �k�ye bölündü. Spree 
Nehr�’n�n �k� yakasına kurulmuş 
Berl�n, aynı yüzyıl �ç�nde yaşadığı 
�k� travmanın ardından böyle bö-
lünmüştü �şte. Duvarın her �k� ya-
kasında kend� dünya görüşler�yle 
böbürlenen ve d�ğer yakayı tahk�r 
edenler, neredeyse yarım asır 
şehr� b�r kağıt parçası g�b� böl-
mekte b�r be�s görmed�ler. 1940’lı 
yıllarda Naz�zm hastalığından 
kurtulmaya çalışan ve bu hastalı-
ğın tedav�s� �ç�n müttefikler tara-
fından oldukça yıpranan Alman-
ya’nın, Berl�n’� ve bütün ülkey� tek-
rar bayındır hale get�rmes� �m-
kansız b�r görevd�.

Ancak Almanya’nın her b�r ka-
rışını botlarıyla ezm�ş müttefikler 
�ç�n küskün ve fak�r b�r Almanya, 
B�r�nc� Dünya Savaşı sonrasında 
alınan ders henüz hâlâ akıllarday-
ken, barışçıl b�r Avrupa �ç�n tehd�t 
barındırıyordu. Bu nedenle yıkı-
lan altyapı ve üstyapı Marshall yar-
dımlarıyla �hya ed�lecek ve Alman 
savaş mak�nes�nde öğütülen m�l-
yonlarca Alman’ın yer�ne güney 
Avrupa’dan �şç�ler get�r�lecekt�. 
Bu noktadan sonra Türk�ye’den Al-
manya’ya on yıllar �ç�nde akan 
Türkler, kend� kültürler�n� Alman-
ya’ya get�recek ve hâlâ devam 
eden, 4. nesle ulaşmış b�r h�kâyey� 
yazmaya başlayacaklardı.

B�ttab� h�kâyen�n kahramanla-
rı kadar h�kâyen�n nerede geçt�ğ� 
de öneml�d�r. Coğrafya, devlet po-
l�t�kalarına olduğu kadar �nsan ha-
yatına da s�rayet eder. İnsan me-
kânı; mekân da �nsanı değ�şt�r�r ve 
dönüştürür. Yolu Berl�n’e düşen 
Türkler �ç�n bu mekân Kreuz-
berg’d�r. Aslında Kreuzberg, 19. 
yüzyılda Avrupa’yı vuran sanay�-
leşme hareket�nden önce hayl� kır-
sal b�r yerd�r. Ancak sanay�leşme-
n�n yarattığı �şç� sınıfının barın-
ma �ht�yacı �ç�n hızlı b�r dönüşü-
me g�rm�ş ve 20. yüzyıl başında 
Berl�n’�n alan olarak en küçük �l-
çes�yken barındırdığı 400.000 nü-
fusu �le en kalabalık �lçes� olmuş-
tur. İk�nc� Dünya Savaşı önces�n-
de bugünkü “Fraenkelufer 10 – 16” 
adres�nde bulunan s�nagog, Kre-
uzberg’� Aşkenaz� Yahud�ler� �ç�n 
merkez konumuna get�rm�şt�. 
Ancak Kr�stal Gece, bu s�nagogun 
ve bölgede yaşayan Yahud�ler�n 
sonunu get�rd�. İk�nc� Dünya Sa-
vaşı’nda toplama kamplarına sü-
rülen bu Yahud�ler�n evler� etn�k 
Almanlara ver�lm�ş ve tar�h�n akı-
şında daha sonra da görüleceğ� 
üzere Kreuzberg Almanlaştırıl-
maya çalışılmıştı. Amer�kalılar ta-
rafından bombalanan Kreuzberg, 
tarumar ed�len Almanya’nın 
makus kader�nden kaçamamış, sa-
vaşın sonunda harabeye dön-
müştü.

Savaş, Berl�n �ç�n farklı b�r h�-
kayed�r. Tüm Avrupa kend� �ç�nde 
veya ham�ler� ABD ya da Sovyetler 
B�rl�ğ� sayes�nde kalkınmaya çalı-
şırken Berl�n, ortadan �k�ye ayrıl-
manın verd�ğ� yen� düzene alış-

Mekânın Hafızası makla boğuşuyordu. 1961 yılında 
�nşa ed�len Berl�n Duvarı, esasen 
doğudan batıya kaçışları engelle-
mek �ç�n Demokrat�k Almanya �n�-
s�yat�fiyle oluşturulmuştu. Sonuç 
olarak Kreuzberg b�r yanda Spree 
Nehr� d�ğer yanda Berl�n duvarına 
komşu b�r sınır bölges� hal�ne gel-
m�şt�. Bu durum, bölgedek� altya-
pı yatırımlarını hayl� azaltmış ve 
savaş sonrası yen�den �nşanın Kre-
uzberg’e uğramasını hayl� gec�k-
t�rm�şt�. Bu ortamda, Almanya’ya 
geç�c� şek�lde gelen, tek amaçları 
kısa süre çalışıp memleketler�ne 
dönmek olan Türk �şç�ler�n barın-
ma �ht�yacı �ç�n Kreuzberg’� seç-
meler�ne şaşmamak gerek. Geç-
m�şten bugüne kadar �şç� sınıfı-
nın terc�h� olan Kreuzberg, b�r kez 
daha göçmen endüstr� �şç�ler�ne 
ev olmuştu.

B�r Hayalet
Almanya’da Dolaşan

Almanya’dak� Türkler�n serü-
ven�n�, ülken�n ekonom�k duru-
munu göz önüne almadan değer-
lend�rmek, kadrajı bulanıklaştıra-
b�l�r. Daha önce de vurgulandığı 
g�b�, Türkler�n ve d�ğer Güney Av-
rupalıların Almanya’ya gelmes�, yı-
kılmış b�r ekonom�n�n küller�n-
den doğması �ç�n gereken �ş gücü-
nü tamamlamak �ç�nd�r. Ancak 
1970’l� yıllarda bu tablo değ�şme-
ye başladı. Başlangıçta Alman-
ya’ya geç�c� b�r sürel�ğ�ne gelen �ş-
ç�ler�n Almanya’dak� kazançlarıy-
la ger� dönecekler� düşünülürken, 
on yıl sonra oluşan manzara fark-
lıydı. İşç�ler kazandıkları madd� ka-
zançları ülkeler�ne götürürken ül-
keler�ndek� kültürü de Alman-
ya’ya taşıyordu. Bu kültürel değ�-

Almanya’da dolanan geçm�ş�n 

hayalet�, geçm�ş�nden farklı ola-

rak kend�s�yle mücadele eden kar-

şıt görüşlü çeteler�n de ortaya çık-

masıyla sonuçlandı. 3. Re�ch’tan 

farklı olarak, Batı Alman hükü-

metler�n�n katı ırkçılık karşıtı du-

ruşu, Neonaz� yapılanmalarını 

yer altına �tm�ş ve bu aşamadan �t�-

baren faş�zm �le ant� faş�zm kav-

gası sokaklarda gerçekleşmeye 

başlamıştır. Kreuzberg, sah�p ol-

duğu yabancı nüfus sayes�nde 

hem Neonaz�ler�n hedefi olmuş 

hem de faş�zm karşıtı mücadele-

de öneml� b�r nokta olarak öne çık-

mıştır. Türkler tarafından kurulan 

ancak yabancı üyeler� de bulunan 

36 Boys, Kreuzberg’�n b�r ürünü 

olarak bahsed�lmeye değerd�r.

36 Boys
Unutmamak gerek�r k� Alman-

ya’dak� Türkler�n h�kayes� aynı za-
manda arada kalmışlığın h�kaye-
s�d�r. B�r tarafta gözünü memle-
ketten ayırmayan, acı vatan Al-

ş�m Berl�n’�n Kreuzberg’� ya da 
Köln’ün Neukölln’ü g�b� kozmo-
pol�t mekânlarda daha fazla h�s-
sed�lm�şt�. Sonuç, Avrupa’nın ve 
özell�kle Almanya’nın geçm�şte 
fazlasıyla başını ağrıtan ırkçılıktı. 
İk�nc� Dünya Savaşı’nda Yahud�le-
r� düşmanlaştırarak kullanılan 
�şgal söylem�, bu sefer Türkler üze-
r�nden yen�den d�le get�r�lmeye 
başlanmıştı. “Ülken�n kaynakları-
nı kaçıran, kültürü sulandıran 
Türkler”, Neonaz� gruplarının he-
defi olmuştu. Sol�ngen Fac�ası, 
yükselen ırkçılığın dışavurumu 
olarak bugün b�le hafızalardak� ye-
r�n� korumaktadır.

manya’da d�ş�nden tırnağından ar-
tırdıklarıyla Türk�ye’ye dönmek �s-
teyen Türkler, g�derek Alman-
ya’nın sosyal ve ekonom�k çevre-
s�ne daha da bağlı hale geld�ler. Bu 
durum kes�n dönüş fikr�n� sön-
dürmed�, sadece uzak ve bel�rs�z 
b�r tar�he öteled�. Hal�yle 2. nes�l 
göçmen çocuklar, ger� dönüş m�t� 
fazlasıyla parlakken Almanya’ya 
uyum sağlamak zorunda kaldılar. 
Bu uyum, Berl�n Duvarı’nı kend�-
ler�ne oyuncak etm�ş gençler �ç�n 
hayl� zorluydu ve Naz�zm bu 
uyum sürec�n� daha da zora soku-
yordu. 36 Boys, bu uyumsuz ço-
cukların h�kayes�nden mürekkep-
t�r. Bulundukları bölgelerde Türk 
nüfusa sataşan dazlakları engelle-
mek �ç�n kurulmuş ve devamında 
rap müz�k �le �ç �çe büyümüştür. 
Kurulduğu 1980’l� yılların sonun-
dan lağved�ld�ğ� 90’ların ortasına 
kadar Amer�kanvar� çete savaşla-
rının aktörler�nden b�r� olan grup, 
bugün dah� adından söz ett�r-
mekte ve Almanya’dak� Türkler�n 
h�kayes�nde apayrı b�r merhale 
olarak durmaktadır.

Bugünün Kreuzberg’�
Kreuzberg artık geçm�ş�n 

kenar mahalles� değ�l. Esk�den B�-
r�nc� Dünya’nın en �ler� karakolu, 
komün�zm�n kapı komşusu olan 
bölge, Berl�n Duvarı’nın yıkılması-
na müteak�p aldığı yatırımlarla 
bambaşka b�r yer oldu. Esk�den ol-
duğu g�b� kozmopol�t b�r yer olan 
Kreuzberg, Spree Nehr�’n�n kena-
rında, 36 posta koduyla �lelebet 
nefes alıp verecek.
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Mukadd�me
D�kenl� tellerle berk�t�lm�ş sı-

nırların hırsla kullanıldığı 20. yüz-
yılda devletler d�kenl� teller� ve du-
varları kullanmayı öyle çok sevd� 
k� bazen kantarın topuzu kaçtı ve 
koca şeh�rler b�r terz� makası us-
talığıyla �k�ye bölündü. Spree 
Nehr�’n�n �k� yakasına kurulmuş 
Berl�n, aynı yüzyıl �ç�nde yaşadığı 
�k� travmanın ardından böyle bö-
lünmüştü �şte. Duvarın her �k� ya-
kasında kend� dünya görüşler�yle 
böbürlenen ve d�ğer yakayı tahk�r 
edenler, neredeyse yarım asır 
şehr� b�r kağıt parçası g�b� böl-
mekte b�r be�s görmed�ler. 1940’lı 
yıllarda Naz�zm hastalığından 
kurtulmaya çalışan ve bu hastalı-
ğın tedav�s� �ç�n müttefikler tara-
fından oldukça yıpranan Alman-
ya’nın, Berl�n’� ve bütün ülkey� tek-
rar bayındır hale get�rmes� �m-
kansız b�r görevd�.

Ancak Almanya’nın her b�r ka-
rışını botlarıyla ezm�ş müttefikler 
�ç�n küskün ve fak�r b�r Almanya, 
B�r�nc� Dünya Savaşı sonrasında 
alınan ders henüz hâlâ akıllarday-
ken, barışçıl b�r Avrupa �ç�n tehd�t 
barındırıyordu. Bu nedenle yıkı-
lan altyapı ve üstyapı Marshall yar-
dımlarıyla �hya ed�lecek ve Alman 
savaş mak�nes�nde öğütülen m�l-
yonlarca Alman’ın yer�ne güney 
Avrupa’dan �şç�ler get�r�lecekt�. 
Bu noktadan sonra Türk�ye’den Al-
manya’ya on yıllar �ç�nde akan 
Türkler, kend� kültürler�n� Alman-
ya’ya get�recek ve hâlâ devam 
eden, 4. nesle ulaşmış b�r h�kâyey� 
yazmaya başlayacaklardı.

B�ttab� h�kâyen�n kahramanla-
rı kadar h�kâyen�n nerede geçt�ğ� 
de öneml�d�r. Coğrafya, devlet po-
l�t�kalarına olduğu kadar �nsan ha-
yatına da s�rayet eder. İnsan me-
kânı; mekân da �nsanı değ�şt�r�r ve 
dönüştürür. Yolu Berl�n’e düşen 
Türkler �ç�n bu mekân Kreuz-
berg’d�r. Aslında Kreuzberg, 19. 
yüzyılda Avrupa’yı vuran sanay�-
leşme hareket�nden önce hayl� kır-
sal b�r yerd�r. Ancak sanay�leşme-
n�n yarattığı �şç� sınıfının barın-
ma �ht�yacı �ç�n hızlı b�r dönüşü-
me g�rm�ş ve 20. yüzyıl başında 
Berl�n’�n alan olarak en küçük �l-
çes�yken barındırdığı 400.000 nü-
fusu �le en kalabalık �lçes� olmuş-
tur. İk�nc� Dünya Savaşı önces�n-
de bugünkü “Fraenkelufer 10 – 16” 
adres�nde bulunan s�nagog, Kre-
uzberg’� Aşkenaz� Yahud�ler� �ç�n 
merkez konumuna get�rm�şt�. 
Ancak Kr�stal Gece, bu s�nagogun 
ve bölgede yaşayan Yahud�ler�n 
sonunu get�rd�. İk�nc� Dünya Sa-
vaşı’nda toplama kamplarına sü-
rülen bu Yahud�ler�n evler� etn�k 
Almanlara ver�lm�ş ve tar�h�n akı-
şında daha sonra da görüleceğ� 
üzere Kreuzberg Almanlaştırıl-
maya çalışılmıştı. Amer�kalılar ta-
rafından bombalanan Kreuzberg, 
tarumar ed�len Almanya’nın 
makus kader�nden kaçamamış, sa-
vaşın sonunda harabeye dön-
müştü.

Savaş, Berl�n �ç�n farklı b�r h�-
kayed�r. Tüm Avrupa kend� �ç�nde 
veya ham�ler� ABD ya da Sovyetler 
B�rl�ğ� sayes�nde kalkınmaya çalı-
şırken Berl�n, ortadan �k�ye ayrıl-
manın verd�ğ� yen� düzene alış-

Mekânın Hafızası makla boğuşuyordu. 1961 yılında 
�nşa ed�len Berl�n Duvarı, esasen 
doğudan batıya kaçışları engelle-
mek �ç�n Demokrat�k Almanya �n�-
s�yat�fiyle oluşturulmuştu. Sonuç 
olarak Kreuzberg b�r yanda Spree 
Nehr� d�ğer yanda Berl�n duvarına 
komşu b�r sınır bölges� hal�ne gel-
m�şt�. Bu durum, bölgedek� altya-
pı yatırımlarını hayl� azaltmış ve 
savaş sonrası yen�den �nşanın Kre-
uzberg’e uğramasını hayl� gec�k-
t�rm�şt�. Bu ortamda, Almanya’ya 
geç�c� şek�lde gelen, tek amaçları 
kısa süre çalışıp memleketler�ne 
dönmek olan Türk �şç�ler�n barın-
ma �ht�yacı �ç�n Kreuzberg’� seç-
meler�ne şaşmamak gerek. Geç-
m�şten bugüne kadar �şç� sınıfı-
nın terc�h� olan Kreuzberg, b�r kez 
daha göçmen endüstr� �şç�ler�ne 
ev olmuştu.

B�r Hayalet
Almanya’da Dolaşan

Almanya’dak� Türkler�n serü-
ven�n�, ülken�n ekonom�k duru-
munu göz önüne almadan değer-
lend�rmek, kadrajı bulanıklaştıra-
b�l�r. Daha önce de vurgulandığı 
g�b�, Türkler�n ve d�ğer Güney Av-
rupalıların Almanya’ya gelmes�, yı-
kılmış b�r ekonom�n�n küller�n-
den doğması �ç�n gereken �ş gücü-
nü tamamlamak �ç�nd�r. Ancak 
1970’l� yıllarda bu tablo değ�şme-
ye başladı. Başlangıçta Alman-
ya’ya geç�c� b�r sürel�ğ�ne gelen �ş-
ç�ler�n Almanya’dak� kazançlarıy-
la ger� dönecekler� düşünülürken, 
on yıl sonra oluşan manzara fark-
lıydı. İşç�ler kazandıkları madd� ka-
zançları ülkeler�ne götürürken ül-
keler�ndek� kültürü de Alman-
ya’ya taşıyordu. Bu kültürel değ�-
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duğu yabancı nüfus sayes�nde 

hem Neonaz�ler�n hedefi olmuş 

hem de faş�zm karşıtı mücadele-

de öneml� b�r nokta olarak öne çık-

mıştır. Türkler tarafından kurulan 

ancak yabancı üyeler� de bulunan 

36 Boys, Kreuzberg’�n b�r ürünü 

olarak bahsed�lmeye değerd�r.

36 Boys
Unutmamak gerek�r k� Alman-

ya’dak� Türkler�n h�kayes� aynı za-
manda arada kalmışlığın h�kaye-
s�d�r. B�r tarafta gözünü memle-
ketten ayırmayan, acı vatan Al-

ş�m Berl�n’�n Kreuzberg’� ya da 
Köln’ün Neukölln’ü g�b� kozmo-
pol�t mekânlarda daha fazla h�s-
sed�lm�şt�. Sonuç, Avrupa’nın ve 
özell�kle Almanya’nın geçm�şte 
fazlasıyla başını ağrıtan ırkçılıktı. 
İk�nc� Dünya Savaşı’nda Yahud�le-
r� düşmanlaştırarak kullanılan 
�şgal söylem�, bu sefer Türkler üze-
r�nden yen�den d�le get�r�lmeye 
başlanmıştı. “Ülken�n kaynakları-
nı kaçıran, kültürü sulandıran 
Türkler”, Neonaz� gruplarının he-
defi olmuştu. Sol�ngen Fac�ası, 
yükselen ırkçılığın dışavurumu 
olarak bugün b�le hafızalardak� ye-
r�n� korumaktadır.

manya’da d�ş�nden tırnağından ar-
tırdıklarıyla Türk�ye’ye dönmek �s-
teyen Türkler, g�derek Alman-
ya’nın sosyal ve ekonom�k çevre-
s�ne daha da bağlı hale geld�ler. Bu 
durum kes�n dönüş fikr�n� sön-
dürmed�, sadece uzak ve bel�rs�z 
b�r tar�he öteled�. Hal�yle 2. nes�l 
göçmen çocuklar, ger� dönüş m�t� 
fazlasıyla parlakken Almanya’ya 
uyum sağlamak zorunda kaldılar. 
Bu uyum, Berl�n Duvarı’nı kend�-
ler�ne oyuncak etm�ş gençler �ç�n 
hayl� zorluydu ve Naz�zm bu 
uyum sürec�n� daha da zora soku-
yordu. 36 Boys, bu uyumsuz ço-
cukların h�kayes�nden mürekkep-
t�r. Bulundukları bölgelerde Türk 
nüfusa sataşan dazlakları engelle-
mek �ç�n kurulmuş ve devamında 
rap müz�k �le �ç �çe büyümüştür. 
Kurulduğu 1980’l� yılların sonun-
dan lağved�ld�ğ� 90’ların ortasına 
kadar Amer�kanvar� çete savaşla-
rının aktörler�nden b�r� olan grup, 
bugün dah� adından söz ett�r-
mekte ve Almanya’dak� Türkler�n 
h�kayes�nde apayrı b�r merhale 
olarak durmaktadır.

Bugünün Kreuzberg’�
Kreuzberg artık geçm�ş�n 

kenar mahalles� değ�l. Esk�den B�-
r�nc� Dünya’nın en �ler� karakolu, 
komün�zm�n kapı komşusu olan 
bölge, Berl�n Duvarı’nın yıkılması-
na müteak�p aldığı yatırımlarla 
bambaşka b�r yer oldu. Esk�den ol-
duğu g�b� kozmopol�t b�r yer olan 
Kreuzberg, Spree Nehr�’n�n kena-
rında, 36 posta koduyla �lelebet 
nefes alıp verecek.
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Müslüman Kalarak
Almanyalı Olmak

rumda çoğunluk toplum olarak 
n�teleneb�lecek Hr�st�yan top-
lumla �l�şk�ler, bunun nasıl b�r top-
lumsal değ�ş�me yol açacağı ve 
Müslümanların nasıl b�r �st�ka-
met �zlemeler� gerekt�ğ� g�b� 
temel meseleler ortaya çıkmakta-
dır. Yarım asrı aşan b�r tar�he 
sah�p, Almanya’da artık toplu-
mun b�r parçası olmaya başlamış 
Müslümanlar, varlıklarını �dame 
ett�rme ve gelecekler�n� �nşa etme 
çabası �ç�nded�rler. Ortaya çıkan 
toplumsal talep ve ger�l�mler, �lg�-
l� ülkeler�n İslam ve Müslüman-
larla �lg�l� uzun vadel� pol�t�kalar 
gel�şt�rmeler�ne ves�le olurken, 
Müslüman toplumu da gel�şen 

Yazının başlığı İsma�l Kara ho-
canın “Müslüman Kalarak Avru-
palı Olmak” �s�ml� k�tabından 
mülhemd�r. Söz konusu k�tapta 
b�r bütün olarak Türk�ye’n�n Av-
rupalı olması bahs�n�n daha çok 
fikrî arka planı tartışılırken, bu 
kısa yazıda b�z ekser�yet�n� Türk�-
ye kökenl�ler�n tems�l ett�ğ�, belk� 
de benzer b�r h�kâyen�n daha çok 
olgu ve olaylar düzey�nde Avru-
pa’nın tam merkez�nde b�r parça-
sı olan Almanya’dak� Müslüman-
ları ele almaya çalışacağız. Al-
manya’da sayıları sürekl� artan ve 
toplumun her alanında görünür 
hale gelen b�r Müslüman nüfusu-
nun olduğu b�r hak�katt�r. Bu du-

Fotoğraf: AA/Omar Marques
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olgu ve olaylar düzey�nde Avru-
pa’nın tam merkez�nde b�r parça-
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yen� şartların meydan okumaları-
nı hesaba katan b�r anlayışla hare-
kete sevk etmekted�r. Almanya’da 
İslam ve Müslümanlar etrafında 
yaşanan gel�şmeler, ülkede yaşa-
yan Müslümanların, bunun da 
büyük yekununu oluşturan Tür-
k�ye kökenl� Müslümanların alt-
mış yılda geld�kler� noktayı, gele-
ceğe da�r öngörüler�n� ve farkın-
dalıklarını öneml� kılmaktadır.

Öncel�kle, genel manzarayı gör-
mek adına Alman toplumu ve dev-
let�n�n d�n perspekt�finden özet 
b�r resm�n� ortaya koymak gerek�r. 
Almanya nüfusunun d�n� mensu-
b�yet� büyük ölçüde Hr�st�yan’dır. 
Bunların da çoğunluğu Katol�k ve 
Protestanlardan oluşmaktadır. Fe-
deral Almanya Cumhur�yet�’nde 
d�n ve devlet �l�şk�ler� Alman Ana-
yasası’nın, “Almanya’da devlet 
d�n� yoktur”, “D�n� cemaatler oluş-
turma özgürlüğü korunmuştur”, 
“D�n� cemaatler�n, faal�yetler�n� 
yürürlüktek� yasalar çerçeves�nde 
kend� başlarına yönetmeler� ge-
rekmekted�r” �lkeler� üzer�ne b�na 
ed�lm�şt�r. En büyük d�n� cemaat-
ler olarak Katol�k ve Protestan K�l�-
seler�; �badet yerler� olarak k�l�se-
ler�, farklı düzeylerde resm� okul-
ları, hastaneler� g�b� kurumsal ya-
pıları �le toplumsal yaşamın da 
merkez�nde bulunmaktadır. Buna 
göre, topluma sunulan eğ�t�m, sağ-
lık vb. h�zmetler �ç�n devlet ku-
rumları el�yle k�l�se adına verg�le-
r�n toplanması ve bununla söz ko-
nusu faal�yetler�n finansmanının 
sağlanması g�b� konular da dah�l 
olmak üzere, gen�ş �ş b�rl�kler� bu-
lunmaktadır. Bunun dışında, 
kamu tüzel k�ş�l�ğ� vasfıyla başka 
d�nlere a�t d�n� cemaatler de ta-
nınmıştır. Bu cemaatler d�nler�n� 
yaşama ve yaşatma konularında 
devletle �ş b�rl�ğ� yapab�lmekted�r. 

Müslüman Varlığı
Bu noktada, Almanya’da Müs-

lüman varlığının genel b�r görü-
nümünü ortaya koymak faydalı 
olacaktır. Geçm�ş asırlara g�d�ld�-
ğ�nde V�yana Kuşatması sonrası 
Almanya topraklarına gönder�len 
bazı Osmanlı es�rler� mevcuttur. 
Bunlardan bazıları bugünkü Han-
nover’de mezarları olan Osmanlı 
askerler�d�r. Y�ne benzer şek�lde 
18. yy’da Osmanlı-Rus savaşları 
sonrasında es�r düşen askerler�n 
Prusya kralının h�zmet�nde bu-
lundukları ve bu k�ş�lere �badet ya-
pab�lmeler� �ç�n mekânlar tahs�s 
ed�ld�ğ� kayıtlarda geçmekted�r. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ber-
l�n Sefir� Al� Az�z Efend� 1798 yılın-
da Berl�n’de vefat etm�ş ve orada 
defned�lm�şt�r. Kabr� daha sonra 
�lk defned�ld�ğ� yerden alınarak 
1866 yılında kurulan ve çok sonra-
ları �se Berl�n Türk Şeh�tl�ğ� adını 
alan mezarlığa nakled�lm�şt�r. B�-
r�nc� Dünya Savaşı’nda müttefikl�-
ğ�m�z sayes�nde Almanya �le 
yakın münasebetler�m�z�n oldu-
ğu b�l�nmekted�r. N�hayet İk�nc� 
Dünya Savaşı sonrasında oluşan 
yen� şartlar çok farklı b�r düzen 
meydana get�rm�ş; yen�len Al-
manya’nın Marshall yardımları 
sonrası ekonom�k atılımını sağla-
yacak �nsan kaynağını yurt dışın-
da araması �le Türk�ye (1961), Fas 
(1963) Tunus (1965) ve esk� Yugos-
lavya’dan (1968) Almanya’ya ço-
ğunluğu Müslüman olan m�safir 

Bununla beraber, Almanya’da d�n 
etrafındak� çalışmalar kamu �ş b�r-
l�ğ�nde olmak zorunda değ�ld�r. 
S�v�l alanda, dernek statüsü �le �ba-
dethaneler, d�n� faal�yetler yapıl-
maktadır. Müslümanlar da büyük 
ölçüde faal�yetler�n� bu çerçevede 
yürütmekted�rler.

Almanya’dak�

�şç�ler gelmeye başlamıştır. 1973 yı-
lında �şç� alımının durdurulma-
sından sonra �şç�ler a�leler�n� de 
Almanya’ya get�rerek kalıcı olma-
ya başlamışlardır. Bunun yanı 
sıra, s�yas� nedenlerle ya da savaş-
lardan dolayı Lübnan, İran, Afga-
n�stan, Bosna Hersek ve Koso-
va’dan Almanya’ya göçler olmuş; 
Müslüman olan bu topluluklar da 
Almanya’da büyük ölçüde kalıcı ol-
muşlardır. Yakın zamanlarda �se 
Sur�ye İç Savaşı’nın başladığı 2011 
yılından bu yana Almanya’ya b�r 
m�lyona yakın Sur�yel�n�n geld�ğ� 
�stat�st�klerde yer almaktadır. İlk 
m�safir �şç�ler�n gelmes�nden bu 
yana altmış yıl geçm�ş bulunmak-
tadır. Bu süre zarfında Sovyetler�n 
parçalanması, Avrupa B�rl�ğ�’n�n 
geld�ğ� nokta, 2001 sonrası Müslü-
man ülkelerde olan had�seler ve 
k�tlesel göçler göz önüne alındı-
ğında Almanya’nın da İslam ve 
Müslümanlar �le �l�şk�ler� çok 
yönlü gel�şmeler gösterm�ş ve gös-
termeye devam etmekted�r, den�-
leb�l�r. Bugün Almanya’nın İslam 
ve Müslümanlarla �l�şk�s� kısaca 
özetled�ğ�m�z bu arka plan üze-
r�nde durmaktadır. Demografik 
açısından �se, Almanya nüfusu 84 
m�lyon c�varındadır. Bunların 
�ç�nde Alman vatandaşı olanların 
sayısı 73 m�lyon, yabancı b�r ülke-
n�n vatandaşı olanların sayısı �se 
10 m�lyonu aşkındır. Bununla be-
raber Almanya ya da başka ülke va-
tandaşlığından bağımsız olarak 
ülkedek� göçmen kökenl� �nsan sa-
yısının 20 m�lyonu aştığı ve bun-
ların beş m�lyondan fazlasının 
Müslüman ülkelerden geld�ğ� b�-
l�nmekted�r. Bunların arasında 
Türk vatandaşı, ç�fte vatandaş ya 
da Almanya vatandaşı olan Türk�-
ye kökenl� k�ş�ler�n sayısı 3 m�lyo-
nu aşkındır. Tüm nüfus göz 
önüne alındığında, Müslümanla-

rın Almanya’dak� oranı yüzde 6 c�-
varındadır. Nüfus artışı hesapla-
maları 2050 yılına kadar Alman-
ya’da Müslümanların sayısının 
sek�z �la dokuz m�lyona yaklaşa-
cağını öngörmekted�r.

Müslümanların Yapısı
Almanya’da Müslümanların, 

�ç�nde yaşadıkları toplumda k�m-
l�k, kültür ve a�d�yetler�n� muhafa-
za etme adına ortaya koyab�ld�k-
ler� yapılar hukuk� anlamda ço-
ğunlukla dernek olan kurumsal-
laşmışlardır. Söz konusu dernek-
ler başta �badet �ht�yacının karşı-
lanması �ç�n kurulan cam� der-
nekler�d�r. Cam�ler, günlük �ba-
detler�n cemaatle gerçekleşt�r�l-
d�ğ�, derneğe gel�p g�den a�leler�n 
çocuklarının d�n eğ�t�m� aldığı, 
aynı �nanca sah�p aynı d�l� konu-
şan �nsanların sosyal �ht�yaçları-
nın karşılandığı, d�n� günler�n be-
raberce kutlandığı, b�r kısmında 
aynı zamanda dernek üyeler�ne 
yönel�k satış yapan marketler�n 
de h�zmet sunduğu yerler olarak 
şek�llenm�şlerd�r. Bahsed�len bu 
cam� dernekler� Almanya’da fede-
ral veya Avrupa çapında faal�yet 
gösteren b�rl�klere de genell�kle 
üyed�rler. B�r sonrak� adımda bu 
b�rl�kler de kend� aralarında çatı 
kuruluşlar şekl�nde kurumsallaş-
mışlardır. Söz konusu yapıların ço-
ğunlukla d�lsel, etn�k ve m�ll� �st�-
kametlerde b�r araya geld�kler� 
gözlemlenmekted�r. Bunun sebe-
b�, cam�ler�n kuruluş dönemle-
r�nde aynı ülkeden gelen k�ş�ler�n 
b�r araya gelerek oluşturdukları 
b�r tür ana vatan dernekler� �şlev�-
n� sağlamalarıdır. D�ğer b�r sebep 
�se, cuma hutbeler�n�n geçm�şten 
ber� ağırlıklı olarak cemaat�n d�-
l�nde yapılıyor olmasıdır. Alman-
ya’da bu anlamda Türk, Arap, Boş-
nak, Arnavut, İran ve Afgan cam�-

ler� oluşmuştur. Bu durum, Al-
manya’da Müslümanların doğal 
olarak etn�k köken ağırlıklı cema-
atler oluşturmalarına neden ol-
muştur. Konumuz �t�bar�yle d�n� 
amaçlı yapılanmalar ön planda 
olsa da bunlar cam� dernekler� �le 
sınırlı değ�ld�r. Cam� dernekler� et-
rafında veya dışında eğ�t�m, spor, 
hemşehr� dernekler� de ekser�yet-
le göçmen toplulukların kend� 
k�ml�k, ana d�l ve kültürler� �le �rt�-
batlarını devam ett�rmek üzere 
tes�s ett�kler� yapılar arasındadır.

Almanya’da farklı etn�k grup-
lardan Müslümanların �ç�nde yer 
aldıkları ya da oluşturdukları; Al-
manya Müslümanları Koord�nas-
yon Konsey�, Almanya İslam Kon-
sey�-Almanya Müslümanları Mer-
kez Konsey�, Almanya Faslılar Mer-
kez Konsey�, Almanya Boşnaklar 
İslam Toplumu, Ş�� Cemaatler 
İslam Toplumu, Almanya Ahme-
d�yye Cemaat� g�b� çatı kuruluşlar 
mevcuttur. Bunun dışında, on altı 
eyalet� olan Almanya’da Müslü-
manlar eyalet düzey�nde b�rl�kler 
kurma yoluna g�tm�şlerd�r. Bu kap-
samda; Hessen İslam D�n� Cema-
at�, Berl�n İslam Federasyonu, 
Şura Hamburg İslam Toplumu 
Konsey�, Şura Aşağı Saksonya, 
Aşağı Saksonya Müslümanları 
Eyalet B�rl�ğ�, Şura Schlesw�g 
Holste�n, Müslümanlar Eyalet B�r-
l�ğ� Şura, Baden Württemberg 
İslam İnanç Toplumu g�b� yapılar 
bulunmaktadır.

Almanya’da Türk�ye kökenl�ler 
özel�nde farklı amaçlarla kurul-
muş çok sayıda dernek ve b�rl�k 
bulunmaktadır. Bunların en gen�ş 
kes�m�n� de d�n� hayatın �dame et-
t�r�lmes� etrafında kurulmuş 
cam� ve eğ�t�m dernekler� oluştur-
maktadır. Bunların �çer�s�nde de 
konumuz açısından en gen�ş ta-

Müslümanlar Etrafında

banlı dört çatı kuruluş ön plana 
çıkmaktadır: 1984 yılında kurulan, 
hal�hazırda 1000’e yakın cam� der-
neğ�n�n bağlı olduğu D�yanet 
İşler� Türk İslam B�rl�ğ� (DİTİB); 
geçm�ş� 1976 yılına kadar g�den 
300’den fazla cam� derneğ�n�n üye 
olduğu İslam Toplumu M�ll� 
Görüş (IGMG); 1973’e kurulan ve 
300’den fazla cam� ve kültür der-
neğ�n�n bağlı olduğu İslam Kültür 
Merkezler� B�rl�ğ� (VIKZ) ve y�ne 
1987 de kurulan 30’a yakın derne-
ğ�n mensup olduğu Avrupa Türk 
İslam Kültür Dernekler� B�rl�ğ� 
(ATİB). Tüm bu göstergeler çatı 
kuruluşları, cam� cem�yetler�, 
farklı alanlardak� kurumsal yapı-
ları �le Almanya’dak� Türk�ye kö-
kenl� toplumun, genel Müslüman 
toplumun önde olan tems�lc�ler� 
arasında yer�n� almış olduğunu 
göstermekted�r.

Gel�şen Temel Meseleler

Bu konulardan b�r�, 11 Eylül 
2001 saldırıları ve hemen peş�n-
den tüm dünya ve Avrupa’da terör 
ve İslam/Müslümanlığın b�r ara-
da z�kred�lmes�d�r.

Y�ne Almanya’da Müslüman-
lar bağlamında, �ç�nde bulunduk-
ları toplumsal kültürü ben�mse-
y�p ona ayak uydurmaları gerekt�-
ğ� anlamında öncü kültür (Le�tkul-
tur) tartışma ve talepler� akla gel-
mekted�r.

B�r d�ğer sembol�k konu, ba-
şörtüsü etrafında yıllardır devam 

2000’l� yılların başından bugü-
ne değ�n Almanya’dak� Müslü-
manlar etrafında gündeme gelen, 
uzun tartışmalara yol açan ve 
Müslümanların toplumdak� 
genel �majlarını bel�rleyen bazı ko-
nuları hatırlatmakta fayda bulun-
maktadır.
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yen� şartların meydan okumaları-
nı hesaba katan b�r anlayışla hare-
kete sevk etmekted�r. Almanya’da 
İslam ve Müslümanlar etrafında 
yaşanan gel�şmeler, ülkede yaşa-
yan Müslümanların, bunun da 
büyük yekununu oluşturan Tür-
k�ye kökenl� Müslümanların alt-
mış yılda geld�kler� noktayı, gele-
ceğe da�r öngörüler�n� ve farkın-
dalıklarını öneml� kılmaktadır.

Öncel�kle, genel manzarayı gör-
mek adına Alman toplumu ve dev-
let�n�n d�n perspekt�finden özet 
b�r resm�n� ortaya koymak gerek�r. 
Almanya nüfusunun d�n� mensu-
b�yet� büyük ölçüde Hr�st�yan’dır. 
Bunların da çoğunluğu Katol�k ve 
Protestanlardan oluşmaktadır. Fe-
deral Almanya Cumhur�yet�’nde 
d�n ve devlet �l�şk�ler� Alman Ana-
yasası’nın, “Almanya’da devlet 
d�n� yoktur”, “D�n� cemaatler oluş-
turma özgürlüğü korunmuştur”, 
“D�n� cemaatler�n, faal�yetler�n� 
yürürlüktek� yasalar çerçeves�nde 
kend� başlarına yönetmeler� ge-
rekmekted�r” �lkeler� üzer�ne b�na 
ed�lm�şt�r. En büyük d�n� cemaat-
ler olarak Katol�k ve Protestan K�l�-
seler�; �badet yerler� olarak k�l�se-
ler�, farklı düzeylerde resm� okul-
ları, hastaneler� g�b� kurumsal ya-
pıları �le toplumsal yaşamın da 
merkez�nde bulunmaktadır. Buna 
göre, topluma sunulan eğ�t�m, sağ-
lık vb. h�zmetler �ç�n devlet ku-
rumları el�yle k�l�se adına verg�le-
r�n toplanması ve bununla söz ko-
nusu faal�yetler�n finansmanının 
sağlanması g�b� konular da dah�l 
olmak üzere, gen�ş �ş b�rl�kler� bu-
lunmaktadır. Bunun dışında, 
kamu tüzel k�ş�l�ğ� vasfıyla başka 
d�nlere a�t d�n� cemaatler de ta-
nınmıştır. Bu cemaatler d�nler�n� 
yaşama ve yaşatma konularında 
devletle �ş b�rl�ğ� yapab�lmekted�r. 

Müslüman Varlığı
Bu noktada, Almanya’da Müs-

lüman varlığının genel b�r görü-
nümünü ortaya koymak faydalı 
olacaktır. Geçm�ş asırlara g�d�ld�-
ğ�nde V�yana Kuşatması sonrası 
Almanya topraklarına gönder�len 
bazı Osmanlı es�rler� mevcuttur. 
Bunlardan bazıları bugünkü Han-
nover’de mezarları olan Osmanlı 
askerler�d�r. Y�ne benzer şek�lde 
18. yy’da Osmanlı-Rus savaşları 
sonrasında es�r düşen askerler�n 
Prusya kralının h�zmet�nde bu-
lundukları ve bu k�ş�lere �badet ya-
pab�lmeler� �ç�n mekânlar tahs�s 
ed�ld�ğ� kayıtlarda geçmekted�r. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ber-
l�n Sefir� Al� Az�z Efend� 1798 yılın-
da Berl�n’de vefat etm�ş ve orada 
defned�lm�şt�r. Kabr� daha sonra 
�lk defned�ld�ğ� yerden alınarak 
1866 yılında kurulan ve çok sonra-
ları �se Berl�n Türk Şeh�tl�ğ� adını 
alan mezarlığa nakled�lm�şt�r. B�-
r�nc� Dünya Savaşı’nda müttefikl�-
ğ�m�z sayes�nde Almanya �le 
yakın münasebetler�m�z�n oldu-
ğu b�l�nmekted�r. N�hayet İk�nc� 
Dünya Savaşı sonrasında oluşan 
yen� şartlar çok farklı b�r düzen 
meydana get�rm�ş; yen�len Al-
manya’nın Marshall yardımları 
sonrası ekonom�k atılımını sağla-
yacak �nsan kaynağını yurt dışın-
da araması �le Türk�ye (1961), Fas 
(1963) Tunus (1965) ve esk� Yugos-
lavya’dan (1968) Almanya’ya ço-
ğunluğu Müslüman olan m�safir 

Bununla beraber, Almanya’da d�n 
etrafındak� çalışmalar kamu �ş b�r-
l�ğ�nde olmak zorunda değ�ld�r. 
S�v�l alanda, dernek statüsü �le �ba-
dethaneler, d�n� faal�yetler yapıl-
maktadır. Müslümanlar da büyük 
ölçüde faal�yetler�n� bu çerçevede 
yürütmekted�rler.

Almanya’dak�

�şç�ler gelmeye başlamıştır. 1973 yı-
lında �şç� alımının durdurulma-
sından sonra �şç�ler a�leler�n� de 
Almanya’ya get�rerek kalıcı olma-
ya başlamışlardır. Bunun yanı 
sıra, s�yas� nedenlerle ya da savaş-
lardan dolayı Lübnan, İran, Afga-
n�stan, Bosna Hersek ve Koso-
va’dan Almanya’ya göçler olmuş; 
Müslüman olan bu topluluklar da 
Almanya’da büyük ölçüde kalıcı ol-
muşlardır. Yakın zamanlarda �se 
Sur�ye İç Savaşı’nın başladığı 2011 
yılından bu yana Almanya’ya b�r 
m�lyona yakın Sur�yel�n�n geld�ğ� 
�stat�st�klerde yer almaktadır. İlk 
m�safir �şç�ler�n gelmes�nden bu 
yana altmış yıl geçm�ş bulunmak-
tadır. Bu süre zarfında Sovyetler�n 
parçalanması, Avrupa B�rl�ğ�’n�n 
geld�ğ� nokta, 2001 sonrası Müslü-
man ülkelerde olan had�seler ve 
k�tlesel göçler göz önüne alındı-
ğında Almanya’nın da İslam ve 
Müslümanlar �le �l�şk�ler� çok 
yönlü gel�şmeler gösterm�ş ve gös-
termeye devam etmekted�r, den�-
leb�l�r. Bugün Almanya’nın İslam 
ve Müslümanlarla �l�şk�s� kısaca 
özetled�ğ�m�z bu arka plan üze-
r�nde durmaktadır. Demografik 
açısından �se, Almanya nüfusu 84 
m�lyon c�varındadır. Bunların 
�ç�nde Alman vatandaşı olanların 
sayısı 73 m�lyon, yabancı b�r ülke-
n�n vatandaşı olanların sayısı �se 
10 m�lyonu aşkındır. Bununla be-
raber Almanya ya da başka ülke va-
tandaşlığından bağımsız olarak 
ülkedek� göçmen kökenl� �nsan sa-
yısının 20 m�lyonu aştığı ve bun-
ların beş m�lyondan fazlasının 
Müslüman ülkelerden geld�ğ� b�-
l�nmekted�r. Bunların arasında 
Türk vatandaşı, ç�fte vatandaş ya 
da Almanya vatandaşı olan Türk�-
ye kökenl� k�ş�ler�n sayısı 3 m�lyo-
nu aşkındır. Tüm nüfus göz 
önüne alındığında, Müslümanla-

rın Almanya’dak� oranı yüzde 6 c�-
varındadır. Nüfus artışı hesapla-
maları 2050 yılına kadar Alman-
ya’da Müslümanların sayısının 
sek�z �la dokuz m�lyona yaklaşa-
cağını öngörmekted�r.

Müslümanların Yapısı
Almanya’da Müslümanların, 

�ç�nde yaşadıkları toplumda k�m-
l�k, kültür ve a�d�yetler�n� muhafa-
za etme adına ortaya koyab�ld�k-
ler� yapılar hukuk� anlamda ço-
ğunlukla dernek olan kurumsal-
laşmışlardır. Söz konusu dernek-
ler başta �badet �ht�yacının karşı-
lanması �ç�n kurulan cam� der-
nekler�d�r. Cam�ler, günlük �ba-
detler�n cemaatle gerçekleşt�r�l-
d�ğ�, derneğe gel�p g�den a�leler�n 
çocuklarının d�n eğ�t�m� aldığı, 
aynı �nanca sah�p aynı d�l� konu-
şan �nsanların sosyal �ht�yaçları-
nın karşılandığı, d�n� günler�n be-
raberce kutlandığı, b�r kısmında 
aynı zamanda dernek üyeler�ne 
yönel�k satış yapan marketler�n 
de h�zmet sunduğu yerler olarak 
şek�llenm�şlerd�r. Bahsed�len bu 
cam� dernekler� Almanya’da fede-
ral veya Avrupa çapında faal�yet 
gösteren b�rl�klere de genell�kle 
üyed�rler. B�r sonrak� adımda bu 
b�rl�kler de kend� aralarında çatı 
kuruluşlar şekl�nde kurumsallaş-
mışlardır. Söz konusu yapıların ço-
ğunlukla d�lsel, etn�k ve m�ll� �st�-
kametlerde b�r araya geld�kler� 
gözlemlenmekted�r. Bunun sebe-
b�, cam�ler�n kuruluş dönemle-
r�nde aynı ülkeden gelen k�ş�ler�n 
b�r araya gelerek oluşturdukları 
b�r tür ana vatan dernekler� �şlev�-
n� sağlamalarıdır. D�ğer b�r sebep 
�se, cuma hutbeler�n�n geçm�şten 
ber� ağırlıklı olarak cemaat�n d�-
l�nde yapılıyor olmasıdır. Alman-
ya’da bu anlamda Türk, Arap, Boş-
nak, Arnavut, İran ve Afgan cam�-

ler� oluşmuştur. Bu durum, Al-
manya’da Müslümanların doğal 
olarak etn�k köken ağırlıklı cema-
atler oluşturmalarına neden ol-
muştur. Konumuz �t�bar�yle d�n� 
amaçlı yapılanmalar ön planda 
olsa da bunlar cam� dernekler� �le 
sınırlı değ�ld�r. Cam� dernekler� et-
rafında veya dışında eğ�t�m, spor, 
hemşehr� dernekler� de ekser�yet-
le göçmen toplulukların kend� 
k�ml�k, ana d�l ve kültürler� �le �rt�-
batlarını devam ett�rmek üzere 
tes�s ett�kler� yapılar arasındadır.

Almanya’da farklı etn�k grup-
lardan Müslümanların �ç�nde yer 
aldıkları ya da oluşturdukları; Al-
manya Müslümanları Koord�nas-
yon Konsey�, Almanya İslam Kon-
sey�-Almanya Müslümanları Mer-
kez Konsey�, Almanya Faslılar Mer-
kez Konsey�, Almanya Boşnaklar 
İslam Toplumu, Ş�� Cemaatler 
İslam Toplumu, Almanya Ahme-
d�yye Cemaat� g�b� çatı kuruluşlar 
mevcuttur. Bunun dışında, on altı 
eyalet� olan Almanya’da Müslü-
manlar eyalet düzey�nde b�rl�kler 
kurma yoluna g�tm�şlerd�r. Bu kap-
samda; Hessen İslam D�n� Cema-
at�, Berl�n İslam Federasyonu, 
Şura Hamburg İslam Toplumu 
Konsey�, Şura Aşağı Saksonya, 
Aşağı Saksonya Müslümanları 
Eyalet B�rl�ğ�, Şura Schlesw�g 
Holste�n, Müslümanlar Eyalet B�r-
l�ğ� Şura, Baden Württemberg 
İslam İnanç Toplumu g�b� yapılar 
bulunmaktadır.

Almanya’da Türk�ye kökenl�ler 
özel�nde farklı amaçlarla kurul-
muş çok sayıda dernek ve b�rl�k 
bulunmaktadır. Bunların en gen�ş 
kes�m�n� de d�n� hayatın �dame et-
t�r�lmes� etrafında kurulmuş 
cam� ve eğ�t�m dernekler� oluştur-
maktadır. Bunların �çer�s�nde de 
konumuz açısından en gen�ş ta-

Müslümanlar Etrafında

banlı dört çatı kuruluş ön plana 
çıkmaktadır: 1984 yılında kurulan, 
hal�hazırda 1000’e yakın cam� der-
neğ�n�n bağlı olduğu D�yanet 
İşler� Türk İslam B�rl�ğ� (DİTİB); 
geçm�ş� 1976 yılına kadar g�den 
300’den fazla cam� derneğ�n�n üye 
olduğu İslam Toplumu M�ll� 
Görüş (IGMG); 1973’e kurulan ve 
300’den fazla cam� ve kültür der-
neğ�n�n bağlı olduğu İslam Kültür 
Merkezler� B�rl�ğ� (VIKZ) ve y�ne 
1987 de kurulan 30’a yakın derne-
ğ�n mensup olduğu Avrupa Türk 
İslam Kültür Dernekler� B�rl�ğ� 
(ATİB). Tüm bu göstergeler çatı 
kuruluşları, cam� cem�yetler�, 
farklı alanlardak� kurumsal yapı-
ları �le Almanya’dak� Türk�ye kö-
kenl� toplumun, genel Müslüman 
toplumun önde olan tems�lc�ler� 
arasında yer�n� almış olduğunu 
göstermekted�r.

Gel�şen Temel Meseleler

Bu konulardan b�r�, 11 Eylül 
2001 saldırıları ve hemen peş�n-
den tüm dünya ve Avrupa’da terör 
ve İslam/Müslümanlığın b�r ara-
da z�kred�lmes�d�r.

Y�ne Almanya’da Müslüman-
lar bağlamında, �ç�nde bulunduk-
ları toplumsal kültürü ben�mse-
y�p ona ayak uydurmaları gerekt�-
ğ� anlamında öncü kültür (Le�tkul-
tur) tartışma ve talepler� akla gel-
mekted�r.

B�r d�ğer sembol�k konu, ba-
şörtüsü etrafında yıllardır devam 

2000’l� yılların başından bugü-
ne değ�n Almanya’dak� Müslü-
manlar etrafında gündeme gelen, 
uzun tartışmalara yol açan ve 
Müslümanların toplumdak� 
genel �majlarını bel�rleyen bazı ko-
nuları hatırlatmakta fayda bulun-
maktadır.



eden tartışmalardır. Almanya’da 
bu konunun hâlâ b�r sorun oldu-
ğu, özell�kle n�tel�kl� �ş kollarında 
gerek kamu gerekse özel sektörde 
başörtüsü �le özgür b�r çalışma or-
tamının olmadığı, henüz başvuru 
aşamasındak� ayrımcı uygulama-
lardan başlayarak çalışma orta-
mına kadar ayrımcılık, mobb�ng 
ve dışlama g�b� olaylarının yaşan-
dığı görülmekted�r.

