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ALMANYA' DAKi TURKLERiN KULTUREL KiMLiGi

Onur Bilge KULA •

Kiiltiir "oz" ile "yabancz" diye adlandmlan bQ.$anm ve birikimlerin
bire~iminin katkzszyla olU§turulan bir:imlendirme siireci ve edimidir. Bu
yaklQ.$zmla kiiltiir, "yerel" ve "evrenselin" bir araya gelmesi ve yeni ir:erik
ve bir:im kazanmasznm anlatzmzdzr. Almanya'daki Turk toplulugu, kiiltiirel
kimligini "r:ok etmenli, r:ok katmanlz ve r:ok yonelimli" bir ortamda
geli~tirmektedir. (:ok kiiltiirliiliik ve yabanczlzk, dz~la(n)ma ve insanczl
amar:la biitiinle~me r:abalan, kiiltiirel kimlik geli~im siirecine e~lik
etmektedir.
Bireysel ve toplumsal kimlik, birlikte ya~amz ko~ullayan soz konusu
etmenlerin etkisiyle belirginle~mektedir. Dz~lanmanzn yam szra, biitiinle~me
ve farklzlzgz koruma egilimi de kiiltiirel kimligin ozsel nitelikleri araszndadzr.
Bu nedenle, e~it haklzlzk ve katzlzm olanaklarz temelinde "bagdQ.$zmcz" bir
bilincin olu~umunu ozendiren toplumsal ortamzn olu~turulmasz ve iki tarafin
da boyle bir bilincin gerektirdigi yQ.$am tarzz ir:erisinde olmasz onemlidir.
(:ok- kiiltiirlii yQ.$am ortamlarznda kiiltiirel kimligin insanczl geli~imi,
biiyiik olr:iide katzlanlarzn "oz" diye algzladzklan "ulusal kokeni, dini ya da
mezhebi" ululamaktan kapnmalarzyla olanaklzdzr. Bu kapsamda "etno
santrik" anlayz~ ve davram§lardan uzak durulmasz, barz~pl ve insanczl
birlikteligin giivencelerinden biridir. Soz konusu insanczl birlikteligi
ozendirmek amaczyla, Alman yonetimince r:ifte yurttQ.$lzk ve aynmczlzgz
onleme gibi yasal diizenlemeler yapzlmalz ve uygulamaya konulmalzdzr.
Tiirkler de bu dogrultuda davranmalzdzr.

* Prof. Dr., Hacettepe Universitesi Edebiyat Faktiltesi
•• For the summary in English, see the end page of the article.
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Almanya 'da artzk iyice kalzczla~an Turk toplulugu, kendi irinde
toplumsal ve egitsel bir ayn~ma gerirmekte; bu durum, kulturel kimlige de
dolayszz olarak yanszmaktadzr. Bunun yam szra, bilim ve sanat etkinliklerine
katzlzm artmakta, da~ansel boyut giderek belirginle~mektedir. Soz konusu
geli~meler z~zgznda Turkler "kulturel bir azznlzk" degil, Alman toplumunun
aynlmaz bir parrasz durumuna donu§mektedir. AlmanZar ve Turkler bu
gerrekleri ve demokratik toplum duzenin gereklerini gozeterek "ortak bir
ya~am tasanmz" geli~tirmeli;
kulturel siyasal ve toplumsal ya~amda
etkinle~tirme lidir.
Kiiltiir

