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Girifl:
Bugün, Almanya’da yaflayan 2.5

milyonluk Türk nüfusu, Türk-Alman
iliflkilerini belirleyen en önemli faktör-
dür. Bu nüfus Türkiye’nin tarihsel müt-
tefiki kabul edilen Almanya ile daha s›-

cak iliflkiler kurmas›n› da sa¤lamakta-
d›r. Almanya Türkleri her iki ulusun
yads›yamayaca¤› biçimde bugünkü Türk
dünyas›n›n bir parças› olarak tarih sah-
nesindeki yerini çoktan alm›flt›r.

Baz› kaynaklara göre 1910-18 aras›

BERL‹N’DE YAfiAYAN TÜRK GENÇLER‹N‹N KÜLTÜREL
K‹ML‹KLER‹ ÜZER‹NE B‹R ARAfiTIRMA

A Survey on Cultural identities of Turkish Youth Living in Berlin.

Yrd. Doç. Dr. Bekir fi‹fiMAN*

ÖZET
Bu çal›flma anket a¤›rl›kl› bir çal›flmad›r. Ancak, gözlem ve görüflme teknikleri ile elde edilen veriler

de bu çal›flmada kullan›lm›flt›r. Anket, Berlin’de yaflayan ve yafllar› 18-25 aras› olan 100 Türk gencine uygu-
lanm›flt›r. Gençlerin %40’› erkek, %60’› bayand›r. Türk gençlerinin pek çok konuda ilerleme göstermelerine
ra¤men, yine de dil, e¤itim ve iflsizlik onlar için en önemli sorun olmaya devam etmektedir. ‹ki dillilik ve iki
kültürlülük içerisinde onlar kendi kültürel kimliklerini büyük oranda korumufllard›r. Üniversite ö¤rencile-
rinde, Alman vatandafll›¤›na geçenlerde ve evinde Almanca konuflanlarda anket de¤erleri daha fazla de¤ifl-
kenlik göstermektedir. 

Kültürel de¤iflim sadece Almanya’daki Türklerin yaflad›¤› bir süreç de¤ildir. Bugün, Türkiye’de, hatta
dünyan›n pek çok toplumunda, yine geliflen dünyaya endeksli ve sosyal, ekonomik, teknolojik geliflmelere
paralel bir kültürel de¤iflim süreci yaflanmaktad›r. Bu süreç Almanya’daki Türkler için oradaki sosyal, eko-
nomik ve hukuki flartlar nedeniyle daha h›zl› ilerlemektedir. Ancak insanlar, özellikle toplu yaflad›klar›
alanlarda kimliklerini, geleneklerini daha fazla korumakta ve daha az asimile olmaktad›r. Entegrasyon me-
selesi ise bir e¤itim meselesidir. Türkler, bafllang›çta misafir iflçi (Gastarbeiter) olarak geldikleri ülkenin hu-
kuk düzenine, kurallar›na ve flartlar›na elbette uyum göstermek durumundad›rlar. 

Anahtar Kelimeler
Berlin, genç Türkler, kültürel kimlik, anket, de¤iflim

ABSTRACT
This study is a questionnaire. Yet, findings of surveys and interviews are used in this study. The ques-

tionnaire is used among 100 Turkish youth between 18 and 25 living in Berlin. The gender of the youth is
%40 male, and %60 female. Language, education an unemloyment exist important problems for Turkish yo-
uth, though they have improved themselves in same fields. Within bilingual and bicultural society, they have
managed to preserve their identities and culturel merits. The findings of the questionnaire have shown diffe-
rence between university students the one obtained and citizenship of this country.

Culturel change is not a process only Turkish people have experinced in Germany. Today it is the one
felt in Turkey and in among countries of the world as well, as consequence of social, economic and technolo-
gical developments. This process develops faster for Turkish community in Germany due to the social, econo-
mik and lawful conditions. However, people of minor communities living to gether in same places can preser-
ve their identities, traditions and they are not much open to assimilation. On the other hund, the matter of
entagration is a matter of education. Turkish people are of course expected to adapt themselves to the order
of law, constitutional rules, and other conditions of the country where they invited as guest workers at the
beginning. 
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dönemde Alman fabrikalar›nda 10.000
kadar Türk gencinin (teknik ve mesleki
alanda) çal›flmas› ile ilgili bir anlaflma
Osmanl› ve Alman devletleri aras›nda
yap›lm›flt› (Türkdo¤an 1984: 26). Ancak
Federal Almanya’ya Türk iflçilerinin kit-
leler halinde göçü ilk defa 1960’l› y›llar-
da bafllam›flt›r. 

‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra Al-
manya’da yeniden kalk›nma projesi çer-
çevesinde iflçi ihtiyac› ortaya ç›kt›. Bu
ihtiyac› Almanlar›n karfl›layamamalar›,
Almanya’n›n d›flar›dan iflçi talebini do-
¤urdu. 1961 y›l›nda da Federal Almanya
ile Türkiye Cumhuriyeti aras›nda bir ifl-
çi al›m› sözleflmesi imzaland›. Bu sözlefl-
me neticesinde ayn› y›l 6.000 kadar
Türk iflçisi çal›flmak üzere Federal Al-
manya’ya göç etti. Bu rakam 1970’lerde
1 milyona, 1980’lerde 1.5 milyona,
1990’larda 2 milyona, günümüzde ise
2.5 milyona ulaflm›flt›r. 1960 ve 70’li y›l-
larda bu ülkeye ço¤unlukla ekonomik
nedenlerle gelen Türk iflçileri, k›sa bir
süre sonra kendi ülkelerine dönmeyi dü-
flünüyorlard›. Birinci kuflak bu fikri hep
muhafaza etti. Kimisi bir traktör, bir
araba, bir iflyeri ya da ev alabilecek pa-
ray› denklefltirir denklefltirmez ülkesine
dönecekti. Bu nedenle ailelerini yanlar›-
na ald›rmayanlar da ço¤unluktayd›. 

Zaten, Federal Almanya’n›n yaban-
c› iflçi politikas›n› belirleyen “Bund-Le-
ander” komisyonuna göre, Federal Al-
manya bir göçmen ülkesi de¤ildi. Al-
manya’ya k›sa veya uzun süreden sonra
kendi kararlar› ile ülkelerine dönecek
yabanc›lar› kabul etmifl bir ülke olarak
bak›lmal›yd› (Türkdo¤an 1984: 24).