Almanya’da İslam ve Müslü-
manlar konusunda toplumsal tar-

Y�ne b�r mahkemen�n, sünne-
t�n �lg�l� k�ş�n�n beden bütünlüğü-
ne müdahale teşk�l eden b�r yara-
lama fi�l� olduğuna hükmetmes� 
neden�yle Müslümanlar açısın-
dan çok öneml� b�r sorun hal�ne 
geleb�lecek olan konu, öneml� öl-
çüde Yahud�ler�n tepk�ler� sebe-
b�yle Federal Hükümet’�n 2012 yı-
lında sünnet sırasında tıbbî ko-
şulların sağlanması ve ebeveynle-
r�n amel�yatın r�skler� üzer�ne kap-
samlı olarak b�lg�lend�r�lmes� g�b� 
şartları �çeren b�r �z�n yasasının 
çıkması �le çözülmüştür.

B�r dönem tartışma konusu 
olan b�r başka husus da kamu-
oyunda daha çok helal kes�m ola-
rak b�l�nen Müslümanların d�n� 
�nançlarına uygun olarak yapılan 
hayvan kes�mler�d�r. Helal sert�fi-
kası g�b� konularda atılan adımlar 
sorunu çözmüş g�b� gözükse de 
hayvan hakları savunuculuğu yap-
tıklarını söyleyen k�ş� ya da kes�m-
lerce fırsat doğdukça bu konu 
gündemde tutulmaya çalışılarak 
çeş�tl� protestoların konusu hal�-
ne get�r�leb�lmekted�r.

B�r d�ğer öneml� husus, karma 
yüzme dersler�ne çocuklarının ka-
tılmasını �stemeyen Müslüman 
a�leler �ç�n çeş�tl� davaların aleyh-
te sonuçlanmasıdır.
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tışma ve bazen çatışmalara neden 
olan konulardan b�r� de cam�ler�n 
görünür olmaları, m�nareler� ve 
özell�kle de büyük olan cam� �nşa-
atlarıdır. Almanya’da �lk nes�ller�n 
cam� olarak kullandıkları mekan-
ların yer�ne m�mar�s� değ�şt�r�len 
yen� cam�ler�n yapılması g�r�ş�m-
ler�n�n son on yılda daha da fazla 
artması sebeb�yle, arsa tem�n� ve 
�z�n süreçler�nde zorluklar yaşan-
maktadır. Cam�ler�n �nşa süreçle-
r� yerelde tartışma konusu olmak-
tadır. Bu husus, önümüzdek� on 
yıllarda da karşımıza çıkacaktır. 
Müslümanların en görünür sem-
boller� olarak cam�ler ayrıca son 
yıllarda ırkçı eylemler�n de yoğun 
olarak hedefi olmaktadırlar. Kun-
daklamalar, duvarlarına ırkçı slo-
ganların yazılması, domuz başı bı-
rakılması, camlarının kırılması, 
tehd�t mektuplarının gönder�l-
mes� g�b� olaylar Almanya’da ne-
redeyse her gün yaşanır hale gel-
m�şt�r. Bu konular çoğunlukla Al-
manya’dak� Müslümanların �ş ve 
eğ�t�m hayatıyla gündel�k yaşantı-
sında güncel meseleler olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Bunun dışında; Almanya’dak� 
Müslümanların toplumda yer 
ed�nmeler�, Müslüman olarak ka-
lıcı kurumsal yapılar oluşturma-
ları, kamu tarafından sunulan h�z-
metlerden toplumun öneml� b�r 
parçası olarak faydalanmaları, 
anayasal zem�nde hukuk� ve sos-
yal haklarını her düzlemde elde et-
meler� ve sürdürmeler� g�b� bazı 
temel konular da bulunmaktadır. 
Bunların başında, d�n� yapılan-
maların dernekler ya da d�n� ce-
maat �s�mler� �le örgütlenmeler� 
fakat kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ha�z 
d�n� cemaat statüsünü elde ede-
memeler� gelmekted�r. Söz konu-
su statüde yapı, kamu otor�tes�-

n�n resm� muhatabı olarak örne-
ğ�n İslam d�n� dersler�n�n müfre-
datının oluşturulması, bell� du-
rumlarda finansman kaynağı sağ-
lanması ve d�n eğ�t�mc�ler�n�n des-
teklenmes� g�b� hususlarda 
�mkân sah�b�d�r. Almanya anaya-
sal s�stem� �ç�nde kamu tüzel k�ş�-
l�ğ� bu yazının kapsamını çok 
aşan �ş b�rl�kler�n� beraber�nde ge-
t�rme potans�yel�ne sah�pt�r ve 
Müslümanların uzun vadel� kaza-
nımları açısından bu durum ha-
yat�d�r. Almanya’da gen�ş tabanlı 
Müslüman yapılanmalar kamu 
tüzel k�ş�l�ğ� statüsünü kazana-
mamasına karşın, Ahmed�yye Ce-
maat� g�b� Almanya’dak� Müslü-
manların çok az b�r kısmını tems�l 
eden yapılar bu statüyü elde 
etm�ş durumdadırlar.

Bu bağlamdak� d�ğer konular; 
İslam d�n� eğ�t�m� bağlamında 
resm� okullarda İslam d�n� dersle-
r�n�n başlatılması, yaygınlaştırıl-
ması, öğretmen yet�şt�r�lmes�, ca-
m�lerdek� d�n görevl�ler�n�n yet�ş-
t�r�lmeler� ve finansmanı, İslam 
�lah�yat fakülteler�, Müslümanla-
ra yönel�k sosyal h�zmetler�n ku-
rumsallaşması ve Müslüman me-
zarlıklarının �ht�yaçlarıdır. Al-
manya’dak� Müslümanların çö-
zümlenmes� gereken temel ve 
uzun vadel� meseleler� esasen bu 
başlıklar altında toplanab�l�r.

Tüm bu konuların konuşuldu-
ğu ve bell� adımların atıldığı 
Alman İslam Konferansı’na bu 
noktada değ�n�lmel�d�r. Alman 
devlet� �le Müslüman kuruluşla-
rın, Müslümanlara �l�şk�n konula-
rı müzakere ett�ğ� 2006 yılında ha-
yata geç�r�len federal düzeydek� 
Alman İslam Konferansı, Müslü-
manlar ve Alman devlet� arasında 
kurumsal b�r d�yalog platformu 
olarak tanımlamaktadır. On beş 

sened�r devam eden bu konfe-
ransların yen� hükümetler döne-
m�ndek� seyr� de merak konusu-
dur. Müslümanlar açısından 
bazen çok tartışmalı seyreden 
Alman İslam Konferansı bağla-
mında yaşanan gel�şmeler kısaca 
şöyle özetleneb�l�r:

Almanya’da devletle �ş b�rl�ğ� 
gerekt�ren hususlarda Müslü-
manlara yönel�k en fazla �şlenen 
gündem; çok parçalı b�r yapıya 
sah�p olmaları, b�r araya geleme-
meler� ve dolayısıyla �ş b�rl�kler�n-
de çoğunluk tarafından kabul 
gören doğrudan b�r muhatap ku-
rumun bulunmamasıdır. Çok sa-
yıda küçük ölçekte Hr�st�yan ya da 
başka d�n� cemaat�n tüzel k�ş�l�ğ�-
n�n kabul ed�ld�ğ� vasatta bu, ge-
çerl� b�r argüman olmasa da kon-
ferans sürec�nde ağırlığını Türk�-
ye kökenl� kuruluşların oluştur-
duğu Almanya Müslümanları Ko-
ord�nasyon Merkez�’n�n (KRM) ku-
rulmasının, federal düzeyde �let�-
ş�m ve �ş b�rl�ğ� alanlarında ortak 
konuların müzakere �ht�mal�n� kıs-
men güçlend�rd�ğ� söyleneb�l�r.

D�ğer husus, Almanya’da Al-
manca b�len d�n görevl�ler�n ol-
ması, ülkedek� eğ�t�m kurumla-
rında eğ�t�m almaları ve bunların 
yeterl� olmadığı alanlarda d�n� ce-
maatler�n d�n görevl�ler�n� kend�-
ler�n�n eğ�tmeler� taleb�d�r. Son 
olarak, Almanya yurtdışından ge-
lecek d�n görevl�ler�ne d�l şartı ge-
t�rm�ş, Almanya’da d�n görevl�ler� 
yet�şt�rmek üzere devlet�n finan-
se ett�ğ� “İslamkolleg” çalışmasını 
başlatmıştır. Türk�ye kökenl�ler�n 
kurdukları DİTİB ve IGMG g�b� ku-
ruluşlar devlet�n d�n� cemaatler�n 
alanına g�rmemes� gerekt�ğ�n� be-
l�rterek bu yapının �ç�nde olmayı 
reddetm�şlerd�r. Bu kuruluşlar, Al-
manya’da d�n görevl�ler�n� kend�-

ler� yet�şt�rme çalışması �ç�nde bu-
lunmaktadırlar.

Alman İslam Konferansı’nın 
gündemler�nden bazıları da Al-
manya’dak� genel s�stem �çer�s�n-
de hastane ve hap�shanelerde fa-
al�yet gösterecek Müslüman reh-
berler noktasındak� eks�kl�k ve ye-
ters�zl�kler�n g�der�lmes�, Alman-
ya’da k�l�seler�n üstlend�ğ� sosyal 
yardım müesseseler�n�n benzer�-
n� Müslüman topluma yönel�k ça-
lışmalarda Müslüman d�n� kuru-
luşların oluşturmaları, bu yönde 
topluma katkı sunab�lmeler�, a�le 
danışmanlık h�zmetler�, evlerde 
hasta bakımı, cenaze h�zmetler� 
ve d�ğer başka manev� rehberl�k 
h�zmetler� konularındak� atılab�-
lecek adımlardır. Konferans süre-
c�nde Müslüman kuruluşların 
kend� yapılarını bu açıdan güçlen-
d�rmeler�, bu sürec�n muhtemel 
olumlu gel�şmeler� arasındadır.

Almanya’dak� Müslümanlar 
�ç�n çok hayat� konulardan b�r�s� 
de h�ç şüphes�z İslam d�n�n�n ge-
lecek nes�llere öğret�lmes� mese-
les�d�r. Almanca d�n eğ�t�m� talep-
ler�n�n karşılanması ve resm� d�n 
dersler�n�n tüm okullarda yaygın-
laştırılmasının Almanya’da yaşa-
yan Müslümanların gündemle-
r�nde olması; bu hususun �lg�l� 
mecralarda savunulması ve tak�-
b�n�n yapılması gerekmekted�r. 
İslam d�n� dersler�n�n ders saatle-
r�n�n artırılması, İslam d�n� ders� 
öğretmenler�n�n yet�şt�r�lmes�-
n�n teşv�k ed�lmes�, buna katkı su-
nulması ve bu hususta profesyo-
nelleşmeye yönel�k çabaların art-
ması gerekt�ğ� d�ğer öneml� et-
kenler arasındadır. Bu süreçler�n 
devamında muhtemelen cem�-
yetlerdek� eğ�t�m çalışmaları �le 
resm� okullardak� eğ�t�m çalışma-
larının paralel yürümes�ne yöne-

l�k g�r�ş�mler�n başlatılması �ht�-
yacı söz konusu olacaktır. Bunun-
la beraber ç�ft d�ll� eğ�t�m�n d�n� 
cemaatler�n gündem�ne gelmes�, 
s�v�l eğ�t�mlerde de bu konularda 
adımlar atılmasını gerekt�recek-
t�r. İslam d�n�n�n Almanca öğret�l-
mes�, bunun kaynaklarının oluş-
turulması, Türkçe ve Almanca ç�ft 
d�ll� d�n ders� materyaller�n�n 
oluşturulması �ht�yacı Alman-
ya’dak� Müslümanların öneml� ko-
nularındandır. Her ne kadar bu 
başlıklar konferansın öneml� gün-
demler�n� oluştursa da c�dd� sayı-
lab�lecek gel�şmeler gözlemlene-
memekted�r.

Konferansın Müslümanlar açı-
sından rahatsız ed�c� olan gen�ş 
gündem konularından b�r�, Müs-
lümanların güvenl�k tehd�d� ola-
rak görülmeler� ve önley�c� tedb�r 
g�b� sözde masum kavramlar �le 
Müslüman kuruluşların ve cam�-
ler�n devlet�n güvenl�k güçler� �le 
�ş b�rl�ğ�ne yönlend�r�lmeler�d�r. 
Bu husus, konferanstak� en tartış-
malı gündemlerden b�r�d�r. Haklı 
olarak Müslüman tems�lc�ler�n 
bazılarının parçası olmak �steme-
d�kler� ve bu sebeple konferans-
tan çek�lmeler�n yaşandığı b�r ko-
nudur. Müslümanlara güvenl�k 
perspekt�finden yaklaşılması en 
öneml� meselelerden b�r�d�r.

Uzun İnce B�r Yol
Bahsed�len tüm bu arka plan 

çerçeves�nde, Almanya’da çoğun-
luğunu Türk�ye kökenl�ler�n oluş-
turduğu Müslümanlar �ç�n gele-
ceğe da�r bazı tesp�t ve öner�ler ya-
pab�l�r�z. Almanya’da 2000’l� yıl-
lardan �t�baren programlı b�r şe-
k�lde İslam ve Müslümanlarla �lg�-
l� sürekl�l�ğ� olan, gündemler� 
bell� b�r program çerçeves�nde ve 
zaman zaman d�yalog platformla-
rında oluşan fik�rler� de dâh�l ede-

rek bazı çalışmalar yürütüldüğü 
gözlemlenmekted�r. Ancak konu-
nun bu şek�lde programlı ele alın-
ması Müslümanların gerçekleşt�-
reb�ld�kler� şeyler �le de yakından 
alakalıdır. Dolayısıyla Almanya’da 
şu anda güncel meseleler� ortaya 
çıkaran şartlar, aynı zamanda 
1960 sonrasında gelen Müslü-
manlar ve bunların Almanya’dak� 
sosyal�zasyonları ve muvaffak�-
yetler� �le de �lg�l�d�r. Bu açıdan, Al-
manya’dak� Müslümanların, özel-
l�kle sayı �t�bar�yle çok baskın olan 
Türk�ye kökenl�lerle Almanya’da 
“organ�ze İslam” d�yeb�leceğ�m�z 
kurumsallaşma anlamında çok 
öneml� adımlar attıkları tesp�t 
ed�lmel�d�r. Sadece Türk�ye kö-
kenl� Müslümanlara a�t �k� b�ne 
yakın cam�, belk� b�r o kadar da çe-
ş�tl� amaçlarla kurulmuş dernek-
ten söz etmektey�z. Bütün Müslü-
manlar hesaba katıldığında, çok 
daha fazla cam� ve dernekleşme-
lerden söz edeb�lmektey�z. Bu ya-
pılar d�n� mensub�yetler�n korun-
ması, d�n eğ�t�m�n�n yen� nes�llere 
aktarılması ve kültür ve k�ml�k 
tem�n ed�lmes� g�b� hususlarda 
çok öneml� vaz�feler yer�ne get�r-
m�ş ve get�rmekted�rler.

Bu sebeple organ�ze Müslü-
manların, bu dönemlerde atacak-
ları sağlıklı adımların Almanya’da 
Müslümanların gelecek yüzyılla-
rını kuracağını farkında olmaları 
gerekmekted�r. İç�nde yaşanılan 
toplumun menfaatler�n� Müslü-
manlıktan tav�z vermeden, Müs-
lümanlığın gerekt�rd�kler�n� de ço-
ğunluk toplumuna feda etmeden 
çıkar yollar bulmak durumunda-
dırlar. D�ğer b�r öneml� husus, 
Müslümanların köken ülke d�lle-
r�n�n (ana d�l, köken d�l�), kültür ve 
k�ml�kler�n�n korunmasıdır. Bu, 
onların temel hakkıdır ve kend� 
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tışma ve bazen çatışmalara neden 
olan konulardan b�r� de cam�ler�n 
görünür olmaları, m�nareler� ve 
özell�kle de büyük olan cam� �nşa-
atlarıdır. Almanya’da �lk nes�ller�n 
cam� olarak kullandıkları mekan-
ların yer�ne m�mar�s� değ�şt�r�len 
yen� cam�ler�n yapılması g�r�ş�m-
ler�n�n son on yılda daha da fazla 
artması sebeb�yle, arsa tem�n� ve 
�z�n süreçler�nde zorluklar yaşan-
maktadır. Cam�ler�n �nşa süreçle-
r� yerelde tartışma konusu olmak-
tadır. Bu husus, önümüzdek� on 
yıllarda da karşımıza çıkacaktır. 
Müslümanların en görünür sem-
boller� olarak cam�ler ayrıca son 
yıllarda ırkçı eylemler�n de yoğun 
olarak hedefi olmaktadırlar. Kun-
daklamalar, duvarlarına ırkçı slo-
ganların yazılması, domuz başı bı-
rakılması, camlarının kırılması, 
tehd�t mektuplarının gönder�l-
mes� g�b� olaylar Almanya’da ne-
redeyse her gün yaşanır hale gel-
m�şt�r. Bu konular çoğunlukla Al-
manya’dak� Müslümanların �ş ve 
eğ�t�m hayatıyla gündel�k yaşantı-
sında güncel meseleler olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Bunun dışında; Almanya’dak� 
Müslümanların toplumda yer 
ed�nmeler�, Müslüman olarak ka-
lıcı kurumsal yapılar oluşturma-
ları, kamu tarafından sunulan h�z-
metlerden toplumun öneml� b�r 
parçası olarak faydalanmaları, 
anayasal zem�nde hukuk� ve sos-
yal haklarını her düzlemde elde et-
meler� ve sürdürmeler� g�b� bazı 
temel konular da bulunmaktadır. 
Bunların başında, d�n� yapılan-
maların dernekler ya da d�n� ce-
maat �s�mler� �le örgütlenmeler� 
fakat kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ha�z 
d�n� cemaat statüsünü elde ede-
memeler� gelmekted�r. Söz konu-
su statüde yapı, kamu otor�tes�-

n�n resm� muhatabı olarak örne-
ğ�n İslam d�n� dersler�n�n müfre-
datının oluşturulması, bell� du-
rumlarda finansman kaynağı sağ-
lanması ve d�n eğ�t�mc�ler�n�n des-
teklenmes� g�b� hususlarda 
�mkân sah�b�d�r. Almanya anaya-
sal s�stem� �ç�nde kamu tüzel k�ş�-
l�ğ� bu yazının kapsamını çok 
aşan �ş b�rl�kler�n� beraber�nde ge-
t�rme potans�yel�ne sah�pt�r ve 
Müslümanların uzun vadel� kaza-
nımları açısından bu durum ha-
yat�d�r. Almanya’da gen�ş tabanlı 
Müslüman yapılanmalar kamu 
tüzel k�ş�l�ğ� statüsünü kazana-
mamasına karşın, Ahmed�yye Ce-
maat� g�b� Almanya’dak� Müslü-
manların çok az b�r kısmını tems�l 
eden yapılar bu statüyü elde 
etm�ş durumdadırlar.

Bu bağlamdak� d�ğer konular; 
İslam d�n� eğ�t�m� bağlamında 
resm� okullarda İslam d�n� dersle-
r�n�n başlatılması, yaygınlaştırıl-
ması, öğretmen yet�şt�r�lmes�, ca-
m�lerdek� d�n görevl�ler�n�n yet�ş-
t�r�lmeler� ve finansmanı, İslam 
�lah�yat fakülteler�, Müslümanla-
ra yönel�k sosyal h�zmetler�n ku-
rumsallaşması ve Müslüman me-
zarlıklarının �ht�yaçlarıdır. Al-
manya’dak� Müslümanların çö-
zümlenmes� gereken temel ve 
uzun vadel� meseleler� esasen bu 
başlıklar altında toplanab�l�r.

Tüm bu konuların konuşuldu-
ğu ve bell� adımların atıldığı 
Alman İslam Konferansı’na bu 
noktada değ�n�lmel�d�r. Alman 
devlet� �le Müslüman kuruluşla-
rın, Müslümanlara �l�şk�n konula-
rı müzakere ett�ğ� 2006 yılında ha-
yata geç�r�len federal düzeydek� 
Alman İslam Konferansı, Müslü-
manlar ve Alman devlet� arasında 
kurumsal b�r d�yalog platformu 
olarak tanımlamaktadır. On beş 

sened�r devam eden bu konfe-
ransların yen� hükümetler döne-
m�ndek� seyr� de merak konusu-
dur. Müslümanlar açısından 
bazen çok tartışmalı seyreden 
Alman İslam Konferansı bağla-
mında yaşanan gel�şmeler kısaca 
şöyle özetleneb�l�r:

Almanya’da devletle �ş b�rl�ğ� 
gerekt�ren hususlarda Müslü-
manlara yönel�k en fazla �şlenen 
gündem; çok parçalı b�r yapıya 
sah�p olmaları, b�r araya geleme-
meler� ve dolayısıyla �ş b�rl�kler�n-
de çoğunluk tarafından kabul 
gören doğrudan b�r muhatap ku-
rumun bulunmamasıdır. Çok sa-
yıda küçük ölçekte Hr�st�yan ya da 
başka d�n� cemaat�n tüzel k�ş�l�ğ�-
n�n kabul ed�ld�ğ� vasatta bu, ge-
çerl� b�r argüman olmasa da kon-
ferans sürec�nde ağırlığını Türk�-
ye kökenl� kuruluşların oluştur-
duğu Almanya Müslümanları Ko-
ord�nasyon Merkez�’n�n (KRM) ku-
rulmasının, federal düzeyde �let�-
ş�m ve �ş b�rl�ğ� alanlarında ortak 
konuların müzakere �ht�mal�n� kıs-
men güçlend�rd�ğ� söyleneb�l�r.

D�ğer husus, Almanya’da Al-
manca b�len d�n görevl�ler�n ol-
ması, ülkedek� eğ�t�m kurumla-
rında eğ�t�m almaları ve bunların 
yeterl� olmadığı alanlarda d�n� ce-
maatler�n d�n görevl�ler�n� kend�-
ler�n�n eğ�tmeler� taleb�d�r. Son 
olarak, Almanya yurtdışından ge-
lecek d�n görevl�ler�ne d�l şartı ge-
t�rm�ş, Almanya’da d�n görevl�ler� 
yet�şt�rmek üzere devlet�n finan-
se ett�ğ� “İslamkolleg” çalışmasını 
başlatmıştır. Türk�ye kökenl�ler�n 
kurdukları DİTİB ve IGMG g�b� ku-
ruluşlar devlet�n d�n� cemaatler�n 
alanına g�rmemes� gerekt�ğ�n� be-
l�rterek bu yapının �ç�nde olmayı 
reddetm�şlerd�r. Bu kuruluşlar, Al-
manya’da d�n görevl�ler�n� kend�-

ler� yet�şt�rme çalışması �ç�nde bu-
lunmaktadırlar.

Alman İslam Konferansı’nın 
gündemler�nden bazıları da Al-
manya’dak� genel s�stem �çer�s�n-
de hastane ve hap�shanelerde fa-
al�yet gösterecek Müslüman reh-
berler noktasındak� eks�kl�k ve ye-
ters�zl�kler�n g�der�lmes�, Alman-
ya’da k�l�seler�n üstlend�ğ� sosyal 
yardım müesseseler�n�n benzer�-
n� Müslüman topluma yönel�k ça-
lışmalarda Müslüman d�n� kuru-
luşların oluşturmaları, bu yönde 
topluma katkı sunab�lmeler�, a�le 
danışmanlık h�zmetler�, evlerde 
hasta bakımı, cenaze h�zmetler� 
ve d�ğer başka manev� rehberl�k 
h�zmetler� konularındak� atılab�-
lecek adımlardır. Konferans süre-
c�nde Müslüman kuruluşların 
kend� yapılarını bu açıdan güçlen-
d�rmeler�, bu sürec�n muhtemel 
olumlu gel�şmeler� arasındadır.

Almanya’dak� Müslümanlar 
�ç�n çok hayat� konulardan b�r�s� 
de h�ç şüphes�z İslam d�n�n�n ge-
lecek nes�llere öğret�lmes� mese-
les�d�r. Almanca d�n eğ�t�m� talep-
ler�n�n karşılanması ve resm� d�n 
dersler�n�n tüm okullarda yaygın-
laştırılmasının Almanya’da yaşa-
yan Müslümanların gündemle-
r�nde olması; bu hususun �lg�l� 
mecralarda savunulması ve tak�-
b�n�n yapılması gerekmekted�r. 
İslam d�n� dersler�n�n ders saatle-
r�n�n artırılması, İslam d�n� ders� 
öğretmenler�n�n yet�şt�r�lmes�-
n�n teşv�k ed�lmes�, buna katkı su-
nulması ve bu hususta profesyo-
nelleşmeye yönel�k çabaların art-
ması gerekt�ğ� d�ğer öneml� et-
kenler arasındadır. Bu süreçler�n 
devamında muhtemelen cem�-
yetlerdek� eğ�t�m çalışmaları �le 
resm� okullardak� eğ�t�m çalışma-
larının paralel yürümes�ne yöne-

l�k g�r�ş�mler�n başlatılması �ht�-
yacı söz konusu olacaktır. Bunun-
la beraber ç�ft d�ll� eğ�t�m�n d�n� 
cemaatler�n gündem�ne gelmes�, 
s�v�l eğ�t�mlerde de bu konularda 
adımlar atılmasını gerekt�recek-
t�r. İslam d�n�n�n Almanca öğret�l-
mes�, bunun kaynaklarının oluş-
turulması, Türkçe ve Almanca ç�ft 
d�ll� d�n ders� materyaller�n�n 
oluşturulması �ht�yacı Alman-
ya’dak� Müslümanların öneml� ko-
nularındandır. Her ne kadar bu 
başlıklar konferansın öneml� gün-
demler�n� oluştursa da c�dd� sayı-
lab�lecek gel�şmeler gözlemlene-
memekted�r.

Konferansın Müslümanlar açı-
sından rahatsız ed�c� olan gen�ş 
gündem konularından b�r�, Müs-
lümanların güvenl�k tehd�d� ola-
rak görülmeler� ve önley�c� tedb�r 
g�b� sözde masum kavramlar �le 
Müslüman kuruluşların ve cam�-
ler�n devlet�n güvenl�k güçler� �le 
�ş b�rl�ğ�ne yönlend�r�lmeler�d�r. 
Bu husus, konferanstak� en tartış-
malı gündemlerden b�r�d�r. Haklı 
olarak Müslüman tems�lc�ler�n 
bazılarının parçası olmak �steme-
d�kler� ve bu sebeple konferans-
tan çek�lmeler�n yaşandığı b�r ko-
nudur. Müslümanlara güvenl�k 
perspekt�finden yaklaşılması en 
öneml� meselelerden b�r�d�r.

Uzun İnce B�r Yol
Bahsed�len tüm bu arka plan 

çerçeves�nde, Almanya’da çoğun-
luğunu Türk�ye kökenl�ler�n oluş-
turduğu Müslümanlar �ç�n gele-
ceğe da�r bazı tesp�t ve öner�ler ya-
pab�l�r�z. Almanya’da 2000’l� yıl-
lardan �t�baren programlı b�r şe-
k�lde İslam ve Müslümanlarla �lg�-
l� sürekl�l�ğ� olan, gündemler� 
bell� b�r program çerçeves�nde ve 
zaman zaman d�yalog platformla-
rında oluşan fik�rler� de dâh�l ede-

rek bazı çalışmalar yürütüldüğü 
gözlemlenmekted�r. Ancak konu-
nun bu şek�lde programlı ele alın-
ması Müslümanların gerçekleşt�-
reb�ld�kler� şeyler �le de yakından 
alakalıdır. Dolayısıyla Almanya’da 
şu anda güncel meseleler� ortaya 
çıkaran şartlar, aynı zamanda 
1960 sonrasında gelen Müslü-
manlar ve bunların Almanya’dak� 
sosyal�zasyonları ve muvaffak�-
yetler� �le de �lg�l�d�r. Bu açıdan, Al-
manya’dak� Müslümanların, özel-
l�kle sayı �t�bar�yle çok baskın olan 
Türk�ye kökenl�lerle Almanya’da 
“organ�ze İslam” d�yeb�leceğ�m�z 
kurumsallaşma anlamında çok 
öneml� adımlar attıkları tesp�t 
ed�lmel�d�r. Sadece Türk�ye kö-
kenl� Müslümanlara a�t �k� b�ne 
yakın cam�, belk� b�r o kadar da çe-
ş�tl� amaçlarla kurulmuş dernek-
ten söz etmektey�z. Bütün Müslü-
manlar hesaba katıldığında, çok 
daha fazla cam� ve dernekleşme-
lerden söz edeb�lmektey�z. Bu ya-
pılar d�n� mensub�yetler�n korun-
ması, d�n eğ�t�m�n�n yen� nes�llere 
aktarılması ve kültür ve k�ml�k 
tem�n ed�lmes� g�b� hususlarda 
çok öneml� vaz�feler yer�ne get�r-
m�ş ve get�rmekted�rler.

Bu sebeple organ�ze Müslü-
manların, bu dönemlerde atacak-
ları sağlıklı adımların Almanya’da 
Müslümanların gelecek yüzyılla-
rını kuracağını farkında olmaları 
gerekmekted�r. İç�nde yaşanılan 
toplumun menfaatler�n� Müslü-
manlıktan tav�z vermeden, Müs-
lümanlığın gerekt�rd�kler�n� de ço-
ğunluk toplumuna feda etmeden 
çıkar yollar bulmak durumunda-
dırlar. D�ğer b�r öneml� husus, 
Müslümanların köken ülke d�lle-
r�n�n (ana d�l, köken d�l�), kültür ve 
k�ml�kler�n�n korunmasıdır. Bu, 
onların temel hakkıdır ve kend� 
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kültürler� �ç�nde var olmalarına 
�mkân sağlanmalıdır. Ancak her 
şeyden öneml� olan husus, Müs-
lümanların Müslümanlıklarına 
da�r menfaatler�n�n gözet�lmes�-
d�r. Z�ra, bu aynı zamanda m�ll� 
kültür ve a�d�yet�n de tem�natıdır. 
Bu anlamda, genel olarak Avru-
pa’da İslam ve Müslümanlarla �l-
g�l� son y�rm� yılda yaşanan tartış-
maların çoğunluk toplumlarını 
ve Müslümanlar toplulukları 
olumsuz anlamda etk�led�ğ� b�r 
gerçekt�r. Almanya’dak� Müslü-
manlar �ç�n, yaşanan bu olumsuz 
havanın get�rd�ğ� zorluklar göz 
ardı ed�lemez. Almanya’da yürü-
tülen İslam pol�t�kası �le elde ed�-
len sonuçlar, en gen�ş ve organ�ze 
Müslüman k�tle olan Türk�ye kö-
kenl�ler� doğrudan etk�lemekte-
d�r. Türk�ye kökenl� Müslüman 
toplum, Almanya’da devlet tara-
fından d�kkate alınacak, muhatap 
kabul ed�lecek en organ�ze ve geç-
m�ş� �t�bar�yle de en esk� kes�md�r. 

Türk�ye kökenl� Müslüman 
toplum hal�hazırda altmış yıldır 
Almanya’nın kalkınmasına, top-
lumsal yaşamına, d�n� çoğulculu-
ğuna çok öneml� katkılar sunmak-
tadır. Buradak� gayretler�n ve kat-
kıların hafife alınmasına, olum-
suz b�r hava est�r�lmes�ne müsa-
ade ed�lmemel�d�r. D�n eğ�t�m� 
bağlamında İslam d�n� dersler�, 
Müslümanların ve Müslümanlı-
ğın Almanya’da yerleş�k hale gel-
mes� ve ülken�n b�r parçası olması 
�ç�n öneml�d�r. Bu hususun gerek 
resm� gerek s�v�l düzeyde d�n ve 
kültür eğ�t�m�n�n tüm �mkânlar-
dan faydalanılarak gel�şt�r�lmes� 
gerekmekted�r. Almanya’da İslam 
bağlamında yaşanan gel�şmeler 
her zaman olumlu olmasa da bu 

Bu yüzden, kurumsal olarak ata-
cakları adımlar Almanya’da tüm 
Müslümanların geleceğ�n�, s�ya-
set� ve çoğunluk toplumu nezd�n-
dek� kazanım ya da kayıpları 
büyük ölçüde etk�leyecekt�r.

husustak� gel�şmelere yönel�k b�r-
takım fırsatlar da sunmaktadır. 
Masada olunduğunda süreçler� et-
k�leme �mkânları doğmakta, olun-
madığında karar süreçler�nde 
olanların kabul ett�ğ� muhtemel 
dayatmaları kabullenme durumu 
söz konusu olmaktadır.

Hal�hazırda dernek statüsün-
de faal�yet yürüten cam� cem�yet-
ler�n�n bağlı oldukları çatı kuru-
luşların d�n� cemaat statüsünü ka-
zanmaları durumunda İslam d�n� 
dersler�, muhtemel cam� verg�ler�, 
okulların açılması ve farklı �mkân-
lardan �st�fade edeb�lmeler� g�b� 
hususlar, Almanya’dak� Müslü-
manların önümüzdek� yüzyılları 
�ç�n bel�rley�c� olacaktır. Bu an-
lamda bu tar�hlerde atılacak 
doğru adımlar, elde ed�lecek kaza-
nımlar ya da tam aks�ne yanlışlar 
ve kayıplar, Müslüman nes�ller�n 
d�n� mensub�yetler�n� korumaları 
ve d�nler�n� yaşatma konularında 
bel�rley�c� olacaktır. Çok uzun va-

del� düşünüldüğünde, Müslü-
man nes�ller�n Almanya’da g�de-
rek daha fazla Alman vatandaşı 
olacağı, köken ülkeler� �le müna-
sebetler�n�n azalacağı ve d�l yet-
k�nl�kler�n�n zayıflayab�leceğ� ön-
görüleb�l�r. Bununla b�rl�kte, Al-
manca konuşan, düşünen Müslü-
manlar el�yle İslam d�n�n�n Al-
manya’da yerl�leşmes� konusu-
nun üzer�nde c�dd�yetle durul-
ması gerekmekted�r. Alman-
ya’dak� Müslüman nüfusun 
büyük çoğunluğunu oluşturan 
Türk�ye kökenl� toplumun en 
öneml� vaz�feler� arasında bu da 
yer almaktadır. D�n� kuruluşların 
yerel şartlara kend�s�n� uyarlaya-
rak yapılanmasını güncel ve gele-
ceğe da�r öngörülür �ht�yaçlara 
göre şek�llend�rmes�, �nsan kay-
nağı yet�şt�rmes�, bunu yaparken 
d�kkat ve �ht�yatı elden bırakma-
dan kamu �mkânlarından �st�fade 
etmes� öneml�d�r. Almanya’da dev-
let�n Müslüman toplumun �ht�-

Başka b�r ülkeye bağlı olma ve 
yabancı ülke etk�s� g�b� konularda, 
Avrupa’nın genel �lkeler� olarak 
kabul ed�len; �nsan hakları, özgür-
lükler, ana d�l� öğrenme hakkı, kül-

yaçlarını karşılamak �ç�n d�n� ku-
ruluşlara olan gereks�n�m� açıktır. 
Onlarsız hareket etme �mkânı kı-
sıtlıdır. D�n� kuruluşların, cam� 
konsept�n� gel�şt�rmeler�, Müslü-
manların tüm meseleler�ne h�tap 
edeb�len yapılar oluşturmaları ve 
bu anlamda Alman devlet�n�n 
sunduğu �mkânları görmezden 
gelmey�p onlardan faydalanma 
�mkânlarını arayan b�r yapıyı tes�s 
etmeler� gerekmekted�r. Müslü-
manların uzun vadede menfaat-
ler�ne olan n�tel�kl� eğ�t�m, her 
türlü �ht�yacın finansmanı, mes-
lek� yeterl�l�k, s�v�l toplum olarak 
profesyonelleşme ve d�n� h�zmet-
ler�n gel�şt�r�lmes� g�b� konuların 
�y� tak�p ed�lmes�; Müslümanların 
b�zzat bu süreçler�n �ç�nde bulun-
masını gerekt�rmekted�r.

tür ve a�d�yet�n muhafazası ve d�n 
özgürlüğü g�b� temel haklar d�k-
kate alınmalıdır. Z�ra, Müslüman-
ların bu hususlardak� faal�yetler�, 
Almanya g�b� yurt dışında d�aspo-
rası bulunan b�r ülkede kend�ler�-
n� �fade edeb�lmeler� �ç�n sağlam 
b�r zem�n oluşturacaktır. Müslü-
manlar, bu anlamda a�d�yetler�n-
den ve kültürler�nden kopmadan 
yaşama ve nes�ller�ne bunu yaşat-
ma hakları olduğunu söylem ve 
eylem düzey�nde göstermen�n 
yollarını bulmalıdırlar. Ancak bu 
konularda bulundukları toplu-
mun tar�h�n� ve kültürel serüven�-
n� hesaba katarak etk� alanlarını 
güçlend�reb�l�rler.

Almanya’dak� Müslüman top-
lumun ve bunun en gen�ş kes�m�-
n� oluşturan Türk�ye kökenl�ler�n 
�ç�nde bulundukları toplumdan 
tecr�t ed�lm�ş ve kenara çek�lm�ş 
olarak yaşamaları mümkün değ�l-
d�r. Böyle b�r şey gerekl� de değ�l-
d�r. Değ�şen nes�ller� ve yen� top-
lumsal şartları d�kkate almamak g�-
derek Müslüman toplumu marj�-
nal b�r cepheye �teb�lecekt�r. Bu an-
lamda yaşanılan ülkey�, şehr�, ma-
halley� sah�plen�p oranın kend�ne 
özgü meseleler� �le �lg�len�lmel�, 
toplumun �çer�s�nde, onun akt�f 
b�r öznes� olunmalıdır. Müslüman 
kalmanın yükümlülükler� �ç�n mü-
cadeley� göze almaktan ger� dur-
mamak, ama aynı zamanda �ç�nde 
yaşanılan ülke ve toplumun mas-
lahatı �ç�n gayret etmek, toplu-
mun tüm kes�mler�n�n hayrına ça-
lışmak, kurumsallaşmaları bu 
yönde uzun vadel� dönüştürmek, 
gel�şt�rmek, Müslüman toplumun 
öneml� b�r vaz�fes�d�r. B�l�yoruz k�; 
bu belk� de nes�ller boyu sürecek 
uzun, �nce ve meşakkatl�, fakat 
Müslümanlar �ç�n yorulmadan kat 
etmey� göze alacakları b�r yoldur.
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Tar�h�n en esk� çağlarından bu 
yana her m�llet göç tecrübes� ya-
şamış, en azından kend� ülkes�n-
de b�r göçtek� zorlukların muha-
tabı olmuştur. Göçler beraber�n-
de anıları, kültürü, sev�nc� ve ağıt-
ları da alıp götürmüş, zamanla 
unutulsa da sürekl� nes�lden nes�-
le b�r sözlü h�kâye olarak bellek-
lerde devam edegelm�şt�r. Coğraf-
ya �le sınırlanamayan göçler�n 
yen� yurtlardak� uyum sorunu da 
göçmen�n yen� vatana “merhaba” 

ded�ğ� anda başlamıştır. Tar�h sü-
rekl� kend�n� tekrarlıyor; yapılar yı-
kılıyor, tam�r ed�l�yor veya yen�s� 
yapılıyor. Göçmenler�n yen� vata-
na uyumu bazen 50, bazen 100 yılı 
bulab�l�yor, ancak h�ç unutulmu-
yor. A�d�yet duygularının ses� olan 
satırlar arasındak� kültür �se �n-
sanlığın kültür m�rası olarak tar�-
h�n kayıt defterler�ne yazılıyor. 
60’lı yılların başında sanay� ülkes� 
Almanya’ya �ş gücü olarak gelen 
Türkler�n kültürel değerler�ndek� 

Dr. Lat�f ÇELİK

60. Yılında

Almanya Türkler�

As�m�lasyon

Entegrasyon

Arasında 

Fotoğraf: AA/Mesut Zeyrek

Almanya IKG Enst�tüsü 
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aşınmalar kültür tar�h�ndek� 
kayıp sayfalar olarak anılacaktır.

Göç, hareketl� b�r süreçt�r ve d�-
nam�zm� kend� �ç�nded�r. Durak-
ladığı anda özell�ğ�n� y�t�r�r ve o 
andan �t�baren göçmenlerde de-
ğ�ş�m başlar. İster gönüllü �sterse 
mecbur� olsun göç edenler yen� d�-
yarlardak� baskın kültüre uyum 
sağlamak zorundadırlar. Adına 
uyum dense de aslında ana vatan-
dak� değerler�n�n b�rçoğunu yen� 
vatanda yaşayamamaktır bunun 
adı. Oysa göçmen, yen� vatanı ne 
kend�ne benzetmeye ne de göç-
menler� m�safir olarak kabul eden 
ülke onları �ç�nde er�tmeye çalış-
masa, hakkan�yetl� uyum sürec� 
zamanla kend�l�ğ�nden gerçekle-
şecekt�r. Çünkü göçmen yen� va-
tanını özümsey�p, tanıyıp kültürü 
�le çatışmadığı andan �t�baren 
mutlu olmaya başlayacaktır. Göç-
menlere parmak sallayarak yapı-
lan entegrasyon tavs�yeler� doğru 
sanılan yanlışların �lk adımıdır. 
Göçmenl�k b�r süreç olarak 

Almanya’da, geçm�ş� 60 yılı 
bulan ve �lk nes�lden çok az k�ş�-
n�n hayatta kaldığı ülkede, Türk 
göçmenler yaşamlarının yarıdan 
fazlasında en çok as�m�layon ve 
entegrasyon kel�meler�n� duy-
muşlardır. Ülkedek� her Türk ço-
cuğu her �k� d�ldek� yayınlarda bu 
�k� kel�mey� okuyarak büyümüş; 
Alman arkadaşları ve öğretmenle-
r�n�n soruya dönüştürdüğü bu �k� 
kel�men�n cevabını vermes� ge-
rekm�ş veya b�r�ne a�t olduğunu 
�spat etmes� �stenen kalıplaşma-
ların etk�s� altında b�r yaşam sür-
müştür. Türkler�n genel� �se 
Alman toplumundak� soğuk 
bakış ve toplumda b�r türlü yer-
leşmeyen “hoş geld�n” kültürü-
nün sonuçlarına katlanmak zo-
runda kalmışlardır. Almanya 

devam etse de bunun gerçekte 
ez�kl�k altında b�r sess�zl�ğ�n de 
mecbur�yet� olduğunu anlamak 
gerekl�d�r. Göçmenler�n susarak 
ger� çek�lmes� zamanla b�r paralel 
kültürü ortaya çıkarır.

Türkler�n� nes�ller boyu kabul ede-
meyen Alman toplumu ve kabul 
ed�lmey� hak ett�ğ�ne �nanan Al-
manya Türkler� yan yana b�r 
yaşam sürmüşlerd�r. Bu bağlam-
da 60 yılda Türkler�n değ�ş�m� 
d�ğer göçmen gruplardan çok 
daha yavaş ve çok daha uzun b�r 
süreçte gerçekleşm�şt�r.

Seçme ve seç�lme hakları ol-
madığı halde ülkedek� Türkler�n 
Alman �ç s�yaset�n�n doğasında 
var olan seç�m atmosfer�n�n tar-
tışma ortamlarına dah�l ed�lmes�, 
s�yasete etk� edemeyen Türk top-
lumunda c�dd� b�r sosyal ez�kl�k 
ortaya çıkarmıştır. Haksız ve mes-
nets�z tartışmaların gar�p yakış-
tırmalarınacevap vermek �stey�p 
veremeyen ülkedek� m�lyonlarca 
Türk a�les�nde bunun b�r dışlan-
mışlık olarak algılandığı Alman ta-
rafında h�ç fark ed�lmed�. Türkle-
r�n entegre olması gerekt�ğ�n� be-
l�rtenler�n bunun nasıl olacağını 
açıklamaya b�le gerek duymadık-
ları halde seç�mler� kazanıp mec-

Tar�h boyunca var olan göçler; 

l�se g�rmeler� her dört yılda b�r tek-
rarlanan b�r s�yas� değ�ş�m olarak 
kaldı. Ülkedek� m�lyonlarca 
Türk’ün sey�rc� konumunda ol-
duğu Alman s�yaset�, saha kena-
rındak�ler� oyuna davet etmekte 
geç kalmaktadır. Türkler, eller�n-
de Alman vatandaşlığı olmasa da 
ülke �ç�n en az ücretle en ağır �şler� 
yaparak as�m�lasyon �le entegras-
yon kel�meler� arasında dört nes�l 
geç�rm�şlerd�r. Bu tartışmalarda 
fazla eleşt�r� aldığı halde eş�t şart-
larda cevap veremeyen Türkler, 
uyumsuzlukları gündeme geld�k-
çe buna cevap vermek zorunda 

1kaldılar.  Ancak öğrend�kler�, as�-
m�lasyon ve entegrasyon ter�mle-
r� arasına hapsed�len sosyo kültü-
rel hayatın dışına çıkmayı başara-
b�lenler�n rahatladığı �d�.

Türkler ve Göç

can güvenl�ğ�, �nanç ve kültürü ko-
ruma, ekonom�k kaygılar, daha �y� 
hayat şartları ve toplu halde sürgü-
ne kadar uzanan gen�ş b�r yelpaze-
y� oluşturur. Türk�stan havzasın-
dan batıya doğru göçen Türk boy-
ları göç d�nam�zm� �ç�n en �y� örne-
ğ� oluşturur. Avrupa’nın doğusun-
da meydana gelen demografik de-
ğ�ş�mler�n öneml� b�r bölümü Türk 
obalarının göç d�nam�zm� �le şek�l-
lenen örneklerd�r. Uzak tar�h� say-
falarda bırakarak hızla günümüze 
gel�p 20. yüzyıl göçler�ne odaklan-
dığınızda en fazla göç eden, ett�r�-
len m�llet�n Türkler olduğunu gö-
rürüz. Yüzyılın başında Balkan-
lar’dan hızlı b�r çek�lme sonucu ge-
r�leyen Osmanlı Devlet�, Türk un-
surların zorak� göçte yaşadığı �m-
kansızlıklar, mevs�m şartları ve as-
ker� tedb�rler�n alınamayışı sonucu 
ağır göç süreçler�n�n dramını da ya-
şamıştı.

Tar�h�n b�r�nc� büyük savaşını 
yaşayan Türkler b�r sonrak�nde 
daha zorlayıcı acıları yaşamama-
ya kararlıdırlar. Devasa can kayıp-
larına yol açan, tar�h�n �k�nc� 
büyük savaşında �nsanlık kend�s�-
ne en büyük zararı ver�rken, Türk-
ler son ana kadar vatan savunma-
sı dışında h�çb�r ülke �le karşı kar-
şıya gelmed�ler. 1945 yılında Avru-
pa’dak� yangın söndürüldüğünde 
yıkılan b�naları, yok olan alt yapı-
ları ve hayatını kaybeden m�lyon-
larca �nsandan sonra enkazları ye-
r�nden kaldıracak �nsanın b�le kal-
madığı görülmüştür. Çalışacak 
�nsan gücünü, 16 – 45 yaş arası �n-
sanların büyük b�r bölümünü kay-
beden Almanya’nın el�nde yan-
mış, yakılmış ve nasıl �mar ed�le-
ceğ� bell� olmayan üzer�nde du-
manların tüttüğü m�lyonlarca 
ocak kalmıştır. Sanay�leşme ham-
leler�n� başlatab�lmes� �ç�n Al-
manya’ya �nsan gücünün gerekl� 
olduğu Almanya’yı �şgal edenler 
tarafından da anlaşılmıştır. Mağ-

Adana'lı Süleyman Akgül 1968 yılı yaz tat�l� sonrası
Almanya'ya ger� dönmeden önce oğlu Veysal'ı

b�r tuhafiye mağazasında g�yd�r�p bu hatıra fotoğrafını çekt�rm�şt�.
Foto: Aysel Akgül

Alman vatandaşlığı olmadığı için siyasette katılımcılığın sağlanamadığı halde iktidar partilerince 
bile uyumsuzluk konusunda suçlanan Türkler, bütün partilerin eleştirilerinden pay aldılar. Hatta 
Türklerin uyumsuzluklarının, nüfuslarının çok arttığını ve gettolaştıklarını en çok gündeme 
taşıyan gruplar zamanla partileşerek mecliste temsil edilmeye başladılar.
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aşınmalar kültür tar�h�ndek� 
kayıp sayfalar olarak anılacaktır.

Göç, hareketl� b�r süreçt�r ve d�-
nam�zm� kend� �ç�nded�r. Durak-
ladığı anda özell�ğ�n� y�t�r�r ve o 
andan �t�baren göçmenlerde de-
ğ�ş�m başlar. İster gönüllü �sterse 
mecbur� olsun göç edenler yen� d�-
yarlardak� baskın kültüre uyum 
sağlamak zorundadırlar. Adına 
uyum dense de aslında ana vatan-
dak� değerler�n�n b�rçoğunu yen� 
vatanda yaşayamamaktır bunun 
adı. Oysa göçmen, yen� vatanı ne 
kend�ne benzetmeye ne de göç-
menler� m�safir olarak kabul eden 
ülke onları �ç�nde er�tmeye çalış-
masa, hakkan�yetl� uyum sürec� 
zamanla kend�l�ğ�nden gerçekle-
şecekt�r. Çünkü göçmen yen� va-
tanını özümsey�p, tanıyıp kültürü 
�le çatışmadığı andan �t�baren 
mutlu olmaya başlayacaktır. Göç-
menlere parmak sallayarak yapı-
lan entegrasyon tavs�yeler� doğru 
sanılan yanlışların �lk adımıdır. 
Göçmenl�k b�r süreç olarak 

Almanya’da, geçm�ş� 60 yılı 
bulan ve �lk nes�lden çok az k�ş�-
n�n hayatta kaldığı ülkede, Türk 
göçmenler yaşamlarının yarıdan 
fazlasında en çok as�m�layon ve 
entegrasyon kel�meler�n� duy-
muşlardır. Ülkedek� her Türk ço-
cuğu her �k� d�ldek� yayınlarda bu 
�k� kel�mey� okuyarak büyümüş; 
Alman arkadaşları ve öğretmenle-
r�n�n soruya dönüştürdüğü bu �k� 
kel�men�n cevabını vermes� ge-
rekm�ş veya b�r�ne a�t olduğunu 
�spat etmes� �stenen kalıplaşma-
ların etk�s� altında b�r yaşam sür-
müştür. Türkler�n genel� �se 
Alman toplumundak� soğuk 
bakış ve toplumda b�r türlü yer-
leşmeyen “hoş geld�n” kültürü-
nün sonuçlarına katlanmak zo-
runda kalmışlardır. Almanya 

devam etse de bunun gerçekte 
ez�kl�k altında b�r sess�zl�ğ�n de 
mecbur�yet� olduğunu anlamak 
gerekl�d�r. Göçmenler�n susarak 
ger� çek�lmes� zamanla b�r paralel 
kültürü ortaya çıkarır.

Türkler�n� nes�ller boyu kabul ede-
meyen Alman toplumu ve kabul 
ed�lmey� hak ett�ğ�ne �nanan Al-
manya Türkler� yan yana b�r 
yaşam sürmüşlerd�r. Bu bağlam-
da 60 yılda Türkler�n değ�ş�m� 
d�ğer göçmen gruplardan çok 
daha yavaş ve çok daha uzun b�r 
süreçte gerçekleşm�şt�r.