Almanya'daki Ttirklerin ktilttirel kimligi ile ilgili tartl~mada genellikle
gerek Alman toplumunun baz1 kesimlerince, gerekse baz1 Ttirk
kurulu~lannca oz ve yabanc1 ktilttir kavramlanndan soz edilmekte; oz
ktilttirtin d1~ etkilere kar~1 korunmas1 gerektigi belirtilmektedir. Bu
baglamda 'oz' ve 'yabanc1' kavramlann deginmek ka~mllmazla~maktad1r.
Ktilttir, bir baklma bi~imlendirme, yeniden bi~imlendirme, yabanc1
i~eriklerini, deneyimleri, tiretimleri ahmlayarak, oz i~erikleri
olu~turma stirecidir; bu yontiyle 'eski' ile 'yeni'nin, 'oz' ile 'yabanc1'nm bir
bire~imidir.
Ktilttir, toplumsal bir ortamda etkile~en insanlarca
bi~imlendirilen tarihsel bir ger~ekliktir. insamn her etkinligi ya da edi~i,
ktilttirel ger~ekligin bir ogesidir ve toplumsal ko~ullann degi~tirilmesini,
ki~isel ilerlemeyi, yoreselin d1~a vurumunu ve evrenselin en onemli
gostergesi olan insanc11la~may1 erekler. Bu gtine degin tiretilmi~ degerler ya
da degersizlikler, toplumsal kazammlar, ya~ama, tiretme ve bOlti~me
1
bi~imleri de ktilttirti olu~turan ya da renklendiren etmendir • Bu yakla~1m
geregi, her ktilttirel geli~me ba~hca iki kaynaktan beslenir: oz ve yabanc1.
Her ktilttirel tirtinde degi~ik yogunlukta bu iki oge, diyesi, oz ve yabanc1 bir
araya gelir, etkile~ir; birbirini bi~imlendir ve birbirine donti~tir.
dti~tince

Btiytik
istencini

dti~tintir

ve ozan Yunus Emre bu

kar~1hk11 etkile~me

ve

donti~me

'Beri gel ban~alzm
Yad isen bile§elim'

dizeleriyle anlahr. Boylece ban~ma ve bile~me ozti ve yabanc1y1 bir araya
getirerek, onlardan yeni nitelikler olu~turma etkinligi olarak kavran1r. 2
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Bu saptama, aym zamanda insanm degi~ebilecegi ve degi~tirtebilecegi
varsaymnna dayamr. Maddi zenginlik, ktilttirtin 'dt~ varolu~ bi<;:imini'
gosterir; bir toplumun ktilttirtintin 'i<r' ya da 'i<;:eriksel varolu~ bi<;:imi', o
toplumda ya~ayan bireylerin, insancil dolayiSiyla da evrensel bilincinin ve
eylem yeterliliginin, diyesi, oz ger<;:ekle~tiriminin dtizeyinde kendisini
gosterir. Bu nedenle hi<;:bir birey, ktime ya da toplum, kapllanm 'yabanet'ya
kapatarak, 'yabanct'yt dt~layarak geli~emez; bu olgu, salt dti~tinsel ktilttir
degerleri i<;:in degil, genel anlamda 'ilerleme' i<;:in de ge<;:erlidir.
insamn bili~sel-dti~tinsel geli~imi, somut ve soyut ktilttir varhklanm ya
da degerlerini edinebilme, toplumsal ufkunu geni~letme ugra~ISinda,
ktilttirel <;:e~itlilikten yararlanabilme olanaklanyla ilintidir. Tek tek insanlar
ya~am durumlanm irdeleme ve istemlerini ortaya koyma suretiyle ve
toplumsal-siyasal karar alma stire<;:lerine etken kauhm yoluyla 'ozerk
bireylere' donti~ebilirler. 3