Ço¤unlukla Türkiye’nin k›rsal›ndan
gelen ve bafllang›çta iflsiz ve ifle¤itimsiz
olan Türk iflçileri Almanya’daki sosyal
ve ekonomik imkanlardan ötürü geri dö-

nüfl düflüncelerini bir müddet ertelediler
ya da bu düflüncelerinden vazgeçtiler.
Bu nedenle Türk iflçilerden çok az bir
bölümü k›sa süre sonra geri dönebildi.
Almanya’da kalanlar ise, aile birleflimi
yoluyla ailelerini de yanlar›na ald›lar.
Bunun neticesinde ortaya ç›kan ikinci
kuflak Türkler (ki bugün yafllar› 35-55
aras›nda kabul edilebilir), birinci neslin
geri dönüfl düflüncesini hep olumsuz et-
kilemifltir. Buna ra¤men “1988 y›l›na
kadar geri dönen Türk iflçi ve ailelerinin
say›s› 1.4 milyonu bulmufltur (fien
1991:6)”. 

Türkler neredeyse yar›m as›rdan
beri Almanya’dad›r. Bu yar›m as›rl›k za-
man dilimi 1965 y›l›nda “Biz ifl gücü is-
tedik, insanlar geldi.” sözünü sarf eden
Max Frisch’i hakl› ç›kard›! Çünkü gelen-
ler gerçekten insand› ve onlar›n ifl haya-
t› yan›nda yeme, içme, sa¤l›k, e¤itim,
adalet, aile, sosyal güvence ve güvenlik
gibi birtak›m insani de¤erlere de ihti-
yaçlar› vard›. Asl›nda bunlar sa¤land›k-
ça, Almanya Türk Toplumu yaflad›¤› ül-
keye daha fazla entegre olacakt›. K›s-
men de böyle oldu. Almanya’da yetiflen
ünlü Türk yazar› Emine Sevgi Özda-
mar’a göre de “Birinci nesil iflçi, ikinci
nesil kebapç›, üçüncü nesil art›k sanat-
ç›” idi (2004:4). Sadece sanatç› de¤il dok-
tor, akademisyen, sporcu, sinema oyun-
cusu, yönetmen, e¤itimci, iflveren, giri-
flimci, mühendis, flair ve müzisyendi de
ayn› zamanda.

‹lk zamanlar Almanya’daki iflçileri-
mizin, gurbetçilerimizin; içtenli¤in ve
dayan›flman›n güçlü oldu¤u küçük top-
lum tipinden, kalabal›k içinde ferdi yal-
n›z b›rakan ve herfleyi “paraya” göre de-
¤erlendiren büyük toplum tipine geçer-
ken “kültürel flok” da denilebilecek baz›
ruhsal s›k›nt›lar geçirdi¤i bir vak›ad›r
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(Türkdo¤an 1973:34). Ancak, bugün geli-
nen nokta itibariyle pek çok s›k›nt› geri-
de kalm›flt›r. “Almanya’daki Türk toplu-
munun yap›s›; tekdüze bir iflçi düzeyin-
den, çok boyutlu birey toplulu¤una dö-
nüflmüfltür(Y›ld›z 2005:17)”. Genç kufla-
¤›n Almanca bilgisi, Almanya’ya uyum
ve e¤itim durumu yafll› kuflaktan farkl›
oldu¤u için ; arz ve talepleri de de¤ifl-
mifltir. Ne istedi¤ini bilen genç kuflaklar
siyasete, sanata ve edebiyata yönelmifl;
iflçi çocu¤u olarak görülmekten s›yr›l›p,
seçkin kesimlerde yer almaya bafllam›fl-
t›r. ‹lk bafllarda bakkall›k, f›r›nc›l›k, ke-
bapç›l›k, büfecilik yapan Türk giriflimci-
si de bugünlerde hem say›s›n› 55.000’e
ç›kar›lm›fl hem de Alman iflletmecilerle
rekabet edebilecek düzeye gelmifltir (Y›l-
d›z 2005:19). 

Yine bu yar›m as›rl›k farkl› kültür
atmosferiyle ve inanç kesimiyle temas;
kültürel etkileflim ve farkl›laflma nokta-
s›nda neler getirmifltir? Bir kültür daire-
sini di¤erlerinden ay›ran baz› alanlar
vard›r. Bu alanlar›n da elbette en etkin
olan› Folklor’dur. Almanya Türkleri bu
alanda acaba hangi kültürel de¤erleri
devam ettirmekte veya farkl› kültürle-
rin etkisiyle bunlar› ba¤lama dönüfltür-
mektedir? Bu çal›flman›n belki de en te-
mel dayana¤› bu soruya bir cevap ara-
makt›r. Bu çal›flma 45 y›ld›r Almanya’da
yaflayan Türk toplumundan bir kesit al-
may› ve bu kesitten genele bakabilmeyi
hedeflemektedir. Yine bu çal›flma ile
amaç, Almanya Türk Toplumu’ndaki
sosyo-kültürel de¤iflmeleri; davran›fl bi-
çimlerinde ve düflüncelerinde meydana
gelen de¤iflimleri, Berlin ba¤lam›nda ele
alarak tespit etmek; Almanya Türk Top-
lumu’nun bir röntgenini çekmektir. 

Almanya’n›n birçok kentinde Türk
nüfusun yaflad›¤› bilinmektedir. Ancak

Berlin’deki Türklerin say›s› ve konumla-
r› di¤er Alman flehirlerine göre özel bir
durum arz etmektedir. 1991’den önce
Demokratik (Do¤u) Almanya s›n›rlar›
içerisinde bir ada durumunda olan Bat›
Berlin’e Federal Almanya taraf›ndan ba-
z› sosyo-ekonomik avantajlar sa¤land›
ve bir hava köprüsü kurularak ulafl›m
ve iletiflim imkanlar› getirildi. Bat› Ber-
lin’e getirilen teflvik kapsam› içerisinde
pek çok fabrika ve iflyeri burada kurul-
du; çal›flanlara daha yüksek ücret sa¤-
land›. Berlin’de hayat ucuz, vergiler dü-
flük, iflsizlik sorunu yoktu. Berlin’de ya-
flayan Alman gençleri askerlikten de
muaf tutulduklar›ndan flehir kalabal›k
ve hareketliydi. Bu durumu (teflviki) en
iyi de¤erlendiren göçmen grubu Türkler
oldu. Sosyal, kültürel ve ekonomik im-
kanlardan dolay› Türklerin en çok tercih
ettikleri flehir olan Berlin, bugün de
Türk nüfusun en yo¤un oldu¤u kent
özelli¤indedir. Berlin’deki Türk nüfusu
bugün 200.000’e ulaflm›flt›r (Alman va-
tandafl› olan Türkler de bu rakama da-
hildir.) Ayr›ca Berlin, baflkent olmas› do-
lay›s›yla da çok uluslu ve çok kültürlü
bir yap› arz etmektedir. 