Seçme ve seç�lme hakları ol-
madığı halde ülkedek� Türkler�n 
Alman �ç s�yaset�n�n doğasında 
var olan seç�m atmosfer�n�n tar-
tışma ortamlarına dah�l ed�lmes�, 
s�yasete etk� edemeyen Türk top-
lumunda c�dd� b�r sosyal ez�kl�k 
ortaya çıkarmıştır. Haksız ve mes-
nets�z tartışmaların gar�p yakış-
tırmalarınacevap vermek �stey�p 
veremeyen ülkedek� m�lyonlarca 
Türk a�les�nde bunun b�r dışlan-
mışlık olarak algılandığı Alman ta-
rafında h�ç fark ed�lmed�. Türkle-
r�n entegre olması gerekt�ğ�n� be-
l�rtenler�n bunun nasıl olacağını 
açıklamaya b�le gerek duymadık-
ları halde seç�mler� kazanıp mec-

Tar�h boyunca var olan göçler; 

l�se g�rmeler� her dört yılda b�r tek-
rarlanan b�r s�yas� değ�ş�m olarak 
kaldı. Ülkedek� m�lyonlarca 
Türk’ün sey�rc� konumunda ol-
duğu Alman s�yaset�, saha kena-
rındak�ler� oyuna davet etmekte 
geç kalmaktadır. Türkler, eller�n-
de Alman vatandaşlığı olmasa da 
ülke �ç�n en az ücretle en ağır �şler� 
yaparak as�m�lasyon �le entegras-
yon kel�meler� arasında dört nes�l 
geç�rm�şlerd�r. Bu tartışmalarda 
fazla eleşt�r� aldığı halde eş�t şart-
larda cevap veremeyen Türkler, 
uyumsuzlukları gündeme geld�k-
çe buna cevap vermek zorunda 

1kaldılar.  Ancak öğrend�kler�, as�-
m�lasyon ve entegrasyon ter�mle-
r� arasına hapsed�len sosyo kültü-
rel hayatın dışına çıkmayı başara-
b�lenler�n rahatladığı �d�.

Türkler ve Göç

can güvenl�ğ�, �nanç ve kültürü ko-
ruma, ekonom�k kaygılar, daha �y� 
hayat şartları ve toplu halde sürgü-
ne kadar uzanan gen�ş b�r yelpaze-
y� oluşturur. Türk�stan havzasın-
dan batıya doğru göçen Türk boy-
ları göç d�nam�zm� �ç�n en �y� örne-
ğ� oluşturur. Avrupa’nın doğusun-
da meydana gelen demografik de-
ğ�ş�mler�n öneml� b�r bölümü Türk 
obalarının göç d�nam�zm� �le şek�l-
lenen örneklerd�r. Uzak tar�h� say-
falarda bırakarak hızla günümüze 
gel�p 20. yüzyıl göçler�ne odaklan-
dığınızda en fazla göç eden, ett�r�-
len m�llet�n Türkler olduğunu gö-
rürüz. Yüzyılın başında Balkan-
lar’dan hızlı b�r çek�lme sonucu ge-
r�leyen Osmanlı Devlet�, Türk un-
surların zorak� göçte yaşadığı �m-
kansızlıklar, mevs�m şartları ve as-
ker� tedb�rler�n alınamayışı sonucu 
ağır göç süreçler�n�n dramını da ya-
şamıştı.

Tar�h�n b�r�nc� büyük savaşını 
yaşayan Türkler b�r sonrak�nde 
daha zorlayıcı acıları yaşamama-
ya kararlıdırlar. Devasa can kayıp-
larına yol açan, tar�h�n �k�nc� 
büyük savaşında �nsanlık kend�s�-
ne en büyük zararı ver�rken, Türk-
ler son ana kadar vatan savunma-
sı dışında h�çb�r ülke �le karşı kar-
şıya gelmed�ler. 1945 yılında Avru-
pa’dak� yangın söndürüldüğünde 
yıkılan b�naları, yok olan alt yapı-
ları ve hayatını kaybeden m�lyon-
larca �nsandan sonra enkazları ye-
r�nden kaldıracak �nsanın b�le kal-
madığı görülmüştür. Çalışacak 
�nsan gücünü, 16 – 45 yaş arası �n-
sanların büyük b�r bölümünü kay-
beden Almanya’nın el�nde yan-
mış, yakılmış ve nasıl �mar ed�le-
ceğ� bell� olmayan üzer�nde du-
manların tüttüğü m�lyonlarca 
ocak kalmıştır. Sanay�leşme ham-
leler�n� başlatab�lmes� �ç�n Al-
manya’ya �nsan gücünün gerekl� 
olduğu Almanya’yı �şgal edenler 
tarafından da anlaşılmıştır. Mağ-

Adana'lı Süleyman Akgül 1968 yılı yaz tat�l� sonrası
Almanya'ya ger� dönmeden önce oğlu Veysal'ı

b�r tuhafiye mağazasında g�yd�r�p bu hatıra fotoğrafını çekt�rm�şt�.
Foto: Aysel Akgül

Alman vatandaşlığı olmadığı için siyasette katılımcılığın sağlanamadığı halde iktidar partilerince 
bile uyumsuzluk konusunda suçlanan Türkler, bütün partilerin eleştirilerinden pay aldılar. Hatta 
Türklerin uyumsuzluklarının, nüfuslarının çok arttığını ve gettolaştıklarını en çok gündeme 
taşıyan gruplar zamanla partileşerek mecliste temsil edilmeye başladılar.
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lup olmasına rağmen mühend�s-
l�k b�lg�ler� �le y�ne de Avrupa’nın 
yaralı lokomot�fi sayılan Alman-
ya, artan �ş gücü �ht�yacını karşıla-
mak �ç�n 1955-1968 yılları arasında 
çok sayıda ülke �le �şgücü anlaş-
maları yaptı. Bu alanda öncel�k, el-
bette Akden�z ülkeler� �d� ve böl-
gedek� devletler �le arka arkaya �ş 
gücü sözleşmeler� �mzalandı. 
Ancak İtalyanlar ve hemen sonra-
sında gelen İspanyollar yeterl� de-
ğ�ld�. Daha hızlı ve daha �y� çalışa-
cak �nsanlar gerekl�yd�. Yıkımın 
büyüklüğünü ancak savaş durun-
ca anlayab�len Almanya, tahr�p 
ed�len alt yapı �ç�n öncel�kle çalış-
kan göçmen �şç�lere �ht�yaç duyu-
yordu. 7 yıl süren k�rl� savaşta yer 
almayan, �nsanlarını uzak cephe-
lerde b�r h�ç uğruna harcamayan 
Türk�ye’ye de tekl�f götürdü Al-

2manlar.  Türk tar�h� göçlerden �ba-
ret g�b� görülse de Türkler�n eko-

göçü m�lyonlarca Anadolu �nsa-
nının Almanya’ya gelmes�ne 
temel oluşturmuştur. Anlaşma 
sonrasında, b�r sonrak� ay �ç�nde 2 
b�n 500 Türk’ün göç ett�ğ� Alman-
ya’da, bugün dördüncü nesle ula-
şan yaklaşık 3 m�lyon Türk bulu-
nuyor. Türk�ye’ye ger� dönenler �le 
b�rl�kte bu sayının çok daha 
büyük olduğu hesap ed�l�rse, m�l-
yonlarca Türk, Alman kültürü �le 
tanışmış ve b�r şek�lde Almanca 
öğrenm�şt�r. Avusturya ve İsv�ç-
re’den sonra Alman kültürünü en 
�y� tanıyan m�llet�n Türkler oldu-
ğunu söylemen�n doğru b�r tesp�t 
olduğunu bel�rterek, Alman-
ya’dak� en büyük göçmen grubu 
oluşturan m�lyonlarca Türk’ün de 
yukarıdak� �dd�amıza tar�h�n canlı 
şah�d� olarak kaynak oluşturdu-
ğunu bel�rtmek �ster�z.

Entegrasyon

Başlangıcı

Almanya’da
As�m�lasyon ve

Tartışmalarının

As�m�lasyon–entegrasyon tar-
tışmalarının hayal b�le ed�lemed�-
ğ� 60’lı yıllarda �şverenler bantla-
rın dönmes�n�, Türk �şç�ler� �se b�r 
an önce Almanya’da çalışmayı 
beklemekted�r. Türk �şç�ler� ülke-
dek� hayat şartlarını, kend�s�n� 
bekleyen ağır gurbet koşullarının 
ortaya çıkaracağı sorunları h�ç dü-
şünmeden prosedürler� tamam-
layarak S�rkec�’den Mün�h’e kal-
kan trenlerdek� yer�n� almaktadır. 
Türk-Alman �şç� anlaşmasının �m-
zalanmasının hemen akab�nde Al-
manya’ya gelen Türk �şç�ler�n fe-
dakarlığı ve kısa zamanda �şve-
renlere karşı kend�ler�n� kanıtla-
maları kend�ler�nden daha önce 
ülkeye gelen d�ğer m�lletlerden 
daha fazla terc�h ed�lmeler�ne 
neden olmuştur. İş hayatına baş-
ladıkları �lk yıllardan �t�baren Al-
manya İşverenler B�rl�ğ�’n�n 
(BDA) 12 Aralık 1962’de Federal Ça-
lışma Bakanlığı’na gönderd�ğ� 
mektup Türkler�n en �y� uyum sağ-
layan gruplardan b�r� olduğuna 

�şaret etmekted�r:

Bu husus,“Türk �şç�ler� çok çabuk 
uyum sağlıyorlar, yabancı �ş gücü �h-
t�yacımız da devam ed�yor, uyum sağ-
lamış ve Almanya’yı tanımış Türk �ş-
ç�ler�n� �k� yıllık b�r süre sonra ger� 
gönder�p yer�ne yen�ler�n� get�rmek ül-
kem�z �ç�n de öneml� b�r külfet oluş-
turmaktadır. Bu nedenle Türk �şç�ler� 
�ç�n �k� yıllık sınırlandırmanın kaldı-
rılmasını ve oturma �z�nler�n�n uza-
tılmasını talep ed�yoruz.” şekl�nde 
kayıtlara geçm�şt�r. 9 Ocak 1963 ta-
r�h�nde Federal Çalışma Bakanlı-
ğı’ndan BDA’ya gönder�len cevap 
�se “Bu konuda yen� b�r düzenlemeye 
g�d�lecekt�r.” şekl�nded�r. 1960’ların 
�k�nc� yarısında rotasyon prens�-
b�, ekonom�n�n �şlemes� ve yen�-
den oluşacak eğ�t�m mal�yetler�n� 
engellemek �ç�n gevşet�lm�ş ve 
oturma �z�nler�n�n uzatılması ko-

3laylaştırılmıştır.

Almanların iş gücü talebini Türkiye de olumlu buldu ve iki ülke yetkilileri hemen görüşmelere 
başladılar. Ancak araya giren siyasi dalgalanmalar ve 27 Mayıs İhtilali Türk ve Alman heyetleri 
arasındaki görüşmelerin 3 defa geriye atılıp askıya alınmasına yol açtı.

2

Latif Çelik,“Ellinci Yılında Göçtürklerin Türkiye ve 
Almanya Açısından Önemi”, s. 157-157,  Tarihin 
Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal 
Araştırmalar Derg., Sayı. 7, 15 Şubat, Konya 
2012

3

Almanya'ya gelen Türkler arasında sayıları az da olsa entelektüel boyutu yüksek olan ve sürekl� okuyan gruplar da vardı.
Semaver başında b�r okuma gününde Türk �şç�ler� görülüyor.
Foto: Fad�l Yen�ay

nom�k b�r göç �le tanışması İk�nc� 
Dünya Savaşı sonrası Almanya �le 
�mzalanan anlaşma �le başlar. B�r-
b�r�n� yok etmeye çalışanlar yor-
gun düştükler�nde ülkeler�n�n en-
kazını b�le kaldıracak güçler�n�n 
kalmadığı b�r döneme rastlayan 
bu göç, her �k� m�llet�n tar�h�nde 
yen� b�r sayfa, öneml� b�r dönem 
ve unutulmaz dostluğun yen�den 
yazıldığı b�r zaman aralığıdır. 
Uzun b�r süreye yayılan görüşme-
ler �le Türk-Alman İş Gücü Anlaş-
ması Türk�ye’dek� s�yas� dalgalan-

Almanya’nın b�rçok şehr�nde 
Türk göçünün 60. yılı kutlanmaya 
başlandı. 30 Ek�m 1961 tar�h�nde, 
Bonn yakınlarındak� Bad Godes-
berg kasabasında Türk�ye �le Al-
manya arasında “İş Gücü Alımı 
Anlaşması” �le başlayan Türk 

maların etk�s� �le zaman zaman ke-
s�lerek tekrar başladı. N�hayet�n-
de Türkler�n Almanya’ya gelmes� 
�ç�n yapılan görüşmeler 30 Ek�m 
1961’de sona erd� ve hazırlanan an-
laşma Türk ve Alman tems�lc�ler 
tarafından �mzalandı. Ertes� gün 
�lk kafile yola çıkarak Türk tar�h�n-
de adı “Ekonom�k Göç” olan yen� 
b�r sayfa açılmış oldu.

Fotoğraf: AA/Al� Atmaca
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lup olmasına rağmen mühend�s-
l�k b�lg�ler� �le y�ne de Avrupa’nın 
yaralı lokomot�fi sayılan Alman-
ya, artan �ş gücü �ht�yacını karşıla-
mak �ç�n 1955-1968 yılları arasında 
çok sayıda ülke �le �şgücü anlaş-
maları yaptı. Bu alanda öncel�k, el-
bette Akden�z ülkeler� �d� ve böl-
gedek� devletler �le arka arkaya �ş 
gücü sözleşmeler� �mzalandı. 
Ancak İtalyanlar ve hemen sonra-
sında gelen İspanyollar yeterl� de-
ğ�ld�. Daha hızlı ve daha �y� çalışa-
cak �nsanlar gerekl�yd�. Yıkımın 
büyüklüğünü ancak savaş durun-
ca anlayab�len Almanya, tahr�p 
ed�len alt yapı �ç�n öncel�kle çalış-
kan göçmen �şç�lere �ht�yaç duyu-
yordu. 7 yıl süren k�rl� savaşta yer 
almayan, �nsanlarını uzak cephe-
lerde b�r h�ç uğruna harcamayan 
Türk�ye’ye de tekl�f götürdü Al-

2manlar.  Türk tar�h� göçlerden �ba-
ret g�b� görülse de Türkler�n eko-

göçü m�lyonlarca Anadolu �nsa-
nının Almanya’ya gelmes�ne 
temel oluşturmuştur. Anlaşma 
sonrasında, b�r sonrak� ay �ç�nde 2 
b�n 500 Türk’ün göç ett�ğ� Alman-
ya’da, bugün dördüncü nesle ula-
şan yaklaşık 3 m�lyon Türk bulu-
nuyor. Türk�ye’ye ger� dönenler �le 
b�rl�kte bu sayının çok daha 
büyük olduğu hesap ed�l�rse, m�l-
yonlarca Türk, Alman kültürü �le 
tanışmış ve b�r şek�lde Almanca 
öğrenm�şt�r. Avusturya ve İsv�ç-
re’den sonra Alman kültürünü en 
�y� tanıyan m�llet�n Türkler oldu-
ğunu söylemen�n doğru b�r tesp�t 
olduğunu bel�rterek, Alman-
ya’dak� en büyük göçmen grubu 
oluşturan m�lyonlarca Türk’ün de 
yukarıdak� �dd�amıza tar�h�n canlı 
şah�d� olarak kaynak oluşturdu-
ğunu bel�rtmek �ster�z.

Entegrasyon

Başlangıcı

Almanya’da
As�m�lasyon ve

Tartışmalarının

As�m�lasyon–entegrasyon tar-
tışmalarının hayal b�le ed�lemed�-
ğ� 60’lı yıllarda �şverenler bantla-
rın dönmes�n�, Türk �şç�ler� �se b�r 
an önce Almanya’da çalışmayı 
beklemekted�r. Türk �şç�ler� ülke-
dek� hayat şartlarını, kend�s�n� 
bekleyen ağır gurbet koşullarının 
ortaya çıkaracağı sorunları h�ç dü-
şünmeden prosedürler� tamam-
layarak S�rkec�’den Mün�h’e kal-
kan trenlerdek� yer�n� almaktadır. 
Türk-Alman �şç� anlaşmasının �m-
zalanmasının hemen akab�nde Al-
manya’ya gelen Türk �şç�ler�n fe-
dakarlığı ve kısa zamanda �şve-
renlere karşı kend�ler�n� kanıtla-
maları kend�ler�nden daha önce 
ülkeye gelen d�ğer m�lletlerden 
daha fazla terc�h ed�lmeler�ne 
neden olmuştur. İş hayatına baş-
ladıkları �lk yıllardan �t�baren Al-
manya İşverenler B�rl�ğ�’n�n 
(BDA) 12 Aralık 1962’de Federal Ça-
lışma Bakanlığı’na gönderd�ğ� 
mektup Türkler�n en �y� uyum sağ-
layan gruplardan b�r� olduğuna 

�şaret etmekted�r:

Bu husus,“Türk �şç�ler� çok çabuk 
uyum sağlıyorlar, yabancı �ş gücü �h-
t�yacımız da devam ed�yor, uyum sağ-
lamış ve Almanya’yı tanımış Türk �ş-
ç�ler�n� �k� yıllık b�r süre sonra ger� 
gönder�p yer�ne yen�ler�n� get�rmek ül-
kem�z �ç�n de öneml� b�r külfet oluş-
turmaktadır. Bu nedenle Türk �şç�ler� 
�ç�n �k� yıllık sınırlandırmanın kaldı-
rılmasını ve oturma �z�nler�n�n uza-
tılmasını talep ed�yoruz.” şekl�nde 
kayıtlara geçm�şt�r. 9 Ocak 1963 ta-
r�h�nde Federal Çalışma Bakanlı-
ğı’ndan BDA’ya gönder�len cevap 
�se “Bu konuda yen� b�r düzenlemeye 
g�d�lecekt�r.” şekl�nded�r. 1960’ların 
�k�nc� yarısında rotasyon prens�-
b�, ekonom�n�n �şlemes� ve yen�-
den oluşacak eğ�t�m mal�yetler�n� 
engellemek �ç�n gevşet�lm�ş ve 
oturma �z�nler�n�n uzatılması ko-

3laylaştırılmıştır.

Almanların iş gücü talebini Türkiye de olumlu buldu ve iki ülke yetkilileri hemen görüşmelere 
başladılar. Ancak araya giren siyasi dalgalanmalar ve 27 Mayıs İhtilali Türk ve Alman heyetleri 
arasındaki görüşmelerin 3 defa geriye atılıp askıya alınmasına yol açtı.

2

Latif Çelik,“Ellinci Yılında Göçtürklerin Türkiye ve 
Almanya Açısından Önemi”, s. 157-157,  Tarihin 
Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal 
Araştırmalar Derg., Sayı. 7, 15 Şubat, Konya 
2012

3

Almanya'ya gelen Türkler arasında sayıları az da olsa entelektüel boyutu yüksek olan ve sürekl� okuyan gruplar da vardı.
Semaver başında b�r okuma gününde Türk �şç�ler� görülüyor.
Foto: Fad�l Yen�ay
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maların etk�s� �le zaman zaman ke-
s�lerek tekrar başladı. N�hayet�n-
de Türkler�n Almanya’ya gelmes� 
�ç�n yapılan görüşmeler 30 Ek�m 
1961’de sona erd� ve hazırlanan an-
laşma Türk ve Alman tems�lc�ler 
tarafından �mzalandı. Ertes� gün 
�lk kafile yola çıkarak Türk tar�h�n-
de adı “Ekonom�k Göç” olan yen� 
b�r sayfa açılmış oldu.

Fotoğraf: AA/Al� Atmaca



84

A
s�

m
�la

sy
on

- E
n

te
gr

as
yo

n
 A

ra
sı

n
d

a 
60

. Y
ılı

n
d

a 
A

lm
an

ya
 T

ü
rk

le
r�

D
r. 

L
at

�f
 Ç

E
L

İK
/ 

5.
Sa

yı

1974 yılında Almanya �şç� alı-
mını durdurduğunda Türkler�n 
sayısı 1 m�lyon c�varında �d�. Artık 
Türk�ye’den �şç� gelmeyecek ama 
Almanya’da yaşayan Türk �şç�ler� 
a�leler�n� yanlarına alab�lecekt�. 
Bu hakkı kullanan Türkler Türk�-
ye’dek� a�le b�reyler�n� Almanya’ya 
get�rerek ülkedek� Türk nüfusu-
nun artmasında öneml� rol oyna-
dılar. Ancak 1974 yılında durakla-
ma trend�ne g�ren Alman ekono-
m�s�n�n ortaya çıkardığı sosyal 
memnun�yets�zl�k, sayıları artan 
göçmenler �le yerl�ler arasındak� 
rekabet�n gün yüzüne çıkmasına 
ve tartışmaların başlamasına 

4sebep oldu.  As�m�lasyon–enteg-
rasyon arasındak� kalıba d�ğer göç-
menlerden daha çok önce Türkle-
r�n sokulmaya başladığını görü-
yoruz. Almanya’nın davet ett�ğ� �n-
sanlara kısa b�r müddet sonra 
kötü ekonom�k g�d�ş�n faturası-
nın kes�lmes�n� k�mse açıklaya-
masa da bunun b�r bakış açısı ol-
duğu hususu 80’l� yıllarda Günter 
Wallra�’ın k�tabında ve yakın dö-
nemde Türk asıllı futbolcu Mesut 

5Öz�l’�n tar�finde şek�llenm�şt�r.

Entegrasyon Anlayışı
Alman Tarafında

1980 yılındak� asker� darben�n 
ardından çok sayıda genç 

6Türk’ün Almanya’ya gelmes�  ül-
kede Türklere karşı ön yargıların 
artmasına yol açtı. 1982 yılındak� 
seç�m kampanyasında �lk defa 
Türkler �s�m ver�lerek seç�m mal-
zemes� oldu ve bu argümanı kul-
lanan merkez sağ CDU-CSU �kt�-

7dara geld�.  Devam eden süreçte 
b�rçok Alman s�yas� part�s� Türk-
ler� seç�m malzemes� yaparken 
as�m�lasyon-entegrasyon tartış-
maları da ülke gündem�nde artık 
sürekl� kalmaya başladı. S�yas� are-
nada, önceler� halk arasındak� 
bas�t tar�fler�n dışında as�m�las-
yon ve entegrasyona s�yas� şahs�-
yetler�n nasıl b�r anlam yükled�ğ� 

8de önem kazanıyordu.

Toplumun kaygı, üm�t ve ha-
yaller�n�n toplandığı son demok-
rat�k mekan�zmalardan olan s�ya-
s� part�ler bazen kend� hayal� pro-
jeler� �le toplumu yönlend�rme yo-
luna g�derler. Beklenmeyen b�r 
açıklama, beklenmeyen b�r s�yas� 
part�den gel�nce toplum bu sese 
daha da d�kkat kes�l�r. Gerhard Sch-
röder Hükümet�’n�n Sosyal De-
mokrat İç�şler� Bakanı’nın gar�p 

uyum tar�fi oldukça �lg�nçt�r:

D�e Welt gazetes�ndek� deme-
c�nde Almanya İç�şler� Bakanı Sc-
h�lly bununla da kalmamış ve yen� 
demeçler �le b�r öncek� fik�rler�ne 
netl�k kazandırmak �ç�n aynı gaze-
tede açıklamalarına devam et-
m�şt�r.

“Almanya’da, kend� d�ller�nde 
cadde ve �lçe tabelalarına sah�p olan 
yen� b�r Müslüman azınlığın ortaya 
çıkmasını önlemel�y�z.”

“Uyumun en sorunsuz şekl� as�-
m�lasyondur, ancak devlet bunu zorla 
yapamaz. Başarılı b�r uyum �ç�n asga-
r� şart, yabancıların Almanca öğren-

 9meler�d�r.”

S�yasetç�n�n açıklamalar yapa-
rak fik�rler�n� topluma tanıtmaya 
çalışması doğal olsa da bu demeç-
ler�n, “göçmenlere daha gen�ş hak-
lar” vaad� �le �kt�dara gelen sosyal 
demokrat b�r part�n�n öneml� b�r 
�sm� tarafından ver�lmes� gar�p 
b�r hava est�rd� Almanya Türkler� 
arasında. Aykırı b�r part�n�n baka-
nına destek �se beklend�ğ� g�b� 
karşı görüşü savunan b�r kurum-

10dan geld�.  B�r s�v�l toplum örgütü 
olan ve Türk-Alman �l�şk�ler�ne 
olan �lg�s� �le b�l�nen Konrad Ade-
nauer Vakfı Genel Sekreter� W�l-

helm Staudacher’�n açıklaması 
�se oldukça d�kkat çek�c�d�r:

Türkler�n karşı çıkmadığı tek-
l�fler�n parmak sallayarak d�le get�-
r�lmes� de doğru değ�ld�r. Ortadak� 
anlaşmazlıkların sadece söylem-
dek� farklılıkların anlamlara olan 
etk�ler� neden�yle c�dd� b�r kavram 
kagaşasına yol açtığı aş�kadır. Kon-
rad Adenauer Vakfı Genel Sekrete-
r� W�lhelm Staudacher konuşma-
sının devamında çözüm öner�ler�-
n� de sunmaktadır:

“Almanya’dak� Türkler�n hemen 
hemen yarısı boş zamanlarında Türk-
çe konuşmaktadır, bu �se küçük İstan-

 11bul’un olumsuz tarafıdır.”

“Maalesef bazı �k�nc� ya da üçün-
cü kuşak çocuklarının ebeveynler�n-
den daha kötü Almanca konuştukları-
nı görmektey�z. Bu arada �çler�nde 
Türk �şyerler�, doktorları, gazeteler�, 
avukatları vb. barındırarak kend�ler�-
ne komple b�r Türk altyapısı oluştu-
ran büyük Türk mahalleler� Türkler�n 
en azından boş zamanlarında tama-
men Türklerden oluşan b�r çevrede ha-

H�çb�r Türk’ün karşı çıkmaya-
cağı bu görüşlerde ortaya çıkan 
ana temanın d�l eks�kl�ğ� olduğu 
ortaya koyulmaktadır. Oysa Al-
manya’da d�l öğretmek devlet�n 
görev�d�r ve bu �ş� Eğ�t�m Bakanlı-
ğı yapmaktadır. Vakıf yetk�l�ler�-
n�n bu uyarı ve açıklamalarını ba-
kanlık yetk�l�ler� de farketm�ş ola-
cak k� Almanya’da �lerleyen yıllar-
da Türk çocuklarının eğ�t�m kal�-
tes�nde c�dd� anlamda b�r yüksel-
me olmuştur. Almanca eks�kl�ğ� 

reket etmeler�ne �mkân vermekted�r. 
Almanya’dak� Türkler�n hemen 
hemen yarısı boş zamanlarında Türk-
çe konuşmaktadır, bu �se küçük İstan-
bul’un olumsuz tarafıdır. Çok kültür-
lülük toplum �ç�n de büyük b�r zeng�n-
l�kt�r ve ancak “uzlaşma” – yan� kel�-
men�n tam anlamıyla b�r uzlaşma – 
mümkün olduğu takd�rde çıkarılab�-
lecek büyük b�r haz�ned�r. Bu nedenle 
d�l öğret�m�ne daha fazla önem ver-
mek zorundayız. Kreşte, okulda, aynı 
zamanda a�le �ç�nde, k� burada özel-
l�kle anneler konusunda yapılacak ol-

12dukça çok �ş bulunmaktadır.” 

olanların karşısına en üst düzey-
de as�m�lasyon kel�mes� �le çıkıl-
dığında göçmen kökenl�ler�n 
daha da �ç�ne kapanacağını fark 
eden Alman devlet� 2000’l� yılla-
rın başından �t�baren çok sayıda 
sosyal projey� uygulamaya geç�re-
rek Türk çocuklarının ve a�leler�-
n�n eğ�t�m kal�tes�n�n gel�şt�r�l-
mes�nde etk�l� olmuştur.

As�m�lasyon–entegrasyon tar-
tışmalarına her Alman’ın aynı pen-
cereden bakmadığı da b�r başka 
gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 
Türk toplumunun yakından göz-
lemlenmes�n� ve Türk çocukları-
nın Almanya’ya gel�ş�nde a�le b�r-
leş�m� v�zes�n�n en sıkı şek�lde uy-
gulanmasını savunan Bavyera 
esk� Başbakanı Günter Beckste�n, 
as�m�lasyonun doğru b�r yol ol-
madığını bel�rt�rken Almanya’da 
ney�n mutlaka öğren�lmes� gerek-
t�ğ�n� açık b�r d�lle sıralamaktadır:

“As�m�lasyon, b�ld�ğ�n�z g�b�, �n-
sanların kend� öz kültürler�n� açıkça 
�nkâr etmeler� anlamına gel�r. H�ç 
k�mse ş�md�ye kadar bunu talep et-
mem�şt�r. Ben�m �ç�n uyum, Alman 

Ülkedek� ekonom�k durumun sebeb�n�n 
göçmen Türkler olduğunu Alman s�yaset� 
söylem�yordu ama �ş�n� kaybeden b�r Alman 
bunun sebeb�n�n komşusu Türk göçmenler 
olduğunu rahatlıkla söyleyeb�lm�şt�r. Oysa 
Türkler�n yaptığı b�rçok �ş� Almanlar kabul 
etm�yordu.
1984 yılında Al� k�ml�ğ� �le çeş�tl� tecrübeler 
ed�nerek ekonom�k ve sosyal alanda b�r 
Türk’ün yaşayışını topluma ulaştırmayı 
amaçlayan Gazetec� Günter Wallra�’’ın “Ganz 
Unten = En Alttak�ler” k�tabı 4 m�lyon sattı 
ve çeş�tl� ülkelerde 30 ayrı d�le çevr�ld�. 
K�tapta k�m�n en altta görülerek 
sömürüldüğü ortaya koyuldu. Bkz. 
https://www.k�w�-verlag.de/buch/guenter-
wallra�-ganz-unten-9783462305913; Alman 
M�ll� Takımı Futbolcusu Mesut Öz�l �se 
takımdan ayrılırken “Kazanınca Alman, 
kaybed�nce Türk oluyorum. Ancak d�ğer 
arkadaşlar köken� �le adlandırılmaz �ken, 
ben�m etn�k k�ml�ğ�m her defasında “Türk” 
olarak adlandırılıp ortaya çıkarılıyor. Alman 
m�ll� takımından bu sebeple ayrılıyorum.” 
şekl�ndek� açıklaması, ülkedek� Türklere karşı 
bakış açısının b�r örneğ� olarak tar�he geçt�.

4

5

CDU l�der� Helmut Kohl 2 m�lyonu aşan Türk nüfusun Almanya �ç�n çok fazla olduğunu seç�m 
meydanlarında söyleyerek �kt�dara geld�ğ�nde ülkes�ne gönüllü dönmek �steyenler� teşv�k 
edeceğ�n� bel�rt�p s�yas� destek �sted�.  Bu söylem seçmende karşılık bulunca seç�mlerden gal�p 
çıktı. Hür Demokrat FDP �le yabancı �şç�ler�n ülkeler�ne dönmeler� �ç�n teşv�k yasası çıkardı. 
Bel�rl� koşulları yer�ne get�ren �şç�lere 10.500 Mark, ayrıca çocuk başına 1.500 Mark yardım 
ödemes�yle, 1982 -1985 arasında 300 b�ne yakın Türk’ün aldıkları teşv�kler �le ülkes�ne döndüğü 
ortaya çıkmıştır.
Türkler�n as�m�le ed�lmes� konuşulmasa da, sayılarının çok fazla olduğunu her fırsatta s�yas� 
part�ler b�le gündeme get�rmeye başlayacaktır. Türk�ye ve Almanya arasındak� v�ze 
görüşmeler�nde sürekl� olarak ülkedek� Türk fazlalık gündemde tutulmaya başlamış ve 
uygulamadak� v�ze mecbur�yet� devam etm�şt�r.

Asker� darben�n 1 yıl önces� �le 1 yıl sonrası arasındak� dönemde Türk�ye’den ayrılan 16-35 yaş 
arası nüfusun 250 b�n c�varında olduğu ve bunun 150 b�ne yakınının Almanya’ya geld�ğ� tahm�n 
ed�lmekted�r. 12 Eylül 1980 �ht�lal� sonrası ülkedek� Türk nüfus 2 m�lyon sınırını aşarken, Türk�ye 
kökenl� göçün daha da artmasından korkan Almanya’nın 1980 yılı sonunda Türk�ye’ye 
uygulamaya başladığı v�ze mecbur�yet� hâlâ devam etmekted�r. 

1998 yılında yapılan Federal Parlamento seçimlerinde Almanya Türkleri içerisinden 750 bin 
Türk’ün Alman vatandaşı olarak seçimlerde sandık başına giderek oy kullandığı ve üçte ikisine 
yakınının SPD'yi seçtiği bilinmektedir.

Zeynel Korkmaz, “Almanya’da As�m�lasyon ve Entegrasyon Tartışmaları”, D�e Gäste, Sayı. 1, Düsseldorf 
2008 
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1974 yılında Almanya �şç� alı-
mını durdurduğunda Türkler�n 
sayısı 1 m�lyon c�varında �d�. Artık 
Türk�ye’den �şç� gelmeyecek ama 
Almanya’da yaşayan Türk �şç�ler� 
a�leler�n� yanlarına alab�lecekt�. 
Bu hakkı kullanan Türkler Türk�-
ye’dek� a�le b�reyler�n� Almanya’ya 
get�rerek ülkedek� Türk nüfusu-
nun artmasında öneml� rol oyna-
dılar. Ancak 1974 yılında durakla-
ma trend�ne g�ren Alman ekono-
m�s�n�n ortaya çıkardığı sosyal 
memnun�yets�zl�k, sayıları artan 
göçmenler �le yerl�ler arasındak� 
rekabet�n gün yüzüne çıkmasına 
ve tartışmaların başlamasına 

4sebep oldu.  As�m�lasyon–enteg-
rasyon arasındak� kalıba d�ğer göç-
menlerden daha çok önce Türkle-
r�n sokulmaya başladığını görü-
yoruz. Almanya’nın davet ett�ğ� �n-
sanlara kısa b�r müddet sonra 
kötü ekonom�k g�d�ş�n faturası-
nın kes�lmes�n� k�mse açıklaya-
masa da bunun b�r bakış açısı ol-
duğu hususu 80’l� yıllarda Günter 
Wallra�’ın k�tabında ve yakın dö-
nemde Türk asıllı futbolcu Mesut 

5Öz�l’�n tar�finde şek�llenm�şt�r.

Entegrasyon Anlayışı
Alman Tarafında

1980 yılındak� asker� darben�n 
ardından çok sayıda genç 

6Türk’ün Almanya’ya gelmes�  ül-
kede Türklere karşı ön yargıların 
artmasına yol açtı. 1982 yılındak� 
seç�m kampanyasında �lk defa 
Türkler �s�m ver�lerek seç�m mal-
zemes� oldu ve bu argümanı kul-
lanan merkez sağ CDU-CSU �kt�-

7dara geld�.  Devam eden süreçte 
b�rçok Alman s�yas� part�s� Türk-
ler� seç�m malzemes� yaparken 
as�m�lasyon-entegrasyon tartış-
maları da ülke gündem�nde artık 
sürekl� kalmaya başladı. S�yas� are-
nada, önceler� halk arasındak� 
bas�t tar�fler�n dışında as�m�las-
yon ve entegrasyona s�yas� şahs�-
yetler�n nasıl b�r anlam yükled�ğ� 

8de önem kazanıyordu.

Toplumun kaygı, üm�t ve ha-
yaller�n�n toplandığı son demok-
rat�k mekan�zmalardan olan s�ya-
s� part�ler bazen kend� hayal� pro-
jeler� �le toplumu yönlend�rme yo-
luna g�derler. Beklenmeyen b�r 
açıklama, beklenmeyen b�r s�yas� 
part�den gel�nce toplum bu sese 
daha da d�kkat kes�l�r. Gerhard Sch-
röder Hükümet�’n�n Sosyal De-
mokrat İç�şler� Bakanı’nın gar�p 

uyum tar�fi oldukça �lg�nçt�r:

D�e Welt gazetes�ndek� deme-
c�nde Almanya İç�şler� Bakanı Sc-
h�lly bununla da kalmamış ve yen� 
demeçler �le b�r öncek� fik�rler�ne 
netl�k kazandırmak �ç�n aynı gaze-
tede açıklamalarına devam et-
m�şt�r.

“Almanya’da, kend� d�ller�nde 
cadde ve �lçe tabelalarına sah�p olan 
yen� b�r Müslüman azınlığın ortaya 
çıkmasını önlemel�y�z.”

“Uyumun en sorunsuz şekl� as�-
m�lasyondur, ancak devlet bunu zorla 
yapamaz. Başarılı b�r uyum �ç�n asga-
r� şart, yabancıların Almanca öğren-

 9meler�d�r.”

S�yasetç�n�n açıklamalar yapa-
rak fik�rler�n� topluma tanıtmaya 
çalışması doğal olsa da bu demeç-
ler�n, “göçmenlere daha gen�ş hak-
lar” vaad� �le �kt�dara gelen sosyal 
demokrat b�r part�n�n öneml� b�r 
�sm� tarafından ver�lmes� gar�p 
b�r hava est�rd� Almanya Türkler� 
arasında. Aykırı b�r part�n�n baka-
nına destek �se beklend�ğ� g�b� 
karşı görüşü savunan b�r kurum-

10dan geld�.  B�r s�v�l toplum örgütü 
olan ve Türk-Alman �l�şk�ler�ne 
olan �lg�s� �le b�l�nen Konrad Ade-
nauer Vakfı Genel Sekreter� W�l-

helm Staudacher’�n açıklaması 
�se oldukça d�kkat çek�c�d�r:

Türkler�n karşı çıkmadığı tek-
l�fler�n parmak sallayarak d�le get�-
r�lmes� de doğru değ�ld�r. Ortadak� 
anlaşmazlıkların sadece söylem-
dek� farklılıkların anlamlara olan 
etk�ler� neden�yle c�dd� b�r kavram 
kagaşasına yol açtığı aş�kadır. Kon-
rad Adenauer Vakfı Genel Sekrete-
r� W�lhelm Staudacher konuşma-
sının devamında çözüm öner�ler�-
n� de sunmaktadır:

“Almanya’dak� Türkler�n hemen 
hemen yarısı boş zamanlarında Türk-
çe konuşmaktadır, bu �se küçük İstan-

 11bul’un olumsuz tarafıdır.”

“Maalesef bazı �k�nc� ya da üçün-
cü kuşak çocuklarının ebeveynler�n-
den daha kötü Almanca konuştukları-
nı görmektey�z. Bu arada �çler�nde 
Türk �şyerler�, doktorları, gazeteler�, 
avukatları vb. barındırarak kend�ler�-
ne komple b�r Türk altyapısı oluştu-
ran büyük Türk mahalleler� Türkler�n 
en azından boş zamanlarında tama-
men Türklerden oluşan b�r çevrede ha-

H�çb�r Türk’ün karşı çıkmaya-
cağı bu görüşlerde ortaya çıkan 
ana temanın d�l eks�kl�ğ� olduğu 
ortaya koyulmaktadır. Oysa Al-
manya’da d�l öğretmek devlet�n 
görev�d�r ve bu �ş� Eğ�t�m Bakanlı-
ğı yapmaktadır. Vakıf yetk�l�ler�-
n�n bu uyarı ve açıklamalarını ba-
kanlık yetk�l�ler� de farketm�ş ola-
cak k� Almanya’da �lerleyen yıllar-
da Türk çocuklarının eğ�t�m kal�-
tes�nde c�dd� anlamda b�r yüksel-
me olmuştur. Almanca eks�kl�ğ� 

reket etmeler�ne �mkân vermekted�r. 
Almanya’dak� Türkler�n hemen 
hemen yarısı boş zamanlarında Türk-
çe konuşmaktadır, bu �se küçük İstan-
bul’un olumsuz tarafıdır. Çok kültür-
lülük toplum �ç�n de büyük b�r zeng�n-
l�kt�r ve ancak “uzlaşma” – yan� kel�-
men�n tam anlamıyla b�r uzlaşma – 
mümkün olduğu takd�rde çıkarılab�-
lecek büyük b�r haz�ned�r. Bu nedenle 
d�l öğret�m�ne daha fazla önem ver-
mek zorundayız. Kreşte, okulda, aynı 
zamanda a�le �ç�nde, k� burada özel-
l�kle anneler konusunda yapılacak ol-

12dukça çok �ş bulunmaktadır.” 

olanların karşısına en üst düzey-
de as�m�lasyon kel�mes� �le çıkıl-
dığında göçmen kökenl�ler�n 
daha da �ç�ne kapanacağını fark 
eden Alman devlet� 2000’l� yılla-
rın başından �t�baren çok sayıda 
sosyal projey� uygulamaya geç�re-
rek Türk çocuklarının ve a�leler�-
n�n eğ�t�m kal�tes�n�n gel�şt�r�l-
mes�nde etk�l� olmuştur.

As�m�lasyon–entegrasyon tar-
tışmalarına her Alman’ın aynı pen-
cereden bakmadığı da b�r başka 
gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 
Türk toplumunun yakından göz-
lemlenmes�n� ve Türk çocukları-
nın Almanya’ya gel�ş�nde a�le b�r-
leş�m� v�zes�n�n en sıkı şek�lde uy-
gulanmasını savunan Bavyera 
esk� Başbakanı Günter Beckste�n, 
as�m�lasyonun doğru b�r yol ol-
madığını bel�rt�rken Almanya’da 
ney�n mutlaka öğren�lmes� gerek-
t�ğ�n� açık b�r d�lle sıralamaktadır:

“As�m�lasyon, b�ld�ğ�n�z g�b�, �n-
sanların kend� öz kültürler�n� açıkça 
�nkâr etmeler� anlamına gel�r. H�ç 
k�mse ş�md�ye kadar bunu talep et-
mem�şt�r. Ben�m �ç�n uyum, Alman 

Ülkedek� ekonom�k durumun sebeb�n�n 
göçmen Türkler olduğunu Alman s�yaset� 
söylem�yordu ama �ş�n� kaybeden b�r Alman 
bunun sebeb�n�n komşusu Türk göçmenler 
olduğunu rahatlıkla söyleyeb�lm�şt�r. Oysa 
Türkler�n yaptığı b�rçok �ş� Almanlar kabul 
etm�yordu.
1984 yılında Al� k�ml�ğ� �le çeş�tl� tecrübeler 
ed�nerek ekonom�k ve sosyal alanda b�r 
Türk’ün yaşayışını topluma ulaştırmayı 
amaçlayan Gazetec� Günter Wallra�’’ın “Ganz 
Unten = En Alttak�ler” k�tabı 4 m�lyon sattı 
ve çeş�tl� ülkelerde 30 ayrı d�le çevr�ld�. 
K�tapta k�m�n en altta görülerek 
sömürüldüğü ortaya koyuldu. Bkz. 
https://www.k�w�-verlag.de/buch/guenter-
wallra�-ganz-unten-9783462305913; Alman 
M�ll� Takımı Futbolcusu Mesut Öz�l �se 
takımdan ayrılırken “Kazanınca Alman, 
kaybed�nce Türk oluyorum. Ancak d�ğer 
arkadaşlar köken� �le adlandırılmaz �ken, 
ben�m etn�k k�ml�ğ�m her defasında “Türk” 
olarak adlandırılıp ortaya çıkarılıyor. Alman 
m�ll� takımından bu sebeple ayrılıyorum.” 
şekl�ndek� açıklaması, ülkedek� Türklere karşı 
bakış açısının b�r örneğ� olarak tar�he geçt�.

4

5

CDU l�der� Helmut Kohl 2 m�lyonu aşan Türk nüfusun Almanya �ç�n çok fazla olduğunu seç�m 
meydanlarında söyleyerek �kt�dara geld�ğ�nde ülkes�ne gönüllü dönmek �steyenler� teşv�k 
edeceğ�n� bel�rt�p s�yas� destek �sted�.  Bu söylem seçmende karşılık bulunca seç�mlerden gal�p 
çıktı. Hür Demokrat FDP �le yabancı �şç�ler�n ülkeler�ne dönmeler� �ç�n teşv�k yasası çıkardı. 
Bel�rl� koşulları yer�ne get�ren �şç�lere 10.500 Mark, ayrıca çocuk başına 1.500 Mark yardım 
ödemes�yle, 1982 -1985 arasında 300 b�ne yakın Türk’ün aldıkları teşv�kler �le ülkes�ne döndüğü 
ortaya çıkmıştır.
Türkler�n as�m�le ed�lmes� konuşulmasa da, sayılarının çok fazla olduğunu her fırsatta s�yas� 
part�ler b�le gündeme get�rmeye başlayacaktır. Türk�ye ve Almanya arasındak� v�ze 
görüşmeler�nde sürekl� olarak ülkedek� Türk fazlalık gündemde tutulmaya başlamış ve 
uygulamadak� v�ze mecbur�yet� devam etm�şt�r.

Asker� darben�n 1 yıl önces� �le 1 yıl sonrası arasındak� dönemde Türk�ye’den ayrılan 16-35 yaş 
arası nüfusun 250 b�n c�varında olduğu ve bunun 150 b�ne yakınının Almanya’ya geld�ğ� tahm�n 
ed�lmekted�r. 12 Eylül 1980 �ht�lal� sonrası ülkedek� Türk nüfus 2 m�lyon sınırını aşarken, Türk�ye 
kökenl� göçün daha da artmasından korkan Almanya’nın 1980 yılı sonunda Türk�ye’ye 
uygulamaya başladığı v�ze mecbur�yet� hâlâ devam etmekted�r. 

1998 yılında yapılan Federal Parlamento seçimlerinde Almanya Türkleri içerisinden 750 bin 
Türk’ün Alman vatandaşı olarak seçimlerde sandık başına giderek oy kullandığı ve üçte ikisine 
yakınının SPD'yi seçtiği bilinmektedir.

Zeynel Korkmaz, “Almanya’da As�m�lasyon ve Entegrasyon Tartışmaları”, D�e Gäste, Sayı. 1, Düsseldorf 
2008 
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öncü kültürünü, yan� Hır�st�yanlık ge-
leneğ�n�, hüman�zm ve aydınlanma 
�le Alman anayasasını b�l�nçl� b�r şe-
k�lde kültürünü ve k�ml�ğ�n�, köken�-
n� �nkâr etmeye gerek duymadan 

13kabul etmekt�r.” 

Alman tarafının öneml� �s�m-
ler�nden verd�ğ�m�z b�rkaç örnek-
te de görüldüğü g�b� as�m�lasyon 
denmese de “olsa �y� olur” derece-
s�nde b�r söylem gel�şt�r�lmeye ça-
lışılmaktadır. As�m�lasyonun u-
luslararası toplum tarafından hoş 
karşılanmayacağını ve �nsanların 
kültürel anlamda zorlamaya tab� 
tutulamayacağını b�len Alman s�-
yaset�, fik�rler�n� bazen sohbet or-
tamları, bazen de s�v�l toplumda-
k� tems�lc�ler aracılığı �le as�m�las-
yon–entegrasyon arasındak� b�r 
gelg�tte ortaya koymuştur. Ancak 
devlet�n eğ�t�m programlarında 
yer almayan as�m�lasyon özell�kle 
uç kes�mler tarafından sürekl� ola-
rak d�le get�r�lm�şt�r. Özell�kle 
seç�m dönemler�ndek� posterler-
de Almanya �ç barışını tehd�t 
edecek düzeydek� söylemler�n de 
g�derek attığı ortaya çıkmaktadır. 
Devlet erk� Türkler �ç�n böyle b�r 
zorlamada bulunmadığı halde 
aşırı s�yas� atmosfer�n etk�s� altın-
dak� otonom örgütler�n �ç barışa 
vereceğ� zarar göz ardı ed�lmeme-
l�d�r. Böyle b�r zorlama �le karşılaş-
mayan Almanya Türkler�n�n eğ�-
t�m düzey� yükseld�kçe benzer� ta-
nımlamaların da ortadan kalkma-

15ya başladığı görülecekt�r.

Eğ�t�m konusundak� eks�kl�k Al-
manya Türkler�n�n sorunlarının ta-

mamı değ�l, var olan sorunlardan 
sadece b�r�d�r. Üstel�k Türkler�n sos-
yo-ekonom�k anlamdak� sorunları 
en çok da eğ�t�m� olumsuz anlam-
da etk�lemekted�r. A�leler�n düşük 
maaşlı olup devlet�n eğ�t�m yar-
dımlarından tam olarak faydalana-
mamaları, Türk öğrenc�ler� ve a�le-
ler�n�n eğ�t�m�n� de olumsuz etk�le-
mekted�r. Sürekl� Türkler� uyum-
suzluk �le suçlamayı kes�p dayatma 
kültürü yer�ne sosyal projelere 
ağırlık ver�ld�ğ�nde Almanya’da so-
runların kend�l�ğ�nden m�n�m�ze ol-
maya başladığı farked�ld�. 2011 yı-
lından sonra gelen Alman yöne-
t�mler�n göçmenlere yönel�k proje-
lere ağırlık vermes� �se özell�kle 
Türk göçmenler� olumlu yönde et-
k�led�. İk� ülke arasında yen� tartış-
ma noktaları yaratmak �steyenler 
de boş durmayarak bu sefer Türk 
çocuklarının Almancayı �y� konu-
şamamasının önündek� engel�n öğ-
leden sonra ver�len Türkçe dersler� 
olduğunu ortaya attılar. Aslında bu 
çok büyük b�r çel�şk� ve bu derslere 
devam edenler�n Almanca d�l b�lg�-
ler� oldukça yeterl� olduğundan 
�dd�a sah�pler� hayal alem�ndek� b�r 
çel�şk�y� savunur konumda kaldı-
lar. Haftada b�r saatl�k Türkçe ders�, 
temelden b�r d�l öğrenmek �ç�n 
değ�l, Türk kültürünü unutmama-
ya yönel�kt�. Ana d�l�n� �y� öğrenen 
Türk çocuklarının Almancayı daha 
hızlı kavradığı �se b�l�m �nsanları-
nın ortaya koyduğu öneml� araştır-

16manın sonucudur.

Almanya, Türklere entegrasyo-
nu dayattı; bu yolda Almancaya 

hak�m olamamak bahane ed�lse de 
Türkçe’ye get�r�len engeller artma-
ya başladı. Türk çocuklarının tenef-
füslerde kend� aralarında Türkçe 
konuştuğunu haber alan bazı ög-
retmenler�n okul �dareler�ne get�r-
d�ğ� öner�ler bazı okulların Türk ço-
cuklarının kend� aralarında Türkçe 
konuşmasını engellemek şekl�nde-
k� gar�p kararların çıkmasına kadar 
uzandı. Evde ve okulda Türkçe ko-
nuşan öğrenc�ler Almanya genel�n-
de yüzde 1 b�le olsa, en azından 
uzun yıllar göçmenlere yönel�k suç-
lamaların önü açılmış oluyordu. El-
bette konu sadece okulun �ç�nde ka-
lacak b�r tartışma değ�l ancak bu 
durum ülkedek� d�ğer sorunları per-
delemek �ç�n öneml� b�r argüman 
olmaya doğru g�decekt�r. Eyaletler-
dek� s�yas� �kt�darlara göre şek�lle-
nen eğ�t�m pol�t�kaları Türkçey� tar-

17tışmaların merkez�ne koyacaktır. 

As�m�lasyon –
Enregrasyon

Alman basınında Türkler�n 
uyumsuzluğu �le �lg�l� çıkan ha-
berler Türk ulusal basının Alman-
ya ve Türk�ye baskılarında gen�ş 
şek�lde yer alınca, Türk yetk�l�ler 
de konuya dah�l olup ana d�l� öğ-
renmen�n Türk çocukları �ç�n vaz-
geç�lmez b�r hak olduğunu bel�rt-
t�ler. Almanya tarafı ülkedek� en-

Tartışmalarının Türk�ye
 Tarafına Yansımaları

Türk ve Alman basınında 
çıkan haberlerle Türkçe’n�n Al-
manya’dak� geleceğ� tartışılmaya 
başlanmış, bazı Türkçe aleyhtar-
ları da Türkçen�n geleceğ�n� ta-
mamen karartmaya yönel�k faal�-
yetler �ç�ne g�rm�şlerd�r. D�l üze-

tegrasyonun Türkler �ç�n öneml� 
olduğunu bel�rt�rken, Türkçe ko-
nusundak� engellemeler� eyalet 
hükümetler�n�n yetk� alanı şekl�n-
dek� �zahatlarla geç�şt�r�yorlardı. 
Bu tartışmalar �se entegrasyon 
açıklamalarını çok ger�de bıraka-
rak Almanya’dak� Türkçe dersler�-
n�n gündeme taşınmasına neden 
oluyordu. Türkçe etrafında başla-
yan tartışmalara d�kkat kes�len 
bazı beled�yeler�n bu dersler �ç�n 
sınıf tahs�s etmemes� �se Türk top-
lumunun protesto göster�ler� �le 

18karşılandı.