Kiiltiirel Kimlik

Kimlik olu~umunda onemli bir etmen ozde~le~imdir. Ozde~le~im, ortak
tarihsel birlikteligi ve ulusal kokeni, dini ve dili one <;:tkaran aidiyet ktimesi
ile daha <;:ok gtincel gereksinmelere gonderme yapan referans ktimesinin
etkisiyle bi<;:imlenir.
<;ok-ktilttirlti4 go<;:menlik ortanunda kimlik olu~turan Ttirk gen<;:leri
ya~am oyktilerinde onemli bir donem olu~turan ergenlik donemlerini
Aimanya'da ge<;:irmektedirler. Bu onemli bir olaydtr; <;:tinkti, ergenlik
doneminde ozde~le~im gereksinmesi iyice yogunla~tr; bu donemde ge<;:mi~
ile gelecek baglantlsi irdelertir; oz dti~tintim yogunla~tr; kar~Ila~tirma yapma
egilimi artar; kimligin <;:ocukluk doneminde edinilen baz1 ogeleri ytkihr;
yeniden kurulur; geni~letilir. Yeni ozde~lik ya da kimlik alanlan yarahhr;
yeni davrant~ bi<;:imleri denenir. Bu durum, Ttirk go<;:men gen<;:lerin ktilttirel
kimliginin tarti~Ilmasmda onemli bir etmendir; <;:tinkti, gen<;:ler, aile, akraba,
tamdik ve ulusal aidiyet <;:evresinin dt~ma <;:tkarak; sokak, okul ve arkada~
<;:evresi yoluyla birtakim kurum ve kurulu~a katihr ve boylece 'bir dt~ kimlik'
edinme olanagt bulur. 5
Gen<;:ler, 'bernik' geli~imi stirecinde bir<;:ok zorlukla kar~Ila~rrlar; <;:tinkti,
bireysel ve toplumsal ereklerini, ge<;:mi~i, ~imdiyi ve gelecegi gozeterek
olu~turmaya <;:ah~Irlar. Benlik tilktileri ile i<;:inde bulunduklan ger<;:eklik <;:ogu
kez uyu~maz; oz imge ile yabanct imgenin uyu~mazhg1, dti~ kmkhklan, ya
da yabanctla~ma gibi duygulann ya~anmasma yol a<;:abilir. Kimlik, belli bir
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zaman diliminde, diyesi, ya~amlan anlarda ve belli bir mekanda, diyesi, aradUnya, go~menlik ya da azmhk konumu olarak nitelendirilen ~ok katmanh,
~ok etmenli, la.sacas1 ~ok kiiltUrlU ortamda ~ok saytda ba~ka kimliklerle
etkile~im i~erisinde bi~imlenir.

TUrk gen~leri, boyle bir ortamda sUreklilik ve tutarhhk ozellikleri ta~tyan
bir kimlik olu~tururken, 'fiziksel kimlikleri' diye adlandmlan dt~
goriinUmleri, yasal kimlikleri, (Yabancllar ya da ~imdilerde Yurtta~hk
Yasas1) kokenlerini a~1ga vuran ve peki~tiren 'ulusal ya da etnik kimlikleri'
ve i~inde bulunduklan toplumsal-siyasal ya~am ko~ullannca belirlenen
'toplumsal kimlikleri' nedeniyle, Alman ~ogunluk toplumunca ~ogu kez
dogru anla~llamaz, on yarg1 ve d1~lanma egilimleri ile kar~1 kar~1ya kahrlar. 6
Boyle aymc1 ko~ullar baglarmnda 'ben' ya da 'biz' ve 'oteki' aymnn
temelinde ki~isel ve kUltUrel kimligini olu~turmak durumunda olan TUrkler
ve ozellikle gen~ler, zaman zaman ozgUnlUklerini, diyesi, din ve ulusal
kokenlerini a~m vurgulama egilimi gosterirler.
Ozgiinliik-Ba~kahk ve Kimlik Olu~umu