Berlin’e gelen Türkler biraz da
az›nl›k psikolojisi ile bir arada yaflama-
y›, birbirleriyle yak›n oturmay› tercih et-
tiler ve baz› Türk bölgeleri (semtleri)
oluflturdular. Kreuzberg, Neuköln ve
Wedding bugün bile Türklerin yo¤un-
lukta olduklar› semtlerdir. Bu bölgeler
Türk kültür ve sosyal bilimcileri aç›s›n-
dan, özellikle Türkiye’nin AB’ye enteg-
rasyonu sürecinde önemli bir laboratuar
niteli¤i tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda Ber-
lin, çal›flma sahas› olarak özellikle ter-
cih etti¤imiz bir kenttir. 

Çal›flman›n Amac›:
‹nsanlar›n farkl› kültür ortamlar›-
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na; özellikle geleneksel toplumlardan
geliflmifl bat› toplumlar›na geçiflinde bir
adaptasyon problemi yaflanmaktad›r ki;
bu problem bazen “kültürel flok”a bile
dönüflebilmektedir. Bu çal›flma ile, Türk-
lerin Almanya’ya adaptasyonu ve kültü-
rel bir flok yaflay›p yaflamad›klar›, adeta
onlar› kendileri yapan ve onlar›n kimlik-
leri durumunda olan kültürel de¤erleri-
ni ne ölçüde koruduklar›, gibi konularda
cevaplar aranmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Dört kuflakt›r Almanya’da var olan
ve bundan sonra da var olaca¤› kuvvetle
muhtemel olan Almanya Türkleri’ndeki
bu kültürel de¤iflimi ve etkileflimi belki
de en iyi gözlemleyebilece¤imiz kuflak,
bugün yafllar› 15-30 aras› olarak düflü-
nülen üçüncü kuflakt›r. Biz üçüncü ku-
fla¤›, yani orada yaflayan bugünkü Türk
gençli¤ini en iyi temsil edebilece¤ini dü-
flündü¤ünüz 18-25 aras› yafl grubundaki
genç Türklerin, Türk kültürüne ait ve
bugün Anadolu’nun neredeyse tamam›n-
da bilinen, tan›nan de¤erleri görme, ta-
n›ma ve benimseme noktas›nda nerede
durdu¤unu belirleyerek, onlar›n kültü-
rel kimliklerini ve e¤ilimlerini ortaya ç›-
karmaya ve gelecek ad›na ortaya ç›kabi-
lecek durufllara katk›da bulunmaya,
böylelikle gelece¤i öngörmeye çal›flt›k.

Çal›flmada Kullan›lan Yöntem:
Bu çal›flma anket a¤›rl›kl› bir çal›fl-

mad›r. Ankette 30 adet soru sorulmufl-
tur. Bu sorular›n bir k›sm› dene¤i tan›-
maya yöneliktir (cinsiyeti, mesle¤i, yafl›,
medeni, durumu vs.). Afla¤›daki çizelge-
lerde yer alan 22 adet soru ise dene¤in
Türk kültürüne ait kimi de¤erleri ne öl-
çüde tan›d›¤›n›n tespitine dair sorular-
dan oluflmaktad›r. Bu anket, 18-25 yafl
aras› 100 Türk gencine uygulanm›flt›r.
Bu gençlerin 70 kadar› 22 May›s 2004
tarihinde Berlin Brandenburg Kap›-

s›’nda yap›lan Türk Günü Yürüyüflü’ne
kat›lanlardan; 10 kadar› Freie (Hür)
Üniversite’nin Türkoloji Enstitüsü ö¤-
rencilerinden, 10 kadar› Hür Üniversite-
nin Türk ö¤renci klübü mensuplar›n-
dan, 10 kadar› da meslek e¤itimi yapan
Türk gençlerinden seçilmifltir. 

Deneklerin 40 kadar› erkek; 60 ka-
dar› bayand›r. Erkek ve bayan denekle-
rin ise yar›s› (20+30=50 kifli) halen üni-
versite ö¤renimine devam eden gençler-
dir. Denekleri tan›ma bölümünden elde
etti¤imiz ön bilgiye göre 6 erkek ve 16
bayan denek evli; 2 bayan denek boflan-
m›fl; 34 erkek ve 72 bayan denek ise be-
kard›r. ‹lgili çizelgede, boflanm›fl bayan
denek say›s›, evli bayan denek say›s›na
eklenerek verilmifltir.

Çal›flman›n Süresi:
Bu çal›flman›n anket bölümü May›s

2004 tarihinde tamamlanm›fl olup; göz-
lem ve görüflme tekniklerini içeren saha
çal›flmas› ise taraf›m›zdan Eylül
2003’ten Haziran 2004 tarihine kadar
Berlin’de gerçeklefltirilmifltir. Gerekli
yorum ve de¤erlendirmeler yap›l›rken
bu gözlem ve görüflmelerde elde edilen
bilgi ve verilenden de yararlan›lm›flt›r. 

Anket Sonuçlar›:
Uygulad›¤›m›z anketin sonuçlar›

afla¤›da üç çizelge halinde gösterilmifltir.
Çizelgelerde erkeklere ait (E) sonuçlar,
bayanlara ait (K) sonuçlar ve genel so-
nuçlar (G) ayr› ayr› verilmifltir. Ayr›ca
Çizelge-1’de anketin toplu bir sonucu,
Çizelge-2’de üniversite ö¤rencilerine ait
de¤erler, Çizelge-3‘te ise evinde Almanca
konuflmay› tercih eden gençlere (A.K.)
ve evli genç bayanlara (E.K.) ait de¤er-
ler önce denek say›s›, daha sonra yüzde
oranlar› belirtilerek gösterilmifltir:
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Anketin Genel Olarak De¤erlen-
dirilmesi: 

Yap›lan anket çal›flmas›nda, kat›-
l›mc›lara yöneltilen 30 sorudan 22 tane-
si burada deflifre edilmifl ve kat›l›mc›la-
r›n verdikleri cevaplar bu çal›flmada yo-
rumlanarak de¤erlendirilmifltir. 