2014-2018 yılları arasındak� Al-
manya-Türk�ye �l�şk�ler�nde yaşa-
nan tatlı ger�l�mden en çok rahat-
sızlık duyanlar, bu ülkede yaşayan 3 
m�lyon c�varındak� Türkçe konu-

20şan �nsanlar olmuştur.  Alman-

r�nden yapılan tartışmaların d�le 
fayda sağlamak yer�ne zarar verd�-
ğ� uzun süre farked�lemey�nce Al-
manya’dak� Türk toplumu ger�l-
m�ş ve Türkçe’ye tamamen yasak 
get�r�leceğ� düşünülmüştür. De-
ğ�ş�k şeh�rlerde Türkler�n yaptığı 
kampanyalarda ana d�le sah�p çık-
maya yönel�k toplantı ve yürüyüş-
ler yapılarak Türk toplumunun 
Türkçe dersler� konusunda hare-

19kete geçmes� �stenm�şt�r.

ya’dak� Türkçe tartışmaları üzer�ne 
dönem�n Başbakanı Recep Tayy�p 
Erdoğan’ın 8 Şubat 2008 tar�h�nde 
Köln’de d�le get�rd�ğ� “As�m�lasyon �n-
sanlık suçudur. H�çb�r zaman Türk top-
lumunu as�m�le etme gayret� �çer�s�ne 
k�mse g�remez.” şekl�ndek� �fadeler� 
Alman basını tarafından uzunca 
b�r dönem ülken�n gündem�nde tu-
tuldu. Konuyu �k� yıldan fazla b�r 
süre gündemde tutan Alman bası-
nı �k� yıl sonra Başbakan Erdoğan’a, 
Angela Merkel �le b�rl�kte düzenle-
m�ş olduğu basın toplantısında 
aynı hususu sormuş; Erdoğan ko-
nuya açıklık get�rerek Türkçe’ye 

21olan hassas�yet�n� �fade etm�şt�r.

Entegrasyon–as�m�lasyon tar-

Ceyhan'ın Başören köyüne gelen �lk trans�störlü radyoyu oğlu Veysal Akgül hala hatıra olarak saklıyor.
Foto: Veysal Akgül

Zeynel Korkmaz, a.g.e.

Mustafa Çakır, “Avrupa'da Türkçe'nin Geleceği - Ana Dilini Öğrenemeyen Çocuk, Yaşadığı Toplumun Dilini 
Öğrenemez”, Perspektif, Sayı 270, 01 Nisan, Köln 2018; Sevilay Büber, “Anadilini İyi Bilenler Almanca'yı 
Kolay Öğreniyorlar”, s. 01, Di Gaste, Sayı 08, Temmuz-Ağustos, Essen 2009

2000‘l� yıllardan sonra gymnas�um ve ün�vers�telerde sürekl� artan Türk öğrenc� sayılarından da 
anlaşıldığı g�b� Türk Toplumu’nun eğ�t�m kal�tes�n�n oldukça yükseld�ğ� farked�lmekted�r.

Möln, Sol�ngen, Ludw�gshafen ve NSU çeteler�n�n de yabancı karşıtı eylemler�n etk�s�nde kalarak 
bu eylemler� gerçekleşt�rd�kler� unutulmamalıdır. Rad�kal söylemler gençler� normal �nsanlardan 
çok daha fazla etk�s� altına alarak suça teşv�k edeb�lmekted�r.

13
14

15

Berl�n Eyalet� Eğ�t�m Da�res� yetk�l�ler�n�n 
Türkçe dersler�nde kullanılan sınıflar �ç�n 
ücret talep edeceğ�n� bel�rtmes�, Türk�ye 
tarafında Almanya’nın bu dersler�n 
ver�lmes�ne sıcak bakmaması olarak 
algılandı. Türk�ye’n�n Berl�n Büyükelç�l�ğ� 
Eğ�t�m Müşav�r� Cemal Yıldız, yaptığı yazılı 
açıklamada, bu öğret�m yılından �t�baren 
Berl�n M�tte ve 2018’�n ocak ayından �t�baren 
Fr�edr�chsha�n-Kreuzberg beled�yeler�n�n 
dersler �ç�n sınıf kullanım ücret� talep 
ett�ğ�n� bel�rtt�.
Bkz. https://www.almanyabulten�.de/eg�t�m-
lokal-haberler/almanya-da-turkce-dersler�-
sorunu

17

Hürr�yet Gazetes�, “Almanya'da anad�l 
yasağına karşı protesto yürüyüşü yapıldı”, 13 
Ocak, Raststatt 2007
Bkz.https://www.hurr�yet.com.tr/gundem/alm
anyada-anad�l-yasag�na-kars�-protesto-
yuruyusu-yap�ld�-5773487

18

Bkz. https://www.t�meturk.com/tr/2010/10/09/as�m�lasyon-�nsanl�k-sucudur.html

Türk-Alman �l�şk�ler�ndek� gerg�nl�ğ� evdek� anne �le babanın kavgasındak� evladın ruh hal�ne 
benzeten Türkler olmuştur. Nürnberg’de yaşayan Yusuf Yılmaz adlı Türk asıllı Alman vatandaşı, 
bu durumu “Bu tartışmalardan b�r şey çıkmayacak. Çünkü sonuçta her �k� taraf da b�rb�r�nden 
vazgeçemeyecek. Ancak b�zler üzülüyor muyuz dersen�z cevabım hem de çok üzülüyoruz.” sözler�yle �fade 
etm�şt�r.

Al� Sak, “Almanya’da Türkçe’n�n Konumu”, Çağdaş Yaşam, 21 Şubat, Re�chenbach 2021

“D�l konusunu önems�yorum. Bunu söylerken b�r şey� daha söylemek lazım. Gerçekten b�r �k�nc� d�l� 
�nsanların öğrenmes� noktasında, kend� d�l�n� öğrenmes�, o da çok çok öneml�, onu öğren�rse �k�nc� d�l� 
öğrenmes� o kadar kal�tel� olacaktır. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan Türkler�n, Türkçey� b�lmeler�n�n 
yanında Almancayı çok �y� konuşmalarının buradak� eğ�t�m öğret�m noktasındak� başarılarına çok öneml� 
katkıları olacaktır ve entegrasyonu da bu güçlü kılacaktır.''
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öncü kültürünü, yan� Hır�st�yanlık ge-
leneğ�n�, hüman�zm ve aydınlanma 
�le Alman anayasasını b�l�nçl� b�r şe-
k�lde kültürünü ve k�ml�ğ�n�, köken�-
n� �nkâr etmeye gerek duymadan 

13kabul etmekt�r.” 

Alman tarafının öneml� �s�m-
ler�nden verd�ğ�m�z b�rkaç örnek-
te de görüldüğü g�b� as�m�lasyon 
denmese de “olsa �y� olur” derece-
s�nde b�r söylem gel�şt�r�lmeye ça-
lışılmaktadır. As�m�lasyonun u-
luslararası toplum tarafından hoş 
karşılanmayacağını ve �nsanların 
kültürel anlamda zorlamaya tab� 
tutulamayacağını b�len Alman s�-
yaset�, fik�rler�n� bazen sohbet or-
tamları, bazen de s�v�l toplumda-
k� tems�lc�ler aracılığı �le as�m�las-
yon–entegrasyon arasındak� b�r 
gelg�tte ortaya koymuştur. Ancak 
devlet�n eğ�t�m programlarında 
yer almayan as�m�lasyon özell�kle 
uç kes�mler tarafından sürekl� ola-
rak d�le get�r�lm�şt�r. Özell�kle 
seç�m dönemler�ndek� posterler-
de Almanya �ç barışını tehd�t 
edecek düzeydek� söylemler�n de 
g�derek attığı ortaya çıkmaktadır. 
Devlet erk� Türkler �ç�n böyle b�r 
zorlamada bulunmadığı halde 
aşırı s�yas� atmosfer�n etk�s� altın-
dak� otonom örgütler�n �ç barışa 
vereceğ� zarar göz ardı ed�lmeme-
l�d�r. Böyle b�r zorlama �le karşılaş-
mayan Almanya Türkler�n�n eğ�-
t�m düzey� yükseld�kçe benzer� ta-
nımlamaların da ortadan kalkma-

15ya başladığı görülecekt�r.

Eğ�t�m konusundak� eks�kl�k Al-
manya Türkler�n�n sorunlarının ta-

mamı değ�l, var olan sorunlardan 
sadece b�r�d�r. Üstel�k Türkler�n sos-
yo-ekonom�k anlamdak� sorunları 
en çok da eğ�t�m� olumsuz anlam-
da etk�lemekted�r. A�leler�n düşük 
maaşlı olup devlet�n eğ�t�m yar-
dımlarından tam olarak faydalana-
mamaları, Türk öğrenc�ler� ve a�le-
ler�n�n eğ�t�m�n� de olumsuz etk�le-
mekted�r. Sürekl� Türkler� uyum-
suzluk �le suçlamayı kes�p dayatma 
kültürü yer�ne sosyal projelere 
ağırlık ver�ld�ğ�nde Almanya’da so-
runların kend�l�ğ�nden m�n�m�ze ol-
maya başladığı farked�ld�. 2011 yı-
lından sonra gelen Alman yöne-
t�mler�n göçmenlere yönel�k proje-
lere ağırlık vermes� �se özell�kle 
Türk göçmenler� olumlu yönde et-
k�led�. İk� ülke arasında yen� tartış-
ma noktaları yaratmak �steyenler 
de boş durmayarak bu sefer Türk 
çocuklarının Almancayı �y� konu-
şamamasının önündek� engel�n öğ-
leden sonra ver�len Türkçe dersler� 
olduğunu ortaya attılar. Aslında bu 
çok büyük b�r çel�şk� ve bu derslere 
devam edenler�n Almanca d�l b�lg�-
ler� oldukça yeterl� olduğundan 
�dd�a sah�pler� hayal alem�ndek� b�r 
çel�şk�y� savunur konumda kaldı-
lar. Haftada b�r saatl�k Türkçe ders�, 
temelden b�r d�l öğrenmek �ç�n 
değ�l, Türk kültürünü unutmama-
ya yönel�kt�. Ana d�l�n� �y� öğrenen 
Türk çocuklarının Almancayı daha 
hızlı kavradığı �se b�l�m �nsanları-
nın ortaya koyduğu öneml� araştır-

16manın sonucudur.

Almanya, Türklere entegrasyo-
nu dayattı; bu yolda Almancaya 

hak�m olamamak bahane ed�lse de 
Türkçe’ye get�r�len engeller artma-
ya başladı. Türk çocuklarının tenef-
füslerde kend� aralarında Türkçe 
konuştuğunu haber alan bazı ög-
retmenler�n okul �dareler�ne get�r-
d�ğ� öner�ler bazı okulların Türk ço-
cuklarının kend� aralarında Türkçe 
konuşmasını engellemek şekl�nde-
k� gar�p kararların çıkmasına kadar 
uzandı. Evde ve okulda Türkçe ko-
nuşan öğrenc�ler Almanya genel�n-
de yüzde 1 b�le olsa, en azından 
uzun yıllar göçmenlere yönel�k suç-
lamaların önü açılmış oluyordu. El-
bette konu sadece okulun �ç�nde ka-
lacak b�r tartışma değ�l ancak bu 
durum ülkedek� d�ğer sorunları per-
delemek �ç�n öneml� b�r argüman 
olmaya doğru g�decekt�r. Eyaletler-
dek� s�yas� �kt�darlara göre şek�lle-
nen eğ�t�m pol�t�kaları Türkçey� tar-

17tışmaların merkez�ne koyacaktır. 

As�m�lasyon –
Enregrasyon

Alman basınında Türkler�n 
uyumsuzluğu �le �lg�l� çıkan ha-
berler Türk ulusal basının Alman-
ya ve Türk�ye baskılarında gen�ş 
şek�lde yer alınca, Türk yetk�l�ler 
de konuya dah�l olup ana d�l� öğ-
renmen�n Türk çocukları �ç�n vaz-
geç�lmez b�r hak olduğunu bel�rt-
t�ler. Almanya tarafı ülkedek� en-

Tartışmalarının Türk�ye
 Tarafına Yansımaları

Türk ve Alman basınında 
çıkan haberlerle Türkçe’n�n Al-
manya’dak� geleceğ� tartışılmaya 
başlanmış, bazı Türkçe aleyhtar-
ları da Türkçen�n geleceğ�n� ta-
mamen karartmaya yönel�k faal�-
yetler �ç�ne g�rm�şlerd�r. D�l üze-

tegrasyonun Türkler �ç�n öneml� 
olduğunu bel�rt�rken, Türkçe ko-
nusundak� engellemeler� eyalet 
hükümetler�n�n yetk� alanı şekl�n-
dek� �zahatlarla geç�şt�r�yorlardı. 
Bu tartışmalar �se entegrasyon 
açıklamalarını çok ger�de bıraka-
rak Almanya’dak� Türkçe dersler�-
n�n gündeme taşınmasına neden 
oluyordu. Türkçe etrafında başla-
yan tartışmalara d�kkat kes�len 
bazı beled�yeler�n bu dersler �ç�n 
sınıf tahs�s etmemes� �se Türk top-
lumunun protesto göster�ler� �le 

18karşılandı.

2014-2018 yılları arasındak� Al-
manya-Türk�ye �l�şk�ler�nde yaşa-
nan tatlı ger�l�mden en çok rahat-
sızlık duyanlar, bu ülkede yaşayan 3 
m�lyon c�varındak� Türkçe konu-

20şan �nsanlar olmuştur.  Alman-

r�nden yapılan tartışmaların d�le 
fayda sağlamak yer�ne zarar verd�-
ğ� uzun süre farked�lemey�nce Al-
manya’dak� Türk toplumu ger�l-
m�ş ve Türkçe’ye tamamen yasak 
get�r�leceğ� düşünülmüştür. De-
ğ�ş�k şeh�rlerde Türkler�n yaptığı 
kampanyalarda ana d�le sah�p çık-
maya yönel�k toplantı ve yürüyüş-
ler yapılarak Türk toplumunun 
Türkçe dersler� konusunda hare-

19kete geçmes� �stenm�şt�r.

ya’dak� Türkçe tartışmaları üzer�ne 
dönem�n Başbakanı Recep Tayy�p 
Erdoğan’ın 8 Şubat 2008 tar�h�nde 
Köln’de d�le get�rd�ğ� “As�m�lasyon �n-
sanlık suçudur. H�çb�r zaman Türk top-
lumunu as�m�le etme gayret� �çer�s�ne 
k�mse g�remez.” şekl�ndek� �fadeler� 
Alman basını tarafından uzunca 
b�r dönem ülken�n gündem�nde tu-
tuldu. Konuyu �k� yıldan fazla b�r 
süre gündemde tutan Alman bası-
nı �k� yıl sonra Başbakan Erdoğan’a, 
Angela Merkel �le b�rl�kte düzenle-
m�ş olduğu basın toplantısında 
aynı hususu sormuş; Erdoğan ko-
nuya açıklık get�rerek Türkçe’ye 

21olan hassas�yet�n� �fade etm�şt�r.

Entegrasyon–as�m�lasyon tar-

Ceyhan'ın Başören köyüne gelen �lk trans�störlü radyoyu oğlu Veysal Akgül hala hatıra olarak saklıyor.
Foto: Veysal Akgül

Zeynel Korkmaz, a.g.e.

Mustafa Çakır, “Avrupa'da Türkçe'nin Geleceği - Ana Dilini Öğrenemeyen Çocuk, Yaşadığı Toplumun Dilini 
Öğrenemez”, Perspektif, Sayı 270, 01 Nisan, Köln 2018; Sevilay Büber, “Anadilini İyi Bilenler Almanca'yı 
Kolay Öğreniyorlar”, s. 01, Di Gaste, Sayı 08, Temmuz-Ağustos, Essen 2009

2000‘l� yıllardan sonra gymnas�um ve ün�vers�telerde sürekl� artan Türk öğrenc� sayılarından da 
anlaşıldığı g�b� Türk Toplumu’nun eğ�t�m kal�tes�n�n oldukça yükseld�ğ� farked�lmekted�r.

Möln, Sol�ngen, Ludw�gshafen ve NSU çeteler�n�n de yabancı karşıtı eylemler�n etk�s�nde kalarak 
bu eylemler� gerçekleşt�rd�kler� unutulmamalıdır. Rad�kal söylemler gençler� normal �nsanlardan 
çok daha fazla etk�s� altına alarak suça teşv�k edeb�lmekted�r.
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Berl�n Eyalet� Eğ�t�m Da�res� yetk�l�ler�n�n 
Türkçe dersler�nde kullanılan sınıflar �ç�n 
ücret talep edeceğ�n� bel�rtmes�, Türk�ye 
tarafında Almanya’nın bu dersler�n 
ver�lmes�ne sıcak bakmaması olarak 
algılandı. Türk�ye’n�n Berl�n Büyükelç�l�ğ� 
Eğ�t�m Müşav�r� Cemal Yıldız, yaptığı yazılı 
açıklamada, bu öğret�m yılından �t�baren 
Berl�n M�tte ve 2018’�n ocak ayından �t�baren 
Fr�edr�chsha�n-Kreuzberg beled�yeler�n�n 
dersler �ç�n sınıf kullanım ücret� talep 
ett�ğ�n� bel�rtt�.
Bkz. https://www.almanyabulten�.de/eg�t�m-
lokal-haberler/almanya-da-turkce-dersler�-
sorunu

17

Hürr�yet Gazetes�, “Almanya'da anad�l 
yasağına karşı protesto yürüyüşü yapıldı”, 13 
Ocak, Raststatt 2007
Bkz.https://www.hurr�yet.com.tr/gundem/alm
anyada-anad�l-yasag�na-kars�-protesto-
yuruyusu-yap�ld�-5773487

18

Bkz. https://www.t�meturk.com/tr/2010/10/09/as�m�lasyon-�nsanl�k-sucudur.html

Türk-Alman �l�şk�ler�ndek� gerg�nl�ğ� evdek� anne �le babanın kavgasındak� evladın ruh hal�ne 
benzeten Türkler olmuştur. Nürnberg’de yaşayan Yusuf Yılmaz adlı Türk asıllı Alman vatandaşı, 
bu durumu “Bu tartışmalardan b�r şey çıkmayacak. Çünkü sonuçta her �k� taraf da b�rb�r�nden 
vazgeçemeyecek. Ancak b�zler üzülüyor muyuz dersen�z cevabım hem de çok üzülüyoruz.” sözler�yle �fade 
etm�şt�r.

Al� Sak, “Almanya’da Türkçe’n�n Konumu”, Çağdaş Yaşam, 21 Şubat, Re�chenbach 2021

“D�l konusunu önems�yorum. Bunu söylerken b�r şey� daha söylemek lazım. Gerçekten b�r �k�nc� d�l� 
�nsanların öğrenmes� noktasında, kend� d�l�n� öğrenmes�, o da çok çok öneml�, onu öğren�rse �k�nc� d�l� 
öğrenmes� o kadar kal�tel� olacaktır. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan Türkler�n, Türkçey� b�lmeler�n�n 
yanında Almancayı çok �y� konuşmalarının buradak� eğ�t�m öğret�m noktasındak� başarılarına çok öneml� 
katkıları olacaktır ve entegrasyonu da bu güçlü kılacaktır.''
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tışmaları artık başbakanlık düze-
y�nde yaşanmaya başlayınca �k� 
ülke arasındak� çek�şmen�n boyu-
tu da daha değ�ş�k b�r hal aldı. Al-
manya’da b�rçok Alman’ın Türk 
komşusuna sorular sormaya baş-
ladığı günlerde Almanya Başba-
kanı Angela Merkel entegrasyon 
konusundak� b�r soruya cevap ve-
r�rken şu çümleler� kullandı:

“Entegrasyon, b�r ülken�n yaşam 
tarzına dah�l olmaktır. Alman vatan-
daşlığı taşıyanlar, �st�snasız bu ülke-
n�n vatandaşlarıdır. Sadakat, Alman 
devlet�ne a�tt�r.”

Almanya’da d�l üzer�nden ya-
pılan tartışmalar �le �lg�l� Türk�ye 
kökenl� s�v�l toplum örgütler�n-
den IGMG’n�n (İslam Toplumu 

Almanya’nın Türkçe dersler�-
ne zorluk çıkarmaya başladığı dö-
nemde Başbakan Recep Tayy�p Er-
doğan’ın 9 Şubat 2008 tar�h�nde 
d�le get�rd�ğ� �stek Alman medyası 
tarafından tartışmaların odağına 
çek�ld�. Erdoğan mesajında, “Tür-
k�ye’de nasıl Alman d�l�nde eğ�t�m 
veren okullar varsa ve yakın zamanda 
b�r veya �k� tane Alman ün�vers�tes� 
kurulması planlanıyorsa, Alman-
ya’da da hem Türkçe hem Almanca 
eğ�t�m veren kuruluşlar n�ç�n olma-
sın?” dey�nce Alman medyası yen� 
b�r tartışma başlattı. Başbakan Er-
doğan, entegrasyon ve as�m�las-
yon konusundak� sorular üzer�ne, 
Avrupa’da yaşayan Müslümanla-
rın as�m�le ed�lmemes� gerekt�ğ�-
n� bel�rterek, “Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlar entegrasyon �st�yor. As�-
m�lasyona g�d�l�rse sorunlar çıkar.” 
d�ye eklem�şt�r. Başbakan Erdo-
ğan’ın mesajı Norveç’e kadar yan-
kılanırken ülken� en büyük gaze-
teler�nden Aften Posten haber� 

22manşetten verm�şt�r.

Sonuç

As�m�lasyon-entegrasyon tar-
tışmaları arasındak� zor sürec� 
uzun b�r dönem yaşayan Almanya 
Türkler�, eğ�t�m alanında kend� ge-
l�ş�mler�n� sağladıklarında kısır 
tartışma süreçler�nden çıkıp ken-
d�ler�n� çok kültürlü b�r ortak 
yaşam �ç�nde bulacaklardır. Bu sa-
yede, eğ�t�m�n verd�ğ� b�l�msel ol-
gunluk �le karşı tarafın haksız �s-
tekler�ne verecek haklı cevapları 
olacak; sezg� ve öngörüler�n� top-
luma hed�ye edeb�leceklerd�r. Ay-
nı şek�lde, Almanya Türkler� ken-
d�ler� �le aynı okul, �ş ve sosyal or-
tamdan gelen yen� Almanlar �le 
anlaşmanın daha kolay olacağını 
anlayacaklar; sosyo-kültürel alan 
başta olmak üzere meslek öğren�-
m�n�n önem�n� daha �y� fark ede-
ceklerd�r. Özell�kle yen� nes�l Türk 

M�ll� Görüş), “IGMG, d�l ve kültür ara-
sındak� kopmaz bağın yaşanır kılın-
ması �ç�n temel düzeyde pol�t�kalar 
üret�r ve bu alanda faal�yetler yapar. 
Yaşanılan toplumun d�l�n�n öğren�l-
mes� ve �y� düzeyde kullanılması �ç�n 
mutlaka ana d�l�n �y� b�l�nmes� gerek-
l�d�r.” şekl�ndek� beyanını d�ğer 
Türk s�v�l toplum örgütler�n�n 
açıklamaları tak�p ett�.

Göç sürec� Almanya’da yaşa-
yan Türklere, Almanya ve Türk�-
ye’ye öneml� fırsatlar sunmakta-
dır. Uzun yaşam tecrübeler� olan 
bu durum, taraflara �ler�k� döne-
m� çok daha ver�ml�, makul ve ba-
rışçıl b�r sürece kolayca yönlend�-
reb�lmen�n fırsatlarını sunmakta-
dır. Toplum b�l�mc�ler Almanya 
Türkler�n� tam olarak mercek altı-
na alamamış olsa da ortadak� 
onca kaynak, tecrübe ve canlı şa-
h�tler yen� dönem�n nasıl şek�lle-
neceğ� konusunda �lg�nç fırsatlar 
ortaya koymaktadır.

Federal Almanya Cumhur�ye-
t�, ülkedek� Türk olgusunu zen-
g�nl�k kabul ed�p bunun b�r d�na-
m�zm olduğunu farketmel�d�r. 
“Göçmen ülkes�y�z” d�yen b�r ülke 
yasa, yönetmel�k ve uygulamaları-
nı buna göre düzenlemez �se fır-
satları kaçırab�leceğ�n� b�lmel�d�r. 
Türk�ye �le arasındak� öneml� b�r 
bağ olan ülkedek� Türk varlığı Al-
manya �ç�n b�r artı değerd�r. Türk 
toplumunun ülkeye olan bağlılığı 
bazı Almanlardan çok daha fazla-
dır. Almanya’da yaşayan Türkler�n 
�k� ülkeye de olan a�d�yet, sadakat 
ve sevg�ler� sorgulanmaya çalışıl-
madan kabullen�l�p, onların “Av-
rupalı Müslüman” özell�kler�ne 
saygı göster�lmel�d�r. Özell�kle 
Türk�ye kökenl� gençlere fırsat 
eş�tl�ğ� sunarak yapılab�lecek her-

gençl�ğ�, yen� döneme daha �y� ha-
zırlanma yolunda eks�kl�kler�n� ka-
patmaya önem vermel�d�r.

hang� b�r ayrımcılığa meydan ve-
r�lmemel�d�r. Yabancı düşmanlı-
ğının ceza� müeyy�deler�n�n ol-
ması ve Türkler�n Almanya’nın b�r 
parçası olduğu hususunun sıkça 
vurgulanması, özell�kle göçmen 
kökenl� gençler�n a�d�yet duygu-
sunun artması açısından öneml�-
d�r. Alman s�yaset� Türklere kapı-
larını açarak Türkler� kenar ma-
hallelerden merkeze çekmen�n 
yollarını aramalıdır.

Türk�ye Cumhur�yet�, Alman-
ya �le �l�şk�ler�nde sert b�r d�l kul-
lanmak yer�ne barışçıl b�r d�l kul-
lanmaya çalışmalıdır. Alman-
ya’nın sadece t�caret ortağı değ�l, 
her konuda �ş b�rl�ğ� yapab�leceğ�-
m�z en öneml� partner�m�z oldu-
ğu anlaşılmalıdır. Almanya, Türk�-
ye �ç�n 60 yıl öncek�nden çok daha 
öneml� b�r ülke ve bu önem�n, 
Türk �şç�ler� sayes�nde ortaya çık-
tığı �y� anlaşılmalıdır. Var olan so-

runların sert ve yüksek perdeden 
“rövanş�st” b�r üslup �le çözüm-
lenmeye çalışılmasından hem 
Türk�ye hem de Almanya’da yaşa-
yan Türkler�n zarar gördüğü fark 
ed�lmel�d�r. 100 b�n Türk �ş adamı, 
3 b�n Türk derneğ�, 3 b�n cam� ve 
100 b�n l�se-ün�vers�te öğrenc�m�-
z�n olduğu devasa b�r potans�yel 
olan bu ülke, mümkün olduğunca 
tartışmaların dışında tutulmalı-
dır. Sorun olarak görülen konular 
�se sadece muhatapları �le görü-
şülmel�d�r. Almanya, Türk�ye �ç�n 
batıdak� en güven�l�r dosttur ve ge-
lecekte de öyle kalacaktır. Alman-
ya’da sürekl� kalan 3 m�lyon Türk 
�le her yıl tat�l�n� �k�nc� ev� olarak 
gördüğü Türk�ye’de geç�ren 6 m�l-
yon Alman bu �l�şk�lerde büyük 
öneme sah�pt�r. Çok kültürlü Al-
manya Türkler� her �k� taraf �ç�n 
de g�derek daha fazla önem arz et-
mekted�r.
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tışmaları artık başbakanlık düze-
y�nde yaşanmaya başlayınca �k� 
ülke arasındak� çek�şmen�n boyu-
tu da daha değ�ş�k b�r hal aldı. Al-
manya’da b�rçok Alman’ın Türk 
komşusuna sorular sormaya baş-
ladığı günlerde Almanya Başba-
kanı Angela Merkel entegrasyon 
konusundak� b�r soruya cevap ve-
r�rken şu çümleler� kullandı:

“Entegrasyon, b�r ülken�n yaşam 
tarzına dah�l olmaktır. Alman vatan-
daşlığı taşıyanlar, �st�snasız bu ülke-
n�n vatandaşlarıdır. Sadakat, Alman 
devlet�ne a�tt�r.”

Almanya’da d�l üzer�nden ya-
pılan tartışmalar �le �lg�l� Türk�ye 
kökenl� s�v�l toplum örgütler�n-
den IGMG’n�n (İslam Toplumu 

Almanya’nın Türkçe dersler�-
ne zorluk çıkarmaya başladığı dö-
nemde Başbakan Recep Tayy�p Er-
doğan’ın 9 Şubat 2008 tar�h�nde 
d�le get�rd�ğ� �stek Alman medyası 
tarafından tartışmaların odağına 
çek�ld�. Erdoğan mesajında, “Tür-
k�ye’de nasıl Alman d�l�nde eğ�t�m 
veren okullar varsa ve yakın zamanda 
b�r veya �k� tane Alman ün�vers�tes� 
kurulması planlanıyorsa, Alman-
ya’da da hem Türkçe hem Almanca 
eğ�t�m veren kuruluşlar n�ç�n olma-
sın?” dey�nce Alman medyası yen� 
b�r tartışma başlattı. Başbakan Er-
doğan, entegrasyon ve as�m�las-
yon konusundak� sorular üzer�ne, 
Avrupa’da yaşayan Müslümanla-
rın as�m�le ed�lmemes� gerekt�ğ�-
n� bel�rterek, “Avrupa’da yaşayan 
Müslümanlar entegrasyon �st�yor. As�-
m�lasyona g�d�l�rse sorunlar çıkar.” 
d�ye eklem�şt�r. Başbakan Erdo-
ğan’ın mesajı Norveç’e kadar yan-
kılanırken ülken� en büyük gaze-
teler�nden Aften Posten haber� 

22manşetten verm�şt�r.

Sonuç

As�m�lasyon-entegrasyon tar-
tışmaları arasındak� zor sürec� 
uzun b�r dönem yaşayan Almanya 
Türkler�, eğ�t�m alanında kend� ge-
l�ş�mler�n� sağladıklarında kısır 
tartışma süreçler�nden çıkıp ken-
d�ler�n� çok kültürlü b�r ortak 
yaşam �ç�nde bulacaklardır. Bu sa-
yede, eğ�t�m�n verd�ğ� b�l�msel ol-
gunluk �le karşı tarafın haksız �s-
tekler�ne verecek haklı cevapları 
olacak; sezg� ve öngörüler�n� top-
luma hed�ye edeb�leceklerd�r. Ay-
nı şek�lde, Almanya Türkler� ken-
d�ler� �le aynı okul, �ş ve sosyal or-
tamdan gelen yen� Almanlar �le 
anlaşmanın daha kolay olacağını 
anlayacaklar; sosyo-kültürel alan 
başta olmak üzere meslek öğren�-
m�n�n önem�n� daha �y� fark ede-
ceklerd�r. Özell�kle yen� nes�l Türk 

M�ll� Görüş), “IGMG, d�l ve kültür ara-
sındak� kopmaz bağın yaşanır kılın-
ması �ç�n temel düzeyde pol�t�kalar 
üret�r ve bu alanda faal�yetler yapar. 
Yaşanılan toplumun d�l�n�n öğren�l-
mes� ve �y� düzeyde kullanılması �ç�n 
mutlaka ana d�l�n �y� b�l�nmes� gerek-
l�d�r.” şekl�ndek� beyanını d�ğer 
Türk s�v�l toplum örgütler�n�n 
açıklamaları tak�p ett�.

Göç sürec� Almanya’da yaşa-
yan Türklere, Almanya ve Türk�-
ye’ye öneml� fırsatlar sunmakta-
dır. Uzun yaşam tecrübeler� olan 
bu durum, taraflara �ler�k� döne-
m� çok daha ver�ml�, makul ve ba-
rışçıl b�r sürece kolayca yönlend�-
reb�lmen�n fırsatlarını sunmakta-
dır. Toplum b�l�mc�ler Almanya 
Türkler�n� tam olarak mercek altı-
na alamamış olsa da ortadak� 
onca kaynak, tecrübe ve canlı şa-
h�tler yen� dönem�n nasıl şek�lle-
neceğ� konusunda �lg�nç fırsatlar 
ortaya koymaktadır.

Federal Almanya Cumhur�ye-
t�, ülkedek� Türk olgusunu zen-
g�nl�k kabul ed�p bunun b�r d�na-
m�zm olduğunu farketmel�d�r. 
“Göçmen ülkes�y�z” d�yen b�r ülke 
yasa, yönetmel�k ve uygulamaları-
nı buna göre düzenlemez �se fır-
satları kaçırab�leceğ�n� b�lmel�d�r. 
Türk�ye �le arasındak� öneml� b�r 
bağ olan ülkedek� Türk varlığı Al-
manya �ç�n b�r artı değerd�r. Türk 
toplumunun ülkeye olan bağlılığı 
bazı Almanlardan çok daha fazla-
dır. Almanya’da yaşayan Türkler�n 
�k� ülkeye de olan a�d�yet, sadakat 
ve sevg�ler� sorgulanmaya çalışıl-
madan kabullen�l�p, onların “Av-
rupalı Müslüman” özell�kler�ne 
saygı göster�lmel�d�r. Özell�kle 
Türk�ye kökenl� gençlere fırsat 
eş�tl�ğ� sunarak yapılab�lecek her-

gençl�ğ�, yen� döneme daha �y� ha-
zırlanma yolunda eks�kl�kler�n� ka-
patmaya önem vermel�d�r.

hang� b�r ayrımcılığa meydan ve-
r�lmemel�d�r. Yabancı düşmanlı-
ğının ceza� müeyy�deler�n�n ol-
ması ve Türkler�n Almanya’nın b�r 
parçası olduğu hususunun sıkça 
vurgulanması, özell�kle göçmen 
kökenl� gençler�n a�d�yet duygu-
sunun artması açısından öneml�-
d�r. Alman s�yaset� Türklere kapı-
larını açarak Türkler� kenar ma-
hallelerden merkeze çekmen�n 
yollarını aramalıdır.

Türk�ye Cumhur�yet�, Alman-
ya �le �l�şk�ler�nde sert b�r d�l kul-
lanmak yer�ne barışçıl b�r d�l kul-
lanmaya çalışmalıdır. Alman-
ya’nın sadece t�caret ortağı değ�l, 
her konuda �ş b�rl�ğ� yapab�leceğ�-
m�z en öneml� partner�m�z oldu-
ğu anlaşılmalıdır. Almanya, Türk�-
ye �ç�n 60 yıl öncek�nden çok daha 
öneml� b�r ülke ve bu önem�n, 
Türk �şç�ler� sayes�nde ortaya çık-
tığı �y� anlaşılmalıdır. Var olan so-

runların sert ve yüksek perdeden 
“rövanş�st” b�r üslup �le çözüm-
lenmeye çalışılmasından hem 
Türk�ye hem de Almanya’da yaşa-
yan Türkler�n zarar gördüğü fark 
ed�lmel�d�r. 100 b�n Türk �ş adamı, 
3 b�n Türk derneğ�, 3 b�n cam� ve 
100 b�n l�se-ün�vers�te öğrenc�m�-
z�n olduğu devasa b�r potans�yel 
olan bu ülke, mümkün olduğunca 
tartışmaların dışında tutulmalı-
dır. Sorun olarak görülen konular 
�se sadece muhatapları �le görü-
şülmel�d�r. Almanya, Türk�ye �ç�n 
batıdak� en güven�l�r dosttur ve ge-
lecekte de öyle kalacaktır. Alman-
ya’da sürekl� kalan 3 m�lyon Türk 
�le her yıl tat�l�n� �k�nc� ev� olarak 
gördüğü Türk�ye’de geç�ren 6 m�l-
yon Alman bu �l�şk�lerde büyük 
öneme sah�pt�r. Çok kültürlü Al-
manya Türkler� her �k� taraf �ç�n 
de g�derek daha fazla önem arz et-
mekted�r.
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Far Cry 4, H�malaya dağlarında 
düşmanlarla mücadele ederek 
vahş� doğada hayatta kalma mü-
cadeles�n� konu ed�nen key�fl� b�r 
oyun. Özell�kle gençler�n oldukça 
�lg�s�n� çeken bu v�deo oyunu, Al-
manya’da 2014 yılında sahneye çık-
tığı �lk haftada 1,8 m�lyon satış ra-
kamına ulaştı. Çıkar çıkmaz dün-
yanın farklı ülkeler�ndek� gençle-
r�n �lg� odağı olan oyun, sene so-

nuna kadar 7 m�lyon satış rakamı-
na ulaştı.

Bu satış rakamı, b�r v�deo 
oyunu �ç�n rekordu. Fakat bu 
rekor b�r sonrak� yıl egale ed�ld�. 
Yen� rekorun sah�b� �se, Far Cry’ın 
yen� vers�yonu olun Far Cry 5’t�. Sa-
dece �lk haftada elde ett�ğ� c�ro 310 
m�lyon dolar �le Far Cry 5 yen� reko-
run sah�b� oldu.

İşç�den G�r�ş�mc�ye
Almanya’dak� Türkler�n

Ekonom�k Varlığı
Doç. Dr. Sey�than Ahmet ATEŞ

Fotoğraf: AA/Omar Marques

Ankara Sosyal B�l�mler Ün�vers�tes�
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Her ne kadar Far Cry oyunu H�-
malaya dağlarında geçse de 
oyunu gel�şt�ren Crytek firmasının 
sah�pler� aslen Artv�nl�yd�: Yerl� 
kardeşler (Cevat Yerl�, Avn� Yerl� 
ve Faruk Yerl�).

Tüm bu oyunları gel�şt�ren 
firma �se Crytek’ten başkası değ�ld�.

Crytek firması, v�deo oyunu sek-
törüne oldukça hızlı b�r g�r�ş yap-
mıştı. Gel�şt�rd�kler� farklı oyun-
larla da adından söz ett�ren firma, 
toplamda 10 m�lyonu geçen satış 
rakamına ulaştı.

Artık sadece Almanya’da değ�l, 
ABD’den Japonya’ya kadar b�rçok 
ülkede Crytek firmasının oyunları-
nı görmek mümkün.

Almanya’da b�l�ş�mden finan-
sa, endüstr�den b�yoteknoloj�ye 
kadar b�rçok alanda başarılı g�r�-
ş�mlere �mza atmış Türkler� gör-
mek mümkün.

Genel kanının aks�ne, artık Al-
manya’dak� Türk göçmenler�n kur-
duğu �şletmeler�n yarıdan fazlası 
yeme �çme ve perakende sektörü 
dışında faal�yet göster�yor.

Bu başarı örnekler�nden b�r d�-
ğer� �se, İsmet Koyun tarafından 
kurulan KOBIL. İsmet Bey, 30 yıl 
önce B�l�ş�m Teknoloj�s� okumak 
�ç�n Çorum’dan Almanya’ya geld�. 
Öğrenc�yken b�le b�lg�sayar alıp 

1999 yılında Almanya’nın Co-
burg kent�nde kurulan Crytek fir-
masının bugün dünyanın farklı ül-
keler�nde oyun gel�şt�rme ofisler� 
var. 2021 yılı �t�bar�yle 300 m�lyon 
avro değer�nde olduğu �fade ed�-
len firma 650 çalışana sah�p. 
Yakın zamanda ODTÜ Teknokent 
�le de �ş b�rl�ğ� anlaşması �mzala-
yan firma, Türk�ye’dek� oyun ge-
l�şt�rme ekos�stem�ne de katkı ver-
mey� amaçlıyor.

satarak parasını kazanan İsmet 
Koyun, 1986 yılında KOBIL’� 
kurdu. Bugün 200 çalışana sah�p 
olan ş�rket, �nternettek� para trafi-
ğ�n� daha emn�yetl� kılan dona-
nım ve yazılımları gel�şt�r�yor ve 
üret�yor.

İsmet Koyun ve Yerl� kardeşler, 
Türk g�r�ş�mc�ler�n Almanya’dak� 
b�nlerce başarı öyküler�nden sa-
dece b�rkaçı.

Almanya’da bugün 100 b�nden 
fazla Türk�ye kökenl� ş�rket var. 
Türk�ye kökenl� �ş �nsanları bu �ş-
letmelerde yarım m�lyon çalışanı 
�st�hdam ed�yor. Yıllık toplam c�-
roları 50 m�lyar avroyu geçm�ş du-
rumda. Bu faal�yetler�yle Alman-
ya’da hem refaha hem de ekono-
m�ye katkı sunuyorlar.

1970 yılında Türk�ye kökenl� 
göçmenler�n sadece %1’� müte-
şebb�s �ken bugün bu sayı %7’y� 
geçm�ş durumda.

Türk g�r�ş�mc�ler günümüzde 
Alman ekonom�n�n tüm sektörle-
r�nde boy göster�yor. Geçm�şte ço-
ğunlukla Türkler�n �st�hdam ed�l-
d�ğ� bu �şletmelerde bugün b�rçok 
Alman çalışan görmek mümkün.

F�rmasının Değer�
100 M�lyar Avroyu Aştı

B�ontech

Göçmen a�leler�n çocukları 
olan Uğur Şah�n ve Özlem Türec� 
�se B�ontech aşısını gel�şt�rerek 
öneml� b�r başarıya �mza attılar. B�-
ontech aşısı sağlık alanında 
öneml� b�r dönüm noktası olma-
sının yanı sıra, öneml� b�r ekono-
m�k hac�m oluşturmayı da başar-
dı. Bugün Uğur Şah�n ve Özlem 
Türec�’n�n başında olduğu B�on-
tech firmasının değer� 100 m�lyar 
avroyu aşmış durumda. New York 
borsasına da açılan firma yakın za-

manda kolon kanser�ne karşı ge-
l�şt�rd�ğ� aşının denemeler�ne de 
başladı. Uğur Şah�n ve Özlem Tü-
rec�, bugün 14 m�lyar avroya ula-
şan mal varlıkları �le Almanya’nın 
en zeng�n 10 k�ş�s�n�n arasındalar.

Almanya’dan Dünya’ya
Almanya’dak� Türk göçmenler, 

artık sadece Almanya’da değ�l, 
tüm dünyada ürün ve h�zmetler� 
�le boy göster�yorlar. 2001 yılında 
kurulan ve b�yoteknoloj� alanında 
faal�yet gösteren Hum�ntech bun-
lardan b�r�s�. Ürett�kler� b�yotek-
noloj� ürünler�n� Almanya’dan 70 
ülkeye �hraç eden Tarhan, 1980 yı-
lında Türk�ye’den Almanya’ya yük-

sek l�sans eğ�t�m� �ç�n gelen b�r 
k�mya mühend�s�.

Almanya’da yerleş�k genç göç-
menler de yen�l�kç� fik�rler� �le g�-

Almanya’dak� Türk g�r�ş�mc�le-
r�n öneml� b�r bölümünü de ka-
dınlar oluşturuyor. Yapılan araş-
tırmalar, kadın g�r�ş�mc�ler�n sayı-
sının da her yıl arttığını göster�yor.

Ruk�ye Tunç, başarılı kadın g�-
r�ş�mc�lerden b�r�s�. F�losundak� 
120 aracın Avrupa’dak� tüm faal�-
yetler�n� yönet�yor. Tunç Trans 
adındak� loj�st�k firmasını yöne-
ten Ruk�ye Hanım, ağır vasıta şo-
förler�n�n eğ�t�m sert�fikasını alan 
Avrupa’dak� �lk kadın.

r�ş�mc�l�ğe adım atıyorlar. Tolga 
Önal ve Özkan Akkılıç tarafından 
kurulan Almanya merkezl� Elopa-
ge GmbH bunlardan sadece b�r�s�. 
İşletmeler�n ve k�ş�ler�n eğ�t�m sat-
masını kolaylaştıran Elopage; we-
b�nar, kurs ve çevr�m�ç� danış-
manlık alanlarında kullanıcıların 
fatura kesme ve üyel�k �şlemler�n� 
otomat�ze ed�yor. Kısa b�r süre 
önce çıktıkları A ser�s� yatırım tu-
runda 38 m�lyon dolar yatırım 
alan firma, Almanya’da gelecek va-
deden firmalardan b�r�s� olarak 
göster�l�yor. Ukrayna'da da ofis� 
bulunan Berl�n merkezl� g�r�ş�m, 
sırasıyla B�rleş�k Krallık, Fransa ve 
İtalya'da konumunu güçlend�r-

mek �st�yor. 2015 yılında kurulan 
ş�rket, 75 k�ş�l�k ek�b�yle ş�md�ye 
kadar 40 b�n müşter�ye ulaştı. Elo-
page, 2025 yılında 1 m�lyon müşte-
r�ye ulaşmayı planlıyor. 75 k�ş�l�k 
ek�b�n �se yıl sonuna kadar 190 k�-
ş�ye çıkarılması hedeflen�yor.

Almanya’dak� Türk göçmenler 
tarafından kurulan firmaların 
kompoz�syonu g�derek değ�ş�yor. 
Geçm�ş yıllarda çoğunlukla gast-
ronom� ve perakende sektöründe 
boy gösteren Türk g�r�ş�mc�ler 
artık b�yoteknoloj�, finans, eğ�t�m, 
sağlık ve yazılım g�b� alanlarda fa-
al�yet göster�yor.

Fotoğraf: AA/Cüneyt Karadağ



92

İş
ç�

d
en

 G
�r

�ş
�m

c�
ye

 A
lm

an
ya

'd
ak

� T
ü

rk
le

r�
n

 E
ko

n
om

�k
 V

ar
lığ

ı
D

oç
. D

r. 
Se

y�
th

an
 A

h
m

et
 A

T
E

Ş
/ 

5.
Sa

yı

Her ne kadar Far Cry oyunu H�-
malaya dağlarında geçse de 
oyunu gel�şt�ren Crytek firmasının 
sah�pler� aslen Artv�nl�yd�: Yerl� 
kardeşler (Cevat Yerl�, Avn� Yerl� 
ve Faruk Yerl�).

Tüm bu oyunları gel�şt�ren 
firma �se Crytek’ten başkası değ�ld�.

Crytek firması, v�deo oyunu sek-
törüne oldukça hızlı b�r g�r�ş yap-
mıştı. Gel�şt�rd�kler� farklı oyun-
larla da adından söz ett�ren firma, 
toplamda 10 m�lyonu geçen satış 
rakamına ulaştı.

Artık sadece Almanya’da değ�l, 
ABD’den Japonya’ya kadar b�rçok 
ülkede Crytek firmasının oyunları-
nı görmek mümkün.

Almanya’da b�l�ş�mden finan-
sa, endüstr�den b�yoteknoloj�ye 
kadar b�rçok alanda başarılı g�r�-
ş�mlere �mza atmış Türkler� gör-
mek mümkün.

Genel kanının aks�ne, artık Al-
manya’dak� Türk göçmenler�n kur-
duğu �şletmeler�n yarıdan fazlası 
yeme �çme ve perakende sektörü 
dışında faal�yet göster�yor.

Bu başarı örnekler�nden b�r d�-
ğer� �se, İsmet Koyun tarafından 
kurulan KOBIL. İsmet Bey, 30 yıl 
önce B�l�ş�m Teknoloj�s� okumak 
�ç�n Çorum’dan Almanya’ya geld�. 
Öğrenc�yken b�le b�lg�sayar alıp 

1999 yılında Almanya’nın Co-
burg kent�nde kurulan Crytek fir-
masının bugün dünyanın farklı ül-
keler�nde oyun gel�şt�rme ofisler� 
var. 2021 yılı �t�bar�yle 300 m�lyon 
avro değer�nde olduğu �fade ed�-
len firma 650 çalışana sah�p. 
Yakın zamanda ODTÜ Teknokent 
�le de �ş b�rl�ğ� anlaşması �mzala-
yan firma, Türk�ye’dek� oyun ge-
l�şt�rme ekos�stem�ne de katkı ver-
mey� amaçlıyor.

satarak parasını kazanan İsmet 
Koyun, 1986 yılında KOBIL’� 
kurdu. Bugün 200 çalışana sah�p 
olan ş�rket, �nternettek� para trafi-
ğ�n� daha emn�yetl� kılan dona-
nım ve yazılımları gel�şt�r�yor ve 
üret�yor.

İsmet Koyun ve Yerl� kardeşler, 
Türk g�r�ş�mc�ler�n Almanya’dak� 
b�nlerce başarı öyküler�nden sa-
dece b�rkaçı.

Almanya’da bugün 100 b�nden 
fazla Türk�ye kökenl� ş�rket var. 
Türk�ye kökenl� �ş �nsanları bu �ş-
letmelerde yarım m�lyon çalışanı 
�st�hdam ed�yor. Yıllık toplam c�-
roları 50 m�lyar avroyu geçm�ş du-
rumda. Bu faal�yetler�yle Alman-
ya’da hem refaha hem de ekono-
m�ye katkı sunuyorlar.

1970 yılında Türk�ye kökenl� 
göçmenler�n sadece %1’� müte-
şebb�s �ken bugün bu sayı %7’y� 
geçm�ş durumda.

Türk g�r�ş�mc�ler günümüzde 
Alman ekonom�n�n tüm sektörle-
r�nde boy göster�yor. Geçm�şte ço-
ğunlukla Türkler�n �st�hdam ed�l-
d�ğ� bu �şletmelerde bugün b�rçok 
Alman çalışan görmek mümkün.

F�rmasının Değer�
100 M�lyar Avroyu Aştı

B�ontech

Göçmen a�leler�n çocukları 
olan Uğur Şah�n ve Özlem Türec� 
�se B�ontech aşısını gel�şt�rerek 
öneml� b�r başarıya �mza attılar. B�-
ontech aşısı sağlık alanında 
öneml� b�r dönüm noktası olma-
sının yanı sıra, öneml� b�r ekono-
m�k hac�m oluşturmayı da başar-
dı. Bugün Uğur Şah�n ve Özlem 
Türec�’n�n başında olduğu B�on-
tech firmasının değer� 100 m�lyar 
avroyu aşmış durumda. New York 
borsasına da açılan firma yakın za-

manda kolon kanser�ne karşı ge-
l�şt�rd�ğ� aşının denemeler�ne de 
başladı. Uğur Şah�n ve Özlem Tü-
rec�, bugün 14 m�lyar avroya ula-
şan mal varlıkları �le Almanya’nın 
en zeng�n 10 k�ş�s�n�n arasındalar.

Almanya’dan Dünya’ya
Almanya’dak� Türk göçmenler, 

artık sadece Almanya’da değ�l, 
tüm dünyada ürün ve h�zmetler� 
�le boy göster�yorlar. 2001 yılında 
kurulan ve b�yoteknoloj� alanında 
faal�yet gösteren Hum�ntech bun-
lardan b�r�s�. Ürett�kler� b�yotek-
noloj� ürünler�n� Almanya’dan 70 
ülkeye �hraç eden Tarhan, 1980 yı-
lında Türk�ye’den Almanya’ya yük-

sek l�sans eğ�t�m� �ç�n gelen b�r 
k�mya mühend�s�.

Almanya’da yerleş�k genç göç-
menler de yen�l�kç� fik�rler� �le g�-

Almanya’dak� Türk g�r�ş�mc�le-
r�n öneml� b�r bölümünü de ka-
dınlar oluşturuyor. Yapılan araş-
tırmalar, kadın g�r�ş�mc�ler�n sayı-
sının da her yıl arttığını göster�yor.