OzgUnlUk, farkhhgm dolaylSlyla da tekilligin vurgulanmas1 ile anlatlhr.
hem birey olarak kabul gormek isterler, hem de ait olduklan TUrk
toplulugun 'obUrlerince' degerli bulunmasm1, toplumsal bala.mdan
tanmmasm1 ve onay gormesini arzular. Bu tutum, onlann 'ozsayg1'
gereksinmesinin bir par~astdlr. Soz konusu ozsayg1 gereksinmesi, i~erisinde
ya~amlan Alman ~ogunluk~a, diyesi, 'obUrlerince' onlara kar~1 gosterilmesi
beklenen 'd1~ sayg1' ile ~ogu kez ortii~emez. Ozsaygmm ve d1~ saygmm, ya
da oz imge ile d1~ imgenin ortU~memesi, gen~lerin benlik anlay1~lanm ve
aidiyet duygulanm zedeler; ~UnkU, ~ogu gen~, oz tekilligi ve ait oldugu
ulusal kUmenin kiiltiirel ozgUnlUgUnUn sUrekliligi konusunda ku~ku, endi~e
ve korku gibi duygulara kap1labilir 7 . Bu durumu dogal saymak gerekir;
~UnkU, kimlik bir yandan oz ve obUrii arasmda bir farkllla~ma, obUr yandan
'oz' ile 'obUrii' arasmdaki ozde~le~me etkinliklerine dayan1r. Kimligin bu
boyutu TUrk gen~lerinin kiiltiirel kimlik olu~turma sUrecinin zorluklanm ve
kolayhklanm da gosterir; ~Unku: kimlik olu~um sUreci bir yonUyle birlik,
bUtiinle~me
ve degi~mezlik, obUr yonUyle ~e~itlilik, farkhhk ve
degi~ebilirlik, ya da degi~im zorunlulugunu i·;erir. Boylece kimlik olu~umu,
benzemezlikleri ve kar~tthklan i~eren bir degerlendirme etkinligine
donU~Ur; gen~ gereksinmeleri, ozlemleri, ile dl~ ~evrenin beklentilerini
uyumlula~tlrma ~ah~masma girer. Fakat gen~, kar~1 kar~1ya kaldtgt dt~
Gen~ler,
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etkilerin tiimiinii edinmez; baztlanm aylklar, anhk se~imlerle bir anlamda,
bir 'doga~lama' dizgesi geli~tirir; bu yeniliklere yol a~an onemli bir
etmendir. <;ogu Tiirk gen~lerce olu~turulan bu doga~lama dizgesini, 'hip hop
kiiltiirii' olarak adlandiran ara~ttrmalar vard1r 8 •
Doga~lama dizgesi yoluyla d1~ etkileri ay1klama ~abas1, gereksinmeler ve
ozlemler ile dayattlanlan uyumlula~tlrma yonelimleri, 'uzla~lffi tutumu'
olu~turmay1 ozendir. Uzla~1m tutumu, birlikte ya~am ve ortak kiiltiirel
kimlik a~lSlndan onemli bir a~amadrr; ~iinkii, bu tutum tart1~ma, anlama ve
anlamland1rma gibi etkinlikleri birliginde getirir.

Kimlik kavrarmnm ta~IYlCl ogesi olan 'ben', kendisini eylemiyle
oziinii i~inden ~Ik:arrr, kalici dti~tince ve nesnelere
donii~ttiriir. 'Ben' ba~kalanmn yarattmlanna oz yaratimim katar ve ~evreyi,
'insan dtinyasma' donti~ttiren bir oge olur. Boylece 'ben' degi~tirici
etkinliklerde, yarattmlarda 'yabanci' ile bulu~ur; yabancl da oztinti bulur. bz,
yabanc1ya; 'yabanCl' da oze donti~iir; kar~Illkl1 bu donti~timden yeni ktilttirel
nitelikler dogar 9 • bz ile yabanc1 arasmdaki bu diyalektik ili~ki 10, ktilttirel
kimligin belirginle~tirilmesinde belirleyicidir. bz, vazge~ilmezligine kar~m,
'yabanCl' ile kar~Ila~tmldiginda, ~ogu kez daha dar bir etki ve belirleme
alanma sahiptir. Bu nedenle, 'oz'ti mutlakla~tlnci yakla~Imlardan ka~mmak,
kiiltiir-bilimsel bak:Imindan daha tutarhdrr; ~tinkii, 'oz'ti iiretmek i~in
'yabanCl'YI edinmek ka~mllmazdir. Bu nedenle 'yabanc1'yi di~lamak ile bir
bak:Ima 'oz'ti daha dogrusu 'yeni'yi yaratmay1 olanaksiZla~ttrmak e~
anlamhd1r. Oz ile yabanc1 arasmdaki dengeli etkile~im, kiilttirel geli~imin
siirekliliginin onemli bir gtivencesidir.
olu~turur, degi~tirir,