Ankete kat›lan üniversite ö¤rencile-
rinde, evli bayanlarda ve evinde Alman-
ca konuflanlarda daha farkl› sonuçlar or-
taya ç›kt›¤› için bunlardan ayr›ca bir ve-
ri taban› oluflturularak çizelgeler haz›r-
lanm›flt›r (Çizelge-2. ve 3.). Bu bölümde
ankette kullan›lan sorular›n s›ras› izle-
nerek bir de¤erlendirme yapma yoluna
gidilmifltir. 

1- Berlin’de de¤iflik amaçlarla ku-
rulmufl ve bir ço¤u çeflitli kültürel akti-
vitelerde bulunan 100 civar›nda Türk
derne¤i mevcuttur. Bu dernekler aras›n-
da hemflehricilik esas›na, mezhepsel
farkl›l›klara ve ideolojik yönelimlere da-
yanan dernekler mevcut oldu¤u gibi;
spor klüplerinin kurdu¤u dernekler,
kahvehane dernekleri, kad›n dernekleri,
e¤itmen dernekleri, ö¤renci dernekleri,
cami dernekleri, iflveren dernekleri ve
az›nl›k dernekleri gibi dernekler de fa-
aliyetlerine devam etmektedir. Bu der-
neklerden baz›lar› Avrupa Türk Fede-
rasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Fede-
rasyonu, Avrupa Türk Birli¤i, Diyanet
‹flleri Türk ‹slam Birli¤i (D‹T‹B), Avru-
pa Atatürkçü Düflünce Dernekleri ve ‹s-
lam Federasyonu gibi baz› üst kurulufl-
lara ba¤l›d›r. Bu dernekler yasald›r; an-
cak Alman hükümeti taraf›ndan gizli ya
da aç›k biçimde izlenmektedir. Demok-
ratik toplumlar›n vazgeçilmezi olan sivil
toplum kurulufllar› Alman yasalar›yla
kurulur ve korunur; onlara birtak›m
haklar tan›n›r, baz›lar›n›n söylemi ciddi-
ye al›n›r ve onlara parasal destek sa¤la-
n›r. Dolay›s›yla, Berlin’de yaflayan Türk-
ler de bu haktan sonuna kadar yarar-

lanmay› bilmifller ve çeflitli amaçlarla
farkl› derneklerin çat›s› alt›nda bir ara-
ya gelmifllerdir. 

Dernekler aidiyet duygusunun, kül-
türel kimliklerin ve ideolojik e¤ilimlerin
öne ç›kt›¤› mekanlard›r. Berlin’de yafla-
yan kimi Türk gençleri de çeflitli düflün-
celerle bu derneklere üye olmufllard›r.
Ankette bayanlar›n % 20’si bir Türk der-
ne¤ine üye iken bu oran erkeklerde %
35’i bulmaktad›r. Dernekler bilinçlenme-
nin, organize olman›n, hak araman›n ya
da topluma hizmet götürmenin birer
arac›d›r. Üniversite gençlerinde de do¤al
olarak bu oran yükselmifl; bayanlarda
%26, erkeklerde ise % 50’ye ulaflm›flt›r. 

Dernekler toplumu, toplum ve fert
baz›nda kontrol etmenin bir arac› olarak
iyi yönde de¤erlendirilebilirse; Türk dev-
letinin resmi organlar›n›n müdahalesine
ve yönlendirmesine fliddetle karfl› ç›kan
Alman hükümetinin de tepkisini çekme-
den, Türkiye Cumhuriyeti kültür politi-
kalar›n›n gayr-› resmi temsilcisi, takip-
çisi ve uygulay›c›s› olarak bir ifllevsellik
kazanabilirler. Türk kimli¤inin korun-
mas› ad›na bundan sonra da bu dernek-
lere çok görev düflecektir.

2- Alman vatandafll›¤›na geçifl ko-
nusu hassas bir konudur ve yurtseverli-
¤in ne kadar göstergesi oldu¤u da tart›fl-
ma götürür. Çünkü zaman›nda Türk hü-
kümetleri oradaki sivil toplum kurulufl-
lar›n› da arac› k›larak Alman vatandafl-
l›¤›na geçifl konusunda Türk vatandafl-
lar›n› yönlendirmifl; hatta çifte vatan-
dafll›k diye sonradan Almanya’n›n karfl›
ç›kaca¤› ve karfl› tedbirler alaca¤› bir
uygulamay› da bafllatm›flt›r. Genellikle
ailelerinin yönlendirmesiyle bu konuda
tercih yapan gençler ço¤unlukla Alman
vatandafll›¤›n› kabul etmifllerdir. Bu ko-
nudaki genel de¤erlendirme %54 evet,
%46 hay›rd›r. Bayanlarda bu oran biraz
daha yüksektir. Evli bayanlarda ise evet
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oran› %61’e kadar yükselmektedir. 
Genel olarak Alman vatandafll›¤›

talebinde bulunanlar, vizesiz seyahat et-
me, seçme ve seçilme hakk›na sahip ol-
makla birlikte; Almanya’ya daha kolay
entegre olmakta ve bürokratik ifllemleri-
ni daha h›zl› yürütebilmektedir (Y›ld›z
2005: 11). Bu tercih ayr›ca, yabanc› düfl-
manl›¤›na karfl› Almanya’ya aidiyetin
bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. 

Alman vatandafll›¤›na geçifl oran›n
bayanlarda daha yüksek ç›kmas› ise, ba-
yanlar›n kendilerini daha fazla güvence-
de hissetmek istemeleri olarak yorumla-
nabilir. Ayr›ca bu oran, Berlin’de yafla-
yan Türk bayanlar›n tek bafl›na karar
alabilme, uygulayabilme ve kendi ayak-
lar› üzerinde durabilme çabas›ndaki
gayretin rakamsal bir karfl›l›¤› olarak
da kabul edilebilir. 

Türkiye Araflt›rmalar Merkezi’ne
göre Alman vatandafll›¤›na geçen Türk-
lerin say›s› 840.000’i bulmufltur. Bu sa-
y›n›n da 600.000’i seçmen yafl›na erifl-
mifltir (Uluengin 2005: 15). Bu rakam
Almanya’daki Türk lobicili¤i ve ülke si-
yasetine etki ba¤lam›nda yads›namaya-
cak bir rakamd›r.

3- Aile içerisinde, ev ortam›nda ya-
p›lan günlük konuflmalarda Almanca’y›
tercih oran› gençler aras›nda %20’dir.
Ancak bu rakam üniversite gençleri ara-
s›nda %30’lara kadar ç›kmaktad›r. Za-
ten Almanca’y› iyi ö¤renme ve kullanma
ile ö¤renime devam etme aras›nda da
bir paralellik vard›r. Çünkü üniversiteye
devam etmek için iyi bir lise grubunda
(Gymnasium ya da en az›ndan Realsc-
hule’de) ö¤renim görmek gerekir. Bu li-
selerde ö¤renim görebilmenin flart› da
dili iyi ö¤renmek, kullanmak ve buna
paralel olarak, ilkö¤retimde baflar›l› ol-
maktan geçmektedir.