Ruk�ye Tunç, başarılı kadın g�-
r�ş�mc�lerden b�r�s�. F�losundak� 
120 aracın Avrupa’dak� tüm faal�-
yetler�n� yönet�yor. Tunç Trans 
adındak� loj�st�k firmasını yöne-
ten Ruk�ye Hanım, ağır vasıta şo-
förler�n�n eğ�t�m sert�fikasını alan 
Avrupa’dak� �lk kadın.

r�ş�mc�l�ğe adım atıyorlar. Tolga 
Önal ve Özkan Akkılıç tarafından 
kurulan Almanya merkezl� Elopa-
ge GmbH bunlardan sadece b�r�s�. 
İşletmeler�n ve k�ş�ler�n eğ�t�m sat-
masını kolaylaştıran Elopage; we-
b�nar, kurs ve çevr�m�ç� danış-
manlık alanlarında kullanıcıların 
fatura kesme ve üyel�k �şlemler�n� 
otomat�ze ed�yor. Kısa b�r süre 
önce çıktıkları A ser�s� yatırım tu-
runda 38 m�lyon dolar yatırım 
alan firma, Almanya’da gelecek va-
deden firmalardan b�r�s� olarak 
göster�l�yor. Ukrayna'da da ofis� 
bulunan Berl�n merkezl� g�r�ş�m, 
sırasıyla B�rleş�k Krallık, Fransa ve 
İtalya'da konumunu güçlend�r-

mek �st�yor. 2015 yılında kurulan 
ş�rket, 75 k�ş�l�k ek�b�yle ş�md�ye 
kadar 40 b�n müşter�ye ulaştı. Elo-
page, 2025 yılında 1 m�lyon müşte-
r�ye ulaşmayı planlıyor. 75 k�ş�l�k 
ek�b�n �se yıl sonuna kadar 190 k�-
ş�ye çıkarılması hedeflen�yor.

Almanya’dak� Türk göçmenler 
tarafından kurulan firmaların 
kompoz�syonu g�derek değ�ş�yor. 
Geçm�ş yıllarda çoğunlukla gast-
ronom� ve perakende sektöründe 
boy gösteren Türk g�r�ş�mc�ler 
artık b�yoteknoloj�, finans, eğ�t�m, 
sağlık ve yazılım g�b� alanlarda fa-
al�yet göster�yor.

Fotoğraf: AA/Cüneyt Karadağ
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Türk�ye’den Almanya’ya göç 
eden m�lyonlarca �nsan bavulları-
nın �ç�nde üm�tler�n� taşıdı. Fakat, 
b�rl�kte get�rd�kler� en değerl� eş-
yalarının ana d�ller� olduğunu 
uzun süre fark edemed�ler. Türk-
çen�n b�z� oluşturan beşerî tecrü-
ben�n ambarı olduğu, hayatı anla-
mada ve yönümüzü tay�n etmede 
rehber olduğu kaybed�l�nce anla-
şılmaya başlandı. Almanya’da ya-
şayan yen� kuşakların en büyük 
kaybı ana d�ller�d�r. Bu, ev�m�z�n 
başımıza yıkılması g�b� b�r şeyd�r. 
Almanya`da 60 yıldır gel�nen nok-
tada a�d�yet, üns�yet ve öz k�ml�k 
sorunlarının çoğu Türkçeye dü-
ğümlenm�şt�r.

M�ras D�l�ne Döndü
Göç eden �nsanların yen� top-

lumsal koşullara yönel�k fik�r ve ha-
reketler�nde başarı kazanması Al-
manca �le oluyordu. Topluluk �k� 
�let�ş�m dünyasına bölünmek zo-
runda kaldı. A�le b�rleş�m� �mkânı 
oluşunca b�rçok çocuk ve genç Al-
manya’ya geld�. B�rçoğu da bu ül-
kede dünyaya gelmeye başladı. 
Mevcuda yen�ler� de eklend�. Yen� 
kuşaklar yen� koşullara �nt�bak ede-
b�lmek �ç�n öz k�ml�ğ�n� korumak-
la çevren�n etk�ler�ne açık olmak 
arasında b�l�nç bölünmes� yaşıyor-
du. Yaşanan doğal değ�ş�mler kar-
şısında ana d�l�n aktarımı sorun ha-

Türkçe,

Almanya’da Türkçe
60 Yıldır Öğren�lm�yor,

Unutuluyor
Dr. Yılmaz BULUT

Kalıcılıkla b�rl�kte Türk çocuk-
ların eğ�t�m s�stem�n�n b�r parçası 
hal�ne gelmes�, k�ml�ğ�n taşınma-
sı görev�n� okullara verd�. Çocuk-
ların, kültürel k�ml�ğ� tüm okul s�s-
tem� ve Alman öğrenc�ler tarafın-
dan kabul ed�lmed�kçe desteklen-

Okullar Türkçey�
“Terc�h” Meseles�ne
 Döndürdü

l�ne geld�. A�le başta olmak üzere, 
Türkçen�n �let�ş�m d�l� olarak kul-
lanıldığı ortamlarda d�l er�meler� 
başladı. Türkçe kuşaklarla azalan 
“m�ras” d�l�ne döndü. İlet�ş�m d�l� 
kuşaktan kuşağa ağırlıklı olarak Al-
mancaya kaydı.

Fotoğraf: AA/Tunahan Akgün

Yunus Emre Enst�tüsü
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ların, kültürel k�ml�ğ� tüm okul s�s-
tem� ve Alman öğrenc�ler tarafın-
dan kabul ed�lmed�kçe desteklen-
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l�ne geld�. A�le başta olmak üzere, 
Türkçen�n �let�ş�m d�l� olarak kul-
lanıldığı ortamlarda d�l er�meler� 
başladı. Türkçe kuşaklarla azalan 
“m�ras” d�l�ne döndü. İlet�ş�m d�l� 
kuşaktan kuşağa ağırlıklı olarak Al-
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mes� mümkün gözükmüyordu. 
Okul d�l� olarak Almanca öğret�l-
mes� önemsen�rken Türkçe, ter-
c�h d�l� olarak sunuldu. Türkçe 
ders� genel müfredatın parçası ha-
l�ne gelmed�. Türkçe dersler�ne ge-
ç�c� çözüm olarak bakıldığından, 
eyaletlere göre farklı uygulamalar 
yürütüldü. Bazı eyaletlerde Türk�-
ye’den gönder�len öğretmenler, 
bazılarında karma veya mahall�n-
den atanan öğretmenlerle seçme-
l� dersler ver�ld�. Derslere zor şart-
larda ve okul kapandıktan sonra 
�mkân sunuldu. Türkçe dersler�-
n�n k�ml�k gel�ş�m�ne katkısı sınır-
lı kaldı. Vatandaşlık yasası değ�ş�-
m�ne okullar Almancanın öncel�-
ğ� �le cevap verd�. Alman s�yaset� 
zamanla Türk�ye’den talepler� 
azalttı. Mahall�nden atamalara 
kadro vermed�. En yoğun Türk nü-
fusun yaşadığı Kuzey Ren Vesfal-
ya eyalet� okullarında Türkçe 
dersler�ne katılımı %16’lara ger�le-
d�. Bu oranın bazı eyaletlerde 
%5’lerde olduğu b�l�n�yor. Okul-
larda bulunan 500 b�n çocuğun sa-
dece yaklaşık 50 b�n� Türkçe ders-
ler�nden faydalanıyor. Türkçe ger-
çek b�r ‘terc�h’ meseles� hal�ne dö-
nüştü. Okullardak� derslere katı-
lım oranını arttırmak �ç�n yapılan 
tüm çabalar, mevcudu sab�t tut-
maya b�le yetm�yor. Türkçen�n ge-
leceğ�n� garant� etmek en büyük 
meselem�z hal�ne geld�.

Yabancılaştı
Anneler�n�n D�l�ne
Yen� Kuşaklar

Dedeler�n gurbet�, torunların 
sılası olmaya başladı. Yen� kuşak-
lar Almanca etk�s�ne g�rd� ve 
Türkçeye yönel�şler�nde mot�vas-
yon kaybına uğramaya başladılar. 
Buna vel�ler�n de bu konuda has-
sas olmaması eklen�nce d�l�m�z, 

Hukuk Sorun Değ�l,

Almanya’da Türkçen�n taşın-
masının önündek� engeller huku-
k� değ�ld�r. Alman Anayasası’nın 
�nsan onuru ve k�ş�sel gel�ş�m �lke-
s� en üst norm olarak çok kültür-
lülüğe ve bunun temel� ana d�l eğ�-
t�m� vermeye her düzeyde �z�n ver-
mekted�r. Alt norm olarak da hu-
kuk� müktesebatta b�r sorun yok-
tur. Okullarda seçmel� Türkçe, 
şartlar yer�ne get�r�ld�ğ�nde sunu-
lab�l�r. S�v�l toplum �ç�nde dersler 
ver�leb�l�r. Ancak, dersler�n kamu 
güvenl�ğ� ve çocuk güvenl�ğ�n� 
tehd�t eden yönü olmamalıdır.

Türkçeye yönel�k s�yasî tutum 
olumsuzdur. Türkçe, Avrupa 
prest�j d�l� olarak kabul görme-
mekted�r. Gereken destekler açık-
tan ver�lmemekted�r. Çok kültür-
lü toplumun şartları yer�ne muta-
bakat d�l� olarak Almanca önem-
senmekted�r. Yapısal şartlar altın-
da, toplumsal talep üretmedek� 
mekan�zmaların �y� çalıştırılması 
gerekmekted�r. Ancak, aşağıdan 
yukarıya Türkçe konusunda s�ya-

S�yas� Tutum ve Talep
Sıkıntıları Var

gündel�k yaşamın parçası olmak-
tan g�derek uzaklaşmaya başladı. 
Hessen Eyalet�ndek� okullarda 
Türkçen�n yabancı d�l olarak su-
nulmamasını savunan b�r s�ya-
setç�; köken d�l� olarak Türkçeye 
b�le katılım �steğ�n�n eks�k oldu-
ğunu söylem�şt�r. D�l�m�z�n, doğal 
yaşamın parçası olmaktan hızla 
uzaklaşma tehl�kes� 2000’l� yılla-
rın ortasından �t�baren h�ssed�l�r 
olmuştur. Çok büyük oranda 
Alman vatandaşı olan yen� nes�l-
ler uluslararası hukukun öznes� ol-
maktan çıkmakta ve köken d�ller�-
n� muhafaza etmeler� Alman-
ya’nın meseles� olmaktadır.

ceğ� nasıl tem�n ed�leb�l�r? Ana 
d�l�n korunması konusunda doğru 
tavır ne olmalıdır? Bu temel soruna 
yönel�k Almanya Türk Topluluğun-
da �k� farklı yaklaşım olduğunu gö-
rüyoruz. B�r�nc�s�, Türkçen�n öğre-
t�lme yer�n�n sadece okullar oldu-
ğu düşünülüyor. K�tle kuruluşları-
nın a�leye yönel�k d�l uygulamaları-
na olumsuz bakılıyor. Aslen peda-
goj�k, örgün ve n�tel�kl� Türkçe 
dersler�n�n adres�n�n okullar olma-
sı zaten beklen�r. D�l�m�z�n prest�j� 
�ç�n de bu gerekl�d�r. Fakat sorun, 
Türkçen�n seç�lmemes�nden dola-
yı okullardan çıkmasıdır. Değ�şen 
d�l parametreler� d�kkate alındığın-
da bu yaklaşım gerçekç� görünmü-

yor. Çünkü k�tlelerde ana d�l terc�-
h�n�n olduğu varsayılıyor. Fakat Al-
manya’da ne yapılırsa yapılsın, 
okuldak� derslere katılımın ger�le-
d�ğ�n� görüyoruz. Böylece bu yakla-
şım kend�s�yle çel�şmekle kalmı-
yor; zaten daralmış Türkçen�n ala-
nını daha da daraltıyor. Kısacası; 
terc�h�n sorun hale geld�ğ� şartlar 
altında Türkçe meseles�n�n çözü-
müne, materyal üret�m�, öğretmen 
�st�hdamı ve yet�şt�r�lmes� �le başla-
mak gerçekç� olmuyor. Z�ra, ancak 
dersler terc�h ed�l�rse bunların �ş-
lerl�ğ� olab�l�yor. Kısacası talep 
azaldığından Türkçen�n eksen� top-
lumsal süreçlere kaymıştır. Türkçe 
ed�n�m sürec�, öğret�m sürec�nden 
daha öneml� hale gelm�şt�r.

Mot�vasyonu
Türkçey� yaşatmanın çares�n� 

yaşanan gerçekler� görerek ara-
mak gerekmekted�r. Ortaya çıkan 
tablo, d�l� yaşatmada a�le, çocuk 
ve sosyal çevre unsurlarının asl� ol-
duğunu göstermekted�r. Türkçe, 
çocukların ve vel�ler�n yaşamında 
yer ed�nmezse ve hayatlarında ön-
cel�kl� konu olarak yer almazsa 
hızla er�yecekt�r. Toplumsal ko-
şullara bağlanan Türkçen�n özde 
yaşaması, a�lede ve k�tle örgütler-
de �let�ş�m aracı olarak kullanıl-
masına bağlıdır. B�r�nc�l gruplar-

Vel� Sorumluluğu ve
Çocukların

sî baskı yapmanın yeter�nce �şle-
med�ğ� tesp�t ed�leb�l�r. Talep 
üretme noktasında eks�kl�kler 
problem�n köküne �şaret etmek-
ted�r k� bu, d�ğer göç d�ller� �ç�n de 
benzerd�r. Talep ed�lmezse Türk-
çe’n�n er�mes�n�n önlenemeyece-
ğ� b�r hak�katt�r.

Türkçe Ed�n�m Sürec�,

Baskın d�l�n Almanca olduğu, 
okulların Türkçeye yeter�nce değer 
vermed�ğ�, a�leler�n hassas�yet�n� y�-
t�rd�ğ� ve çocukların aralarında Al-
manca konuşmayı terc�h ett�ğ� d�l 
parametreler�nde, Türkçen�n gele-

Öneml� Hale Geld�
Öğret�m�nden Daha

Fotoğraf: AA/Esra Hac�oğlu



96

A
lm

an
ya

'd
a 

T
ü

rk
çe

 6
0 

Yı
ld

ır
 Ö

ğr
en

�lm
�y

or
, U

n
u

tu
lu

yo
r

D
r. 

Yı
lm

az
 B

U
LU

T
/ 

5.
Sa

yı

mes� mümkün gözükmüyordu. 
Okul d�l� olarak Almanca öğret�l-
mes� önemsen�rken Türkçe, ter-
c�h d�l� olarak sunuldu. Türkçe 
ders� genel müfredatın parçası ha-
l�ne gelmed�. Türkçe dersler�ne ge-
ç�c� çözüm olarak bakıldığından, 
eyaletlere göre farklı uygulamalar 
yürütüldü. Bazı eyaletlerde Türk�-
ye’den gönder�len öğretmenler, 
bazılarında karma veya mahall�n-
den atanan öğretmenlerle seçme-
l� dersler ver�ld�. Derslere zor şart-
larda ve okul kapandıktan sonra 
�mkân sunuldu. Türkçe dersler�-
n�n k�ml�k gel�ş�m�ne katkısı sınır-
lı kaldı. Vatandaşlık yasası değ�ş�-
m�ne okullar Almancanın öncel�-
ğ� �le cevap verd�. Alman s�yaset� 
zamanla Türk�ye’den talepler� 
azalttı. Mahall�nden atamalara 
kadro vermed�. En yoğun Türk nü-
fusun yaşadığı Kuzey Ren Vesfal-
ya eyalet� okullarında Türkçe 
dersler�ne katılımı %16’lara ger�le-
d�. Bu oranın bazı eyaletlerde 
%5’lerde olduğu b�l�n�yor. Okul-
larda bulunan 500 b�n çocuğun sa-
dece yaklaşık 50 b�n� Türkçe ders-
ler�nden faydalanıyor. Türkçe ger-
çek b�r ‘terc�h’ meseles� hal�ne dö-
nüştü. Okullardak� derslere katı-
lım oranını arttırmak �ç�n yapılan 
tüm çabalar, mevcudu sab�t tut-
maya b�le yetm�yor. Türkçen�n ge-
leceğ�n� garant� etmek en büyük 
meselem�z hal�ne geld�.

Yabancılaştı
Anneler�n�n D�l�ne
Yen� Kuşaklar

Dedeler�n gurbet�, torunların 
sılası olmaya başladı. Yen� kuşak-
lar Almanca etk�s�ne g�rd� ve 
Türkçeye yönel�şler�nde mot�vas-
yon kaybına uğramaya başladılar. 
Buna vel�ler�n de bu konuda has-
sas olmaması eklen�nce d�l�m�z, 

Hukuk Sorun Değ�l,

Almanya’da Türkçen�n taşın-
masının önündek� engeller huku-
k� değ�ld�r. Alman Anayasası’nın 
�nsan onuru ve k�ş�sel gel�ş�m �lke-
s� en üst norm olarak çok kültür-
lülüğe ve bunun temel� ana d�l eğ�-
t�m� vermeye her düzeyde �z�n ver-
mekted�r. Alt norm olarak da hu-
kuk� müktesebatta b�r sorun yok-
tur. Okullarda seçmel� Türkçe, 
şartlar yer�ne get�r�ld�ğ�nde sunu-
lab�l�r. S�v�l toplum �ç�nde dersler 
ver�leb�l�r. Ancak, dersler�n kamu 
güvenl�ğ� ve çocuk güvenl�ğ�n� 
tehd�t eden yönü olmamalıdır.

Türkçeye yönel�k s�yasî tutum 
olumsuzdur. Türkçe, Avrupa 
prest�j d�l� olarak kabul görme-
mekted�r. Gereken destekler açık-
tan ver�lmemekted�r. Çok kültür-
lü toplumun şartları yer�ne muta-
bakat d�l� olarak Almanca önem-
senmekted�r. Yapısal şartlar altın-
da, toplumsal talep üretmedek� 
mekan�zmaların �y� çalıştırılması 
gerekmekted�r. Ancak, aşağıdan 
yukarıya Türkçe konusunda s�ya-

S�yas� Tutum ve Talep
Sıkıntıları Var

gündel�k yaşamın parçası olmak-
tan g�derek uzaklaşmaya başladı. 
Hessen Eyalet�ndek� okullarda 
Türkçen�n yabancı d�l olarak su-
nulmamasını savunan b�r s�ya-
setç�; köken d�l� olarak Türkçeye 
b�le katılım �steğ�n�n eks�k oldu-
ğunu söylem�şt�r. D�l�m�z�n, doğal 
yaşamın parçası olmaktan hızla 
uzaklaşma tehl�kes� 2000’l� yılla-
rın ortasından �t�baren h�ssed�l�r 
olmuştur. Çok büyük oranda 
Alman vatandaşı olan yen� nes�l-
ler uluslararası hukukun öznes� ol-
maktan çıkmakta ve köken d�ller�-
n� muhafaza etmeler� Alman-
ya’nın meseles� olmaktadır.

ceğ� nasıl tem�n ed�leb�l�r? Ana 
d�l�n korunması konusunda doğru 
tavır ne olmalıdır? Bu temel soruna 
yönel�k Almanya Türk Topluluğun-
da �k� farklı yaklaşım olduğunu gö-
rüyoruz. B�r�nc�s�, Türkçen�n öğre-
t�lme yer�n�n sadece okullar oldu-
ğu düşünülüyor. K�tle kuruluşları-
nın a�leye yönel�k d�l uygulamaları-
na olumsuz bakılıyor. Aslen peda-
goj�k, örgün ve n�tel�kl� Türkçe 
dersler�n�n adres�n�n okullar olma-
sı zaten beklen�r. D�l�m�z�n prest�j� 
�ç�n de bu gerekl�d�r. Fakat sorun, 
Türkçen�n seç�lmemes�nden dola-
yı okullardan çıkmasıdır. Değ�şen 
d�l parametreler� d�kkate alındığın-
da bu yaklaşım gerçekç� görünmü-

yor. Çünkü k�tlelerde ana d�l terc�-
h�n�n olduğu varsayılıyor. Fakat Al-
manya’da ne yapılırsa yapılsın, 
okuldak� derslere katılımın ger�le-
d�ğ�n� görüyoruz. Böylece bu yakla-
şım kend�s�yle çel�şmekle kalmı-
yor; zaten daralmış Türkçen�n ala-
nını daha da daraltıyor. Kısacası; 
terc�h�n sorun hale geld�ğ� şartlar 
altında Türkçe meseles�n�n çözü-
müne, materyal üret�m�, öğretmen 
�st�hdamı ve yet�şt�r�lmes� �le başla-
mak gerçekç� olmuyor. Z�ra, ancak 
dersler terc�h ed�l�rse bunların �ş-
lerl�ğ� olab�l�yor. Kısacası talep 
azaldığından Türkçen�n eksen� top-
lumsal süreçlere kaymıştır. Türkçe 
ed�n�m sürec�, öğret�m sürec�nden 
daha öneml� hale gelm�şt�r.

Mot�vasyonu
Türkçey� yaşatmanın çares�n� 

yaşanan gerçekler� görerek ara-
mak gerekmekted�r. Ortaya çıkan 
tablo, d�l� yaşatmada a�le, çocuk 
ve sosyal çevre unsurlarının asl� ol-
duğunu göstermekted�r. Türkçe, 
çocukların ve vel�ler�n yaşamında 
yer ed�nmezse ve hayatlarında ön-
cel�kl� konu olarak yer almazsa 
hızla er�yecekt�r. Toplumsal ko-
şullara bağlanan Türkçen�n özde 
yaşaması, a�lede ve k�tle örgütler-
de �let�ş�m aracı olarak kullanıl-
masına bağlıdır. B�r�nc�l gruplar-

Vel� Sorumluluğu ve
Çocukların

sî baskı yapmanın yeter�nce �şle-
med�ğ� tesp�t ed�leb�l�r. Talep 
üretme noktasında eks�kl�kler 
problem�n köküne �şaret etmek-
ted�r k� bu, d�ğer göç d�ller� �ç�n de 
benzerd�r. Talep ed�lmezse Türk-
çe’n�n er�mes�n�n önlenemeyece-
ğ� b�r hak�katt�r.

Türkçe Ed�n�m Sürec�,

Baskın d�l�n Almanca olduğu, 
okulların Türkçeye yeter�nce değer 
vermed�ğ�, a�leler�n hassas�yet�n� y�-
t�rd�ğ� ve çocukların aralarında Al-
manca konuşmayı terc�h ett�ğ� d�l 
parametreler�nde, Türkçen�n gele-

Öneml� Hale Geld�
Öğret�m�nden Daha
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da d�l�n canlı kalması �se canla 
başla yaşatılmasına bağlıdır. 
Okullarda dersler�n �şlerl�ğ�n�n ol-
ması, yüz yüze alanlarda Türkçe-
n�n kullanılması �le �lg�l�d�r.

Çözüm Noktasında
A�le ve Çocuk Merkezl�
Düşünülmel�
Türkçe terc�h meseles� ve m�-

ras d�l� olduğundan, seç�lmemes� 
durumunda Türkçen�n yaşaması-
nın eksen� toplumsal süreçlere 
kaymaktadır. İlet�ş�m d�l� olarak 
Türkçey� göç koşullarında yaşat-
manın öncel�kl� koşulu, konuşul-
duğu ortamların canlı tutulması-
dır. İlaveten çocukların d�lle bağ-
lantı kurab�leceğ� �mkanların ko-
laylaştırılması ve çoğaltılması da 
çözüm olarak gözükmekted�r. D�l� 
yaşatan b�r�nc�l ortamlar canlı tu-
tulmalı, Türkçe bağları artırılmalı-
dır. Bu temel anlayışı öze aldığı-
mızda, Türkçen�n yaşatılması ve Rolü Önemsenmel�

Yaşatılmasında Dernek
Türkçen�n

Türkçen�n göç koşullarında ya-
şatılması �ç�n konuyu bütünüyle 
ele almalıyız. Avrupa’da Türkçe-
n�n yaşatılması �ç�n mücadele 
edenler�n, gerekçes� zayıf neden-
lerle ayrışmaması, meseley� b�r 
bütün olarak ele alması elzemd�r. 
Talep üretme noktasında sıkıntı-
ların g�der�lememes� durumunda 
okullarda ver�len Türkçe dersler�-
n�n ger�leyeceğ�n�n b�l�nc�nde 
olmak gerek�yor. Ana d�l konuları 
ve çözüm ortaklığı b�r bütün ola-
rak ele alınmalı, bölünmemel�d�r.

Kenetlenme Yaşanmalı

ve D�nî Teşk�latların

Türkçe Etrafında

gel�şt�r�lmes� konusunun köşe taş-
larını aşağıdak� g�b� sıralayab�l�r�z.

Ayrışma Değ�l

Bu bağlamda s�v�l toplum 
öneml� b�r çözüm ortağı olarak gö-
rülmel�d�r. K�tle kuruluşları ana 
d�l� muhafaza eden ocaklardır. 
Türk s�v�l dernekler�, oluşumları-
nı Türkçeye borçludurlar. D�l�n ya-
şatılması �se teşk�latların sürme-
s�n�n öneml� b�r kaynağıdır. 
Bunun dışında, dernek ve cam�le-
r�n �nsanları b�r araya get�rme, on-
lara danışmanlık yapma, emn�yet 
ve yön verme özell�ğ� c�dd�ye alın-
malıdır. Vel�lerle b�rl�kte s�v�l top-
luma “Türkçen�n lob�c�ler�” ola-
rak bakılmalıdır.

Bu bağlamda d�l ve d�n bağının 
d�kkate alınması gerekl�d�r. Avru-
pa’da cam�ler sadece �badet yerle-
r� olarak �şlememekted�r. Sosyal 
yaşam ve eğ�t�m merkezler� �şle-
v�yle vaz�fe görmekted�rler. İnsan-
ların çoğu d�nî dernekler etrafın-
da toplandığından d�nî dernekler 
Türkçen�n yaşatılmasında önem-
l� faktörlerden b�r�s� olarak ortaya 

Okullarda Türkçe dersler�n�n 
vatandaşların köken d�l� olarak Al-
manya g�b� ülkeler tarafından des-
teklenmes�, aslen özgürlükçü de-
mokrat�k ve çok kültürlü düzen�n 
b�r parçasıdır. Özgürlükçü tutum 
kuvvetl�yse dersler�n masrafları 
ve meşru�yet� de büyük b�r prob-
lem oluşturmamaktadır. Ancak, 
2000’l� yılların başlarından �t�ba-
ren aşama aşama m�ll�yetç� b�r 
dalga yükselmekted�r. M�ll�yetç� 
akım, Almanya’nın geleceğ� �ç�n 
yen� vatandaşlarının kök kültürle-
r�n� engel görmekted�r. Bu aşama-
da bel�rley�c� olacak olan Alman-
ya’da çoğulculuk �ç�n özgürlükçü 
ve demokrat�k tavrın devamını 
sağlamaktır. Bunun �ç�n Türk top-
lumu güçlü b�r ana d�l lob�c�l�ğ� 
yapmalıdır. Söz konusu lob�c�l�k 
kanalıyla �ç�nde yaşadığımız 
Alman toplumu �le “Ana d�l uyu-
mun anahtarıdır” gerçeğ�n� yay-
maya �ht�yaç bulunuyor. Ana d�l 
Almanya’yı tehd�t etmez, aks�ne 
sağlıklı vatandaş yet�şt�rmeye 
katkı sunar. İk� kültürde mutlu ol-
mayan göçmenler k�ş�l�k sorunla-
rına sah�p olmakta ve rad�kalleş-
mekted�rler. Avrupa’da k�ml�k ça-
tışmalarının arttığı bu günlerde, 
sağlıklı vatandaşlar yet�şt�rmek 
�ç�n çoğunluk toplumuyla ortak 
çalışmak gerek�yor.

Kurumsal Destekler�n�

Her çağdaş devlet g�b� Türk�ye 
Cumhur�yet� de kurumlarıyla 

Almanya’nın Çoğulcu ve

çıkar. B�reyc�l�k esaslı örgütlen-
meler�n �se en çarpıcı sonucu ana 
d�l�n etk�s�n� hızla y�t�rmes� ol-
maktadır.

Desteklenmel�
Özgürlükçü Tavrı

Çeş�tlend�rmel�

Türk�ye Cumhur�yet�

Özetle: Almanya’da yen� kuşak-
ların k�ml�k yönel�şler�n�n ş�fres� 

yurtdışı Türklere yönel�k sorum-
luluk taşımaktadır. Yen� kuşakla-
rın Türkçey� kaybetmeden çok 
d�ll� kab�l�yetler�n� desteklemek 
kadar mantıklı ve meşru b�r g�r�-
ş�m olamaz. Faal�yetler bunun öte-
s�nde s�yasî konu ve tavırları �çer-
memel�d�r. Bu g�b� durumlar, 
Türk topluluğunun bağlarını gev-
şeterek �lerlemes�n� ve Alman ku-
rumlarının şüpheyle yaklaşması-
nı doğurmaktadır. Vatandaşlık ya-
sasında değ�ş�m, �ler� dönük ku-
rumların etk� dereces�n� zayıflata-
caktır. Türk�ye kurumlarının h�z-
met görevler�n� yen�den düşünüp 
şek�llend�rmes� gerek�yor. Dünya-
da Türk topluluğunu b�rleşt�ren 
“Türkçe Topluluğu” s�yaset�n� ser-
g�lemek mantıklı olacaktır. Z�ra 
Türkçeye yatırım, Türkçe konu-
şan toplumu b�rleşt�ren b�r harç-
tır. Türkçe b�r �let�ş�m d�l� ve dün-
yası oluşturduğundan, tüm d�l 
topluluğunu b�rleşt�ren b�r un-
surdur. D�l topluluğunu sürdür-
mek, var olan bölünmüşlüğü ve 
kutuplaşmaları devamlı �let�ş�m-
le bertaraf eder. Türkçe toplulu-
ğunda var olan ayrışmaları d�l ba-
rıştırmaktadır.

Türkçe öğret�m materyaller� 
ve eğ�tmen eğ�t�mler�, Türkçey� 
sevd�ren ve çocukların gerçekler�-
n� d�kkate alan b�r şek�lde tasar-
lanmalıdır. S�v�l toplumla �ş b�rl�ğ� 
hal�nde vel�lerde Türkçe duyarlılı-
ğı gel�şt�rme projeler� arttırılmalı-
dır. Türkçe kaybına karşı çözüm 
üretmek �ç�n k�tle sah�b� s�v�l top-
lum kuruluşları harekete geç�r�l-
mel�, bu kuruluşların Türkçe far-
kındalığı konusuna doğrudan el 
atmaları teşv�k ed�lmel�d�r. Ulus-
lararası Türkçe d�plomas�s� �le sü-
rece refakat ed�lmel�d�r.

En öneml� konu Avrupa’da 
Türkçen�n korunmasına ve yaşa-
tılmasına yönel�k yapılacak g�r�-
ş�m ve çalışmaların daha planlı ve 
şuurlu b�r görev b�l�nc� �ç�nde ger-
çekleşt�r�lmes� olacaktır. Ana d�l 
olarak Türkçen�n korunması yö-
nündek� atılımları sürekl� hale ge-
t�rmek ve kurumsallaştırmak ge-
rekmekted�r. Göç koşullarında 
Türkçey� yaşatmaya çabalayan ak-
törler arasında gerçekç� fik�rler, 
güçlü �rade, �y� �let�ş�m ve yardım-
laşma olmadan Türkçen�n gele-
ceğ�n� başarıyla tem�n etmek ye-
terl� olmayacaktır.

ana d�ld�r. Dedeler�n gurbet�n� ken-
d�ler�ne sıla yapmaya çalışan to-
runların �let�ş�m d�l� Türkçe ol-
maktan çıkmaktadır. Hayıflanma 
ve üzülme yer�ne, mevcut soruna 
karşı hang� sürdürüleb�l�r çözüm-
ler sunulab�l�r konusuna eğ�lme-
m�z gerekmekted�r. Gel�nen nok-
tada ana d�l� yaşatan yüz yüze or-
tamlardak� Türkçen�n canlı tutul-
ması öncel�kl� konu olmuştur. Bu 
bağlamda �lk husus, tüm çabaları-
mızın vel� ve çocuğa fayda eksenl� 
olması gerekt�ğ�d�r. İk�nc� noktada 
�se s�v�l toplum teşk�latları Türk-
çeye yönel�k ortak b�r sah�plenme 
ve duruş gerçekleşt�rmel�d�rler. 
Türkçen�n etk�l� b�r lob�s� oluşma-
lıdır. Türkçe sam�m�yet�, Almanya 
Türk topluluğunu ortak paydası 
olan Türkçede b�rleşt�reb�l�r. Tür-
k�ye Cumhur�yet� şuurlu b�r dış 
Türkçe s�yaset� gütmel�; mevcu-
du, �şlerl�ğ� konusunda değerlen-
d�rmel� ve �lave esnek ve hızlı me-
kan�zmalar üreteb�lmel�d�r.
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da d�l�n canlı kalması �se canla 
başla yaşatılmasına bağlıdır. 
Okullarda dersler�n �şlerl�ğ�n�n ol-
ması, yüz yüze alanlarda Türkçe-
n�n kullanılması �le �lg�l�d�r.

Çözüm Noktasında
A�le ve Çocuk Merkezl�
Düşünülmel�
Türkçe terc�h meseles� ve m�-

ras d�l� olduğundan, seç�lmemes� 
durumunda Türkçen�n yaşaması-
nın eksen� toplumsal süreçlere 
kaymaktadır. İlet�ş�m d�l� olarak 
Türkçey� göç koşullarında yaşat-
manın öncel�kl� koşulu, konuşul-
duğu ortamların canlı tutulması-
dır. İlaveten çocukların d�lle bağ-
lantı kurab�leceğ� �mkanların ko-
laylaştırılması ve çoğaltılması da 
çözüm olarak gözükmekted�r. D�l� 
yaşatan b�r�nc�l ortamlar canlı tu-
tulmalı, Türkçe bağları artırılmalı-
dır. Bu temel anlayışı öze aldığı-
mızda, Türkçen�n yaşatılması ve Rolü Önemsenmel�

Yaşatılmasında Dernek
Türkçen�n

Türkçen�n göç koşullarında ya-
şatılması �ç�n konuyu bütünüyle 
ele almalıyız. Avrupa’da Türkçe-
n�n yaşatılması �ç�n mücadele 
edenler�n, gerekçes� zayıf neden-
lerle ayrışmaması, meseley� b�r 
bütün olarak ele alması elzemd�r. 
Talep üretme noktasında sıkıntı-
ların g�der�lememes� durumunda 
okullarda ver�len Türkçe dersler�-
n�n ger�leyeceğ�n�n b�l�nc�nde 
olmak gerek�yor. Ana d�l konuları 
ve çözüm ortaklığı b�r bütün ola-
rak ele alınmalı, bölünmemel�d�r.

Kenetlenme Yaşanmalı

ve D�nî Teşk�latların

Türkçe Etrafında

gel�şt�r�lmes� konusunun köşe taş-
larını aşağıdak� g�b� sıralayab�l�r�z.

Ayrışma Değ�l

Bu bağlamda s�v�l toplum 
öneml� b�r çözüm ortağı olarak gö-
rülmel�d�r. K�tle kuruluşları ana 
d�l� muhafaza eden ocaklardır. 
Türk s�v�l dernekler�, oluşumları-
nı Türkçeye borçludurlar. D�l�n ya-
şatılması �se teşk�latların sürme-
s�n�n öneml� b�r kaynağıdır. 
Bunun dışında, dernek ve cam�le-
r�n �nsanları b�r araya get�rme, on-
lara danışmanlık yapma, emn�yet 
ve yön verme özell�ğ� c�dd�ye alın-
malıdır. Vel�lerle b�rl�kte s�v�l top-
luma “Türkçen�n lob�c�ler�” ola-
rak bakılmalıdır.

Bu bağlamda d�l ve d�n bağının 
d�kkate alınması gerekl�d�r. Avru-
pa’da cam�ler sadece �badet yerle-
r� olarak �şlememekted�r. Sosyal 
yaşam ve eğ�t�m merkezler� �şle-
v�yle vaz�fe görmekted�rler. İnsan-
ların çoğu d�nî dernekler etrafın-
da toplandığından d�nî dernekler 
Türkçen�n yaşatılmasında önem-
l� faktörlerden b�r�s� olarak ortaya 

Okullarda Türkçe dersler�n�n 
vatandaşların köken d�l� olarak Al-
manya g�b� ülkeler tarafından des-
teklenmes�, aslen özgürlükçü de-
mokrat�k ve çok kültürlü düzen�n 
b�r parçasıdır. Özgürlükçü tutum 
kuvvetl�yse dersler�n masrafları 
ve meşru�yet� de büyük b�r prob-
lem oluşturmamaktadır. Ancak, 
2000’l� yılların başlarından �t�ba-
ren aşama aşama m�ll�yetç� b�r 
dalga yükselmekted�r. M�ll�yetç� 
akım, Almanya’nın geleceğ� �ç�n 
yen� vatandaşlarının kök kültürle-
r�n� engel görmekted�r. Bu aşama-
da bel�rley�c� olacak olan Alman-
ya’da çoğulculuk �ç�n özgürlükçü 
ve demokrat�k tavrın devamını 
sağlamaktır. Bunun �ç�n Türk top-
lumu güçlü b�r ana d�l lob�c�l�ğ� 
yapmalıdır. Söz konusu lob�c�l�k 
kanalıyla �ç�nde yaşadığımız 
Alman toplumu �le “Ana d�l uyu-
mun anahtarıdır” gerçeğ�n� yay-
maya �ht�yaç bulunuyor. Ana d�l 
Almanya’yı tehd�t etmez, aks�ne 
sağlıklı vatandaş yet�şt�rmeye 
katkı sunar. İk� kültürde mutlu ol-
mayan göçmenler k�ş�l�k sorunla-
rına sah�p olmakta ve rad�kalleş-
mekted�rler. Avrupa’da k�ml�k ça-
tışmalarının arttığı bu günlerde, 
sağlıklı vatandaşlar yet�şt�rmek 
�ç�n çoğunluk toplumuyla ortak 
çalışmak gerek�yor.

Kurumsal Destekler�n�

Her çağdaş devlet g�b� Türk�ye 
Cumhur�yet� de kurumlarıyla 

Almanya’nın Çoğulcu ve

çıkar. B�reyc�l�k esaslı örgütlen-
meler�n �se en çarpıcı sonucu ana 
d�l�n etk�s�n� hızla y�t�rmes� ol-
maktadır.

Desteklenmel�
Özgürlükçü Tavrı

Çeş�tlend�rmel�

Türk�ye Cumhur�yet�

Özetle: Almanya’da yen� kuşak-
ların k�ml�k yönel�şler�n�n ş�fres� 

yurtdışı Türklere yönel�k sorum-
luluk taşımaktadır. Yen� kuşakla-
rın Türkçey� kaybetmeden çok 
d�ll� kab�l�yetler�n� desteklemek 
kadar mantıklı ve meşru b�r g�r�-
ş�m olamaz. Faal�yetler bunun öte-
s�nde s�yasî konu ve tavırları �çer-
memel�d�r. Bu g�b� durumlar, 
Türk topluluğunun bağlarını gev-
şeterek �lerlemes�n� ve Alman ku-
rumlarının şüpheyle yaklaşması-
nı doğurmaktadır. Vatandaşlık ya-
sasında değ�ş�m, �ler� dönük ku-
rumların etk� dereces�n� zayıflata-
caktır. Türk�ye kurumlarının h�z-
met görevler�n� yen�den düşünüp 
şek�llend�rmes� gerek�yor. Dünya-
da Türk topluluğunu b�rleşt�ren 
“Türkçe Topluluğu” s�yaset�n� ser-
g�lemek mantıklı olacaktır. Z�ra 
Türkçeye yatırım, Türkçe konu-
şan toplumu b�rleşt�ren b�r harç-
tır. Türkçe b�r �let�ş�m d�l� ve dün-
yası oluşturduğundan, tüm d�l 
topluluğunu b�rleşt�ren b�r un-
surdur. D�l topluluğunu sürdür-
mek, var olan bölünmüşlüğü ve 
kutuplaşmaları devamlı �let�ş�m-
le bertaraf eder. Türkçe toplulu-
ğunda var olan ayrışmaları d�l ba-
rıştırmaktadır.

Türkçe öğret�m materyaller� 
ve eğ�tmen eğ�t�mler�, Türkçey� 
sevd�ren ve çocukların gerçekler�-
n� d�kkate alan b�r şek�lde tasar-
lanmalıdır. S�v�l toplumla �ş b�rl�ğ� 
hal�nde vel�lerde Türkçe duyarlılı-
ğı gel�şt�rme projeler� arttırılmalı-
dır. Türkçe kaybına karşı çözüm 
üretmek �ç�n k�tle sah�b� s�v�l top-
lum kuruluşları harekete geç�r�l-
mel�, bu kuruluşların Türkçe far-
kındalığı konusuna doğrudan el 
atmaları teşv�k ed�lmel�d�r. Ulus-
lararası Türkçe d�plomas�s� �le sü-
rece refakat ed�lmel�d�r.

En öneml� konu Avrupa’da 
Türkçen�n korunmasına ve yaşa-
tılmasına yönel�k yapılacak g�r�-
ş�m ve çalışmaların daha planlı ve 
şuurlu b�r görev b�l�nc� �ç�nde ger-
çekleşt�r�lmes� olacaktır. Ana d�l 
olarak Türkçen�n korunması yö-
nündek� atılımları sürekl� hale ge-
t�rmek ve kurumsallaştırmak ge-
rekmekted�r. Göç koşullarında 
Türkçey� yaşatmaya çabalayan ak-
törler arasında gerçekç� fik�rler, 
güçlü �rade, �y� �let�ş�m ve yardım-
laşma olmadan Türkçen�n gele-
ceğ�n� başarıyla tem�n etmek ye-
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ana d�ld�r. Dedeler�n gurbet�n� ken-
d�ler�ne sıla yapmaya çalışan to-
runların �let�ş�m d�l� Türkçe ol-
maktan çıkmaktadır. Hayıflanma 
ve üzülme yer�ne, mevcut soruna 
karşı hang� sürdürüleb�l�r çözüm-
ler sunulab�l�r konusuna eğ�lme-
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mızın vel� ve çocuğa fayda eksenl� 
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k�ye Cumhur�yet� şuurlu b�r dış 
Türkçe s�yaset� gütmel�; mevcu-
du, �şlerl�ğ� konusunda değerlen-
d�rmel� ve �lave esnek ve hızlı me-
kan�zmalar üreteb�lmel�d�r.
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Göç, �lk çağlardan ber� varola-
gelen tar�h�, ekonom�k ve sosyo-
pol�t�k nedenlere dayanan b�r ger-
çekl�kt�r. Tar�htek� ve günümüz-
dek� pek çok büyük toplum göç so-
nucu oluşmuştur. Bugün özell�kle 
Batılı toplumlar b�r göç toplumu, 
Batı kıtası b�r göç coğrafyasıdır. 
ABD tamamen göçmenler tara-
fından kurulmuş b�r devlett�r. Bu-
günkü Avrupa, büyük kav�mler 
göçü ve sonrak� asırlarda yaşanan 
sömürgec�l�k yolu �le oluşmuş b�r 
göçmen kıtasıdır. Türkler�n yaşa-
dığı Anadolu öneml� b�r göç coğ-
rafyasıdır ve Anadolu’nun sah�b� 
Türkler b�r göç tar�h�ne sah�pt�r-
ler. Y�ne bugün Avrupa’da yaşayan 
Türkler de göçmenl�k geçm�ş�ne 
sah�pt�rler.

Göçmenl�k olgusu, göçmen ve 

Ne kadar çok göçmen, o kadar 
zeng�nl�k, ne kadar zeng�nl�k o 
kadar çok göçmen!

ev sah�b� toplumlar �ç�n fırsatlar 
ve sorunlarla b�rl�kte pek çok 
büyük değ�ş�kl�kler� de beraber�n-
de get�ren d�nam�k b�r sürece sa-
h�pt�r. Göç, b�r yönü �le göçmen-
ler �ç�n yen� b�r fırsattır. Yurtların-
dan ayrılanlar �ç�n yen� b�r vatan, 
yaşam şartları zor olanlar �ç�n 
yen� �mkânlar, kar�yer arayanlar 
�ç�n de yen� fırsatlar sunab�l�r. 
Buna mukab�l, özell�kle düzens�z 
göçler, ABD’dek� Kızılder�l�ler�n 
yok ed�lmes� g�b� çok büyük değ�-
ş�kl�klere yol açarken, Avrupa’ya 
Türk göçü g�b� düzenl� göçler de 
c�dd� b�r uyum sürec� sorununa 
sebep olab�lmekted�r.

İç�nde bulunduğumuz 2021 
yılı Türkler�n Avrupa’ya göç ed�ş-
ler�n�n 60. yılıdır. Göçmen olarak 
geld�kler� Anadolu’yu kend�ler�ne 
yaklaşık b�n yıl vatan yapmış Müs-
lüman Türkler�n �mparatorluk 
sonrası kurdukları yen� ve genç 
Cumhur�yetler�n�n ekonom�k ola-
rak henüz yeter�nce gel�şememe-
s� sonucu geç�c� b�r sürel�ğ�ne eko-
nom�k amaçlarla Avrupa ülkeler�-
ne göç etmeye başlamalarının 60. 
yılıdır. Avrupa’da �lk yıllarında “m�-
safir/geç�c� �şç�”, Türk�ye’de de 
“gurbetç�” olarak görülen Türkler, 
en çok Almanya’ya göç etmeler� se-
beb� �le uzun yıllar “Alamancı” ola-
rak anılmışlardır. Bugün daha çok 
Türk�ye’de b�r akrabalık ve a�d�yet 
gösterges� olarak “gurbetç�” adı 
�le tanımlanmaktadırlar. B�r göç-
men coğrafyası olan Avrupa 
bugün b�r yönü �le göçmen kö-
kenl� �nsanların �hya ve �nşa ett�k-
ler�, zeng�nleşmes�ne göçmenle-
r�n büyük katkı sundukları b�r kı-
tadır. Bugün Avrupa’da sadece 6,5 
m�lyon Türk ve yaklaşık 25 m�lyon 
Müslüman yaşamaktadır. En çok 
Türk’ün yaşadığı Almanya’da da 
yaklaşık 23 m�lyon göçmen köken-

Avrupa Türk Sosyoloj�s�n�n
Ontoloj�k İnşası

Göçün
Sosyo-fenomenoloj�s�
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ler. Y�ne bugün Avrupa’da yaşayan 
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yok ed�lmes� g�b� çok büyük değ�-
ş�kl�klere yol açarken, Avrupa’ya 
Türk göçü g�b� düzenl� göçler de 
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Cumhur�yetler�n�n ekonom�k ola-
rak henüz yeter�nce gel�şememe-
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“gurbetç�” olarak görülen Türkler, 
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rak anılmışlardır. Bugün daha çok 
Türk�ye’de b�r akrabalık ve a�d�yet 
gösterges� olarak “gurbetç�” adı 
�le tanımlanmaktadırlar. B�r göç-
men coğrafyası olan Avrupa 
bugün b�r yönü �le göçmen kö-
kenl� �nsanların �hya ve �nşa ett�k-
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r�n büyük katkı sundukları b�r kı-
tadır. Bugün Avrupa’da sadece 6,5 
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Göç, sebep olarak çok yönlü et-
kene sah�p olmanın yanında 
temel olarak �k� tarafın, göç veren 
ve göç alan ülken�n durumunu or-
taya koymaktadır. P�erre Bourd�-
eu’nun da bel�rtt�ğ� g�b� göç, her 
�k� tarafı da pek çok yönden etk�le-
mekte, çok yönlü değ�ş�me zorla-
maktadır. Bu anlamda, Türkler�n 
Avrupa’ya göçü, hem Türk devle-
t�n� ve Türk�ye toplumunu hem 
de Avrupa devletler�n� ve Avrupa 
toplumlarını etk�lem�şt�r. Çünkü 
göç, her zaman büyük değ�ş�mler� 
tet�kleyen b�r d�nam�zme sah�p-
t�r. Türkler�n Avrupa’ya göçü, Tür-
k�ye’n�n hem Avrupa devletler� �le 
sosyo-ekonom�k, kültürel ve pol�-
t�k �l�şk�ler�n� daha olgun hale ge-
t�rm�ş hem de g�d�len Avrupa ül-
keler�n� aynı şek�lde etk�lem�şt�r. 
Avrupa’nın gel�ş�m�nde göçmen-
ler öneml� b�r rol oynamış, Avru-
pa göçmenler el� �le daha çok gel�-
ş�p zeng�nleşm�şt�r. Öyle k�, bu ül-
kelerde zamanla “ne kadar göç-
men o kadar zeng�nl�k, ne kadar 
zeng�nl�k o kadar göçmen” anlayı-
şı ortaya çıkmıştır. Bu durum, B�r-
leş�k Arap Em�rl�kler� ve Katar g�b� 
zeng�n ülkelerde de böyled�r. Zen-
g�nl�k daha çok modernleşme, 
modernleşme daha çok sermaye 
ve daha çok endüstr�, sermaye de 
daha çok ucuz göçmen �şç� gücü 
demekt�r. Gel�şm�ş ülkeler�n göç-
menlere güçlü endüstr�ler�n�n de-
vamı �ç�n b�r beşer� sermaye gücü 
olarak bakmaları da bunu doğru-

l� �nsan vardır. Her dört k�ş�den 
b�r� de göçmen kökenl�d�r. Dünya 
demografis�n� etk�leyen çoklu de-
ğ�şkenler de bugün hem Anadolu 
hem de Avrupa’yı göç ed�len coğ-
rafyalar olarak ortaya çıkarmıştır. 
Bu anlamda, Avrupa ve Anado-
lu’da dedeler�nden göçmen olma-
yan yoktur, den�lse yer�d�r.

lamaktadır. Türk�ye �se, kend� gur-
betç� göçmenler� vasıtası �le Avru-
pa �le daha sıkı etk�leş�me g�rm�ş, 
daha da gel�şm�şt�r.