Bu nedenle Almanya'daki Tiirk toplulugunun 'oz' diye nitelendirdigi
'ulusah'
a~m
onemseme
egilimi,
mesafeli
bir
yakla~Imla
degerlendirilmelidir.
Toplum ve birey etkile~imi baglarmnda, toplumsalla~ma ve bireyle~me
etkinligi de soz konusu olur. Toplumsalla~ma, yonetim ve iiretim tarzmm
belirleyici etkisi altmda bireyin toplumsal tarihsel birikimi edinerek,
toplumun bir ogesi, bir par~asl olma stirecini; bireyle~me ise tek tek iiyelerin
yukanda betimlenen baglamda ozgtin kimliklerini ve ki~iliklerini olu~turma
ugra~m1 ve siirecini, bu stirecin sonucunu anlattr. Bu anlamda birbirini
kar~Ihkl1 ko~ullayan
ve belirleyen toplumsalla~ma ve bireyle~me
siire~lerinin boyutu, bireylerin oz ve toplumsal bilin~lerini ve aym zamanda
oz ger~ekle~tirim olanaklanm belirler.
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Turk toplulugu a~lSlnda toplumsalla~ma ve bireyle~me kavramlan
irdelenirken, ozellikle ikinci ve ti~tincti ku~agm bu iki olu~umu da
Almanya'da ki ~ok-ktilttirlti ortamda geli~tirdigi unutulmamahdu.
Bir toplumun demokratik erginliginin dtizeyi, bir balama o toplumun
bireylere ve toplumsal ~1kar ktimelerine saglad1g1 ozger~ekle~tirim
olanaklanyla ol~tilebilir.
Bu nedenle, dengeli bir ktilttir geli~imi, bireysel ve toplumsal geli~im
belli Ol~tilerde ortti~mesi, ya da en azmdan birbirini
di~lamamas1 ile olas1 olur. Bir birey ya da bir ktilttirel topluluk,
bireyselle~mesi ve ozgtirle~mesi a~1smdan ihmal edilir, d1~lamr, ya da tek
yanh olarak ~ogunlugun kendisi i~in ongordtigti kahba sokulmaya
zorlan1rsa, o birey ya da toplulugun ktilttirel geli~imi zorla~1r. Kant, 'Ebedi
Ban~· (Zum Ewigen Freiden) adh tinlti irdelemesinde, gtincel soylemle bir
toplumun demokratiklik dtizeyinin gostergesi olarak, o toplumun bireylerine
sagladtgi 'ozgiirltigtin' dtizeyini gortir. Kant, amlan yap1tmda 'hukuksal
ozgtirltik' kavrannm a~1mlarken, ozgtirltigti 'bireyin birlikte belirlemedigi d1~
yasalara uymama yetkisi' olarak tammlar. Kant'm bu ozgtirltik tamnnna
gore, Ttirk toplulugunun 'yasal kimligini' belirleyen 'Yabanc1lar Yasas1'nm
olu~umunda Ttirklerin birlikte belirlemesi soz konusu degildir. Bu nedenle,
Almanya'daki Ttirkler, bir anlamda ozgtirltikstizltik' ortannnda ya~amasalar
bile, ozgtirltik onlar i~in yakmla~Ilan bir ideal-olarak kalmaktadu. 11
stire~lerinin