4- Almanya’daki genç Türkler birin-
ci neslin aksine Türkiye’ye de¤il de Al-

manya’ya yat›r›m yapmay› tercih etmek-
tedirler. Gençlerin bu karar›nda aileleri-
nin ve aile büyüklerinin daha önce Tür-
kiye’de yapt›klar› yat›r›mlar›n onlara
ciddi anlamda bir dönerinin olmamas›-
n›n etkisi elbette büyüktür. 

K. Adenauer Vakf› taraf›ndan yap›-
lan ankete göre Almanya’daki Türklerin
%49’u kendilerini Almanya’ya ba¤l› his-
setmektedirler (Y›ld›z 2005: 12). Ayr›ca
Türkiye’ye de¤il de Almanya’ya yat›r›m
yapma tercihi, Türklerin art›k orada ka-
l›c› olmay› düflündüklerini gösterir ki,
Türkiye’nin bu insanlar üzerinden Al-
manya ve tüm Avrupa’yla kuraca¤› tica-
ri iliflkiler de elbette Türkiye’nin yarar›-
na olacakt›r.

Türkiye’nin yat›r›m konusunda son
dönemde tercih edilmemesinde, Ber-
lin’deki ve tüm Almanya’daki ekonomik
olumsuzluklar›n ve daha önce Türki-
ye’den giderek oradaki insanlar›n para-
lar›n› yat›r›m yapma vaadiyle al›p heba
eden kifli ve kurulufllar›n da elbette etki-
si vard›r. 

5- Yabanc›larla yap›lan evlilik kül-
türel farkl›laflman›n en önemli gösterge-
lerindendir. Çünkü, do¤acak çocuklar›
anne, büyük ölçüde kendi dil ve kültü-
rüyle yetifltirmektedir. Yabanc› annenin
yetifltirece¤i çocuk iki kültür aras›nda
bocalayacak, belki de toplum d›fl›na iti-
lecektir. En az›ndan Türk kültürüne da-
ha uzak, yabanc› kültürlere daha yak›n
davran›fllar sergileyecektir. ‹nsan›n ken-
di milletinden biriyle yapaca¤› evlilik,
kendi kültürünü koruma ve asimile ol-
mama noktas›nda elbette büyük yarar
sa¤layacakt›r. Gençlerin yapacaklar› ev-
lilikte, daha çok Türk efl aday›n› tercih
etmeleri  kendi kültürlerine ve kimlikle-
rine sahip ç›kma düflüncesini yans›t-
maktad›r. ‹ki Almanya’n›n birleflmesin-
den sonra k›smen art›fl gösteren yabanc›
düflmanl›¤›  sendromu Türk gençlerinin
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de tepkisel olarak evlilik konusunda ya-
banc›lara karfl› mesafeli durmas›na ne-
den olmaktad›r.

6- Anadolu’da yap›lan dü¤ünlerde
gelinin bafl›ndan ba¤lam›na göre, çerez,
fleker, bozuk para, f›nd›k, m›s›r vs. atma
(saçma) gelene¤i vard›r ki, bu hem bol-
lu¤u hem de eski Türklerde iyelere su-
nulan saç› örne¤ini ça¤r›flt›r›r.

Berlin’de yaflayan gençlerimizin ya-
r›dan fazlas› bu gelene¤e flahit olmufl ya
da en az›ndan bu gelenekten haberdar
olmufltur. Ancak oran›n, bayanlarda bi-
raz daha yüksek ç›kmas›; bayanlar›n bu
konularda daha hassas ve bu gelene¤i
tafl›ma ve aktarma aç›s›ndan erkeklere
oranla daha ifllevsel olmalar›ndan kay-
naklanmaktad›r. 

7- Günümüzde Anadolu’nun pek
çok yerinde; k›rsal›nda, flehrinde, ölen
kimselerin ard›ndan yak›nlar› taraf›n-
dan dini pratik mahiyetinde törenler ya-
p›l›r ki; bunlar›n bafl›nda mevlit okutul-
mas› gelmektedir. Mevlit ya da di¤er ri-
tüeller genellikle belirli (7, 40, 52.) gün
ve gecelerde yap›l›r. Bu gelenek gençler
taraf›ndan % 75 oran›nda tan›nmakta-
d›r. Ancak evinde Almanca konuflan
gençlerde bu oran›n % 65’e kadar gerile-
di¤i görülmektedir. 

8- Yine kutsal günlerde tütsü yak-
ma, helva-aflure yapma ve da¤›tma gele-
ne¤i ‹slamî k›l›f giydirilmifl eski Türk
inançlar›n›n, Anadolu’daki bir uzant›s›
olarak devam etmektedir. Bu gelenek,
bugün Anadolu’nun hemen her yerinde
bilinir ve uygulan›r. Berlin’de de gençle-
rin yar›dan fazlas› bu gelene¤in uygula-
n›fl›ndan haberdard›r ya da bizzat gele-
ne¤in uygulay›c›s›d›r.

9- H›d›rellez gelene¤i, son y›llarda
Anadolu’da unutulmufl ya da genç nesil-
ler taraf›nda terk edilmeye yüz tutmufl
bir gelenektir. Ancak yine de baz› bölge-
lerimizde titizlikle icra edilmekte ve

genç nesillere aktar›lmaktad›r. Ber-
lin’deki gençlerimizin de büyük ço¤unlu-
¤u H›d›rellez kültünden ve kültüründen
büyük oranda habersizdir.

10- Türklerin ‹slamiyet öncesi ya-
flatt›klar› inanç ve ritüellerinden pek ço-
¤u bugün de onlar›n kültürel kimlikleri-
ni belirleyici bir nitelik tafl›maktad›r.
Ancak ‹slamiyet’ten sonra edinilmifl
olan dini pratikler de Türk kültüründe
önemli bir yer edinmifltir. Bu pratikler
kültürel de¤iflim aç›s›nda önemli bir gös-
terge durumundad›r. 

Ramazan ay› Türkiye’de farkl› ge-
çer ve belki de onu farkl› k›lan en önem-
li fley verilen iftarlar ve iftar sofralar›-
d›r. Bu bir kültürel de¤erdir ve Ber-
lin’deki Türk gençleri de bu gelene¤i bü-
yük oranda tan›makta hatta yaflatmak-
tad›r. 