Buna rağmen bugün göçmen-
ler�n kalıcı olması �le Avrupa, göç-
menler�n ülkeye uyum konusu 
g�b� kend�n� başlangıçta düşün-
med�ğ� farklı b�r sürec�n ve tartış-
manın �ç�nde bulmuştur. Uyum 
konusu, bugün pek çok yönden gö-
recel� b�r kullanıma sah�pt�r. Pol�-
t�k, ekonom�k ve oryantal�st dog-
maların temellend�rd�ğ� kültürel 
yaklaşımlar bu görecel�l�ğ�n �çer�-
ğ�n� şek�llend�rmekted�r. Ancak, 
göçmenler�n uyum konusu esa-
sen sadece bulundukları ülkeye yö-
nel�k olmayıp en az üç yönlü b�r de-
ğ�ş�m ve etk� alanına sah�pt�r. Bu 
durumdan bahsederken, söz ko-
nusu ed�len göçmenler, planlı ve 
düzenl� göçmenlerd�r. Geç�c� sı-
ğınmacı ve mültec� statüsünde 
olanlar başka b�r durum ve sürece

sah�pt�rler. Türkler�n Avrupa’ya 
göçü düzenl� ve �stekl�; ancak, 
planlı olmayan b�r göçtür. Planlı ol-
mamasının sebeb�, Türk�ye’n�n 
�ç�nden geçt�ğ� sosyo-ekonom�k 
ve pol�t�k süreçt�r. Bu anlamda, 
Türk�ye’n�n göç sosyoloj�s�n� ko-
nuşurken b�r yönü �le ekonom�k ve 
sosyoloj�k bozulmaya da sebep 
olan darbeler sosyoloj�s�n� de ko-
nuşmuş oluyoruz. İlk başta bell� 
oranda planlanmış olsa da daha 
sonrak� süreçte her �k� tarafta gel�-
şen �ht�yaç ve durumlar göçün sey-
r�n� bel�rlem�şt�r. Örneğ�n, Alman-
ya’da artan sanay� üret�m�, büyü-
yen endüstr� sektörü daha çok göç-
men �ht�yacını ortaya koyarken, 
Türk�ye’de her on yılda b�r yapılan 
darbeler, g�tt�kçe kötüleşen eko-
nom�k şartlar, terör vb. durumlar 
2000’l� yıllara kadar Avrupa’ya k�t-
lesel göçler�n sürmes�ne etk� et-
m�şt�r. Bu anlamda bu sene, göçün 
60.yılına g�r�lm�ş olunsa da aynı za-

Türk Toplumu mu,

“Gurbetç�”den Avrupa Türk 
Toplumuna yüksel�ş sürec� pek 
çok yen� yapılanma ve anlayış de-
ğ�ş�kl�kler�n�n de tartışma ve yerl� 
yer�ne oturma sürec�d�r. Türk�-
ye’dek� vatandaşlar, a�d�yetler� açı-
sından “gurbetç�” kel�mes�n� ter-

manda 60 yıla yakın b�r süred�r 
devam eden b�r göç sürec�n� de 
�fade etmekted�r. Prof. Dr. Mustafa 
Gencer Hoca’nın son k�tabına 
adını verd�ğ� g�b�, Türkler�n göçü 
esasen “B�r Ömür Göç” şekl�nde 
sürekl� b�r göç seyr�ne sah�pt�r. Bu 
yönü �le Türkler�n göçü �şç� göçü, 
a�le b�rleş�mler�, s�yas� göçler, eğ�-
t�m göçü, ger� dönüşler ve tekrar 
göç ed�şler dâh�l sürekl� b�r göç sos-
yoloj�s�n� �ç�nde barındırmaktadır.

Avrupa Türk
Toplumunun (ATT)
Ontoloj�k Varlığı:

Türk Topluluğu mu?

c�h etm�ş olsalar da bu tanım artık 
Avrupa’da yerleşm�ş ve kend�ler�-
n� Avrupalı Türkler olarak tanım-
layan Türk toplumu �ç�n hâlâ b�r 
geç�c�l�ğ�, b�r alt kült sınıfı ve kül-
tür düzey�n� �fade etmekted�r. Bu 
yönü �le Avrupa’da yaşayan Türk-
ler�n S�noplu, S�vaslı, Fransa’da, 
İsv�çre’de yaşayan Tükler g�b� 
lokal topluluk algısından artık “Av-
rupalı Türk Toplumu” tanım ve al-
gısına geç�ş sürec�n�n devam ett�-
ğ�n� göstermekted�r. Bu durumda 
cevabını aradığımız soru, Avru-
pa’da yaşayan Türkler�n küçük 
topluluklardan oluşan kalabalık 
b�r yapı mı , yoksa ortak b�r ruha 
ve b�l�nce sah�p b�r Türk Toplumu 
mu olduğudur. Toplum �le toplu-
luğu b�rb�r�nden ayıran en öneml� 
fark; büyüklük, bağımsızlık ve 
kend� kend�ne yetme dereces�d�r. 
Bu yönü �le Avrupa’dak� Türkler 
b�rb�r�ne benzeyen gruplardan 
oluşan b�r topluluk görünümün-
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ve göç alan ülken�n durumunu or-
taya koymaktadır. P�erre Bourd�-
eu’nun da bel�rtt�ğ� g�b� göç, her 
�k� tarafı da pek çok yönden etk�le-
mekte, çok yönlü değ�ş�me zorla-
maktadır. Bu anlamda, Türkler�n 
Avrupa’ya göçü, hem Türk devle-
t�n� ve Türk�ye toplumunu hem 
de Avrupa devletler�n� ve Avrupa 
toplumlarını etk�lem�şt�r. Çünkü 
göç, her zaman büyük değ�ş�mler� 
tet�kleyen b�r d�nam�zme sah�p-
t�r. Türkler�n Avrupa’ya göçü, Tür-
k�ye’n�n hem Avrupa devletler� �le 
sosyo-ekonom�k, kültürel ve pol�-
t�k �l�şk�ler�n� daha olgun hale ge-
t�rm�ş hem de g�d�len Avrupa ül-
keler�n� aynı şek�lde etk�lem�şt�r. 
Avrupa’nın gel�ş�m�nde göçmen-
ler öneml� b�r rol oynamış, Avru-
pa göçmenler el� �le daha çok gel�-
ş�p zeng�nleşm�şt�r. Öyle k�, bu ül-
kelerde zamanla “ne kadar göç-
men o kadar zeng�nl�k, ne kadar 
zeng�nl�k o kadar göçmen” anlayı-
şı ortaya çıkmıştır. Bu durum, B�r-
leş�k Arap Em�rl�kler� ve Katar g�b� 
zeng�n ülkelerde de böyled�r. Zen-
g�nl�k daha çok modernleşme, 
modernleşme daha çok sermaye 
ve daha çok endüstr�, sermaye de 
daha çok ucuz göçmen �şç� gücü 
demekt�r. Gel�şm�ş ülkeler�n göç-
menlere güçlü endüstr�ler�n�n de-
vamı �ç�n b�r beşer� sermaye gücü 
olarak bakmaları da bunu doğru-

l� �nsan vardır. Her dört k�ş�den 
b�r� de göçmen kökenl�d�r. Dünya 
demografis�n� etk�leyen çoklu de-
ğ�şkenler de bugün hem Anadolu 
hem de Avrupa’yı göç ed�len coğ-
rafyalar olarak ortaya çıkarmıştır. 
Bu anlamda, Avrupa ve Anado-
lu’da dedeler�nden göçmen olma-
yan yoktur, den�lse yer�d�r.

lamaktadır. Türk�ye �se, kend� gur-
betç� göçmenler� vasıtası �le Avru-
pa �le daha sıkı etk�leş�me g�rm�ş, 
daha da gel�şm�şt�r.

Buna rağmen bugün göçmen-
ler�n kalıcı olması �le Avrupa, göç-
menler�n ülkeye uyum konusu 
g�b� kend�n� başlangıçta düşün-
med�ğ� farklı b�r sürec�n ve tartış-
manın �ç�nde bulmuştur. Uyum 
konusu, bugün pek çok yönden gö-
recel� b�r kullanıma sah�pt�r. Pol�-
t�k, ekonom�k ve oryantal�st dog-
maların temellend�rd�ğ� kültürel 
yaklaşımlar bu görecel�l�ğ�n �çer�-
ğ�n� şek�llend�rmekted�r. Ancak, 
göçmenler�n uyum konusu esa-
sen sadece bulundukları ülkeye yö-
nel�k olmayıp en az üç yönlü b�r de-
ğ�ş�m ve etk� alanına sah�pt�r. Bu 
durumdan bahsederken, söz ko-
nusu ed�len göçmenler, planlı ve 
düzenl� göçmenlerd�r. Geç�c� sı-
ğınmacı ve mültec� statüsünde 
olanlar başka b�r durum ve sürece

sah�pt�rler. Türkler�n Avrupa’ya 
göçü düzenl� ve �stekl�; ancak, 
planlı olmayan b�r göçtür. Planlı ol-
mamasının sebeb�, Türk�ye’n�n 
�ç�nden geçt�ğ� sosyo-ekonom�k 
ve pol�t�k süreçt�r. Bu anlamda, 
Türk�ye’n�n göç sosyoloj�s�n� ko-
nuşurken b�r yönü �le ekonom�k ve 
sosyoloj�k bozulmaya da sebep 
olan darbeler sosyoloj�s�n� de ko-
nuşmuş oluyoruz. İlk başta bell� 
oranda planlanmış olsa da daha 
sonrak� süreçte her �k� tarafta gel�-
şen �ht�yaç ve durumlar göçün sey-
r�n� bel�rlem�şt�r. Örneğ�n, Alman-
ya’da artan sanay� üret�m�, büyü-
yen endüstr� sektörü daha çok göç-
men �ht�yacını ortaya koyarken, 
Türk�ye’de her on yılda b�r yapılan 
darbeler, g�tt�kçe kötüleşen eko-
nom�k şartlar, terör vb. durumlar 
2000’l� yıllara kadar Avrupa’ya k�t-
lesel göçler�n sürmes�ne etk� et-
m�şt�r. Bu anlamda bu sene, göçün 
60.yılına g�r�lm�ş olunsa da aynı za-

Türk Toplumu mu,

“Gurbetç�”den Avrupa Türk 
Toplumuna yüksel�ş sürec� pek 
çok yen� yapılanma ve anlayış de-
ğ�ş�kl�kler�n�n de tartışma ve yerl� 
yer�ne oturma sürec�d�r. Türk�-
ye’dek� vatandaşlar, a�d�yetler� açı-
sından “gurbetç�” kel�mes�n� ter-

manda 60 yıla yakın b�r süred�r 
devam eden b�r göç sürec�n� de 
�fade etmekted�r. Prof. Dr. Mustafa 
Gencer Hoca’nın son k�tabına 
adını verd�ğ� g�b�, Türkler�n göçü 
esasen “B�r Ömür Göç” şekl�nde 
sürekl� b�r göç seyr�ne sah�pt�r. Bu 
yönü �le Türkler�n göçü �şç� göçü, 
a�le b�rleş�mler�, s�yas� göçler, eğ�-
t�m göçü, ger� dönüşler ve tekrar 
göç ed�şler dâh�l sürekl� b�r göç sos-
yoloj�s�n� �ç�nde barındırmaktadır.

Avrupa Türk
Toplumunun (ATT)
Ontoloj�k Varlığı:

Türk Topluluğu mu?

c�h etm�ş olsalar da bu tanım artık 
Avrupa’da yerleşm�ş ve kend�ler�-
n� Avrupalı Türkler olarak tanım-
layan Türk toplumu �ç�n hâlâ b�r 
geç�c�l�ğ�, b�r alt kült sınıfı ve kül-
tür düzey�n� �fade etmekted�r. Bu 
yönü �le Avrupa’da yaşayan Türk-
ler�n S�noplu, S�vaslı, Fransa’da, 
İsv�çre’de yaşayan Tükler g�b� 
lokal topluluk algısından artık “Av-
rupalı Türk Toplumu” tanım ve al-
gısına geç�ş sürec�n�n devam ett�-
ğ�n� göstermekted�r. Bu durumda 
cevabını aradığımız soru, Avru-
pa’da yaşayan Türkler�n küçük 
topluluklardan oluşan kalabalık 
b�r yapı mı , yoksa ortak b�r ruha 
ve b�l�nce sah�p b�r Türk Toplumu 
mu olduğudur. Toplum �le toplu-
luğu b�rb�r�nden ayıran en öneml� 
fark; büyüklük, bağımsızlık ve 
kend� kend�ne yetme dereces�d�r. 
Bu yönü �le Avrupa’dak� Türkler 
b�rb�r�ne benzeyen gruplardan 
oluşan b�r topluluk görünümün-
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ded�rler. Buna karşın, toplumlar 
genell�kle farklı kökenlerden, sos-
yal sınıflardan ve ırktan �nsanlarla 
daha fazla çeş�tl�l�k �çer�r. Avru-
pa’dak� Türkler farklı d�nî, etn�k ve 
mezhepsel çeş�tl�l�kler� �le de b�r 
toplum yapısı görünümünded�r-
ler. Bell� oranda toplumsal norm-
lara, düzene, b�l�nce, çıkara, ortak 
alışkanlıklara, ortak düşünce ve tu-
tumlara, dayanışmaya, töre, adet 
ve ortak tüzel mülk�yetlere, farklı 
�rade ve �nanışlara sah�p olmaları 
yönü �le de yarı yapılanmış b�r top-
lum örneğ� serg�lemekted�rler. 
Fonks�yonel olarak hang� ölçüde 
b�r toplum vasfına sah�p oldukları 
�se yoruma açık b�r konudur.

Ferd�nand Tönn�es’�n toplum-
cu bakış açısına göre değerlend�-
r�lecek olursa, Avrupa Türk Top-
lumu geleneksel a�le yapısı �le b�r 
toplum/cemaat örneğ�n�, Marx 
sosyoloj�s�n� yansıtan “Homo Eco-
nom�cus” tarzı ekonom�k anlayışı 
�le de b�r topluluğu andırmakta-
dır. Bu �k�nc� topluluk/cem�yet ör-
neğ�nde �nsanlar hayatta daha 
çok metacı/maddec� b�r yaklaşı-
mı öncelemekte, b�reysel çıkarla-
rını önde tutmaktadırlar. Gruplar 
arası b�r bütünlük ve düzenl� b�r 
�l�şk� olmayıp aralarında daha çok 
duygusal �l�şk� hak�md�r. İdeoloj�k 
tarafg�rl�k ön plandadır. Bu cem�-
yet/topluluk yapısında grup dışı 
toplumsal �l�şk�ler bağlamında 
�l�şk�ler zayıf, dayanışma az ve b�-
reysel çıkar ön planda, kolekt�f 
ruh ve kamusal k�ml�k zayıf b�r du-
rumdadır. Avrupa Türk Toplu-
munda hang� yapılar daha çok 
öne çıkmaktadır şekl�ndek� b�r so-
ruya ver�lecek karşılık, gözlem ve 
yoruma dayalı görecel� cevaplar 
olacaktır. Bu görecel� cevaplara 
göre Avrupalı Türkler 21. yüzyılın 
başları �t�bar� �le daha çok bağımlı 

Bu toplumsal husus�yetler� �le 
Avrupa’da yaşayan Türkler�n nele-
r� önceled�ğ� ve öncel�k sıralama-
sının nasıl olduğu sosyoloj�k yapı-
sının anlaşılması açısından 
öneml� bel�rt�lerd�r. Jean Baudr�l-
lard’�n “Tüket�m Toplumu” k�ta-
bında anlattığı gerçek �ht�yaçlar 
�le sahte �ht�yaçlar arasındak� ay-
rımın ortadan kalktığı, tüket�m dü-
zey� ve n�tel�ğ�n�n prest�j� bel�rle-
d�ğ�, tüket�m�n b�rey �ç�n b�r zo-
runluluğa dönüştüğü ve bunun 
nesnel araçlarla bel�rlend�ğ� gü-
nümüz tüket�m toplumu örneğ�, 
Avrupa’dak� “Homo Econom�-
cus” Türk Toplumu �le geleneksel 
değerler arasındak� sıkışmışlığa 
da örnek oluşturmaktadır. Böyle 
b�r tüket�m alışkanlığı, b�reysel-
leşmen�n artmasında, toplumsal 
bütünleşmen�n dağılmasında, ah-
lâkın bel�rlenmes�nde ve benl�kle-
r�n kend� varoluşsal k�ml�kler�ne 
yabancılaşmasında temel faktör 
olmaktadır. Bu noktada, Avrupa 
Türkler� �le �lg�l� öne çıkan mesele, 
Avrupa Türkler�n�n n�tel�kl� b�r 
topluma mı dönüşeceğ�, zayıf b�r 
topluluklar halkası olarak mı kala-
cağı ya da en fazla n�tel�kl� b�r �şç� 
sınıfı mı olacağıdır. Max Weber’�n 
devlet ve toplum �ç�n söyled�ğ� 

topluluklar örneğ�ne benzemek-
ted�r, den�leb�l�r. Bu kapsamda, 
daha çok ekonom�n�n ön planda 
olduğu, özgün kurumsal yapıları-
nın yeterl� ölçüde gel�şmed�ğ� ve 
pek çok yönden etk� ve baskı altın-
da tutulan b�r yapı görünümünde 
oldukları söyleneb�l�r. Ekonom�k 
tanımlamasına gerekçe olarak da 
2020 AB seç�mler�nde değer odak-
lı vaatlere sah�p göçmen kökenl�-
ler�n ağırlıkta olduğu b�r part�ye 
olan yönel�ş �ht�mal�n�n çok 
düşük olması ve sosyal görünüm-
ler� göster�leb�l�r.

olab�l�r. Sosyal ontoloj�n�n en 
öneml� cümles� “b�z” yaklaşımıdır. 
Ontoloj�k kolekt�v�zm anlayışı sos-
yal gerçekl�ğ�n daha güçlü tezahü-
rünün temel�d�r. Ontoloj�k b�reyc�-
l�kte sadece b�reyler vardır. Türk 
Toplumun yüce menfaatler�n�n, b�-
reysel ontoloj�ye �nd�rgenm�ş tu-
tumlarda değ�l, kolekt�v�st ve kap-
sayıcı b�r ontoloj�k davranış b�ç�-
m�nde yattığını kavramamız ge-
rekmekted�r. Bu anlamda, ontolo-
j�k b�reyc�l�ğ�n öne çıkarılmasın-
dan daha çok sosyal ontoloj�n�n �n-
şası ve �kames�, Avrupa Türk sos-
yoloj�s�n ontoloj�k �nşası ve �kame-
s�n�n temel mot�fi olacaktır. Sosyal 
ontoloj� kavrayışının uluslararası l�-
teratürde �nşacı b�r yaklaşımı �fade 
ett�ğ�n� göz önüne alırsak, öznen�n 
kend�s�n� sürekl� b�r �nşa �ç�nde ol-
ması, sosyal gerçekl�ğ�n sosyoloj�k 
dönüşüm çerçeves�nde kend�n� sü-
rekl� yen�den üreteb�lmes� Avrupa 
Türk sosyoloj�s�n�n ontoloj�k dö-
nüşümünün doğru anahtarı ola-
caktır. Yan�, Avrupalı Türk özne ol-
malıdır, örnek olmalıdır, kend�n� 
sürekl� yen�lemel�d�r, sürekl� en 
�y�y� ve en yen�y� aramalıdır k� yen� 
zamanları yakalayab�ls�n ve zama-
nın �nşacısı olab�ls�n. Cov�d-19 aşı-
sını bulan �k� Türk’ün �nsanlığa kat-
kısı buna en güzel örnekt�r. Onlar, 
�st�sna olmamalı ve bu alanda yal-
nız kalmamalıdır. Pek çok yen� 
Türk araştırmacının ve yen� nes�l-
ler�n b�l�m ve farklı alanlarda ben-
zer başarıları ortaya koyarak Avru-
pa Türk ontoloj�s�n�n n�tel�kl� b�r sı-
nıfa dönüşmes�n�n �nşasına katkı-
da bulunmaları, ulaşılması zor b�r 
hedef değ�ld�r. Bunun en teşv�k 
ed�c� mot�fi de sosyal ontoloj�de, 
sosyal çember�n dışında tutulan 
göçmenler olarak kend� varoluşsal 
ontoloj�s�n�n �kames� adına �ht�yaç 
duyulan başarılar elde etmekt�r.

Bu gel�şme, Margaret G�lbert’�n 
“çoğul özneler” adını verd�ğ� ve 
Georg S�mmel'�n de bunu gel�şt�r-
d�ğ� -yüksek- b�l�nçl� b�reylerden 
müteşekk�l sosyal grupların oluş-
turduğu kolekt�v�st hareket yakla-
şımı �le örtüşmekted�r. Başka b�r 
anlatımla, Avrupa’da yaşayan ve 
büyük kes�m� çoğunluk toplumu-
na göre toplumsal statü bakımın-
dan alt sınıf tabakasını oluşturan 
Türkler�n, orta ve üst sınıf oranı-
nın artması ve çoğunluk toplumu-
na muad�l b�r tabakalaşmayı ba-
şarmasıdır. B�r d�ğer �fadeyle, Av-
rupa’dak� Türkler�n b�rb�rler�yle �le-
t�ş�ms�z oluşumlardan z�yade, b�r-
l�ktel�kler�n� koruyarak ortak amaç 
ve b�l�nç m�nval�nde �ş b�rl�ğ� 
yapan topluluklardan müteşekk�l 
b�r toplum olmayı mümkün kıl-
malarıdır. Burada, toplulukların 
özgün yapılarının korunması 
öneml�d�r. Çünkü, toplumsallaş-
ma sürec�nde k�ml�ğ�n oluştuğu, 
özbenl�ğ�n gel�şt�ğ� ve sosyal rolle-
r�n öğren�ld�ğ� yerler b�r�nc�l ve 
�k�nc�l topluluklardan oluşmakta-
dır. B�r�nc�l topluluklar; a�le, akran 
grubu ve arkadaşların bulunduğu 
sürekl� �l�şk� barındıran dar küme-
lerd�r. İk�nc�l topluluklar �se statü, 
m�ll�yet, bölge, �lg�, �ş, kamu ve 
daha az k�ş�sel �l�şk�ler�n olduğu 
�k�nc�l gruplardan müteşekk�ld�r-
ler. Bu anlamda toplulukların varlı-
ğı hayat� öneme sah�pt�r.

Burada, Batı toplumları �le 
Doğu toplumlarını ayıran ve Batı 
toplumları �ç�nde yaşayan Doğu 
toplumları �ç�n öneml� b�r zorluk 
bulunmaktadır. O da S�mmel’�n an-
lattığı “Batı Toplum Model�”d�r. 
Buna göre, kent toplumları kırsal 
toplumlara göre daha rasyoneld�r. 
Kent toplumlarında �k�nc�l ve çı-
karlara dayalı �l�şk�ler egemen �ken 
kırsal topluluklarda b�r�nc�l ve ge-

leneksel �l�şk�ler hâk�md�r. Kentsel 
yaşamda para ekonom�s� hâk�m-
d�r ve kentte hayat� önem taşıyan 
unsur pazardır. Bu nedenle de 
kentsel yaşam z�hn�yet� çıkarlara 
dayalıdır. S�mmel, kentte egemen 
olan b�reysell�ğ�n dereces�n�n art-
ması �le b�reyler�n b�rb�r�nden so-
ğuduğunu ve böyle b�r ortamda da 
yabancılaşma ve sapkın davranış-
ların kaçınılmaz hale geld�ğ�n� �ler� 
sürmüştür. Bu noktada, Türk top-
lumunun sah�p olduğu geleneksel 
topluluk yaşamı formunun fonk-
s�yonell�ğ�n�n modern Batılı kent 
yaşamında çözülme r�sk�ne sah�p 
olması Türk Toplumunu zorlayan 
b�r konudur. Toplum b�l�nc�n�n, 
sosyal denet�m�n, değerler para-
d�gmalarının toplumdan kopuk b�-
reyselleşmeye kurban g�tme r�sk� 
öneml� b�r tehd�tt�r. Bu nedenle, 
toplulukların korunarak kolekt�f 
b�l�nç etrafında toplumsallaşab�l-
meler� varoluşsal ontoloj�n�n �ka-
mes� �ç�n hayat� değere sah�pt�r.

Bu konuyu, toplumsallaşma 
kavramını sosyoloj�k b�r tanım ola-
rak kullanan �lk yazar olan Georg 
S�mmel’�n “toplumsallaşma” yak-
laşımı �le şöyle açıklayab�l�r�z: S�m-
mel, “Sosyoloj� Problem�” adlı ça-
lışmasında toplumsallaşma kav-
ramını grupların ve b�reyler�n 
grup b�rl�ğ�n�n sürekl�l�ğ�n� sağla-
dıkları �l�şk�ler�n oluşum sürec� 
olarak tanımlamıştır. Ona göre b�-
reyler arası �l�şk�ler olduğu sürece 
toplumsallaşma gerçekleşeb�l�r 
ve toplum varlığını sürdüreb�l�r. 
Buradan hareketle şunu söyleye-
b�l�r�z: Avrupa Türk Toplumu 
�ç�nde bulunan gruplar, kend� top-
lulukları �ç�nde sosyalleş�rlerken 
d�ğer Türk toplulukları �le de 
“Türk Toplumu” ortak b�l�nc� �ç�n-
de toplumsallaşab�lmel�d�rler. 
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Burada, “Avrupa Türk Toplu-
munun sosyal ontoloj�s�n�n te-
meller� nelerden oluşmaktadır?”, 
“Avrupa’da yaşayan Türkler�n sos-
yal gerçekl�ğ�n�n varoluşsal statü-
sü ned�r?”, “Sosyal dünyamız ne-
lerden müteşekk�ld�r?”, “Toplum-
sal gerçekl�ğ�n parametreler� ne-
lerden oluşmaktadır?”, “Sosyal on-
toloj�m�z�n sorunlu ve ger�l�ml� 
alanları nelerd�r?” şekl�nde varo-
luşsal b�rtakım sorular sorularak 
konu b�raz daha açılab�l�r. Bu soru-
ya kısaca; Türk sosyoloj�s�n�n 
özgün değerler� olan �nanç, kültür, 
a�le, kısm� �şletme kuruluşları ve 
bu çerçevede yapılanmış s�v�l top-
lum örgütler� cevap olarak ver�le-
b�l�r. Sosyal ontoloj�n�n seyr� açı-
sından �se cevap, kültürden kopuk 
b�reyselleşmeye yönelen b�r sey�r

“sosyal problemler�n b�rçoğu eko-
nom� �le çözümleneb�l�r” anlayışı, 
Avrupalı Türkler�n geç�c�/m�safir 
�şç� olduğu dönemlerde b�reysel 
anlamda geçerl� olsa da yerleş�kl�-
ğe yan� kalıcılığa geçmeler� �le b�r-
l�kte bunun yeters�z kaldığı görül-
mekted�r. Yerleş�k kültürün temel 
�ht�yaçlarından eğ�t�m, kültürleş-
me vb. pek çok sosyo-kültürel ko-
nulardan doğan meseleler�n çö-
zümünde ekonom�n�n yetmed�ğ�, 
b�lak�s toplumsal ve tems�l� b�r �ra-
den�n oluşması gerekt�ğ� görül-
müştür. Z�ra, Batı sosyo-kültürel 
ve ekonom�k yaşamı, büyük oran-
da Max Weber’�n “Kap�tal�zm�n 
Ruhu ve Protestan Ahlakı ” eser�n-
de ortaya koyduğu üzere, ekono-
m�k s�stemler� kültür ve d�nle te-
mellend�rme düşünces�ne daya-
nır. Avrupalı Türkler�n tar�h, kül-
tür ve �nanç kodları �le bu durum 
pek örtüşmemekted�r. Bu da �k� 
kültür arasındak� farklılaşmadan 
kaynaklanan kültürleşme prob-
lemler�ne sebep olmaktadır.
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ded�rler. Buna karşın, toplumlar 
genell�kle farklı kökenlerden, sos-
yal sınıflardan ve ırktan �nsanlarla 
daha fazla çeş�tl�l�k �çer�r. Avru-
pa’dak� Türkler farklı d�nî, etn�k ve 
mezhepsel çeş�tl�l�kler� �le de b�r 
toplum yapısı görünümünded�r-
ler. Bell� oranda toplumsal norm-
lara, düzene, b�l�nce, çıkara, ortak 
alışkanlıklara, ortak düşünce ve tu-
tumlara, dayanışmaya, töre, adet 
ve ortak tüzel mülk�yetlere, farklı 
�rade ve �nanışlara sah�p olmaları 
yönü �le de yarı yapılanmış b�r top-
lum örneğ� serg�lemekted�rler. 
Fonks�yonel olarak hang� ölçüde 
b�r toplum vasfına sah�p oldukları 
�se yoruma açık b�r konudur.

Ferd�nand Tönn�es’�n toplum-
cu bakış açısına göre değerlend�-
r�lecek olursa, Avrupa Türk Top-
lumu geleneksel a�le yapısı �le b�r 
toplum/cemaat örneğ�n�, Marx 
sosyoloj�s�n� yansıtan “Homo Eco-
nom�cus” tarzı ekonom�k anlayışı 
�le de b�r topluluğu andırmakta-
dır. Bu �k�nc� topluluk/cem�yet ör-
neğ�nde �nsanlar hayatta daha 
çok metacı/maddec� b�r yaklaşı-
mı öncelemekte, b�reysel çıkarla-
rını önde tutmaktadırlar. Gruplar 
arası b�r bütünlük ve düzenl� b�r 
�l�şk� olmayıp aralarında daha çok 
duygusal �l�şk� hak�md�r. İdeoloj�k 
tarafg�rl�k ön plandadır. Bu cem�-
yet/topluluk yapısında grup dışı 
toplumsal �l�şk�ler bağlamında 
�l�şk�ler zayıf, dayanışma az ve b�-
reysel çıkar ön planda, kolekt�f 
ruh ve kamusal k�ml�k zayıf b�r du-
rumdadır. Avrupa Türk Toplu-
munda hang� yapılar daha çok 
öne çıkmaktadır şekl�ndek� b�r so-
ruya ver�lecek karşılık, gözlem ve 
yoruma dayalı görecel� cevaplar 
olacaktır. Bu görecel� cevaplara 
göre Avrupalı Türkler 21. yüzyılın 
başları �t�bar� �le daha çok bağımlı 

Bu toplumsal husus�yetler� �le 
Avrupa’da yaşayan Türkler�n nele-
r� önceled�ğ� ve öncel�k sıralama-
sının nasıl olduğu sosyoloj�k yapı-
sının anlaşılması açısından 
öneml� bel�rt�lerd�r. Jean Baudr�l-
lard’�n “Tüket�m Toplumu” k�ta-
bında anlattığı gerçek �ht�yaçlar 
�le sahte �ht�yaçlar arasındak� ay-
rımın ortadan kalktığı, tüket�m dü-
zey� ve n�tel�ğ�n�n prest�j� bel�rle-
d�ğ�, tüket�m�n b�rey �ç�n b�r zo-
runluluğa dönüştüğü ve bunun 
nesnel araçlarla bel�rlend�ğ� gü-
nümüz tüket�m toplumu örneğ�, 
Avrupa’dak� “Homo Econom�-
cus” Türk Toplumu �le geleneksel 
değerler arasındak� sıkışmışlığa 
da örnek oluşturmaktadır. Böyle 
b�r tüket�m alışkanlığı, b�reysel-
leşmen�n artmasında, toplumsal 
bütünleşmen�n dağılmasında, ah-
lâkın bel�rlenmes�nde ve benl�kle-
r�n kend� varoluşsal k�ml�kler�ne 
yabancılaşmasında temel faktör 
olmaktadır. Bu noktada, Avrupa 
Türkler� �le �lg�l� öne çıkan mesele, 
Avrupa Türkler�n�n n�tel�kl� b�r 
topluma mı dönüşeceğ�, zayıf b�r 
topluluklar halkası olarak mı kala-
cağı ya da en fazla n�tel�kl� b�r �şç� 
sınıfı mı olacağıdır. Max Weber’�n 
devlet ve toplum �ç�n söyled�ğ� 

topluluklar örneğ�ne benzemek-
ted�r, den�leb�l�r. Bu kapsamda, 
daha çok ekonom�n�n ön planda 
olduğu, özgün kurumsal yapıları-
nın yeterl� ölçüde gel�şmed�ğ� ve 
pek çok yönden etk� ve baskı altın-
da tutulan b�r yapı görünümünde 
oldukları söyleneb�l�r. Ekonom�k 
tanımlamasına gerekçe olarak da 
2020 AB seç�mler�nde değer odak-
lı vaatlere sah�p göçmen kökenl�-
ler�n ağırlıkta olduğu b�r part�ye 
olan yönel�ş �ht�mal�n�n çok 
düşük olması ve sosyal görünüm-
ler� göster�leb�l�r.

olab�l�r. Sosyal ontoloj�n�n en 
öneml� cümles� “b�z” yaklaşımıdır. 
Ontoloj�k kolekt�v�zm anlayışı sos-
yal gerçekl�ğ�n daha güçlü tezahü-
rünün temel�d�r. Ontoloj�k b�reyc�-
l�kte sadece b�reyler vardır. Türk 
Toplumun yüce menfaatler�n�n, b�-
reysel ontoloj�ye �nd�rgenm�ş tu-
tumlarda değ�l, kolekt�v�st ve kap-
sayıcı b�r ontoloj�k davranış b�ç�-
m�nde yattığını kavramamız ge-
rekmekted�r. Bu anlamda, ontolo-
j�k b�reyc�l�ğ�n öne çıkarılmasın-
dan daha çok sosyal ontoloj�n�n �n-
şası ve �kames�, Avrupa Türk sos-
yoloj�s�n ontoloj�k �nşası ve �kame-
s�n�n temel mot�fi olacaktır. Sosyal 
ontoloj� kavrayışının uluslararası l�-
teratürde �nşacı b�r yaklaşımı �fade 
ett�ğ�n� göz önüne alırsak, öznen�n 
kend�s�n� sürekl� b�r �nşa �ç�nde ol-
ması, sosyal gerçekl�ğ�n sosyoloj�k 
dönüşüm çerçeves�nde kend�n� sü-
rekl� yen�den üreteb�lmes� Avrupa 
Türk sosyoloj�s�n�n ontoloj�k dö-
nüşümünün doğru anahtarı ola-
caktır. Yan�, Avrupalı Türk özne ol-
malıdır, örnek olmalıdır, kend�n� 
sürekl� yen�lemel�d�r, sürekl� en 
�y�y� ve en yen�y� aramalıdır k� yen� 
zamanları yakalayab�ls�n ve zama-
nın �nşacısı olab�ls�n. Cov�d-19 aşı-
sını bulan �k� Türk’ün �nsanlığa kat-
kısı buna en güzel örnekt�r. Onlar, 
�st�sna olmamalı ve bu alanda yal-
nız kalmamalıdır. Pek çok yen� 
Türk araştırmacının ve yen� nes�l-
ler�n b�l�m ve farklı alanlarda ben-
zer başarıları ortaya koyarak Avru-
pa Türk ontoloj�s�n�n n�tel�kl� b�r sı-
nıfa dönüşmes�n�n �nşasına katkı-
da bulunmaları, ulaşılması zor b�r 
hedef değ�ld�r. Bunun en teşv�k 
ed�c� mot�fi de sosyal ontoloj�de, 
sosyal çember�n dışında tutulan 
göçmenler olarak kend� varoluşsal 
ontoloj�s�n�n �kames� adına �ht�yaç 
duyulan başarılar elde etmekt�r.

Bu gel�şme, Margaret G�lbert’�n 
“çoğul özneler” adını verd�ğ� ve 
Georg S�mmel'�n de bunu gel�şt�r-
d�ğ� -yüksek- b�l�nçl� b�reylerden 
müteşekk�l sosyal grupların oluş-
turduğu kolekt�v�st hareket yakla-
şımı �le örtüşmekted�r. Başka b�r 
anlatımla, Avrupa’da yaşayan ve 
büyük kes�m� çoğunluk toplumu-
na göre toplumsal statü bakımın-
dan alt sınıf tabakasını oluşturan 
Türkler�n, orta ve üst sınıf oranı-
nın artması ve çoğunluk toplumu-
na muad�l b�r tabakalaşmayı ba-
şarmasıdır. B�r d�ğer �fadeyle, Av-
rupa’dak� Türkler�n b�rb�rler�yle �le-
t�ş�ms�z oluşumlardan z�yade, b�r-
l�ktel�kler�n� koruyarak ortak amaç 
ve b�l�nç m�nval�nde �ş b�rl�ğ� 
yapan topluluklardan müteşekk�l 
b�r toplum olmayı mümkün kıl-
malarıdır. Burada, toplulukların 
özgün yapılarının korunması 
öneml�d�r. Çünkü, toplumsallaş-
ma sürec�nde k�ml�ğ�n oluştuğu, 
özbenl�ğ�n gel�şt�ğ� ve sosyal rolle-
r�n öğren�ld�ğ� yerler b�r�nc�l ve 
�k�nc�l topluluklardan oluşmakta-
dır. B�r�nc�l topluluklar; a�le, akran 
grubu ve arkadaşların bulunduğu 
sürekl� �l�şk� barındıran dar küme-
lerd�r. İk�nc�l topluluklar �se statü, 
m�ll�yet, bölge, �lg�, �ş, kamu ve 
daha az k�ş�sel �l�şk�ler�n olduğu 
�k�nc�l gruplardan müteşekk�ld�r-
ler. Bu anlamda toplulukların varlı-
ğı hayat� öneme sah�pt�r.

Burada, Batı toplumları �le 
Doğu toplumlarını ayıran ve Batı 
toplumları �ç�nde yaşayan Doğu 
toplumları �ç�n öneml� b�r zorluk 
bulunmaktadır. O da S�mmel’�n an-
lattığı “Batı Toplum Model�”d�r. 
Buna göre, kent toplumları kırsal 
toplumlara göre daha rasyoneld�r. 
Kent toplumlarında �k�nc�l ve çı-
karlara dayalı �l�şk�ler egemen �ken 
kırsal topluluklarda b�r�nc�l ve ge-

leneksel �l�şk�ler hâk�md�r. Kentsel 
yaşamda para ekonom�s� hâk�m-
d�r ve kentte hayat� önem taşıyan 
unsur pazardır. Bu nedenle de 
kentsel yaşam z�hn�yet� çıkarlara 
dayalıdır. S�mmel, kentte egemen 
olan b�reysell�ğ�n dereces�n�n art-
ması �le b�reyler�n b�rb�r�nden so-
ğuduğunu ve böyle b�r ortamda da 
yabancılaşma ve sapkın davranış-
ların kaçınılmaz hale geld�ğ�n� �ler� 
sürmüştür. Bu noktada, Türk top-
lumunun sah�p olduğu geleneksel 
topluluk yaşamı formunun fonk-
s�yonell�ğ�n�n modern Batılı kent 
yaşamında çözülme r�sk�ne sah�p 
olması Türk Toplumunu zorlayan 
b�r konudur. Toplum b�l�nc�n�n, 
sosyal denet�m�n, değerler para-
d�gmalarının toplumdan kopuk b�-
reyselleşmeye kurban g�tme r�sk� 
öneml� b�r tehd�tt�r. Bu nedenle, 
toplulukların korunarak kolekt�f 
b�l�nç etrafında toplumsallaşab�l-
meler� varoluşsal ontoloj�n�n �ka-
mes� �ç�n hayat� değere sah�pt�r.

Bu konuyu, toplumsallaşma 
kavramını sosyoloj�k b�r tanım ola-
rak kullanan �lk yazar olan Georg 
S�mmel’�n “toplumsallaşma” yak-
laşımı �le şöyle açıklayab�l�r�z: S�m-
mel, “Sosyoloj� Problem�” adlı ça-
lışmasında toplumsallaşma kav-
ramını grupların ve b�reyler�n 
grup b�rl�ğ�n�n sürekl�l�ğ�n� sağla-
dıkları �l�şk�ler�n oluşum sürec� 
olarak tanımlamıştır. Ona göre b�-
reyler arası �l�şk�ler olduğu sürece 
toplumsallaşma gerçekleşeb�l�r 
ve toplum varlığını sürdüreb�l�r. 
Buradan hareketle şunu söyleye-
b�l�r�z: Avrupa Türk Toplumu 
�ç�nde bulunan gruplar, kend� top-
lulukları �ç�nde sosyalleş�rlerken 
d�ğer Türk toplulukları �le de 
“Türk Toplumu” ortak b�l�nc� �ç�n-
de toplumsallaşab�lmel�d�rler. 
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Burada, “Avrupa Türk Toplu-
munun sosyal ontoloj�s�n�n te-
meller� nelerden oluşmaktadır?”, 
“Avrupa’da yaşayan Türkler�n sos-
yal gerçekl�ğ�n�n varoluşsal statü-
sü ned�r?”, “Sosyal dünyamız ne-
lerden müteşekk�ld�r?”, “Toplum-
sal gerçekl�ğ�n parametreler� ne-
lerden oluşmaktadır?”, “Sosyal on-
toloj�m�z�n sorunlu ve ger�l�ml� 
alanları nelerd�r?” şekl�nde varo-
luşsal b�rtakım sorular sorularak 
konu b�raz daha açılab�l�r. Bu soru-
ya kısaca; Türk sosyoloj�s�n�n 
özgün değerler� olan �nanç, kültür, 
a�le, kısm� �şletme kuruluşları ve 
bu çerçevede yapılanmış s�v�l top-
lum örgütler� cevap olarak ver�le-
b�l�r. Sosyal ontoloj�n�n seyr� açı-
sından �se cevap, kültürden kopuk 
b�reyselleşmeye yönelen b�r sey�r

“sosyal problemler�n b�rçoğu eko-
nom� �le çözümleneb�l�r” anlayışı, 
Avrupalı Türkler�n geç�c�/m�safir 
�şç� olduğu dönemlerde b�reysel 
anlamda geçerl� olsa da yerleş�kl�-
ğe yan� kalıcılığa geçmeler� �le b�r-
l�kte bunun yeters�z kaldığı görül-
mekted�r. Yerleş�k kültürün temel 
�ht�yaçlarından eğ�t�m, kültürleş-
me vb. pek çok sosyo-kültürel ko-
nulardan doğan meseleler�n çö-
zümünde ekonom�n�n yetmed�ğ�, 
b�lak�s toplumsal ve tems�l� b�r �ra-
den�n oluşması gerekt�ğ� görül-
müştür. Z�ra, Batı sosyo-kültürel 
ve ekonom�k yaşamı, büyük oran-
da Max Weber’�n “Kap�tal�zm�n 
Ruhu ve Protestan Ahlakı ” eser�n-
de ortaya koyduğu üzere, ekono-
m�k s�stemler� kültür ve d�nle te-
mellend�rme düşünces�ne daya-
nır. Avrupalı Türkler�n tar�h, kül-
tür ve �nanç kodları �le bu durum 
pek örtüşmemekted�r. Bu da �k� 
kültür arasındak� farklılaşmadan 
kaynaklanan kültürleşme prob-
lemler�ne sebep olmaktadır.
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Bu konu neden öneml�d�r? 
Farklı cevaplar üret�leb�l�r. Ancak, 
ben�m ısrarla öne çıkarmak �sted�-
ğ�m husus, Türkler�n farklı sosyal-
leşme şek�ller� �ç�nde ortak top-
lumsallaşab�lmey� başarıp başa-
ramayacakları meseles�d�r. Çün-
kü, Almanya’dak� Türkler, büyük 
oranda makro sosyoloj�k b�r yapı-
ya sah�p olup ünlü sosyolog Er-
v�ng Go�man’ın yaklaşımı �le 
daha dar alanda b�r yüz yüze sos-

Yan�, Avrupa’dak� Türkler, kend� 
aralarında sosyalleşmey�, farklı ke-
s�mlerle ortak toplumsallaşmaya 
dönüştürmey� başarab�lmeler�-
d�r. Böyle b�r oluşum, Henry G�d-
d�ngs’�n “Toplumsallaşma Teor�-
s�” adlı eser�nde fertler�n sosyal ka-
rakter�n�n b�rb�r�yle etk�leş�m 
�ç�ndek� gel�ş�m� olarak tanımla-
dığı toplumsallaşma anlayışı �ç�n-
de Avrupalı Türk’ün ortak b�l�nç 
ve karakter�n� ortaya çıkaracaktır.

yal etk�leş�m �ç�nded�rler. Türkle-
r�n farklı kes�mlerle arasındak� �le-
t�ş�m�n artması, Avrupa’dak� Türk 
topluluklarının rasyonel toplum-
sallaşmasına ve rasyonel �let�ş�m-
ler�ne öneml� katkı sağlayacaktır. 
Sosyal �nşa kavramı, toplumsal-
laşmayı sağlayan sosyal dünyanın 
�nsanların b�l�nçl� terc�hler� �le 
oluştuğunu �fade eder. Emanuel 
Adler’�n �fades�yle; madd� dünya 
d�nam�k, normat�f ve ep�stem�k 
yorumlara bağlı olarak �nsan eyle-
m� ve etk�leş�m� �le şek�llend�r�le-
rek �nşa ed�l�r. Bu �nşa sürec�nde, 
b�l�nçl� b�reyler�n çıkarlarının ve 
alt k�ml�kler�n�n değ�l, kolekt�f k�m-
l�kler�n�n bel�rley�c� olması sürec� 
olumlu kılmaktadır. Ancak böyle 
b�r anlayış, Avrupa Türk Toplu-
munun Avrupa’da as�m�le olarak 
değ�l, Tarık Ramazan’ın önerd�ğ� 
şek�lde özgün ontoloj�s� �le var ola-
b�lmes�, sah�p olduğu ontoloj�y� 

koruyarak topluma her alanda ka-
tılım sağlaması ve katkı sunması 
�le mümkün olab�lecekt�r.

Esasen bu ontoloj�k oluşu, göç 
tar�h�m�z b�ze vermekted�r. Avru-
palı Türkler göç önces� geld�kler� 
coğrafi bölge ve sosyal köken 
yönü �le b�r topluluk hüv�yet�n� 
göstermekted�r. Göç sonrası, ta-
nımlandıkları “geç�c� �şç�”, “Kay-
ser�l�”, “Devrekl�” g�b� yerel tanım-
larını kend� aralarında tutarak 
yen� sosyal ontoloj�ler�n� oluştur-
ma amacı �le hareket etmeye baş-
ladılar. Bu süreçte “Göçmen Türk-
ler” g�b� geç�c� de olsa daha ortak 
üst k�ml�klerle tanımlanır oldular. 
Bunun yanında, Avrupa’dak� 
Türkler, farklı kes�mler tarafından 
farklı şek�llerde tanımlanmaya 
devam etmekted�rler. Avrupa ül-
keler� tarafından “Göçmen Kö-
kenl� Türkler”; Türk�ye’dek� Türk-
ler tarafından �se kend� bağlarını

ve akrabalık �l�şk�ler�n� de �ç�nde 

taşıyan sosyal b�r tanımlama �le 
“Gurbetç�”, bürokras�de “Yurtdışı 
Türkler” ve d�plomas�de “D�aspo-
ra Türkler�” olarak farklı şek�llerde 
�fade ed�lmekted�rler. Geç�c� göç-
men �şç�l�k vasıflarının zamanla 
ortadan kalkması ve Avrupa’da ka-
lıcı olmaya başlamaları �le b�rl�kte 
Türk topluluğu yen�, kalıcı ve 
daha üst b�r k�ml�ğe kavuştu. Av-
rupa’da yaşayan Türkler�n kend�-
ler�ne verd�ğ� bu yen� �s�m “Avru-
palı Türkler” olarak bugün top-
lumsal b�r kabul görmeye ve l�te-
ratüre yerleşmeye başlamıştır. Av-
rupalı Türkler tanımlaması, Avru-
pa’da yaşayan Türkler�n ontoloj�k 
anlamda topluluk k�ml�kler�nden 
toplum k�ml�ğ�ne evr�lmeler�n�n 
ve üst b�r b�l�nç kazanmalarının 
öneml� b�r gösterges�d�r.

ATT’n�n Kurumsal

Topluma Yönel�ş�
Ferd�nand Tönn�es, sosyoloj�-

Yapılanması ve N�tel�kl�

n�n klas�k başyapıt eserler�nden 
olan meşhur “Cemaat/Topluluk 
ve Cem�yet/Toplum” (Geme�nsc-
haft und Gesellschaft) k�tabındak� 
toplumcu bakış açısında toplu-
mu hastalıklardan korumanın 
önem�n� vurgular. Bu görüş göç-
men kökenl� toplumlar �ç�n de ge-
çerl�d�r. Avrupa’dak� göçmenler 
uluslararası sözleşmelerle İnsan 
Hakları Evrensel B�ld�rges�nde yer 
alan göçmen yasaları çerçeves�n-
dek� haklarına genel olarak sah�p-
t�rler. Ancak, bu temel maddele-
r�n karşılanması artık yerleş�k dü-
zene geçm�ş ve o ülken�n vatan-
daşları olan göçmen kökenl�ler�n 
yaşam kal�tes�n�n artması, s�yasî 
tems�l, yeterl� sosyal ve ekonom�k 
katılım ve eğ�t�me er�şeb�l�rl�k an-
lamında yeterl� düzeye ulaştığı an-
lamına gelmemekted�r. Bu 
durum, Avrupa’dak� Türkler �ç�n 
de geçerl�d�r. Bugün konuşulan 
pek çok konunun bundan 25-30 
yıl önce de konuşulduğunu Prof. 
Mustafa Gencer Hoca’nın B�r 
Ömür Göç k�tabında anlattıkların-
dan öğren�yoruz. S�yasal ve kamu-
sal katılım konusunda çok da 
fazla mesafe kat ed�lemed�ğ� gö-
rülüyor. S�yasal tems�l konusunda 
çok yeters�z olan göçmenler ve 
Türkler, kamuda çalışanlar bakı-
mından da nüfuslarına oranla 
çok ger�deler. Hukuk�, sosyal, s�ya-
sal katılım, vatandaşlık, eğ�t�m ve 
�ş hayatına dah�l olma konusu da 
yeterl� düzeyde görülmemekte-
d�r. İslam’ın tanınmaması da 
bunu tey�t etmekted�r. Göçmen-
ler�n, gel�şm�ş Avrupa’nın tar�h�n-
de öneml� yerler tutmalarına rağ-
men devam eden “yabancı” ve 
“göçmen” bakışı, Türkler�n ço-
ğunluk toplumunun asıl b�r par-
çası değ�l, toplumun zorunlu pe-
r�fer�s� olarak �kame ed�ld�ğ�n� gös-
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Bu konu neden öneml�d�r? 
Farklı cevaplar üret�leb�l�r. Ancak, 
ben�m ısrarla öne çıkarmak �sted�-
ğ�m husus, Türkler�n farklı sosyal-
leşme şek�ller� �ç�nde ortak top-
lumsallaşab�lmey� başarıp başa-
ramayacakları meseles�d�r. Çün-
kü, Almanya’dak� Türkler, büyük 
oranda makro sosyoloj�k b�r yapı-
ya sah�p olup ünlü sosyolog Er-
v�ng Go�man’ın yaklaşımı �le 
daha dar alanda b�r yüz yüze sos-

Yan�, Avrupa’dak� Türkler, kend� 
aralarında sosyalleşmey�, farklı ke-
s�mlerle ortak toplumsallaşmaya 
dönüştürmey� başarab�lmeler�-
d�r. Böyle b�r oluşum, Henry G�d-
d�ngs’�n “Toplumsallaşma Teor�-
s�” adlı eser�nde fertler�n sosyal ka-
rakter�n�n b�rb�r�yle etk�leş�m 
�ç�ndek� gel�ş�m� olarak tanımla-
dığı toplumsallaşma anlayışı �ç�n-
de Avrupalı Türk’ün ortak b�l�nç 
ve karakter�n� ortaya çıkaracaktır.

yal etk�leş�m �ç�nded�rler. Türkle-
r�n farklı kes�mlerle arasındak� �le-
t�ş�m�n artması, Avrupa’dak� Türk 
topluluklarının rasyonel toplum-
sallaşmasına ve rasyonel �let�ş�m-
ler�ne öneml� katkı sağlayacaktır. 
Sosyal �nşa kavramı, toplumsal-
laşmayı sağlayan sosyal dünyanın 
�nsanların b�l�nçl� terc�hler� �le 
oluştuğunu �fade eder. Emanuel 
Adler’�n �fades�yle; madd� dünya 
d�nam�k, normat�f ve ep�stem�k 
yorumlara bağlı olarak �nsan eyle-
m� ve etk�leş�m� �le şek�llend�r�le-
rek �nşa ed�l�r. Bu �nşa sürec�nde, 
b�l�nçl� b�reyler�n çıkarlarının ve 
alt k�ml�kler�n�n değ�l, kolekt�f k�m-
l�kler�n�n bel�rley�c� olması sürec� 
olumlu kılmaktadır. Ancak böyle 
b�r anlayış, Avrupa Türk Toplu-
munun Avrupa’da as�m�le olarak 
değ�l, Tarık Ramazan’ın önerd�ğ� 
şek�lde özgün ontoloj�s� �le var ola-
b�lmes�, sah�p olduğu ontoloj�y� 

koruyarak topluma her alanda ka-
tılım sağlaması ve katkı sunması 
�le mümkün olab�lecekt�r.