Kiiltiirel Kimlik Olu~umunda 'Ulusal 'm i~Ievi
Ktilttirel kimligin olu~masmda 'ulusal'm a~1k bi~imde vurgulanmas1 ve
etkisi, hele Alman ~ogunluk toplumu i~erisinde d1~lanma ve aynmcllikla
kar~1 kar~1ya bulundugunu dti~tinen Ttirkler baglammda yadsmamaz.
'Ulusal', etnik kokeni ve ait olundugu dti~tintilen ktilttirtin obtir ulusal
boyutlanm da i~erir. Yukar1da da ipu~lan ortaya konuldugu gibi, herhangi
bir ktilttirde 'ulusal'1 belirlemek genellikle zordur; ~tinkti, ~ogu kez ktilttirler
arasmdaki farklar, 1rksal ozelliklerden ~ok toplumlann tarihinden,
cografyasmdan, ve birlikte ya~antllanan ortak deneyim birikiminden, diyesi,
ya~ama, iiretme ve bOlti~me tarzmdan koklenir. 12 Ulusal, ilk bakl~ta dil,
i~inde ya~an1lan cografyanm belirledigi gelenek ve gorenek gibi etmenlerde
somutla~1r. Bunun yam Sira, ktireselle~me, i~ go~ti, ~e~itli kar~1hkl1 ili~kiler
gibi olu~umlar, ktilttirlerin ozgtinltiklerini, farklthklanm da etkilemekte,
onlan benze~tirmektedir.
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Fakat bu benze~tirici geli~melere kar~m, 'ulusal'a vurgu yapan egilimler
surekli gozlenir. Bu ulusalCI vurgu, c;ogu kez 'ulusal' ile baglantllandmlan
guzel ve degerli diye nitelendirilen duygulann genellikle siyaset tarafmdan
arac;salla~tumasma da ortam haztrlar. Nitekim, Almanya Turk Toplulugu
adh kurulu~, Turklerin tutucu baz1 Alman siyasal partilerince 'sec;im
malzemesi' yapllarak, siyasal amac;lar ugruna arac;salla~tmlmalanndan
yakmmaktadtr
(09.07.1998
tarihli
basm
bildirisi).
Ulusahn
arac;salla~tullmast amac;stz degildir. <;ogu kez toplumsal olumsuzluklann
sorgulanmamastm saglamaya ve boylece toplumu yenile~meden ah
koymaya yoneliktir. Norbert Elias'm 'ulusal(c1) du~uncenin degi~mekte olam
degil de degi~meyeni, istenc;sel olarak degi~mez' diye nitelendirileni one
cytkardtgi yonundeki uyarlSl da bu baglamda degerlendirilmelidir. 13 Nitekim,
ktilttirel geli~im surecinde etnik ozellikler bir ba~ma belirleyici
olamadtgmdan, bir ktilturtin belli ba~h ogeleri 0 ktilttirtin buttin uyelerinde,
ta~Iytcllannda aym olcyude gortilmez.
Kulturlerin yam ma, bireyler arasmdaki ktilttirel farklthklar da
bic;imlerine' baglanabilir. Bunun yam s1ra birc;ok uluslar
aras1 kurulu~, 'ulusahn' da birlikte belirledigi ktilturel ozgunltiklerin ozenle
korunmas1 konusunda uyanc1 c;alt~malar yapmaktadtr. Uygar toplumlar,
hele Almanya gibi i~ goc;u alan toplumlann onemli bir bolumu, ktilturel
ozgunltikleri, c;e~itliligin, c;ok -sec;enekliligin, dolaylSlyla da bir anlamda
demokratik c;ogulculugun ozendiricisi olarak gorme egilimindedir. 'Ulusal'a
a~m vurgu yapmak suretiyle, bu egilime kararh bir bic;imde kar~1 c;tkan
toplilmsal siyasal guc;lerin varhg1 da bir gerc;ektir. Bunun yam stra, Turk
toplulugunun da 'ulusal'1, ornegin ulusal ya da etnik kokenin kimlik
olu~turumundaki i~levini abartmaktan, hatta saltla~tlrmaktan sakmmas1
gerekmektedir; c;unku, tarih insanhga ktilttirel kimligin ulusal boyutunun
saltla~tmlmasmm gerilimleri hatta c;atl~malan ozendirebilecegini gosteren
orneklerle doludur.
'ogrenilmi~ davram~