11- Fal, kitapl› dinlerce reddedildi¤i
için bat›l inan›fl olarak kabul edilmekte-
dir. ‹nsanlar›n bilgilendirilmesi ve bi-
linçlenmesi sonucu bu tür inançlar›n ve
pratiklerin zay›flad›¤› görülmektedir.
Ancak Türkiye’de oldu¤u gibi Berlin’de
de genç bayanlar›n erkeklere oranla bu
gelene¤e daha fazla ilgi göstermesi, gele-
ne¤in yap›s› ile ilgili bir durumdur. Çün-
kü gelenek daha çok arkadafl ortamla-
r›nda, çay partilerinde, alt›n günlerinde
vb. ev toplant›lar›nda icra imkan› bula-
bilmektedir. 

12- Ölünün ard›nda yemek verme
hatta kurban kesme gelene¤i esasen ‹s-
lamiyet  öncesi Türk kültürüne kadar
ulaflmaktad›r. Bu gelenek bugün Berlin-
li Türkler aras›nda da yo¤un biçimde ya-
flat›lmakta ve Türk gençleri taraf›ndan
gözlemlenmektedir. Bu konuda, genelde
% 70 olan evet rakam›, evlerinde Alman-
ca konuflan gençler aras›nda %55’e ka-
dar gerilemektedir. 

13- Dini bayramlar Türk kültürün-
de önemli bir yere sahiptir. Bar›fl, dost-
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luk, dayan›flma ve huzur günleridir. Bu-
günler için önceden baz› haz›rl›klar (ye-
mek, temizlik, k›yafet vb.) yap›l›r. Bu
haz›rl›klar, bayramlara sahip ç›kma,
sayg› duyma ve kabullenme ifade eden
tav›rlard›r. Evinde bayram haz›rl›¤› ya-
p›ld›¤›n› gören ve böylece bunun havas›-
na girerek bu kültürü tan›yan ya da edi-
nen Türk gençlerinin genel oran›
%83’tür. Bu oran evlerinde Almanca ko-
nuflulan gençlerde biraz düflüfl göster-
mektedir.

14- Çocuk k›rklamas› töreni; çocu-
¤un, do¤umundan k›rk gün sonra özel
biçimde y›kanmas› olarak özetlenebilir
ki, Anadolu’nun pek çok yerinde bilin-
mekte ve uygulanmaktad›r. Genel tablo-
da % 48 ç›kan gelene¤i tan›ma oran›, ba-
yanlar›n genelinde % 54’e, evli bayanlar-
da ise % 72’ye yükselmektedir. Bu sonuç
elbette do¤ald›r. Çünkü, gelenekle daha
çok yüzleflen bayanlard›r; özellikle de
evli ve çocuklu bayanlar.

15- Berlin’de yaflayan Türk gençle-
rinin neredeyse tamam›, özellikle evlilik
töreninin vazgeçilmez bir bölümü olarak
kabul edilen k›na gecesi kutlama gelene-
¤ini tan›maktad›r. Özellikle oran›n ba-
yanlarda daha yüksek ç›kmas› da nor-
mal karfl›lanmal›d›r. Çünkü gelenek, ge-
nellikle bayanlar aras›nda icra edilmek-
tedir.     

16- Diyebiliriz ki Anadolu’nun ta-
mam›nda genç k›zlar, evlenmeden önce
evlilik haz›rl›¤› olarak sanat de¤eri yük-
sek el ifllemeleri haz›rlarlar. Bunlar dü-
¤ün öncesi  gelinin yeni evine getirilir ve
orada sergilenir. Ancak Türk kad›n› ifl
hayat›na at›ld›ktan sonra bu gelene¤i
devam ettirme konusunda zaafa düfl-
müfltür. Çünkü çeyiz haz›rlamak için
her fleyden önce genifl bir zamana ihti-
yaç vard›r. 

Berlin’de, de¤iflen hayat flartlar› bu
gelene¤i, sürdürülebilme noktas›nda bi-

raz gerilere itmifltir. Çünkü oradaki
genç k›zlar ço¤unlukla ya ö¤rencidir, ya
da ailesine parasal destek sa¤lamak için
çal›flmaktad›r ve çeyiz haz›rlamaya pek
vakti de  yoktur. Bu nedenle gelene¤in
sürdü¤ünü ifade edenlerin oran› % 57
olarak tespit edilmifltir.  

17- Mutfak kültürü de toplumun
genel olarak kültürel kimli¤ini belirle-
yen unsurlardand›r. Bugün Berlin’de
Türk market, lokanta ve dönerci imbiss-
lerinin say›s› o kadar ço¤alm›flt›r ki, Al-
manlar›n bile % 33’ü ayakta yemek ye-
me kültürü olarak  "döner"i tercih eder
olmufltur. Türk mutfa¤›n› özellikle ter-
cih etme oran› genç Türkler aras›nda %
73 oran›ndad›r. Ancak bu oran Alman-
ca‘y› tercih eden gençlerde % 65’e, evli
bayanlarda ise % 61’e gerilemifltir. Ba-
yanlarda oran›n düflük ç›kmas›nda yine
ifl hayat›n›n etkisi görülmektedir.

18- Bu soru ile gençlerin Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluflunda kilometre
tafl› olan ve sonradan milli bayram ola-
rak kutlanan ulusal bir günden ne ölçü-
de haberdar olduklar› s›nanm›flt›r. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin e¤itim atafleli¤ine
ba¤l› olarak pek çok ö¤retmen ve e¤it-
men geçmiflte oldu¤u gibi bugün de Ber-
lin’de görev yapmaktad›r. Bu ö¤retmen
ve e¤itmenler seçmeli de olsa Alman
okullar›nda Türkçe dersleri vermekte-
dirler. Ankete kat›lan gençlerin büyük
ço¤unlu¤u da, geçmiflte Türk ö¤retmen-
lerden az ya da çok yararlanm›flt›r. An-
cak milli bir  bayram›m›z olan "19 May›s
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra-
m›"ndan gençlerimizin % 43’ünün hiç
haberi yoktur. Bu oran›n üniversite ö¤-
rencilerinde % 40’a geriledi¤i, aile orta-
m›nda Almanca konuflmay› tercih eden-
lerde ise %60’› buldu¤u görülmektedir. 