Esasen bu ontoloj�k oluşu, göç 
tar�h�m�z b�ze vermekted�r. Avru-
palı Türkler göç önces� geld�kler� 
coğrafi bölge ve sosyal köken 
yönü �le b�r topluluk hüv�yet�n� 
göstermekted�r. Göç sonrası, ta-
nımlandıkları “geç�c� �şç�”, “Kay-
ser�l�”, “Devrekl�” g�b� yerel tanım-
larını kend� aralarında tutarak 
yen� sosyal ontoloj�ler�n� oluştur-
ma amacı �le hareket etmeye baş-
ladılar. Bu süreçte “Göçmen Türk-
ler” g�b� geç�c� de olsa daha ortak 
üst k�ml�klerle tanımlanır oldular. 
Bunun yanında, Avrupa’dak� 
Türkler, farklı kes�mler tarafından 
farklı şek�llerde tanımlanmaya 
devam etmekted�rler. Avrupa ül-
keler� tarafından “Göçmen Kö-
kenl� Türkler”; Türk�ye’dek� Türk-
ler tarafından �se kend� bağlarını

ve akrabalık �l�şk�ler�n� de �ç�nde 

taşıyan sosyal b�r tanımlama �le 
“Gurbetç�”, bürokras�de “Yurtdışı 
Türkler” ve d�plomas�de “D�aspo-
ra Türkler�” olarak farklı şek�llerde 
�fade ed�lmekted�rler. Geç�c� göç-
men �şç�l�k vasıflarının zamanla 
ortadan kalkması ve Avrupa’da ka-
lıcı olmaya başlamaları �le b�rl�kte 
Türk topluluğu yen�, kalıcı ve 
daha üst b�r k�ml�ğe kavuştu. Av-
rupa’da yaşayan Türkler�n kend�-
ler�ne verd�ğ� bu yen� �s�m “Avru-
palı Türkler” olarak bugün top-
lumsal b�r kabul görmeye ve l�te-
ratüre yerleşmeye başlamıştır. Av-
rupalı Türkler tanımlaması, Avru-
pa’da yaşayan Türkler�n ontoloj�k 
anlamda topluluk k�ml�kler�nden 
toplum k�ml�ğ�ne evr�lmeler�n�n 
ve üst b�r b�l�nç kazanmalarının 
öneml� b�r gösterges�d�r.

ATT’n�n Kurumsal

Topluma Yönel�ş�
Ferd�nand Tönn�es, sosyoloj�-

Yapılanması ve N�tel�kl�

n�n klas�k başyapıt eserler�nden 
olan meşhur “Cemaat/Topluluk 
ve Cem�yet/Toplum” (Geme�nsc-
haft und Gesellschaft) k�tabındak� 
toplumcu bakış açısında toplu-
mu hastalıklardan korumanın 
önem�n� vurgular. Bu görüş göç-
men kökenl� toplumlar �ç�n de ge-
çerl�d�r. Avrupa’dak� göçmenler 
uluslararası sözleşmelerle İnsan 
Hakları Evrensel B�ld�rges�nde yer 
alan göçmen yasaları çerçeves�n-
dek� haklarına genel olarak sah�p-
t�rler. Ancak, bu temel maddele-
r�n karşılanması artık yerleş�k dü-
zene geçm�ş ve o ülken�n vatan-
daşları olan göçmen kökenl�ler�n 
yaşam kal�tes�n�n artması, s�yasî 
tems�l, yeterl� sosyal ve ekonom�k 
katılım ve eğ�t�me er�şeb�l�rl�k an-
lamında yeterl� düzeye ulaştığı an-
lamına gelmemekted�r. Bu 
durum, Avrupa’dak� Türkler �ç�n 
de geçerl�d�r. Bugün konuşulan 
pek çok konunun bundan 25-30 
yıl önce de konuşulduğunu Prof. 
Mustafa Gencer Hoca’nın B�r 
Ömür Göç k�tabında anlattıkların-
dan öğren�yoruz. S�yasal ve kamu-
sal katılım konusunda çok da 
fazla mesafe kat ed�lemed�ğ� gö-
rülüyor. S�yasal tems�l konusunda 
çok yeters�z olan göçmenler ve 
Türkler, kamuda çalışanlar bakı-
mından da nüfuslarına oranla 
çok ger�deler. Hukuk�, sosyal, s�ya-
sal katılım, vatandaşlık, eğ�t�m ve 
�ş hayatına dah�l olma konusu da 
yeterl� düzeyde görülmemekte-
d�r. İslam’ın tanınmaması da 
bunu tey�t etmekted�r. Göçmen-
ler�n, gel�şm�ş Avrupa’nın tar�h�n-
de öneml� yerler tutmalarına rağ-
men devam eden “yabancı” ve 
“göçmen” bakışı, Türkler�n ço-
ğunluk toplumunun asıl b�r par-
çası değ�l, toplumun zorunlu pe-
r�fer�s� olarak �kame ed�ld�ğ�n� gös-
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sermaye” olgusunun temellen-

termekted�r. Bu durum, paralel 
toplum eleşt�r�ler� ve probleml� 
göçmen mahalleler� konusunun 
genel olarak fiz�ksel ve sosyo-
kültürel b�r konu olmasının öte-
s�nde, esasen b�r z�hn�yet�n yansı-
ması olduğunu göstermekted�r. 
25 yıl önce konuşulan uyum ko-
nusu bugün de aynı düzeyde ko-
nuşulmaktadır. Burada Türkler�n 
yaşadıkları Avrupa ülkeler�n�n 
yaklaşımına Zygmunt Bauman’ın 
yaptığı modern çel�şk� eleşt�r�s� 
yönelt�leb�l�r. Bauman, modernl�-
ğ�n oluşturduğu bel�rs�zl�ğ�n fark-
lı olanı ötek�leşt�rmes�n�, ona ta-
hammül gösterememes�n� ve bu 
durumu tehl�kel� görerek “end�şe-
l� ve güvenl�kç� Avrupa” ruhu �le 
tek t�pleşt�rmeye yönelmes�n� 
�zah ederken Avrupa’dak� çoğun-
luk toplumu �le göçmen toplumu 
arasındak� �l�şk�y� de bet�mlemek-
ted�r. Aslında, modernl�ğ�n ortaya 
koyduğu bu müpheml�k, yerleş�k 
toplumsal düzen� bozucu ve kaos 
sebeb� olarak görülmek yer�ne tek-
t�pl�ğ� aşmaya katkı sunan b�r 
z�hn� zeng�nleşme faktörü olarak 
da görüleb�l�r ve bu durum bazen 
�ç�ne düşülen toplumsal sıkışmış-
lığın aşılmasında da yardımcı b�r 
rol oynayab�l�r. “Ötek�”n�n yok sa-
yılması ve düzen�n devamlılığı 
adına yaşam hakkının el�nden 
alınması, Bauman’ın modern çe-
l�şk� olarak ortaya koyduğu öner-
mey� bet�mleyen canlı b�r örnek-
t�r. Eğer uyumu “kend� k�ml�ğ�nle 
topluma eş�t düzeyde katılım sağ-
lama ve �mkânlardan yararlanma” 
olarak anlıyorsak, bu konuda me-
safe kat ed�leb�lmes� �ç�n göç-
menler�n yet�şmes�nde gerekl� 
olan kültüre özgü kurumsal yapı-
ların olması gerekmekted�r. Bura-
da, P�erre Bourd�eu’nün “kültürel

d�rd�ğ� z�hn� eğ�l�mler�n b�r teza-
hürü olan “Hab�tüs” kavramı, Av-
rupalı Türkler�n �zlemes� gereken 
güzergâh �ç�n b�r yol göster�c� ola-
b�l�r. Z�ra, “kültürel sermaye” eğ�-
t�m� de toplumu �nşa etmekted�r. 
O halde, göçmenl�ğ�n z�h�n açıcı 
b�r d�nam�zme sah�p olduğu b�-
l�nc� �le Avrupalı Türkler�n �nşacı 
b�r ruha sah�p b�r kültürel serma-
ye, b�r “Hab�tüs” oluşturması b�-
r�nc� öncel�k olmaktadır. Bu da 
üretken, yapısalcı ve �nşacı b�r ku-
rumsal yapılanmaya bağlıdır. Bu 
sürec�n sonunda b�reysel başarı-
ların dışında b�r Avrupalı Türk 
aydın sınıfından bahsetme olana-
ğı olacaktır.

Bugün Türkler�n kurumsallaş-
ması zarur� h�zmet alanları üzer�n-
den yapılanmıştır. Bunlar; cam�, 
konsolosluk, cenaze h�zmetler�, 
yen� yapılanan yaşlı bakım evler� 
ve hemşer� dernekler� g�b� yapılar-
dır. Yan�, Türkler�n, Avrupa’da kalı- Avrupalı Türkler�n doğru ku-

cı olmalarının yansıması olacak ve 
statüler�n� çoğunluk toplumu �le 
yakınlaştıracak düşün, sanat, eğ�-
t�m ve kültür alanlarında herhang� 
b�r kurumsallıkları görülmüyor. 
Bu yönü �le Avrupa’dak� Türkler�n 
güçlü b�r toplum oluşturmaları ve 
etk�l� b�r nüfuza sah�p olmaları zor 
olacaktır. N�tel�kl� olmayan b�r göç-
men toplumu, �ç�nde yaşadığı top-
luma katkı sağlayamadığı g�b� yük 
olarak da görülecekt�r. Ayrıca, 
köken ülkes� �ç�n de hem b�r yük 
hem de d�aspora ve �maj anlamın-
da b�r nüfuz kaybı olacaktır. Z�ra 
Türk�ye’n�n güçlü nüfuzu, yurtdışı 
Türkler� �ç�n de öneml� b�r nüfuz 
kaynağıdır. Türk�ye’n�n �t�barı 
yurtdışı Türkler�n�n �t�barıdır. 
Aynı şek�lde, yurtdışı Türkler�n�n 
nüfuz ve �t�barı da Türk�ye’n�n �t�-
barıdır. Y�ne, her �k� tarafının zafi-
yet� ve güçsüzlüğü de d�ğer�n�n za-
fiyet ve güçsüzlüğüdür.

rumsallaşab�lmes�, J. Haber-
mas’ın “İlet�ş�msel Eylem Kuramı” 
çerçeves�nde söyled�kler� �le örtü-
şeb�lecek b�r durum arz etmekte-
d�r. Bu kuram, Türkler�n kurumsal 
gel�ş�m�nde Habermas’ın top-
lumsal gel�ş�m�n�n �deal noktası 
olarak gördüğü rasyonal�te �le de 
uyuşacak b�r durumdur. Burada, 
�let�ş�msel rasyonell�ğ� �çeren top-
lumsal rasyonelleşme çerçeves�n-
de b�l�m, ahlak/hukuk ve sanatı 
kapsayan rasyonelleşt�r�lm�ş kül-
türün, canlı geleneklere bağlı b�r 
gündel�k yaşam �let�ş�m�n� �kame 
etmes� ve beslenmes� gerekmek-
ted�r k�; böylece, kültür, toplum ve 
k�ş�l�ğ�n, yan� yaşama evren�n�n ye-
n�den üret�m�; b�r d�ğer �fadeyle 
toplumsal bütünleşme ve top-
lumsallaşma doğru gerçekleşeb�l-
s�n. Y�ne, bu süreçlerde aksama ya-
şandığında, kültür, toplum ve k�ş�-
l�k alanlarında anlam y�t�m�, ku-
ralsızlık, geleneğ�n kopması, ko-

lekt�f k�ml�ğ�n tehl�keye düşmes�, 
değerler�n �çselleşt�r�lememes� 
g�b� yabancılaşma ya da ps�kopa-
toloj�ler g�b� çok çeş�tl� kr�z görün-
güler� ortaya çıkmasın.

Özetle söylemek gerek�rse, Av-
rupa’da yaşayan Türkler n�tel�kl� 
b�r toplum vasfı kazanmak �st�-
yorlarsa bunun göstergeler� olan 
�k� yönlü güçlü s�yasî tems�l �rade-
s�ne, �k� taraflı güçlü basına, ç�fte 
vatandaşlığa, ç�ft d�ll� okullara, 
İslam d�n�n�n tanınması g�b� 
güçlü b�r tems�le ve bu konularda 
özne poz�syonuna sah�p olmaları 
gerekmekted�r. Bunun �ç�n, Avru-
pa Türk sosyoloj�s�n�n ontoloj�s�, 
mevcut zorunlu �ht�yaç alanların-
dak� kurumsal yapılara ek olarak 
düşün, akadem�, kültür ve sanat 
alanlarında da n�tel�kl� düzeyde 
yapılanmayı başarmalıdır.
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sermaye” olgusunun temellen-

termekted�r. Bu durum, paralel 
toplum eleşt�r�ler� ve probleml� 
göçmen mahalleler� konusunun 
genel olarak fiz�ksel ve sosyo-
kültürel b�r konu olmasının öte-
s�nde, esasen b�r z�hn�yet�n yansı-
ması olduğunu göstermekted�r. 
25 yıl önce konuşulan uyum ko-
nusu bugün de aynı düzeyde ko-
nuşulmaktadır. Burada Türkler�n 
yaşadıkları Avrupa ülkeler�n�n 
yaklaşımına Zygmunt Bauman’ın 
yaptığı modern çel�şk� eleşt�r�s� 
yönelt�leb�l�r. Bauman, modernl�-
ğ�n oluşturduğu bel�rs�zl�ğ�n fark-
lı olanı ötek�leşt�rmes�n�, ona ta-
hammül gösterememes�n� ve bu 
durumu tehl�kel� görerek “end�şe-
l� ve güvenl�kç� Avrupa” ruhu �le 
tek t�pleşt�rmeye yönelmes�n� 
�zah ederken Avrupa’dak� çoğun-
luk toplumu �le göçmen toplumu 
arasındak� �l�şk�y� de bet�mlemek-
ted�r. Aslında, modernl�ğ�n ortaya 
koyduğu bu müpheml�k, yerleş�k 
toplumsal düzen� bozucu ve kaos 
sebeb� olarak görülmek yer�ne tek-
t�pl�ğ� aşmaya katkı sunan b�r 
z�hn� zeng�nleşme faktörü olarak 
da görüleb�l�r ve bu durum bazen 
�ç�ne düşülen toplumsal sıkışmış-
lığın aşılmasında da yardımcı b�r 
rol oynayab�l�r. “Ötek�”n�n yok sa-
yılması ve düzen�n devamlılığı 
adına yaşam hakkının el�nden 
alınması, Bauman’ın modern çe-
l�şk� olarak ortaya koyduğu öner-
mey� bet�mleyen canlı b�r örnek-
t�r. Eğer uyumu “kend� k�ml�ğ�nle 
topluma eş�t düzeyde katılım sağ-
lama ve �mkânlardan yararlanma” 
olarak anlıyorsak, bu konuda me-
safe kat ed�leb�lmes� �ç�n göç-
menler�n yet�şmes�nde gerekl� 
olan kültüre özgü kurumsal yapı-
ların olması gerekmekted�r. Bura-
da, P�erre Bourd�eu’nün “kültürel

d�rd�ğ� z�hn� eğ�l�mler�n b�r teza-
hürü olan “Hab�tüs” kavramı, Av-
rupalı Türkler�n �zlemes� gereken 
güzergâh �ç�n b�r yol göster�c� ola-
b�l�r. Z�ra, “kültürel sermaye” eğ�-
t�m� de toplumu �nşa etmekted�r. 
O halde, göçmenl�ğ�n z�h�n açıcı 
b�r d�nam�zme sah�p olduğu b�-
l�nc� �le Avrupalı Türkler�n �nşacı 
b�r ruha sah�p b�r kültürel serma-
ye, b�r “Hab�tüs” oluşturması b�-
r�nc� öncel�k olmaktadır. Bu da 
üretken, yapısalcı ve �nşacı b�r ku-
rumsal yapılanmaya bağlıdır. Bu 
sürec�n sonunda b�reysel başarı-
ların dışında b�r Avrupalı Türk 
aydın sınıfından bahsetme olana-
ğı olacaktır.

Bugün Türkler�n kurumsallaş-
ması zarur� h�zmet alanları üzer�n-
den yapılanmıştır. Bunlar; cam�, 
konsolosluk, cenaze h�zmetler�, 
yen� yapılanan yaşlı bakım evler� 
ve hemşer� dernekler� g�b� yapılar-
dır. Yan�, Türkler�n, Avrupa’da kalı- Avrupalı Türkler�n doğru ku-

cı olmalarının yansıması olacak ve 
statüler�n� çoğunluk toplumu �le 
yakınlaştıracak düşün, sanat, eğ�-
t�m ve kültür alanlarında herhang� 
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lekt�f k�ml�ğ�n tehl�keye düşmes�, 
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Yüzyıllar boyunca Avrupa 
kentler� farklı göç hareketler�yle 
şek�llend�. Bu açıdan, İk�nc� 
Dünya Savaşı sonrası yaşanan 
emek göçü, pek çok kent�n kalıcı 
olarak değ�şt�r�ld�ğ� b�r dönemd�.

Türk�ye’den göçün toplumsal 
dönüşümünün ve her şeyden 
önce kentsel gel�ş�m �le olan �l�şk�-
s�n�n her on yılda b�r olumlu ve 
yoğun b�r b�ç�mde tartışıldığı yö-
nünde b�r �zlen�m oluşsa da bu on 
yıllık süreçte pek de b�r şey oldu-
ğu söylenemez. Göçmenlere ve 
onların çocuklarına yönel�k kısıt-
layıcı muamele devam ed�yor. Irk-
çılık ve kurumsal ayrımcılık, gün-
lük yaşamın b�r parçası. İk�nc� ve 
üçüncü kuşak hâlâ olumsuz yar-
gılarla karşı karşıya kalıyor ve top-
lumsal kaynaklara er�ş�mler� sı-
nırlı olmaya devam ed�yor.

Yabancılar mahalles� olarak �t�-
barı zedelenen; gettolar, etn�k ko-
lon�ler ya da “paralel toplumlar” 
olarak et�ketlenenler genell�kle 
aynı �şç� sınıfı mahalleler� oldu. 

Türk�ye’den Almanya’ya 
göçün 50. yılı on yıl önce kutlandı. 
Bu kapsamda toplantılar ve kon-
feranslar düzenlend�, tartışmalar 
organ�ze ed�ld� ve serg�ler açıldı. 
Bu yıl da Türk�ye’den göçün 60. 
yılı olmasından dolayı çeş�tl� et-
k�nl�kler planlanıyor.

Bu çalışmada, bakış açısını de-
ğ�şt�rmeye ve Türk�ye’den gelen 
göçün Almanya’dak� kentsel gel�-
ş�me yaptığı temel katkıya odak-
lanmaya çalışacağım. Özell�kle 
1960’ların ve 1970’ler�n başında Al-
manya’ya m�safir �şç� olarak gelen 
ve büyük kentlerde çeş�tl� ş�rket-
lerde çalışan Türk göçmenler, top-
lumsal bellekte pek yer etmese de 
kentler�n canlanmasına öneml� 
katkılarda bulundular.

1970’ler�n ortalarında kentle-
r�n sanay�s�zleşt�r�lmes� sürec�n-
de, özell�kle Türk göçmenler, boş 
dükkan ve da�reler� devraldılar ve 
büyük Alman kentler�nde “Akde-
n�z-oryantal havası” taşıyan canlı 
alışver�ş caddeler� yarattılar. Ba-
sında çıkan haberler�n aks�ne, göç 
�le şek�llenen mahallelerde b�r 
arada yaşama prat�ğ� başarılı g�b� 
görünüyor. Türk göçmenler sade-
ce beled�ye düzen�ne değ�l, aynı 
zamanda özel ve t�car� ağlar aracı-
lığıyla da kentsel düzene ve 
bunun ötes�nde kentsel toplum-
lara entegre oldular. Paralel top-
lum mu? Söz konusu b�le olamaz.

Bu t�p olumsuz yargılar, göçmen 
mahalleler�n� bölgesel olarak 
damgaladı ve genell�kle sak�nler�-
n� toplumsal marj�nalleşmeye sü-
rükled�. Bu egemen bakış açısı, 
göç ve kentsel gel�ş�m arasındak� 
kurucu bağlantının kaybolması-
na yol açıyor.

Ama bakış açınızı değ�şt�r�r, 
Türk göçmen a�leler�n kentler�n 
canlandırılması ve mahallede b�r 
arada yaşama potans�yel�n� çıkış 
noktası olarak alırsanız, farklı b�r 
gerçekl�kle karşı karşıya kalırsınız. 
Bu açıdan bakıldığında, aslında 
mesele “paralel toplumlar” değ�l, 
daha çok zor koşullarda gerçekle-
şen başarı öyküler�d�r.

Almanya’da 1960’lardan bu 
yana özell�kle Türk göçmenler�n 
kentsel gel�ş�m ve yaşam �ç�n sun-
dukları potans�yel�n henüz farkı-
na varılmadı ve bu, takd�r ed�lme-
d�. Çok sorunlu olan bu yaklaşım, 
göç potans�yel�n�n ve ortaya çı-
kardığı kentsel yeterl�l�kler�n ger-
çekç� b�r şek�lde değerlend�r�lme-
s� ve harekete geç�r�lmes� gerekt�-
ğ� görüşünü engell�yor.

Prof. Dr. Erol YILDIZ

Türk�ye'den Gelen
60 Yıllık Göç:

Kentler�n
Canlanması mı Yoksa
Paralel Toplum mu?
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fotoğraflarında da görüldüğü 
g�b�, özell�kle tren garları Türk m�-
safir �şç�ler�n Almanya’ya gel�şle-
r�n�n �lk yıllarında ana buluşma 
yer� olarak geld�kler� yerle olan ha-
yal� bağlarıydı. Bu �şç�ler�n çoğu, 
ş�rket araz�s�ndek� kışlalarda ya 

Kentlerdek� yaşamın gerçekl�-
ğ�ne b�r bakış, (bugün dördüncü 
nesl� söz konusu olan) Türk göç-
menler�n Almanya’nın çoktan b�r 
parçası olduklarını ve günlük 
kentsel yaşamın şek�llenmes�ne 
katkı sağladıklarını göster�yor. 
Özell�kle Türk göçmenler ve onla-
rın çocukları kent yaşamında g�-
derek daha fazla görünür olmak-
ta, sesler�n� yükseltmekte, talepte 
bulunmakta, bazı semtlerde alt-
yapının büyük b�r bölümünü or-
gan�ze etmekte ve ekonom�k faal�-
yetler�yle yaşam kal�tes�ne öneml� 
ölçüde katkıda bulunmaktadırlar. 
Burada b�r tür kend� kend�n� orga-
n�ze eden entegrasyon görüyoruz.

S�yas� olarak �stenmeyen b�r 
durum olmasına karşın b�rçok 
Türk göçmen a�le yavaş yavaş yer-
leşt� ve yasal olarak zor koşullar al-
tında, uygun kentsel yerlerde yen� 
mekânlar yaratmaya ve tasarla-
maya çalıştı. 1970’l� yıllarda g�de-
rek daha fazla Türk göçmen, küre-
sel ekonom�k yen�den yapılanma 
sürec�nde yerel esnaf tarafından 
terk ed�len semtlerdek� esk� dük-
kanları devralarak sokaklara ve kal-
dırımlara yen�den hayat get�rd� ve 
terked�lm�ş kentsel mekanların re-
hab�l�tasyonuna öneml� katkılar-
da bulundu. Büfeler, lokantalar ve 
bakkallar ana gel�r kaynağı hal�ne 
geld� ve yavaş yavaş çoğu Alman 
kent�n� şek�llend�rd�. Öyle k�; 
bugün bazı meydan ve sokaklar-
dak� yaşam b�r Akden�z-oryantal 
havasına sah�pt�r.

Ayrıca 1970’ler�n başındak� eko-
nom�k kr�zle b�rl�kte b�rçok Türk 
göçmen �ş�n� kaybett�. Pek çoğu, �ş-
s�zl�kten kurtulmanın tek yolunu 
kend� hesabına çalışmada gördü; 
yavaş yavaş boş �şyerler�n� devral-
dı ve zamanla kent�n b�rçok sem-
t�n�n yen�den canlanmasına 
öneml� katkılarda bulundu.

da yurtlarda yaşıyor ve Almancayı 
çok az b�l�yordu. Ayrıca yerel 
halkla nad�ren temasları vardı. O 
dönem�n �let�ş�m teknoloj�s�nden 
dolayı a�le üyeler�yle olan bağlan-
tıları da �lk etapta kes�nt�ye uğra-
mıştı. Bundan dolayı merkez tren 
garına g�tmek, memleketten 
gelen arkadaşlardan haber alma 
umuduyla bağlantılıydı. Uzun b�r 
süre gar, buluşma ve �let�ş�m �ç�n 
tek yer olarak kaldı. Neredeyse h�ç 
k�mse barlara ya da kafelere g�t-
meye cesaret edem�yordu. Bu ne-
denle, �lk ‘g�r�ş�mc� ruhların’ kısa 
süre sonra tren garına yakın semt-
lerde lokantalar, çayevler� ve kafe-
ler açmaya cesaret etmeler� şaşır-
tıcı değ�ld�.

B�r bulgu, kentsel gel�ş�m �ç�n 
özell�kle öneml�d�r. B�r�nc�s�, Türk 
göçmenler zorunluluktan b�r 
erdem yarattılar ve ekonom�k fa-
al�yetler�yle b�rçok �ş �mkanı sağ-
ladılar. Bu gel�şme, hem yerel hem 
de küresel etk�lerle şek�llenen gün-
del�k b�r kentsel gerçekl�ğ� yansıtı-
yor. Kentlerdek� sayısız örnek, 
alan l�teratüründe “transkültürel 
praks�s” olarak adlandırılan olgu-
yu ortaya koyuyor.

Alman kentler�ndek� ekono-
m�k faal�yetler�n gel�şme sürec�, 
Türk göçmen �şç�ler�n ve çocukla-
rının ayrımcı koşullar altında en-
formel kaynaklar kullanılmadan 
düşünülemeyecek b�r g�r�ş�mc�l�k 
kültürünü nasıl gel�şt�rd�kler�n� 
tam anlamıyla göster�yor. Hemen 

Beled�ye ve medyanın, kentsel 
gel�ş�m�n kurucu unsuru olarak 
göç olgusunu uzun vadede b�r 
model hal�ne get�rmes� yer�nde ve 
�ler�ye dönük b�r adım olacaktır.

Ekonom�k faal�yetler ve sosyal 
ağlar �ç �çed�r. Türk göçmenler 
marj�nalleşt�r�ld�kler�nden ve 
çoğu zaman kayıtlı �şgücü p�yasa-
sının dışında bırakıldıklarından, 
yerl� nüfustan farklı stratej�ler ve 
�l�şk� becer�ler� gel�şt�rmek zorun-
da kalıyorlar. Göçmen bölgeler�n-
dek� ekonom�k gel�şme, Türk �ş �n-
sanlarının hayatta kalab�lmeler� 
�ç�n gerekl� olan ağlara ve kaynak-
lara er�şeb�ld�kler�n� açıkça göste-
r�yor. Ağlar ve kaynaklar harekete 
geç�r�ld�kçe onlar da otomat�k ola-
rak güçlend�r�l�yorlar.

hemen tüm �şletmeler a�le �şlet-
mes�d�r ve çoğu zaman tüm a�le �l-
g�l� �şletmeye dah�l olur. Buna ek 
olarak, zor zamanlarda ve köhne 
yerlerde r�sk alan ve dükkan açan-
ların özell�kle a�le �şletmeler� ol-
duğu ve böylece mahalleler�ndek� 
h�zmet altyapısına temel b�r kat-
kıda bulundukları görülüyor.

Buraya kadar yapılan açıkla-
malar, Türk göçmen a�leler�n 
Alman kentler�nde kent kültürü-
nün öneml� b�r parçası hal�ne gel-
d�ğ�n� ve semtler�n canlanmasına 
öneml� katkılarda bulunduğunu 
göster�yor. Ancak bu olgu, sadece 
�st�sna� durumlarda, kentsel gel�-
ş�m pol�t�kalarında değer göreb�-
l�yor. N�hayet, bu tür semtler�n ge-
l�ş�m�n� Türk göçmenler�n b�r ba-
şarısı olarak resmen tanımanın ve 
göçten kaynaklanan kültürel ve 
ekonom�k d�nam�kler� kent pol�t�-
kasının odağına koymanın zama-
nı gelm�şt�r.
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r�n�n �lk yıllarında ana buluşma 
yer� olarak geld�kler� yerle olan ha-
yal� bağlarıydı. Bu �şç�ler�n çoğu, 
ş�rket araz�s�ndek� kışlalarda ya 

Kentlerdek� yaşamın gerçekl�-
ğ�ne b�r bakış, (bugün dördüncü 
nesl� söz konusu olan) Türk göç-
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kentsel yaşamın şek�llenmes�ne 
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Özell�kle Türk göçmenler ve onla-
rın çocukları kent yaşamında g�-
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ta, sesler�n� yükseltmekte, talepte 
bulunmakta, bazı semtlerde alt-
yapının büyük b�r bölümünü or-
gan�ze etmekte ve ekonom�k faal�-
yetler�yle yaşam kal�tes�ne öneml� 
ölçüde katkıda bulunmaktadırlar. 
Burada b�r tür kend� kend�n� orga-
n�ze eden entegrasyon görüyoruz.

S�yas� olarak �stenmeyen b�r 
durum olmasına karşın b�rçok 
Türk göçmen a�le yavaş yavaş yer-
leşt� ve yasal olarak zor koşullar al-
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yavaş yavaş boş �şyerler�n� devral-
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t�n�n yen�den canlanmasına 
öneml� katkılarda bulundu.

da yurtlarda yaşıyor ve Almancayı 
çok az b�l�yordu. Ayrıca yerel 
halkla nad�ren temasları vardı. O 
dönem�n �let�ş�m teknoloj�s�nden 
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umuduyla bağlantılıydı. Uzun b�r 
süre gar, buluşma ve �let�ş�m �ç�n 
tek yer olarak kaldı. Neredeyse h�ç 
k�mse barlara ya da kafelere g�t-
meye cesaret edem�yordu. Bu ne-
denle, �lk ‘g�r�ş�mc� ruhların’ kısa 
süre sonra tren garına yakın semt-
lerde lokantalar, çayevler� ve kafe-
ler açmaya cesaret etmeler� şaşır-
tıcı değ�ld�.

B�r bulgu, kentsel gel�ş�m �ç�n 
özell�kle öneml�d�r. B�r�nc�s�, Türk 
göçmenler zorunluluktan b�r 
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yor. Kentlerdek� sayısız örnek, 
alan l�teratüründe “transkültürel 
praks�s” olarak adlandırılan olgu-
yu ortaya koyuyor.

Alman kentler�ndek� ekono-
m�k faal�yetler�n gel�şme sürec�, 
Türk göçmen �şç�ler�n ve çocukla-
rının ayrımcı koşullar altında en-
formel kaynaklar kullanılmadan 
düşünülemeyecek b�r g�r�ş�mc�l�k 
kültürünü nasıl gel�şt�rd�kler�n� 
tam anlamıyla göster�yor. Hemen 

Beled�ye ve medyanın, kentsel 
gel�ş�m�n kurucu unsuru olarak 
göç olgusunu uzun vadede b�r 
model hal�ne get�rmes� yer�nde ve 
�ler�ye dönük b�r adım olacaktır.

Ekonom�k faal�yetler ve sosyal 
ağlar �ç �çed�r. Türk göçmenler 
marj�nalleşt�r�ld�kler�nden ve 
çoğu zaman kayıtlı �şgücü p�yasa-
sının dışında bırakıldıklarından, 
yerl� nüfustan farklı stratej�ler ve 
�l�şk� becer�ler� gel�şt�rmek zorun-
da kalıyorlar. Göçmen bölgeler�n-
dek� ekonom�k gel�şme, Türk �ş �n-
sanlarının hayatta kalab�lmeler� 
�ç�n gerekl� olan ağlara ve kaynak-
lara er�şeb�ld�kler�n� açıkça göste-
r�yor. Ağlar ve kaynaklar harekete 
geç�r�ld�kçe onlar da otomat�k ola-
rak güçlend�r�l�yorlar.

hemen tüm �şletmeler a�le �şlet-
mes�d�r ve çoğu zaman tüm a�le �l-
g�l� �şletmeye dah�l olur. Buna ek 
olarak, zor zamanlarda ve köhne 
yerlerde r�sk alan ve dükkan açan-
ların özell�kle a�le �şletmeler� ol-
duğu ve böylece mahalleler�ndek� 
h�zmet altyapısına temel b�r kat-
kıda bulundukları görülüyor.

Buraya kadar yapılan açıkla-
malar, Türk göçmen a�leler�n 
Alman kentler�nde kent kültürü-
nün öneml� b�r parçası hal�ne gel-
d�ğ�n� ve semtler�n canlanmasına 
öneml� katkılarda bulunduğunu 
göster�yor. Ancak bu olgu, sadece 
�st�sna� durumlarda, kentsel gel�-
ş�m pol�t�kalarında değer göreb�-
l�yor. N�hayet, bu tür semtler�n ge-
l�ş�m�n� Türk göçmenler�n b�r ba-
şarısı olarak resmen tanımanın ve 
göçten kaynaklanan kültürel ve 
ekonom�k d�nam�kler� kent pol�t�-
kasının odağına koymanın zama-
nı gelm�şt�r.
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Human Kap�tal

Türkler
Olarak Almanya’dak�

30 Ek�m 1961 �ş gücü anlaşma-
sıyla önce Almanya ve sonrasın-
da b�rçok AB ülkes�ne �şç� olarak 
g�den ve geçen 60 yıllık süreçte �ş-
ç�l�kten �şverenl�ğe, memur�ye-
te, sanatçılığa hülasa s�yaset, eğ�-
t�m, bürokras� ve �ş hayatının 
tüm katman ve statüler�nde 
öneml� konumlara yükselen 
Türk �nsanı “Neue He�mat - Va-
terland Deutschland” �le “Ana 
vatan Türk�ye”n�n 5. kuvvet� 
olmuş durumdadır.

Alman İstat�st�k kurumu ver�-
ler�ne göre Almanya’da 1,461,910’u 

Göçün 60. yılında Alman-
ya’dak� Türk sermayes�n� �k� baş-
lıkta �ncelemek doğru olacaktır.

(İnsan Sermayes�)

Aslında Almanya’dak� Türk kö-
kenl� k�ş� sayısı �stat�st�klerde be-
l�rt�lenlerden çok daha fazladır. 
Çünkü Türkler�n, Almanlarla veya 
d�ğer m�lletlerle yaptıkları evl�l�k-
lerden doğan evlat ve torunları-
nın b�rçoğu bu �stat�st�klerde yer 
almamaktadır. Bu nedenle ra-
kamlar gerçekte olduğundan 
daha düşük göster�lmekted�r.

Almanya’dak� yabancı vatan-
daşlar arasında Türkler�n oranı 
%24,4’tür. Yan� her 4 yabancıdan 
b�r� Türk kökenl�d�r.

Türk vatandaşı, ger� kalan 1,5 m�l-
yonu �se ya Alman ya da hem 
Alman hem Türk, yan� ç�fte vatan-
daş olan 2,9 m�lyon Türk �nsanı bu-
lunmaktadır.

Almanya’dak� Türkler�n %14,8’� 
ün�vers�tel�, %49,3’ü ortaöğret�m 
(orta, l�se veya deng� okul) mezu-
nudur. Almanya’dak� 16-19 yaş 

Almanya’da �y� b�r eğ�t�m gör-
müş, kal�tel� b�r meslek ed�nm�ş, 
ün�vers�teler�n çok �y� bölümler�-
n� başarıyla b�t�rm�ş, Türkçe ve Al-
mancanın yanında 3. ve hatta 4. 
b�r yabancı d�l b�len, �ş hayatında 

arası Türk gençler, Alman hükü-
met�n�n 26 Kasım 2020 tar�hl� eğ�-
t�m raporuna (B�ldungsber�chten 
Bundesreg�erung) göre, Alman öğ-
renc�ler�n� eğ�t�mde geçm�ş bulu-
nuyor. Böylece Türk gençler�n�n 
eğ�t�mde başarısız oldukları ön-
yargısı, eğ�t�mde uğradıkları tüm 
ayrımcılığa karşın �stat�st�ksel ola-
rak yıkılmış durumdadır.

M e d � e n d � e n s t - İ n t e g r a t � -
on’nun 2019 ver�ler�ne göre, Al-
manya’da 2,9 m�lyon ün�vers�te öğ-
renc�s�n�n %37’s� yabancı kökenl�-
d�r. Yabancılar �ç�nde Türkler�n 
oranının %24,4 olduğundan hare-
ketle, Alman ün�vers�teler�nde 
okuyan 1,073,000 yabancı öğren-
c�n�n 261,812’ s�n�n Türk olduğu-
nu söylemek �stat�st�ksel olarak 
mümkündür. Her yıl Alman ün�-
vers�teler�ne 25-30 b�n Türk öğ-
renc�n�n kayıt yaptırıyor olması 
ve b�r o kadar da genc�m�z�n mes-
lek eğ�t�m�nde çıraklığa başlayıp 
ustalık kazanıyor olması Türk top-
lumunu, �ş hayatında kal�fiye 
�nsan sıkıntısı yaşayan Almanya 
�ç�n can s�m�d� konumuna get�r-
m�şt�r.

Almanya’dak� Türk gençler�n�n 
1980 ve 1990’lı, kısmen de 2000’l� 
yıllara kadar terc�h ett�kler� düşük 
ücretl� meslekler� terk ed�p daha 
üst düzeyde gel�r get�ren, kar�yer 
şansı ve sosyal statüsü yüksek 
olan meslekler�; ün�vers�telerde 
de daha fazla gel�r ve daha �y� kar�-
yer �mkanları sunan, sosyal statü-
sü yüksek bölümler� terc�h ett�k-
ler� gözlemlenmekted�r.

Yüksel ASLAN 

Göçün 60. Yılında
Almanya'dak� Türk Sermayes�

Almanya ve
Türk�ye'n�n

5.Kuvvet�
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Sa
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Türk cesaret�n� prat�k zekasıyla 
b�rleşt�rmey� başarmış, Türk örf 
ve adet�n�n ve tüket�c�s�n�n bek-
lent�s�n�n farkında olan, Alman �ş 
d�s�pl�n�ne ve �ş normlarına sah�p 
bu gençler, hem Almanya hem de 
Türk�ye �ç�n paha b�ç�lemeyen, 
pırlantadan dah� değerl� ve göz ka-
maştıran �nsan sermayes� konu-
muna gelm�şlerd�r.

Almanya’dak� Türk �nsanı; 1,4 
m�lyon hane, 4,4 hane başı k�ş� sa-
yısı, evl�l�k ve çocuk ed�nme oran-
larının yüksekl�ğ� ve örnek ve sağ-
lıklı a�le hayatlarıyla, evl�l�k ve 
çocuk ed�nme oranı düşük ve ak-
rabasız nes�llere sah�p olan 
Alman toplumunun en sağlıklı ve 
vazgeç�lemez temel taşıdır. Bu açı-
dan dah� Almanya’dak� Türk �nsan 
sermayes� Alman toplumunun ve 
devlet�n�n �st�kbalde dayanacağı 
en temel d�reklerden b�r� konu-
mundadır.

Göçün 60. yılında Alman-
ya’dak� Türk �nsan kaynağı yüz-
b�nlerce meslek sah�b�, ustası, ün�-
vers�te mezunu, esnaf ve �ş �nsa-
nıyla; on b�nlerce doktor, mühen-
d�s, öğretmen, avukat, m�mar, 
hemş�re, pol�s, asker, subay, 
memur, sporcu, şoför ve sanatçı-
sıyla; b�nlerce s�yasetç�s� ve yüz-
b�nlerce çırak, usta, kalfa ve ün�-
vers�te öğrenc�s�yle Almanya’nın 
göçmen vatandaşları açısından 
“human kap�tal” olarak en değerl� 
halk k�tles� ve 5. kuvvet� konu-
mundadır.

Almanya’dak� Türk toplumu 
bu yapısıyla Türk�ye’n�n de 5. kuv-
vet�d�r. Son yıllarda Almanya’dak� 
Türk toplumundan ana vatan Tür-
k�ye’ye göçenler�n sayısı, ana va-
tandan Almanya’ya gelenler�n sa-
yısını geçm�ş bulunmaktadır. Sos-
yal Demokrat Part� (SPD) esk� baş-
kanlarından, esk� Başbakan Yar-

Almanya ve
Türk�ye’n�n 5. Kuvvet�:

Göçün 60. yılında Alman-
ya’dak� Türkler; 100 b�nden fazla �ş-
letmede, 600 b�nden fazla �şç� �le 
60 m�lyar avrodan fazla yıllık c�ro 
�le Alman ekonom�s�ne katkı sun-
maktadırlar.

Almanya’dak� Türk toplumu-
nun yıllık ücret ve maaş gel�rler�, 
21,5-22 m�lyar avro c�varında olup 
bunun 19 m�lyarı yıllık tüket�m har-
camaları olarak Alman ekonom�-
s�ne ger� dönerken her yıl 2,5-3 m�l-
yar avro tasarruf yapılmaktadır.

Almanya’dak� Türk toplumu-
nun bugün �t�barıyla %18’�n�n 
da�re, %25’�n�n müstak�l ev sah�b� 
oldukları ve Almanya’dak� Türkle-
r�n sah�p oldukları konut sayısı-
nın da toplamda 2,2 m�lyonu geç-
t�ğ� kabul ed�lmekted�r.

Almanya’dak� hane ve �şyer� sa-

Türk Sermayes�

dımcısı ve esk� Dış�şler� Bakanı S�g-
mar Gabr�el; “Türk�ye’ye dönen-
ler ün�vers�te mezunu, eğ�t�ml�, ya-
bancı d�l b�len, meslek sah�b� ye-
t�şm�ş �nsanlar. Gelenler �se eğ�-
t�ms�z, mesleğ� olmayan, yabancı 
d�l b�lmeyen �nsanlar, bu gel�şme 
b�z Almanya’nın zararına. Burada 
yet�şm�ş Türkler� kazanmalı ve on-
ların ger� dönmes�ne mân� olma-
lıyız” d�yerek Türk �nsanının de-
ğer�n� vurgulamıştır.

Almanya’ya, köyündek� bostan 
ve tarlasından rençperl�ğ�, şeh�rde-
k� �nşaat amelel�ğ�n� bırakıp vasıf-
sız eleman olarak gelen Türk �nsa-
nının bugünkü demografik yapısı, 
eğ�t�m ve meslek� kapas�tes� bakı-
mından büyük b�r başarı h�kayes�-
d�r ve her �k� ülke �ç�n de çok değerl� 
�nsan kaynağı konumundadır.

Almanya’dak�

h�pler�n�n öded�kler� sadece radyo-
telev�zyon verg�s� GEZ’�n yıllık tuta-
rı 320 m�lyon avroyu aşmaktadır.

Almanya’dan Türk�ye’ye her yıl 
5 m�lyon c�varında Alman tur�st 
gelmekted�r. Alman tur�stler Rus-
lardan sonra Türk�ye’y� terc�h 
eden 2. sıradak� tur�st topluluğu-
dur. Türk�ye bu başarıyı Alman-
ya’dak� Türkler�n fahr� tur�zm elç�-
l�ğ�ne, kurmuş oldukları seyahat 
acenteler�ne ve yaptıkları reklam-
larına borçludur.

Almanya, Türk�ye’n�n 16 m�lyar 
avro �hracatla en çok mal sattığı ül-
keler�n başında gel�yor �se bunu 
Almanya’da yaşayan 3 m�lyona 
yakın �nsanına ve bunların yüz 
b�nlerce �şletmes�ne borçludur. 
Aynı şek�lde Almanya, Türk�ye’ye 
21 m�lyar avroluk mal satab�l�yor 
ve Türk�ye’n�n �thalatta 3. sıradak� 
partner ülkes� oluyorsa, Almanya 
da bunu Almanya’dak� Türklere 
borçludur. Türk-Alman t�caret 
hacm� 35 m�lyarlara yaklaşmışsa 
bunda en büyük pay y�ne Alman-
yalı Türkler�nd�r.

1980’den bu yana Alman ş�r-
ketler�n�n Türk�ye’de yapmış ol-
dukları yatırım hacm� 20 m�lyar av-
rodan fazladır. Türk�ye’dek� 
Alman ş�rketler�n�n yıllık patent 
başvuruları 2,000 adet� geçm�ş bu-
lunmaktadır. Tüm bu yatırımlar, 
patent başvuruları, üret�m, �tha-
lat ve �hracat rakamları Alman-
ya’dak� Türk toplumunun katkısı 
olmaksızın asla gerçekleşmes� 
mümkün olmayacak şeylerd�r. Bu 
da Almanya’dak� Türk toplumu-
nun adeta t�car� m�syon, tems�lc�-
l�k, yatırım ajansı g�b� çalıştığını 
göstermekted�r.

Almanya’da yıllık 2,5-3 m�lyar 
tasarruf yapan Türk �nsanı, her yıl 
ana vatanı Türk�ye’ye c�dd� döv�z 
aktarmakta ve katkı sunmaktadır.

1 Haz�ran 2020 - 1 Eylül 2021 ta-
r�hler� arasında sadece kara yo-
luyla ana vatana gelm�ş olan Av-
rupalı Türkler�n sayısı 1,815,000 
olmuş; 2020 yılının (2020’de bu 
rakam 667 b�nd�r) 3 katı b�r artışa 
ulaşmış; yaz dönem� boyunca ül-
keye g�ren �şç� döv�zler� sayes�nde 

İşç� Tasarrufları ve
Döv�zler�n�n Tar�h�
Süreç İçer�s�nde

TL-Avro, TL-Dolar döv�z kurları 
sab�t kalmış; bu dönemde döv�z-
de �st�krar olmuş ve Avrupalı 
Türkler�n satın almaları ves�les�y-
le Türk�ye’dek� esnaf çok ver�ml� 
b�r sezon geç�rm�şt�r. 2021 yılı 
�ç�nde Avrupalı Türkler�n, Türk�-
ye ekonom�s�ne yapmış oldukları 
mâl� katkı 7 M�lyar avroyu aşarak 
tar�h� b�r z�rveye ulaşmış, pande-
m� sürec�nde kötü b�r yıl geç�ren 
esnafa can s�m�d� olmuştur.

1960’tan bu yana her on yılda 
Almanyalı Türkler�n (göçün 60. yı-
lında artık “Gurbetç�”, “Almancı" 
g�b� sıfatları değ�l, “Almanyalı 
Türk” tab�r�n� �nsanımız �ç�n kul-
lanmaktayız) c�dd� tasarrufları ol-
muştur. Bu bağlamda Avrupalı 
Türkler�n tar�hsel süreç �ç�nde ge-
ç�rd�kler� yatırım evreler�n� �nce-
lemek yer�nde olacaktır.

Geç�rd�ğ� Yatırım
Evreler�

1996-2000 yılları arasında ku-
rulan o�-shore bankalara, T.C. 
Merkez Bankası’na -k� 2003-2004 
yılında Merkez Bankası’ndak� �şç� 
döv�zler� 12 m�lyar doları aşan m�k-
tarla tar�h� z�rves�ne ulaşmıştır. 
Y�ne, Refahyol dönem�nde %60 
nema adı altında 50 b�n mark ve 
üzer� para yatıranlara ver�len oto-
mob�l �thalatı fırsatıyla Z�raat Ban-
kası o günkü değerle on m�lyarlar-
ca mark tutarında sermayey� Av-

1960-1980 arasında �şç� tasar-
rufları daha çok ana vatan Türk�-
ye’de ev, tarla, arsa, tarım mak�na-
ları (traktör, b�çer döver), mob�lya 
ve dolmuş g�b� kaynaklara yatırıl-
mıştır. Bu süreçte �şç�ler�m�z�n ta-
sarruf hadler� yüksekt�r. K�ra, ha-
berleşme, özel s�gorta, araç, seya-
hat, eğ�t�m vb. harcamaları olduk-
ça az ve hatta bazı kalemlerde yok 
denecek sev�yeded�r.

Bu sebeple c�dd� b�r�k�mler, 
yan� tasarruflar yapılmış, �şç� dö-
v�zler� Türk ekonom�s�n�n ve mer-
kez bankası rezervler�n�n büyük 
b�r kısmını oluşturmuştur.

Fotoğraf: AA/C�han Dem�rc�
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Türk cesaret�n� prat�k zekasıyla 
b�rleşt�rmey� başarmış, Türk örf 
ve adet�n�n ve tüket�c�s�n�n bek-
lent�s�n�n farkında olan, Alman �ş 
d�s�pl�n�ne ve �ş normlarına sah�p 
bu gençler, hem Almanya hem de 
Türk�ye �ç�n paha b�ç�lemeyen, 
pırlantadan dah� değerl� ve göz ka-
maştıran �nsan sermayes� konu-
muna gelm�şlerd�r.

Almanya’dak� Türk �nsanı; 1,4 
m�lyon hane, 4,4 hane başı k�ş� sa-
yısı, evl�l�k ve çocuk ed�nme oran-
larının yüksekl�ğ� ve örnek ve sağ-
lıklı a�le hayatlarıyla, evl�l�k ve 
çocuk ed�nme oranı düşük ve ak-
rabasız nes�llere sah�p olan 
Alman toplumunun en sağlıklı ve 
vazgeç�lemez temel taşıdır. Bu açı-
dan dah� Almanya’dak� Türk �nsan 
sermayes� Alman toplumunun ve 
devlet�n�n �st�kbalde dayanacağı 
en temel d�reklerden b�r� konu-
mundadır.

Göçün 60. yılında Alman-
ya’dak� Türk �nsan kaynağı yüz-
b�nlerce meslek sah�b�, ustası, ün�-
vers�te mezunu, esnaf ve �ş �nsa-
nıyla; on b�nlerce doktor, mühen-
d�s, öğretmen, avukat, m�mar, 
hemş�re, pol�s, asker, subay, 
memur, sporcu, şoför ve sanatçı-
sıyla; b�nlerce s�yasetç�s� ve yüz-
b�nlerce çırak, usta, kalfa ve ün�-
vers�te öğrenc�s�yle Almanya’nın 
göçmen vatandaşları açısından 
“human kap�tal” olarak en değerl� 
halk k�tles� ve 5. kuvvet� konu-
mundadır.

Almanya’dak� Türk toplumu 
bu yapısıyla Türk�ye’n�n de 5. kuv-
vet�d�r. Son yıllarda Almanya’dak� 
Türk toplumundan ana vatan Tür-
k�ye’ye göçenler�n sayısı, ana va-
tandan Almanya’ya gelenler�n sa-
yısını geçm�ş bulunmaktadır. Sos-
yal Demokrat Part� (SPD) esk� baş-
kanlarından, esk� Başbakan Yar-

Almanya ve
Türk�ye’n�n 5. Kuvvet�:

Göçün 60. yılında Alman-
ya’dak� Türkler; 100 b�nden fazla �ş-
letmede, 600 b�nden fazla �şç� �le 
60 m�lyar avrodan fazla yıllık c�ro 
�le Alman ekonom�s�ne katkı sun-
maktadırlar.

Almanya’dak� Türk toplumu-
nun yıllık ücret ve maaş gel�rler�, 
21,5-22 m�lyar avro c�varında olup 
bunun 19 m�lyarı yıllık tüket�m har-
camaları olarak Alman ekonom�-
s�ne ger� dönerken her yıl 2,5-3 m�l-
yar avro tasarruf yapılmaktadır.

Almanya’dak� Türk toplumu-
nun bugün �t�barıyla %18’�n�n 
da�re, %25’�n�n müstak�l ev sah�b� 
oldukları ve Almanya’dak� Türkle-
r�n sah�p oldukları konut sayısı-
nın da toplamda 2,2 m�lyonu geç-
t�ğ� kabul ed�lmekted�r.