19- Gençlerin bofl vakitlerini de¤er-
lendirme biçimi de art›k kültürel bir de-
¤er haline dönüflmüfltür. Buradaki Türk
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gençlerinin en fazla televizyon seyrede-
rek, film izleyerek, spor yaparak, kitap
okuyarak, seyahat ederek ve internet or-
tam›nda vakit geçirdikleri ankete yans›-
yan sonuç olmufltur.

20- Müzik kültürü ve tercihi kültü-
rel kimli¤i belirleme noktas›nda önemli
bir ölçektir. Berlinli genç Türkler genel
olarak Türk halk müzi¤ini ve Türk pop
müzi¤ini tercih etmekle asl›nda kimlik
konusunda tereddüt etmediklerini gös-
termifllerdir.

21- "Nazar", dini-‹slami bir söylem
gibi durmas›na karfl›n, ondan korunma
pratikleri bize, eski Türklerin kara iye-
lerden korunma pratiklerini k›smen ha-
t›rlat›r mahiyettedir.  Ancak nazar, dini-
‹slami bir kavram ve konu oldu¤u için-
dir ki gençlerin % 40’› bundan dua oku-
yarak korunmay› tercih ettiklerini be-
lirtmifllerdir. Nazarl›k takmay› tercih
edenlerin oran› da yads›namayacak de-
recede yüksektir: %23.

Nazara karfl› dua okumay› tercih
etme oran›n›n bayanlarda % 42’ye, evli
bayanlarda ise % 58’e kadar yükseldi¤i
görülmektedir. Bu oran, kad›nlar›n bu
konudaki ilgi ve hassasiyetini de ortaya
koymakta; ayr›ca mistik duygular›n on-
larda daha yo¤un yafland›¤›n› göster-
mektedir. 

22- Berlin’de yaflayan gençler aç›-
s›ndan en önemli sorun ekonomiktir, ya-
ni iflsizlik ve gelecek kayg›s›d›r. Dil
problemi, ki bu iflsizli¤i tetikler; kültü-
rünü yitirme yani asimile olma problemi
ve e¤itim di¤er önemli problemler olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Sonuç:
Bugün Berlin’de yaflayan Türk nü-

fusu genellikle belirli semtlerde yo¤un-
laflma göstermektedir. Bu yo¤unluk, ak-
raba iliflkileriyle de desteklendi¤inde
oto-kontrol sistemine dönüflebilmekte ve

böylelikle gelene¤in edinimi ve sürdürü-
lebilirli¤i daha kolay sa¤lanmaktad›r.
Ancak, bu tür toplu yaflam (Gettolaflma)
biçimi, annenin bazen Almanca bilme-
mesi ya da anne-baban›n yo¤un ifl haya-
t›nda bulunmas›yla dezavantaja dönüfle-
bilmektedir. Çünkü bu durum, Türk
gençlerinin Almanca ö¤renimini yeterin-
ce sa¤layamamalar›na, dolay›s›yla da
okulda baflar›s›z olmalar›na ve e¤itimle-
rini tamamlayamamalar›na neden ol-
maktad›r. E¤itimlerini yeterince alama-
yan gençlerin Berlin’de ifl bulmalar› zor-
laflmakta; ifl bulamayan baz› gençler psi-
kolojik sorunlar yaflamakta, hatta suça
ve uyuflturucuya yönelebilmektedir. 

Son y›llarda Alman cezaevlerinde
yatan Türk mahkumlar›n say›s›nda göz-
le görülür bir art›fl vard›r ki; bunun en
önemli nedeni iflsizlik, gençlerin Alman
e¤itim sistemine uyum sa¤layamamala-
r› ve ailevi sorunlard›r (fien 1991:42).
Asl›nda e¤itim pek çok sorunun afl›lma-
s›nda en önemli unsurdur. Türk çocukla-
r›n›n ve ailelerinin gayretiyle Alman-
ya’da yaklafl›k 30.000 olan Türk üniver-
site ö¤rencisi say›s› daha da yükselecek
ve bu rakamsal art›fl sorunlar›n azalma-
s›na katk› sa¤layacakt›r.

Türk iflçilerin Almanya’ya ilk gidifl-
lerinde pek çok kiflinin düflündü¤ü ve
konufltu¤u bir konu vard›: Bu giden va-
tandafllar›m›z k›sa bir süre sonra mem-
lekete bol döviz getirecekler ya da  gön-
derecekler; böylece ülkemiz döviz darbo-
¤azlar›n› az hasarla atlatabilecekti (Gö-
zayd›n 1991:155). Bu düflünce ilk za-
manlar belki gerçekleflmifltir. Ancak bu-
gün Almanya Türkleri, özellikle de genç
Türkler h›zla Alman vatandafll›¤›na geç-
mekte, yat›r›mlar›n› art›k Almanya’da
yapmakta ve orada kazand›klar›n› orada
harcamaktad›rlar. Dedelerinin ya da ba-
balar›n bol para kazan›p, yurda daha
fazla döviz gönderme ad›na en kötü flart-

Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 68

http://www.millifolklor.com 107



larda yaflamay› tercih etmelerine karfl›n;
gençler daha rahat ortamda yaflamay›,
çal›flmay› ve para harcamay› istemekte-
dirler. Yine bu gençler "geleneksel kültü-
rel kimli¤in yeniden üretimi sürecinde
yaflad›klar› toplumun bask›n de¤erlerin-
den de etkilenerek (Küçükcan 2004:2)"
farkl› düflünce ve davran›fl biçimleri ge-
lifltirebilmektedirler. Almanya’da yasa-
lar gere¤i uyuflturucu kullan›m› serbest-
tir; cinsellik alg›lamas› Türk milletinin
geleneksel de¤erlerine z›tt›r. Dolay›s›yla
uyuflturucu illetiyle ve cinsellikle tan›fl-
ma yafl›n›n küçüklü¤ü oradaki genç
Türkler için de geçerli olabilmektedir.
Hatta do¤all›k d›fl› davran›fl biçimi olan
homoseksüel iliflkilerin; gay ve lezbiyen-
lerin, hatta bizim toplumumuzun red-
detti¤i birtak›m de¤erlerin orada çok da-
ha normal fleylermifl gibi alg›lanmas› ve
hayat›n içine sokulmas›; bu olumsuzluk-
lar› bizim insanlar›m›zla da bazen karfl›
karfl›ya getirebilmektedir. Bu nedenle
iki kültür aras›nda kalan gençlerimizin
kiflilik bozuklu¤u yaflamamalar›, kendi
kültürlerine s›rt çevirmemeleri ve her
iki toplum için de faydal› bireyler olabil-
meleri için, önce ana dilleri olan Türk-
çe’yi iyi ö¤renmeleri ve edinmeleri, daha
sonra da Türk milletine ait temel kültü-
rel de¤erleri sa¤lam almalar› gerekmek-
tedir. 