Almanya’dak� hane ve �şyer� sa-

Türk Sermayes�

dımcısı ve esk� Dış�şler� Bakanı S�g-
mar Gabr�el; “Türk�ye’ye dönen-
ler ün�vers�te mezunu, eğ�t�ml�, ya-
bancı d�l b�len, meslek sah�b� ye-
t�şm�ş �nsanlar. Gelenler �se eğ�-
t�ms�z, mesleğ� olmayan, yabancı 
d�l b�lmeyen �nsanlar, bu gel�şme 
b�z Almanya’nın zararına. Burada 
yet�şm�ş Türkler� kazanmalı ve on-
ların ger� dönmes�ne mân� olma-
lıyız” d�yerek Türk �nsanının de-
ğer�n� vurgulamıştır.

Almanya’ya, köyündek� bostan 
ve tarlasından rençperl�ğ�, şeh�rde-
k� �nşaat amelel�ğ�n� bırakıp vasıf-
sız eleman olarak gelen Türk �nsa-
nının bugünkü demografik yapısı, 
eğ�t�m ve meslek� kapas�tes� bakı-
mından büyük b�r başarı h�kayes�-
d�r ve her �k� ülke �ç�n de çok değerl� 
�nsan kaynağı konumundadır.

Almanya’dak�

h�pler�n�n öded�kler� sadece radyo-
telev�zyon verg�s� GEZ’�n yıllık tuta-
rı 320 m�lyon avroyu aşmaktadır.

Almanya’dan Türk�ye’ye her yıl 
5 m�lyon c�varında Alman tur�st 
gelmekted�r. Alman tur�stler Rus-
lardan sonra Türk�ye’y� terc�h 
eden 2. sıradak� tur�st topluluğu-
dur. Türk�ye bu başarıyı Alman-
ya’dak� Türkler�n fahr� tur�zm elç�-
l�ğ�ne, kurmuş oldukları seyahat 
acenteler�ne ve yaptıkları reklam-
larına borçludur.

Almanya, Türk�ye’n�n 16 m�lyar 
avro �hracatla en çok mal sattığı ül-
keler�n başında gel�yor �se bunu 
Almanya’da yaşayan 3 m�lyona 
yakın �nsanına ve bunların yüz 
b�nlerce �şletmes�ne borçludur. 
Aynı şek�lde Almanya, Türk�ye’ye 
21 m�lyar avroluk mal satab�l�yor 
ve Türk�ye’n�n �thalatta 3. sıradak� 
partner ülkes� oluyorsa, Almanya 
da bunu Almanya’dak� Türklere 
borçludur. Türk-Alman t�caret 
hacm� 35 m�lyarlara yaklaşmışsa 
bunda en büyük pay y�ne Alman-
yalı Türkler�nd�r.

1980’den bu yana Alman ş�r-
ketler�n�n Türk�ye’de yapmış ol-
dukları yatırım hacm� 20 m�lyar av-
rodan fazladır. Türk�ye’dek� 
Alman ş�rketler�n�n yıllık patent 
başvuruları 2,000 adet� geçm�ş bu-
lunmaktadır. Tüm bu yatırımlar, 
patent başvuruları, üret�m, �tha-
lat ve �hracat rakamları Alman-
ya’dak� Türk toplumunun katkısı 
olmaksızın asla gerçekleşmes� 
mümkün olmayacak şeylerd�r. Bu 
da Almanya’dak� Türk toplumu-
nun adeta t�car� m�syon, tems�lc�-
l�k, yatırım ajansı g�b� çalıştığını 
göstermekted�r.

Almanya’da yıllık 2,5-3 m�lyar 
tasarruf yapan Türk �nsanı, her yıl 
ana vatanı Türk�ye’ye c�dd� döv�z 
aktarmakta ve katkı sunmaktadır.

1 Haz�ran 2020 - 1 Eylül 2021 ta-
r�hler� arasında sadece kara yo-
luyla ana vatana gelm�ş olan Av-
rupalı Türkler�n sayısı 1,815,000 
olmuş; 2020 yılının (2020’de bu 
rakam 667 b�nd�r) 3 katı b�r artışa 
ulaşmış; yaz dönem� boyunca ül-
keye g�ren �şç� döv�zler� sayes�nde 

İşç� Tasarrufları ve
Döv�zler�n�n Tar�h�
Süreç İçer�s�nde

TL-Avro, TL-Dolar döv�z kurları 
sab�t kalmış; bu dönemde döv�z-
de �st�krar olmuş ve Avrupalı 
Türkler�n satın almaları ves�les�y-
le Türk�ye’dek� esnaf çok ver�ml� 
b�r sezon geç�rm�şt�r. 2021 yılı 
�ç�nde Avrupalı Türkler�n, Türk�-
ye ekonom�s�ne yapmış oldukları 
mâl� katkı 7 M�lyar avroyu aşarak 
tar�h� b�r z�rveye ulaşmış, pande-
m� sürec�nde kötü b�r yıl geç�ren 
esnafa can s�m�d� olmuştur.

1960’tan bu yana her on yılda 
Almanyalı Türkler�n (göçün 60. yı-
lında artık “Gurbetç�”, “Almancı" 
g�b� sıfatları değ�l, “Almanyalı 
Türk” tab�r�n� �nsanımız �ç�n kul-
lanmaktayız) c�dd� tasarrufları ol-
muştur. Bu bağlamda Avrupalı 
Türkler�n tar�hsel süreç �ç�nde ge-
ç�rd�kler� yatırım evreler�n� �nce-
lemek yer�nde olacaktır.

Geç�rd�ğ� Yatırım
Evreler�

1996-2000 yılları arasında ku-
rulan o�-shore bankalara, T.C. 
Merkez Bankası’na -k� 2003-2004 
yılında Merkez Bankası’ndak� �şç� 
döv�zler� 12 m�lyar doları aşan m�k-
tarla tar�h� z�rves�ne ulaşmıştır. 
Y�ne, Refahyol dönem�nde %60 
nema adı altında 50 b�n mark ve 
üzer� para yatıranlara ver�len oto-
mob�l �thalatı fırsatıyla Z�raat Ban-
kası o günkü değerle on m�lyarlar-
ca mark tutarında sermayey� Av-

1960-1980 arasında �şç� tasar-
rufları daha çok ana vatan Türk�-
ye’de ev, tarla, arsa, tarım mak�na-
ları (traktör, b�çer döver), mob�lya 
ve dolmuş g�b� kaynaklara yatırıl-
mıştır. Bu süreçte �şç�ler�m�z�n ta-
sarruf hadler� yüksekt�r. K�ra, ha-
berleşme, özel s�gorta, araç, seya-
hat, eğ�t�m vb. harcamaları olduk-
ça az ve hatta bazı kalemlerde yok 
denecek sev�yeded�r.

Bu sebeple c�dd� b�r�k�mler, 
yan� tasarruflar yapılmış, �şç� dö-
v�zler� Türk ekonom�s�n�n ve mer-
kez bankası rezervler�n�n büyük 
b�r kısmını oluşturmuştur.

Fotoğraf: AA/C�han Dem�rc�



rupalı Türkler sayes�nde ülkem�-
ze kazandırmıştır.

2021 yılına, yan� göçün 60. yılına 
geld�ğ�m�zde Almanyalı Türkler�n 
(Avrupa’dak�, daha doğrusu AB ve 
İsv�çre’dek� Türkler�n tümünün) 
yatırım eğ�l�mler�, çoğunlukla bu-
lundukları ülkelere yönel�k olmuş-
tur. Daha çok özel kullanım �ç�n 
konut almak bu yatırımların ba-
şında gelmekted�r. Ayrıca k�ra get�-
r�s� �ç�n konut, �ş yer� ve arsa ya- Almanyalı Türkler�n; Alman 

tırımları da son 10 yıl �ç�nde c�dd� 
artış göstermekted�r. Almanya’da 
yatırım yapan, �ş� büyüyen �şlet-
me sah�b� �ş �nsanımız artık sade-
ce ana vatanı Türk�ye’de değ�l, 
dünyanın b�rçok ülkes�nde yatı-
rım yapan, şubeler açan, tems�lc�-
l�kler kuran yan� yatırımlarını ulu-
sal değ�l uluslararası düzeye çıka-
ran b�r konumda bulunmaktadır.

Sonuç

banka ve s�gortalarındak� mevdu-
atları, sah�p oldukları konut, arsa, 
araç filoları, �şyerler� ve sah�p ol-
dukları patent haklarının değerler� 
yüzlerce m�lyar avro tutarındadır.

A�le, akraba ve komşuluk haya-
tıyla �nsan� �l�şk�lerde örnek; �ş ha-
yatında çalışkan, toplum hayatın-
da uyumlu ve yardımsever olan Al-
manyalı Türkler, Alman toplumu-
na kaybett�kler� değerler� hatırla-
tan, Alman devlet�n�n toplumsal 

temel�n� sağlamlaştıran paha b�-
ç�lemez değerlerd�r.

Anadolu’dak� tarlasında ayağı-

Y�ne Almanyalı Türkler�n; Tür-
k�ye’dek� m�lyonlarca konut, dük-
kân, arsa, tarla, �ş mak�nası, �şyer�, 
araç vb. varlıklarının değerler� tr�l-
yonları; banka, s�gorta ve fa�zs�z 
kurumlardak� mevduatları, sah�p 
oldukları h�sse senetler�n�n de-
ğerler� yüz m�lyarlarca Türk l�rası, 
avro ve dolar tutarındadır. Eğ�t�m�n� ve meslek� durumu-

nu düzeltm�ş, kar�yer yapmış, 

na d�ken, �nşaatta da ayağına ç�v� 
batanın feryadı anında Alman-
ya’da duyulmakta ve madd�-
manev� yardımına koşulmakta-
dır. Yapılan m�lyonlarca ayn� veya 
nakd� yardımlar, ver�len burslar 
Avrupalı Türkler�n, Anadolu �nsa-
nı açısından vazgeç�lemez b�r 
değer ve n�met olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Her �k� ülken�n baş tacı ve 5. 
kuvvet� olan Almanyalı Türklere 
daha güzel ve başarılı yarınlar d�l�-
yor; 75. yılda görüşmek arzusuyla 
esenl�kler temenn� ed�yorum.

gel�r ve sosyal statüsünü yükselt-
m�ş, d�l b�len, �ş hacm�n� günden 
güne gen�şleten, gel�r�n� her 
geçen gün artıran, ev�n� almış, ca-
m�s�n� yen�lem�ş ve hatta m�narel� 
şek�lde �mar etm�ş, spor-sanat ku-
lüpler�n� kurmuş, son genel se-
ç�mlerde Almanya parlamento-
suna 19 m�lletvek�l� gönderm�ş, 
b�rçok şeh�r ve kasabada beled�ye 
başkanlığı, encümenl�ğ�, muhtar-
lığı kazanmış, yan� s�yasette d�p 
dalgayı yakalamış, çok d�ll�l�ğ�, 
çok kültürlülüğü ve ç�fte vatan-
daşlığın (tam olmasa da) avantajı-
nı �y� kullanan, Türk-İslam coğraf-
yasını t�car� h�nterlandı olarak kul-
lanab�len, Almanya ve Türk�ye 
g�b� �k� güçlü devlet�n sosyo-
kültürel, �kt�sad�, s�yas� ve jeopol�-
t�k konumlarını avantaja çev�r-
mey� başarmış, kurmuş olduğu 
uluslararası yardım teşk�latlarıyla 
her d�n, d�l ve coğrafyadan farklı 
m�lletler�n sempat�s�n� kazanmış 
olan Almanyalı Türkler, gerek 
�nsan kaynağı ve sermayes� olarak 
gerekse finansal güç olarak hem 
Almanya’nın hem de Türk�ye’n�n 
5. kuvvet� konumundadırlar. Bu 
konumları her geçen gün çok 
daha fazla sağlamlaşmakta, değer 
kazanmakta, Almanya Türk top-
lumu lob� olarak her geçen gün 
daha etk�n hale gelmekted�r. Bu 
haller�yle Almanyalı Türkler; ka-
der�n, Türk ve Alman devlet ve m�l-
letler�n�n, tar�hsel göç sürec� �çe-
r�s�nde başlarına koyduğu değerl� 
pırlantalardan oluşan b�r taç ma-
h�yet�nded�r.
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Kültür Dünyası
İk�nc� Dünya Savaşı sonrası Al-

manya’da yen�den yapılanma sü-
rec� �çer�s�nde altmışlı yıllarda or-
taya çıkan �şgücü gereks�n�m� ne-
den�yle yurtdışından geç�c� ola-
rak yabancı �şç� alımı gündeme 
gelm�şt�r. Türk �şç�ler özel�nde ba-

İlk Göç ve Göç Edenler�n

Günümüzde yaygın b�r şek�lde 
küreselleşme kavramından söz 
ed�lmekted�r. Bu bağlamda kültür 
dünyasında da gen�ş çaplı b�r kü-
reselleşme yaşandığı görülmekte-
d�r. Kültürdek� küreselleşmeden 
anlaşılması gereken şey, evrensel 
değerler ışığında toplumların 
kend� kültürel özell�kler�n�; d�l, 
tar�h, folklor, sanat, s�nema, gast-
ronom� g�b� kend�ler�ne a�t ürün-
ler�n� ötek� kültürlerle paylaşma-
sıdır. Ötek�n�n, kültür öğren�m� 
aracılığıyla anlaşılması ve tanın-
masına, ayrıca kültür öğren�m� 
alanında b�lg� ve deney�mlerden 
karşılıklı olarak yararlanılmasına 
bu sürec�n temel� olarak bakılma-
lıdır. Pek� kültür ned�r? B�l�nd�ğ� 
üzere kültür kavramının pek çok 
tanımı yapılmaktadır. Sözlük an-
lamında kültür, “tar�hsel, toplum-
sal gel�şme sürec� �ç�nde yaratılan 
bütün madd� ve manev� değerler 
�le bunları yaratmada, sonrak� ne-
s�llere �letmede kullanılan, �nsa-
nın doğal ve toplumsal çevres�ne 
egemenl�ğ�n�n ölçüsünü göste-
ren araçların bütünü” şekl�nde ta-
nımlanıyor. İk�nc� anlam olarak 
�se “b�r topluma veya halk toplu-
luğuna özgü̈ düşünce ve sanat 
eserler�n�n/uygulamanın bütü-
nüdür” den�lmekted�r (TDK 2015). 
Yan� b�r anlamda kültür, bell� b�r 
süreç ya da tar�h �çer�s�ndek� 
�nsan b�r�k�m�n�n bütünüdür de-
n�leb�l�r.

Dönem�n Çalışma Bakanı 
Cah�t Talas’ın �fadeler�nden, Tür-
k�ye’den Almanya’ya �şgücü akı-
mının kend�l�ğ�nden başladığı, 
1957-58 yıllarında �şç�ler�n �şve-
renlerle doğrudan anlaşarak ya da 
anlaşmaksızın Almanya’da �ş ara-
dıkları b�l�nmekted�r. Daha da es-
k�lere g�dersek, tar�h� kayıtlarda 
da okunab�leceğ� üzere Türkler�n 
Almanya’dak� varlıkları I. Dünya Sa-
vaşı önces� dönemde de görül-
mekted�r. 1878’de 41, 1893’te 198, 
1913 yılında �se sadece Berl�n’de 
eğ�t�m ya da çalışmak amacıyla 
1301 Türk’ün yaşadığı b�l�nmekte-
d�r. Bu sayının 1917’de 2046, 1925’te 

kacak olursak, 1961 yılında �mzala-
nan anlaşma �le �lk kez Alman-
ya’ya göç etmeye başladıkları dü-
şünülüyor. Anadolu �nsanının 
sevg�, barış, hoşgörü ve �nsanlık 
anlayışına dayalı çoğulculuk ve 
b�rl�kte yaşama tecrübes� �le Al-
manya’ya gelen Türk �şç�ler, ulaş-
tıkları yerlere aynı kültür b�r�k�m� 
�le yaşamlarını sürdürmek �ç�n ba-
vullarında kıyafetler�n�n yanı sıra 
sazlarını da beraber�nde get�rd�-
ler. Göç hareket� sonucunda 
�nsan ve toplumlar, farklı sosyo-
kültürel d�nam�klerle karşılaşarak 
dah�l oldukları topluluğa, bulun-
duğu mekâna ve var olduğu kültü-
re uygun yaşama formları gel�şt�r-
mekted�rler. Böylel�kle �nsan, bu 
etk�leş�mler doğrultusunda d�ğer 
�nsanlarla müşterek yen� “sosyo-
kültürel” formların ortaya çıkma-
sına neden olmaktadır. Kısa sürel� 
olarak �kamet edecekler� düşünü-
len ancak zamanla kalıcı olan ve 
Almanya’ya yerleşen, bugün takr�-
ben üç buçuk m�lyona yakın sayı-
larıyla en büyük azınlığı oluştu-
ran “emek göçmenler�” yen� b�r 
Türk-Alman kültürünün doğma-
sına neden olmuşlardır.
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Yukarıdak� açıklamalarımız 
göz önünde bulundurulduğunda, 
Türk�ye �le Almanya arasındak� 
b�r asrı aşkın ortak tar�h� ve çok bo-
yutlu kad�m �l�şk�n�n �k� toplu-
mun altyapı (ekonom�, s�yaset, 
hukuk, d�n, eğ�t�m ve kültür) fark-
lılıkları, �ş b�rl�ğ� �mkanları ve kül-
türel etk�leş�mlerle gel�şt�r�lmes�-
n�n önem� ortaya çıkmaktadır.

1164 olduğu görülmekted�r. 1961 yı-
lında �mzalanan anlaşmanın �se 
�şç� göçünün resm� altyapısını 
oluşturan unsur olduğu görül-
mekted�r. Çeş�tl� sebeplerden 
ötürü Almanya’ya gelen �şç�ler�n 
hayat h�kayeler�n� b�rb�r�nden 
özel ve b�r o kadar da �lg�nç kılan 
�se kend� kültür havzalarını bugü-
ne kadar korumaları olmuştur.

Türk�ye’n�n kültürel d�plomas� 
alanında kısa süredek� uluslarara-
sı başarısı, mütekab�l�yet �lkes� 
kapsamında Alman kültür d�plo-
mas�s� �le yakın �ş b�rl�ğ� düzey�ne 
get�r�leb�l�rse Türk�ye-Almanya 
�l�şk�ler�nde mevcut yanlış anla-
maların üstes�nden gel�nmes�ne 
ve �k�l� �l�şk�ler�n daha sağlıklı sür-
dürülmes�ne yardımcı olab�l�r. 
Kültürel d�plomas�n�n Almanya-
Türk�ye �l�şk�ler�n�n güçlend�r�l-
mes�nde çok öneml� b�r rol oyna-
dığına ve her geçen gün önem�n� 
artırdığına şah�t olunmaktadır. Ta-
r�h�n yanı sıra kültür de b�ç�mlen-
d�r�c� b�r etk�ye sah�pt�r. İk� toplu-
mun da ekonom�k büyümey� teş-
v�k etmen�n yanı sıra sosyal ve kül-
türel alanlarda da �l�şk�ler� güç-
lend�rmek �ç�n somut çabalar gös-
termes� gerekmekted�r. Bu etk�le-
ş�m kuşkusuz her �k� ülkede de var 
olan kalıplara karşı mücadele et-
meye ve karşılıklı önyargıları kır-
maya yardımcı olmaktadır.

Arasındak� Bağ
Eğ�t�m ve Kültür

Lübnan asıllı Fransız yazar 
Am�n Maalouf’un “Ç�v�s� Çıkmış 
Dünya” �s�ml� eser�nde �fade ett�ğ� 
üzere:

rumları, ekonom�k başarı üzer�n-
de sarmal b�r etk�ye sah�p olan 
ekonom�k düzey� daha da öneml� 
ve �lg�nç kılmaktadır. Hâk�m kül-
türel toplumun �ç�ndek� kültürel 
azınlık konumunda olan k�ş�ler�n 
ekonom�k düzey�, sosyal ve kültü-
rel çalışmalarında bunu yansıta-
b�ld�ğ� ölçüde değer görmekted�r. 
Buradak� en büyük tehl�ke �se aynı 
azınlık toplumunda b�rden fazla 
fraks�yon hayat bulduğunda, kül-
türel ve sosyal konularda b�rb�r�le-
r�n� ötek�leşt�rmeler�d�r. Hâk�m 
kültür �se b�rden fazla fraks�yona 
dönüşen azınlık toplumlarında �ş 
b�rl�ğ� ve sosyokültürel hareketl�-
l�k �ç�n kend�ne en yakın olanını 
terc�h etmek zorunda kalmakta-
dır. Z�ra kend�ne yakın gördüğü 
fraks�yon �le �ş b�rl�ğ� daha �şlevsel 
görünmekted�r ve sorun olarak al-
gıladığı konuları kend� değerler� öl-
çüsünde çözmeye çalışmaktadır.

1960’larda gelen �lk nesl�n ve 
onların ardından gelen �k�nc� nes-
l�n gayeler� �mkân olduğunca ha-
yatlarını �dame edeb�lmek ve bell� 
b�r b�r�k�m� yakalayıp �lk fırsatta 
memleket�ne ger� dönmekt�. Bu 
nes�ller�n �ç�nde kültür, sanat ve 
sosyal çalışmalar �le �lg�lenen çok 

İk�nc� nes�lden sonra, özell�kle 
Almanca d�l engel�n� aşan k�ş�le-
r�n sayısının artmaya başlamasıy-
la b�rl�kte, ağır �şç�l�ğe dayanan 
meslekler�n yanı sıra çeş�tl� sosyal 

fazla k�ş� bulunmamaktadır. Bu 
kes�m, ekonom�n�n �ht�yacına b�-
naen daha çok ağır �şlerde çalıştı-
rılmak üzere �şe alındılar. Z�ra çe-
ş�tl� göç araştırmalarında da göç-
menler arasında kültürel çalışma-
lar �le �lk �lg�lenen k�ş�ler�n, faal�-
yetler�ne daha çok 80’ler�n başla-
rında başladıkları ve özell�kle 
90’larda hız kazandıkları görül-
mekted�r. Göç müz�ğ�n�n öncü 
tems�lc�ler�nden olan Ozan Ata 
Canan� o dönemde �lk olarak Türk 
düğünler�nde Türkçe çalmaya 
başladıktan sonra söyled�ğ� tür-
küler� Almancaya çev�r�p yerel hal-
kın da katılab�leceğ� düğün dışın-
dak� mekanlar ve etk�nl�klerde de 
sahne almıştır.

Kültür dünyasında �se özell�kle 
son 10-15 yılda çeş�tl� branşlarda 
göç h�kayes� olanların sayısı c�dd� 
manada artmaktadır. Pop ve alter-
nat�f müz�k dallarında b�rçok Tür-
k�ye kökenl� görüldüğü g�b� aynı 
zamanda H�p-Hop/Rap müz�k ta-
zında �sm�n� duyuran çok sayıda 
sanatçı olmuştur. Hatta dönem�n 
Amer�kan rap müz�ğ�nden �lham 
alan ve Almanya’da �lk olarak söy-
lenm�ş Türkçe rap besteler�, daha 
sonra Türk�ye’dek� rap müz�k tar-
zının doğmasına neden olmuş-
tur. Genel anlamda Almanya’da 
Türk rap müz�ğ�n öncüler� olarak 
kabul gören Islam�c Force, Cartel, 
36 Boys g�b� grupların besteler�yle 

ve kültürel konuları �lg�lend�ren 
poz�syonlarda ve �st�sna� de olsa 
alışık olmadığımız yaygın olma-
yan meslek dallarında �şç� a�lele-
r�n torunları olan “Türk�ye köken-
l�ler” görev almaktadır.

tanınan Türkçe rap müz�ğ� Türk�-
ye’de de d�nlenmeye başlanma-
sıyla b�r değer hal�ne gel�p her �k� 
ülkede d�kkate alınacak b�r sev�-
yeye ulaşmıştır.

1970’ler�n başlarında daha çok 
Türk�ye’dek� çeş�tl� gazete ve der-
g�ler �ç�n Türkçe yazmaya başla-
yan kuşaktan bahsed�leb�l�rken, 
günümüz kuşağı �çer�s�nde Al-
manca met�n kaleme alan b�rçok 
köşe yazarları, roman ve h�kâye ya-
zarlarından bahsed�lmekted�r.

Aynı doğrultuda, 1961’den gü-
nümüze sayıları m�lyonlarla �fade 
ed�len Almanya’dak� Türk kökenl�-
ler�n hâk�m Alman kültür dünya-
sında kend� yazınsal üret�m�n� an-
layab�lmek �ç�n kuşakların ve nes�l-
ler�n ayırt ed�lmes� gerekmekted�r.

Feth� Savaşçı’nın 1972’de Türk-
çe olarak kaleme aldığı “İş Dönü-
şü” adlı eser� �lk göç edeb�yatı 
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“Yabancı ülkeye göç eden b�r�n�n,
öncel�kle kend� ülkes�nden göç ett�ğ� unutuluyor.
Sıradan b�r ayrıntı değ�l bu.
Göçmen gerçekten �k� k�ş�d�r; kend�n� öyle görür.
İk� farklı topluma a�tt�r ve her �k� toplumda
aynı statüye sah�p değ�ld�r.”

Yaratıcı �nsanların �k� ülke ara-
sındak� �l�şk�lere katılımı ve hayata 
karşı tutumları, sosyal başarılarını 
etk�l�yor. Hem Türk�ye’dek� hem 
de özell�kle Almanya’dak� üst 
düzey �ş tems�lc�ler�n�n kültürel 
tekl�fler�n önem�n�, �l�şk�dek� de-
ğ�ş�m� çevreleyen olumlu b�r 
konum faktörü olarak tanımlama-
ları memnun�yetle karşılanacak-
tır. Kültür çalışanları ve kültür ku-

Her �nsanın gel�ş�m� büyük öl-
çüde kend� ekonom�k ve sosyal ko-
şullarına bağlıdır. İnsanlar genel-
l�kle karmaşık sosyal sorulara 
bas�t cevaplar aramaktadır. Suç-
luyu tesp�t etmek kolaydır, özel-
l�kle de b�r� d�ğer�ne yabancıysa. 
“D�ğer�n�” dışlama stratej�ler� 
tüm dünyada ve özell�kle Avru-
pa'da yen�den kabul ed�leb�l�r 
hale gel�yor. “Memleket”, “yuva”, 
“kültür” ve “d�l” g�b� ter�mler�n 
yen� yorumları hem sosyal hem 
de pol�t�k kampanyaları şek�llen-
d�rmekted�r. Başkaları kasten dış-
lanmak �stend�ğ�nde hem manev� 
b�r değer olan hem de anayasanın 
tar�hsel gel�ş�m�ne dayanan ve 
b�ze sorumluluk yükleyen temel 
�nsan haklarına pek fazla d�kkat 
ed�lmemekted�r.

Fotoğraf: AA/Ahmet Kaplan



Yukarıdak� açıklamalarımız 
göz önünde bulundurulduğunda, 
Türk�ye �le Almanya arasındak� 
b�r asrı aşkın ortak tar�h� ve çok bo-
yutlu kad�m �l�şk�n�n �k� toplu-
mun altyapı (ekonom�, s�yaset, 
hukuk, d�n, eğ�t�m ve kültür) fark-
lılıkları, �ş b�rl�ğ� �mkanları ve kül-
türel etk�leş�mlerle gel�şt�r�lmes�-
n�n önem� ortaya çıkmaktadır.

1164 olduğu görülmekted�r. 1961 yı-
lında �mzalanan anlaşmanın �se 
�şç� göçünün resm� altyapısını 
oluşturan unsur olduğu görül-
mekted�r. Çeş�tl� sebeplerden 
ötürü Almanya’ya gelen �şç�ler�n 
hayat h�kayeler�n� b�rb�r�nden 
özel ve b�r o kadar da �lg�nç kılan 
�se kend� kültür havzalarını bugü-
ne kadar korumaları olmuştur.

Türk�ye’n�n kültürel d�plomas� 
alanında kısa süredek� uluslarara-
sı başarısı, mütekab�l�yet �lkes� 
kapsamında Alman kültür d�plo-
mas�s� �le yakın �ş b�rl�ğ� düzey�ne 
get�r�leb�l�rse Türk�ye-Almanya 
�l�şk�ler�nde mevcut yanlış anla-
maların üstes�nden gel�nmes�ne 
ve �k�l� �l�şk�ler�n daha sağlıklı sür-
dürülmes�ne yardımcı olab�l�r. 
Kültürel d�plomas�n�n Almanya-
Türk�ye �l�şk�ler�n�n güçlend�r�l-
mes�nde çok öneml� b�r rol oyna-
dığına ve her geçen gün önem�n� 
artırdığına şah�t olunmaktadır. Ta-
r�h�n yanı sıra kültür de b�ç�mlen-
d�r�c� b�r etk�ye sah�pt�r. İk� toplu-
mun da ekonom�k büyümey� teş-
v�k etmen�n yanı sıra sosyal ve kül-
türel alanlarda da �l�şk�ler� güç-
lend�rmek �ç�n somut çabalar gös-
termes� gerekmekted�r. Bu etk�le-
ş�m kuşkusuz her �k� ülkede de var 
olan kalıplara karşı mücadele et-
meye ve karşılıklı önyargıları kır-
maya yardımcı olmaktadır.

Arasındak� Bağ
Eğ�t�m ve Kültür

Lübnan asıllı Fransız yazar 
Am�n Maalouf’un “Ç�v�s� Çıkmış 
Dünya” �s�ml� eser�nde �fade ett�ğ� 
üzere:

rumları, ekonom�k başarı üzer�n-
de sarmal b�r etk�ye sah�p olan 
ekonom�k düzey� daha da öneml� 
ve �lg�nç kılmaktadır. Hâk�m kül-
türel toplumun �ç�ndek� kültürel 
azınlık konumunda olan k�ş�ler�n 
ekonom�k düzey�, sosyal ve kültü-
rel çalışmalarında bunu yansıta-
b�ld�ğ� ölçüde değer görmekted�r. 
Buradak� en büyük tehl�ke �se aynı 
azınlık toplumunda b�rden fazla 
fraks�yon hayat bulduğunda, kül-
türel ve sosyal konularda b�rb�r�le-
r�n� ötek�leşt�rmeler�d�r. Hâk�m 
kültür �se b�rden fazla fraks�yona 
dönüşen azınlık toplumlarında �ş 
b�rl�ğ� ve sosyokültürel hareketl�-
l�k �ç�n kend�ne en yakın olanını 
terc�h etmek zorunda kalmakta-
dır. Z�ra kend�ne yakın gördüğü 
fraks�yon �le �ş b�rl�ğ� daha �şlevsel 
görünmekted�r ve sorun olarak al-
gıladığı konuları kend� değerler� öl-
çüsünde çözmeye çalışmaktadır.

1960’larda gelen �lk nesl�n ve 
onların ardından gelen �k�nc� nes-
l�n gayeler� �mkân olduğunca ha-
yatlarını �dame edeb�lmek ve bell� 
b�r b�r�k�m� yakalayıp �lk fırsatta 
memleket�ne ger� dönmekt�. Bu 
nes�ller�n �ç�nde kültür, sanat ve 
sosyal çalışmalar �le �lg�lenen çok 

İk�nc� nes�lden sonra, özell�kle 
Almanca d�l engel�n� aşan k�ş�le-
r�n sayısının artmaya başlamasıy-
la b�rl�kte, ağır �şç�l�ğe dayanan 
meslekler�n yanı sıra çeş�tl� sosyal 

fazla k�ş� bulunmamaktadır. Bu 
kes�m, ekonom�n�n �ht�yacına b�-
naen daha çok ağır �şlerde çalıştı-
rılmak üzere �şe alındılar. Z�ra çe-
ş�tl� göç araştırmalarında da göç-
menler arasında kültürel çalışma-
lar �le �lk �lg�lenen k�ş�ler�n, faal�-
yetler�ne daha çok 80’ler�n başla-
rında başladıkları ve özell�kle 
90’larda hız kazandıkları görül-
mekted�r. Göç müz�ğ�n�n öncü 
tems�lc�ler�nden olan Ozan Ata 
Canan� o dönemde �lk olarak Türk 
düğünler�nde Türkçe çalmaya 
başladıktan sonra söyled�ğ� tür-
küler� Almancaya çev�r�p yerel hal-
kın da katılab�leceğ� düğün dışın-
dak� mekanlar ve etk�nl�klerde de 
sahne almıştır.

Kültür dünyasında �se özell�kle 
son 10-15 yılda çeş�tl� branşlarda 
göç h�kayes� olanların sayısı c�dd� 
manada artmaktadır. Pop ve alter-
nat�f müz�k dallarında b�rçok Tür-
k�ye kökenl� görüldüğü g�b� aynı 
zamanda H�p-Hop/Rap müz�k ta-
zında �sm�n� duyuran çok sayıda 
sanatçı olmuştur. Hatta dönem�n 
Amer�kan rap müz�ğ�nden �lham 
alan ve Almanya’da �lk olarak söy-
lenm�ş Türkçe rap besteler�, daha 
sonra Türk�ye’dek� rap müz�k tar-
zının doğmasına neden olmuş-
tur. Genel anlamda Almanya’da 
Türk rap müz�ğ�n öncüler� olarak 
kabul gören Islam�c Force, Cartel, 
36 Boys g�b� grupların besteler�yle 

ve kültürel konuları �lg�lend�ren 
poz�syonlarda ve �st�sna� de olsa 
alışık olmadığımız yaygın olma-
yan meslek dallarında �şç� a�lele-
r�n torunları olan “Türk�ye köken-
l�ler” görev almaktadır.

tanınan Türkçe rap müz�ğ� Türk�-
ye’de de d�nlenmeye başlanma-
sıyla b�r değer hal�ne gel�p her �k� 
ülkede d�kkate alınacak b�r sev�-
yeye ulaşmıştır.

1970’ler�n başlarında daha çok 
Türk�ye’dek� çeş�tl� gazete ve der-
g�ler �ç�n Türkçe yazmaya başla-
yan kuşaktan bahsed�leb�l�rken, 
günümüz kuşağı �çer�s�nde Al-
manca met�n kaleme alan b�rçok 
köşe yazarları, roman ve h�kâye ya-
zarlarından bahsed�lmekted�r.

Aynı doğrultuda, 1961’den gü-
nümüze sayıları m�lyonlarla �fade 
ed�len Almanya’dak� Türk kökenl�-
ler�n hâk�m Alman kültür dünya-
sında kend� yazınsal üret�m�n� an-
layab�lmek �ç�n kuşakların ve nes�l-
ler�n ayırt ed�lmes� gerekmekted�r.

Feth� Savaşçı’nın 1972’de Türk-
çe olarak kaleme aldığı “İş Dönü-
şü” adlı eser� �lk göç edeb�yatı 
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“Yabancı ülkeye göç eden b�r�n�n,
öncel�kle kend� ülkes�nden göç ett�ğ� unutuluyor.
Sıradan b�r ayrıntı değ�l bu.
Göçmen gerçekten �k� k�ş�d�r; kend�n� öyle görür.
İk� farklı topluma a�tt�r ve her �k� toplumda
aynı statüye sah�p değ�ld�r.”

Yaratıcı �nsanların �k� ülke ara-
sındak� �l�şk�lere katılımı ve hayata 
karşı tutumları, sosyal başarılarını 
etk�l�yor. Hem Türk�ye’dek� hem 
de özell�kle Almanya’dak� üst 
düzey �ş tems�lc�ler�n�n kültürel 
tekl�fler�n önem�n�, �l�şk�dek� de-
ğ�ş�m� çevreleyen olumlu b�r 
konum faktörü olarak tanımlama-
ları memnun�yetle karşılanacak-
tır. Kültür çalışanları ve kültür ku-

Her �nsanın gel�ş�m� büyük öl-
çüde kend� ekonom�k ve sosyal ko-
şullarına bağlıdır. İnsanlar genel-
l�kle karmaşık sosyal sorulara 
bas�t cevaplar aramaktadır. Suç-
luyu tesp�t etmek kolaydır, özel-
l�kle de b�r� d�ğer�ne yabancıysa. 
“D�ğer�n�” dışlama stratej�ler� 
tüm dünyada ve özell�kle Avru-
pa'da yen�den kabul ed�leb�l�r 
hale gel�yor. “Memleket”, “yuva”, 
“kültür” ve “d�l” g�b� ter�mler�n 
yen� yorumları hem sosyal hem 
de pol�t�k kampanyaları şek�llen-
d�rmekted�r. Başkaları kasten dış-
lanmak �stend�ğ�nde hem manev� 
b�r değer olan hem de anayasanın 
tar�hsel gel�ş�m�ne dayanan ve 
b�ze sorumluluk yükleyen temel 
�nsan haklarına pek fazla d�kkat 
ed�lmemekted�r.

Fotoğraf: AA/Ahmet Kaplan



eserler�nden b�r tanes�d�r. Daha 
sonra yazar, Çöpçü Türküsü 
(1975), Almanya Gurbet� (1979), İş 
Arkadaşları (1980), Mak�neler Ça-
lışırken (1983) adlı eserler�nde Al-
manya’da yaşadıklarını aktarmak-
tadır. B�rb�rler�n� tanımaları müm-
kün olmamasına rağmen, Bek�r 
Yıldız 1975’te y�ne Türkçe olarak 
yayınladığı “Alman Ekmeğ�” ese-
r�nde Feth� Savaşçı g�b� “Göç-
Gözlem Edeb�yatı” yapmıştır. 
1969 yılında Almanya’ya göç eden 
ve Berl�n’e yerleşen Aras Ören, bu-
rada hem çalışmış hem de oyun-
culuk �cra etm�şt�r. 1973 yılında ya-
yımlanan “N�yaz�’n�n Nauny So-
kağında İş� Ne?” veya 1980 yılında 
çıkardığı “Berl�n Üçlemes�” g�b� 
b�rçok eser�n sah�b� olan yazar, bu 
dönem�n en öneml� edeb�yatçıla-
rı arasında yer almaktadır. Bu dö-
nem�n yazarlarının ortak noktası 
eserler�n�n gözleme dayalı otob�-
yografik özell�kler taşımasıdır 
(Zeng�n, 2020).

Almancaya kazandıran �k� öneml� 
�s�m olan Selma Wels ve İnc� Bur-

1995 yılında “Kafa Örtüsü” baş-
lığıyla �lk k�tabı Hamburg’da ya-
yınlanan Fer�dun Za�moğlu, eser�-
n� Almanca olarak kaleme almış-
tır. “W�e lebt es s�ch als Kanake �n 
Deutschland?” (Kanake olarak Al-
manya’da nasıl yaşanıyor) g�b� so-
rularla �lk defa Almanya’da yaşa-
yan b�r Türk kökenl� yazar pers-
pekt�finden o dönem�n sorunları-
na Almanca olarak cevap verme-
ye çalışmıştır. Za�moğlu göçmen 
konulu b�rçok esere hayat verm�ş 
olup Almanya’dak� çeş�tl� ödülle-
re layık görülmüştür. Fer�dun Za-
�moğlu; roman, h�kâye, deneme, t�-
yatro oyunu, düz yazı g�b� pek çok 
türde yazmanın yanı sıra 1995 yı-
lından bu yana çağdaş Alman d�l�-
n�n öneml� şa�rler�nden b�r� hal�-
ne gelm�şt�r.

Türk edeb�yatı �le doğrudan �l-
g�lenen ve Türkçe yazılan eserler�

han�ye kardeşler 2011 yılında “B�-
nook� Yayınev�”n� kurmuşlardır. 
Daha önce bu denl� gen�ş çapta 
Türkçeden Almancaya yapılmış 
b�r çev�r� hareket� bulunmamak-
tadır. B�nook� Yayınev�, Oğuz 
Atay’ın “Tutunamayanalar”ı g�b� 
Türk edeb�yatında öneml� b�r yere 
sah�p eserler�n yanı sıra Ömür 
İkl�m Dem�r’�n “Muhtel�f Evham-
lar” eser� g�b� genç Türk edeb�yat-
çılarına a�t eserler� yayınlama hu-
susunda yelpazey� gen�ş tutmuş-
tur. Selma Wels ve İnc� Burhan�ye 
kardeşler, yapmış oldukları bu ça-
lışmalardan ötürü Almanya’da ve-
r�len çeş�tl� edeb�yat ve kültür 
ödüller�ne layık görülmüşlerd�r.

Kültürel çeş�tl�l�k, Türk-Alman 
�l�şk�ler�n�n hem kültürel hem de 
sosyal açıdan anlaşılması ve �ler-
let�lmes� �ç�n büyük b�r fırsat ola-
rak görülmel�d�r. Yukardak� ör-
neklere de bakıldığında Alman-
ya’dak� Türk kültür çalışmaları ve 

Günümüzde “kültürel eğ�t�m” 
daha önce h�ç olmadığı kadar her-
kes �ç�n öneml� hale gelm�şt�r. 
Yunus Emre’n�n b�ze aktardığı 
üzere, �nsanın kend�s�n�n yanı 
sıra “her şey�” öğrenmes� sadece 
yaşam boyu öğrenme �ht�yacı ol-
maktan z�yade, önyargıların üste-
s�nden gel�nmes� �ç�n de b�r ön ko-
şuldur.

Bunu aşab�lmen�n yegâne 
yolu �se k�ş�n�n eğ�t�m�n� besleyen 
kültür çalışmalarında akt�f olarak 
yer almasından geçmekted�r. B�r 
d�ğer öneml� olgu �se kültür tekl�f-
ler�ne açık olmak ve bu tekl�fler�n 
mümkün mertebe �crasında yer al-
maktan geçmekted�r.

Türk kültür unsurlarının her 
geçen gün arttığı tesp�t ed�leb�l-
mekted�r.
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eserler�nden b�r tanes�d�r. Daha 
sonra yazar, Çöpçü Türküsü 
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Ulusal S�nema akımının 

yönetmenler�nden Hal�t Refiğ, 

B�r Türk'e Gönül Verd�m adlı 

film�nde Türk kültüründek� 

“Batı” etk�s�n� Batı kültüründek� 

Türk etk�s� olarak �şl�yor. 

F�lmde, Türk�ye'ye ve Türk'e 

gönül veren Eva'nın h�kayes�ne 

tanıklık ed�yoruz.

B�r Türk’e
Gönül Verd�m

(1969) 

Yönetmen
Hal�t Refiğ

Oyuncular
Eva Bender

Ahmet Mek�n

Alman ajan H�lda (F�l�z Akın) ve 

B�nbaşı Seyfi (Ed�z Hun) 

arasındak� aşkı anlatan Ankara 

Ekspres� 2. Dünya Savaşı 

dönem�nde geç�yor. Esat 

Mahmut Karakurt'un aynı adlı 

romanından uyarlanan film, 

Antalya Altın Portakal F�lm 

Fest�val�'nde En İy� F�lm ve En 

İy� Kadın Oyuncu (F�l�z Akın) 

dâh�l olmak üzere 5 ödül 

kazanmıştır. 

Ankara
Ekspres�

(1970) 

Yönetmen
Muza�er Arslan

Oyuncular
F�l�z Akın,
Ed�z Hun

Kend� toplumuna g�derek 

yabancılaşan İbrah�m, 

Almanya'ya g�tmeye karar ver�r. 

Önce eş�n�n �t�razlarına karşı 

koyamaz ve erteler; ama 

toplumun yabancılaşması 

dayanılmaz b�r hal alır ve 

Almanya'ya �şç� olarak g�der. 

F�lmde gurbetç� İbrah�m ve 

köyde kalan eş� Gülcan'ın 

h�kayeler� anlatılmaktadır.

Dönüş
(1972) 

Yönetmen
Türkan Şoray

Oyuncular
Türkan Şoray
Kad�r İnanır

B�lal İnc� 

Zeynep kocası Murat'ı köyden 

Almanya'ya çalışmaya 

gönder�rken ayrılığın kısa 

süreceğ�n� sanmaktadır. Ancak 

aradan geçen yıllara rağmen 

Murat b�r mektup b�le 

yazmamıştır. Günün b�r�nde 

Alman tur�stlerle b�rl�kte 

kasabaya gelen kocasını 

tanıyamaz. Murat değ�şm�ş, 

başka b�r dünyanın �nsanı 

olmuştur.

Almanya'da
B�r Türk Kızı

(1972) 

Yönetmen
Oksal Pekmezoğlu

Oyuncular
Neşe Karaböcek

Eng�n Çağlar

Maho, köylüsü B�lo'yu ve 

yöreden b�rçok k�ş�y� Almanya'ya 

götürmek vaad�yle paralarını alır. 

Ancak onları Almanya'ya değ�l, 

İstanbul'a götürmekted�r. 

Kamyon kasasında yapılan 

yolculuktan sonra B�lo ve İbo 

Almanya'ya değ�l de İstanbul'a 

geld�kler�n� öğren�rler ancak �k� 

arkadaş b�rb�r�n� kaybeder. B�lo 

çok namusludur, bu yüzdende 

her zaman kaybeden taraf 

olmaktadır. B�lo'nun yolları Maho 

�le tekrar kes�ş�r, o zaman Maho 

�le hesaplaşma zamanı gelm�şt�r.

Banker B�lo
(1980) 

Yönetmen
Ertem Eğ�lmez

Oyuncular
Şener Şen

Mün�r Özkul
Al� Şen

İlyas Salman 
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Çalışma �zn� olmadan 

Almanya'ya g�den Şaban'ın yolda 

tanıştığı Bahar'a aşık olmasıyla 

göç kavramının sosyoloj�k ve 

ps�koloj�k etk�ler� h�c�v 

üslubuyla anlatılmaktadır. 

Gurbetç� Şaban saf görünümlü 

b�r gar�bandır, ancak kurnazlık 

yapmaktan ger� durmaz. 

Şaban'ın �şç� olarak g�tt�ğ� 

Almanya'da başından traj�kom�k 

olaylar geçer.

Gurbetç� Şaban
(1985) 

Kartal T�bet

Kemal Sunal
Reha Yurdakul

Baykal Kent 

Yönetmen

Oyuncular

F�lmde Almanya'da çöpçülük 

yaparak geç�nen Al� Ekber'�n 

Alman Babett'e aşık olması ve 

pol�s kılığına g�rerek aşık 

olduğu kadını etk�leme çabası 

�şlenmekted�r. Ayrıca, film 

�çer�ğ�nde Alman d�s�pl�n� 

h�cved�lmekte ve Türkler�n 

gurbette yaşadığı sıkıntılara yer 

ver�lmekted�r.

Pol�z�e
(1988) 

Şer�f Gören

Kemal Sunal
Babett Jutte

Yönetmen

Oyuncular

F�lm, Almanya'dak� esk� Türk 

m�safir �şç�ler� ve onların 

torunlarının k�ml�k ve a�d�yet 

sorununu dramat�ze ed�yor. 

F�lm 10 Mart'ta Alman 

s�nemalarında göster�me g�rd� 

ve 2011'�n 1.5 m�lyon �zley�c�s�yle 

en başarılı dördüncü Alman 

film� oldu. Ayrıca, 61. Berl�n 

Uluslararası F�lm Fest�val�'nde 

bölüm yarışmasında, En İy� 

Senaryo ve En İy� F�lm 

kategor�ler�nde Deutscher 

F�lmpre�s 2011'� kazandı.

Almanya'ya
Hoşgeld�n�z

(2011) 

Yasem�n Şamderel�

Den�s Mosch�tto
Demet Gül

Fahr� Öğün Yardım

Yönetmen

Oyuncular

Almanya'da �şç� olarak çalışan 

Güldane ve Almanya'ya g�tmek 

�steyen Mahmut'un anlaşmalı 

evl�l�ğ�n� anlatan film, göçmen 

�şç�ler�n çalışma ve yaşam 

koşullarına odaklanmaktadır. 

F�lm, 1979 yılında o zamank� 

Doğu Almanya'nın başkent� 

Berl�n'de çek�lm�şt�r. 

Almanya
Acı Vatan

(1979) 

Şer�f Gören

Hülya Koçy�ğ�t
Rahm� Saltuk

Yönetmen

Oyuncular

Adalet Ağaoğlu'nun F�kr�m�n 

İnce Gülü adlı romanından 

uyarlanan film, Almanya'da 

çalışıp Mercedes marka araba 

alan Bayram'ın Türk�ye'ye 

dönerken yolda yaşadıklarını 

konu ed�n�yor. F�lmde �nsanların 

gerçekl�ğe bakış açılarındak� 

farklılıklara ve k�ş�sel hırslarının 

bu bakış açılarını nasıl 

etk�led�ğ�ne değ�n�l�yor. 

Yönetmen

Oyuncular

Tunç Okan

İlyas Salman
Valer�e Lemo�ne

Menderes Samancılar
Serra Yılmaz 

(1992) 
Sarı Mercedes

Ayhan Kaplan Almanya'nın 

Berl�n kent�nde boksörlük ve 

bodyguardlık yaparak hayatını 

sürdüren b�r Türk'tür. Fakat 

Ayhan ve onun boks antrenörü 

Cemal �ç�n artık �şler esk�den 

olduğu g�b� tıkırında değ�ld�r. 

F�lmde h�çb�r maçını 

kazanamayan boksör Ayhan 

Kaplan'ın �ron�k h�kayes�n� 

anlatılmaktadır.

Yönetmen

Oyuncular

(2012) 

Hakan Algül

Ata Dem�rer
N�hal Yalçın

Ceng�z Bozkurt

Berl�n Kaplanı
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en başarılı dördüncü Alman 

film� oldu. Ayrıca, 61. Berl�n 

Uluslararası F�lm Fest�val�'nde 

bölüm yarışmasında, En İy� 

Senaryo ve En İy� F�lm 

kategor�ler�nde Deutscher 

F�lmpre�s 2011'� kazandı.

Almanya'ya
Hoşgeld�n�z

(2011) 

Yasem�n Şamderel�

Den�s Mosch�tto
Demet Gül

Fahr� Öğün Yardım

Yönetmen

Oyuncular

Almanya'da �şç� olarak çalışan 

Güldane ve Almanya'ya g�tmek 

�steyen Mahmut'un anlaşmalı 

evl�l�ğ�n� anlatan film, göçmen 

�şç�ler�n çalışma ve yaşam 

koşullarına odaklanmaktadır. 

F�lm, 1979 yılında o zamank� 

Doğu Almanya'nın başkent� 

Berl�n'de çek�lm�şt�r. 

Almanya
Acı Vatan

(1979) 

Şer�f Gören

Hülya Koçy�ğ�t
Rahm� Saltuk

Yönetmen

Oyuncular

Adalet Ağaoğlu'nun F�kr�m�n 

İnce Gülü adlı romanından 

uyarlanan film, Almanya'da 

çalışıp Mercedes marka araba 

alan Bayram'ın Türk�ye'ye 

dönerken yolda yaşadıklarını 

konu ed�n�yor. F�lmde �nsanların 

gerçekl�ğe bakış açılarındak� 

farklılıklara ve k�ş�sel hırslarının 

bu bakış açılarını nasıl 

etk�led�ğ�ne değ�n�l�yor. 

Yönetmen

Oyuncular

Tunç Okan

İlyas Salman
Valer�e Lemo�ne

Menderes Samancılar
Serra Yılmaz 

(1992) 
Sarı Mercedes

Ayhan Kaplan Almanya'nın 

Berl�n kent�nde boksörlük ve 

bodyguardlık yaparak hayatını 

sürdüren b�r Türk'tür. Fakat 

Ayhan ve onun boks antrenörü 

Cemal �ç�n artık �şler esk�den 

olduğu g�b� tıkırında değ�ld�r. 

F�lmde h�çb�r maçını 

kazanamayan boksör Ayhan 

Kaplan'ın �ron�k h�kayes�n� 

anlatılmaktadır.

Yönetmen

Oyuncular

(2012) 

Hakan Algül

Ata Dem�rer
N�hal Yalçın

Ceng�z Bozkurt

Berl�n Kaplanı
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Matrakçı Nasuh tarafından ç�z�len Hamedan şehr�n�n m�nyatürü.

yurtdisiturkler