Aile ve cevre flartlar› kültürel kim-
li¤in oluflumu ve aktar›m›nda birinci de-
recede önemlidir. Kültürel de¤erlerin
genç kuflaklara aktar›m›nda ailede ko-
nuflulan dil, yani anadil çok önemli bir
faktördür. Çünkü bu de¤erlerin yeni
nesle aktar›m› dil arac›l›¤› ile, sosyal et-
kileflim ortam›nda gerçekleflmektedir.
‹nsanlar özellikle çocukluk devresinde
içinde bulundu¤u kültürel uyar›c›larla
sürekli etkileflim halindedir. Bu uyar›c›-
lar evin kurallar› olabilir, yemek al›fl-
kanl›klar› olabilir, giyim-kuflam al›flkan-

l›klar› olabilir. Çocuklar bu sosyal etkile-
flimlerle kendi kültürel de¤erlerini de
ö¤renecekler ve o ailenin, hatta o toplu-
mun bir üyesi oldu¤unu hissedeceklerdir
(Yaz›c› 2003:48). Anadili e¤itiminin sa¤-
lam verilmedi¤i çocuklarda, ileride kifli-
lik bozukluklar› görülebilece¤i gibi; ken-
di toplumunun de¤er yarg›lar›na s›rt
dönme, gelene¤i edinememe, yaflad›¤›
topluma ayak uyduramama gibi sorun-
lar da bazen yaflanabilmektedir. Evinde
daha çok Almanca konuflulan ya da Al-
manca konuflmay› tercih eden gençlerde
gelene¤i tan›ma ve edinme aç›s›ndan
oranlar›n daha düflük ç›kmas›n›n bir ne-
deni de budur. Gençler kendi milletinin
diline uzaklaflt›kça kültüründen de ha-
bersiz olabilmektedir. 

Bunun bilincinde olan yeni kuflak
Türk gençleri Türklere ait çeflitli sosyal
mekanlarda Türk toplumunun de¤erle-
rini edinirken, bir taraftan da Avrupa
toplumunun de¤erlerini benimsemekte-
dir. Bu süreç iki dili mükemmel kulla-
nan, hem anavatanlar›na hem de yafla-
d›klar› ülkeye ba¤l›, iki vatanl›, iki kim-
likli bir kuflak oluflturmaktad›r (Taflde-
len 2002:125). 

Sosyolog A. Bentheim ise, sosyal
problemlerin büyümesi ile Türklerin ge-
leneklerine ba¤l›l›klar› aras›nda bir ilgi
kuruyor ve gençlerin iki kültür aras›nda
s›k›fl›p kald›klar›nda, dedelerinin net
çizgileri olan geleneksel dünya görüflle-
rine kendilerini yak›n hissettiklerini be-
lirtiyor (2000: 35). Bu da elbette bu
gençlerin temel kültür de¤erlerini iyi
edindiklerini ve zorluklarla karfl›laflt›k-
lar›nda bir liman gibi bu de¤erlere s›¤›n-
d›klar›n› gösterir ki; dünyan›n her ye-
rinde ciddi problemlerle karfl›laflan ya
da kültürel çat›flma yaflayan insanlar
kendi kimli¤ine, kültürüne, o kültürün
temsilcisi olan di¤er bireylere yak›nlafl-
mak ister. 
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Almanya’daki Türk gençlerinin as-
l›nda kendi kültürel de¤erlerine, inanç-
lar›na, kimliklerine sahip ç›kmas› Al-
man devleti ve vatandafllar› için de
olumlu olacakt›r. Almanlar, Türklerin
asimile olmas›n›, kültürsüz ve kimliksiz
kalmalar›n› de¤il; onlar›n kendi dilleriy-
le, kültürleriyle, inançsal de¤erleriyle
dimdik ayakta durmalar›n› teflvik; bu-
nun sa¤lanmas› için gerekli kolayl›klar›
da temin etmelidir.  Çünkü, Türkler
bundan sonra din de¤ifltirip H›ristiyan,
›rk de¤ifltirip Alman olacak de¤illerdir.
Olsa olsa kendi kültüründen kopar›lm›fl,
Alman patentine uydurulmufl, asimile
olmufl, kimliksiz, kifliliksiz, yozlaflm›fl,
bafl›bofl insanlar elde edebilir ki; bu in-
sanlar›n legal olmayan davran›fl sergile-
mesi, anarflik olaylara giriflmesi, çevre-
sini rahats›z etmesi, k›saca suç ifllemesi
ihtimali oldukça yüksektir. Bundan da
en fazla olumsuz etkilenecek olan Alman
toplumu ve devletidir. 

Sonuç olarak, gençlerin onaylay›p
onaylamad›klar› fikri al›nmadan; daha
çok gelene¤i tan›y›p tan›mad›klar›n› tes-
pite yönelik bu çal›flma sonunda, dini ve
kültürel aidiyetlerin çözülmedi¤i, yar›m
as›r sonunda Berlin ba¤lam›nda Alman-
ya Türk Toplumu’nun, Türkiye’deki soy-
dafllar›yla pek çok fleyi paylafl›m nokta-
s›nda paralellik gösterdi¤ini, Türk genç-
lerin Almanya’y› her fleyden önce yeni
vatanlar› (neue Heimat) olarak gördük-
lerini; ancak vatandafll›klar›n› Türk
kimli¤ini ve geleneksel de¤erlerini yitir-
meden sürdürmek istediklerini gördük.
Bu konuda bizlere de çok büyük görevler

düflmektedir: Geçmiflte bu insanlar›m›-
z›n e¤itim ve entegrasyon sorunlar›n›,
birtak›m beklentilerini, dini ihtiyaçlar›-
n› düflünmeden; daha çok onlar›n getire-
cekleri dövizlerle ilgilendik. Belli bir bi-
linçlendirme politikas› programl› olarak
yürütülmedi¤inden, belki de bugünkü
nesiller paralar›n› bulunduklar› ülkeye
yat›rmakta, ülkemiz ekonomisine daha
az fayda sa¤lamaktad›rlar. Baz› afl›r›
ak›mlar›n geliflmesinde, bir bafl›bofllu-
¤un görülmesinde ve kimi de¤erlerin yi-
tirilmesinde bu insanlar›n ihmal edilme-
si ve onlara gerekli ilginin gösterilme-
mesi yatmaktad›r. 
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