Bu durum, salt Turkler ic;in degil, hatta bunlardan daha fazla, Almanlar
ic;in gec;erlidir. Son donemde Almanya'daki baz1 tutucu siyasal partiler
ic;erisinde yer alan kumelerce gundeme getirilen 'Leitkultur', 'yonlendirici
ktilttir' onermesi, bu baglamda degerlendirilmelidir. Alman c;ogunluk
toplumunun bir kesiminin, ya da baz1 siyasal partilerin, yonlendirici kultur
bic;imindeki soylemlerle ulusal vurguyu, siyasal anlamda arac;salla~tlrma
egilimi 14 , Alman toplumunun baz1 kesimlerinde kac;mllmaz bic;imde
'tisttinliik savt'mn ortaya c;tkmasma yol ac;maktadtr.
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Usttinltik savlan, kUltUrel etkile~imi ve biittinle~meyi
etnosantrik tutumlan ozendirebilmektedir; ooylece de
omegin TUrk toplulugunca ktiltUrel duyarhhklann korunmas1, hatta a~m
abartllmasma yol a<_;maktad1r.
Bu

tUr

zorla~tlrmakta;

Nitekim CDU/CSU i<;erisinde yer alan bir kUme tarafmdan ortaya atllan
'yonlendirici kUltUr' kavram1 bu baglamda TUrk ve Alman kurulu~lannca
yogun bi<_;imde ele~tirilmektedir. Bu kurulu~lar, dogru bir yakla~1mla
'yonlendirici kiiltUr savm1' etnosantrik yakla~1mm bir d1~a vurumu olarak
algllamakta; bu tutumu, TUrk toplulugunun kiiltUrel ozgUnlUgUnU yok sayma
ve onu Alman <_;ogunluk kUltUrtine bagmlllla~tlrma giri~imi olarak
algllamaktad1r. Aynca, bu yonlendirici ktiltUr anlay1~1m ortaya atan siyasal
<_;evreler, kibirlilik, dl~lay1c1hk ve kiireselle~meyi gozetmemekle
su<_;lanmaktad1r. 15
Bunun yam sua, lrk<_;1hg1 ve Y abanc1 DU~manhgm1 Gozleme
Merkezi'nce, CDU/CSU'nun yabancllann Alman yurtta~hgma ge<_;mesini
kolayla~tlran dUzenlemelere ve '<;ifte yurtta~hg1' kar~1 yUrtittUgti etkinliklerle
'yabanc1 dU~manhg1m ve aynmc1hg1' ozendirdigi de belirtilmektedir.
(lnformationen Nr. 14, 2000).
Almanya TUrk Toplulugu (TUrkische Gemeinschaft in Deutschland)
yabanc1 dU~manhgmm, uk<_;1 ~iddet egilinllerinin ve aynmc1hgm
onlenebilmesi i<_;in, Alman hUkUmetinin koalisyon protokolUnde belirttigi
'Aynmc1hg1 Onleme Yasas1'nm bir an once <_;1kart1lmasm1 talep etmektedir
(Presse Erklarung 12.05.2000).
TUrklerin Alman toplumuyla biitUnle~me yetenegi konusunda yUrtitiilen
da bu baglamda degerlendirmeye ahnabilir. TUrklerin, 'bUtUnle~me
yetenekli, bUttinle~me yeteneksiz' diye obeklendirilmesi ya da 'kUltUr ~oku'
ya~adlklan ve 'kiiltUrel <_;atl~ma' i<_;erisinde bulunduklan ve Alman kent
kUltUrti ortam1nda ba~anh olamayacaklan gibi savlar 16 da bu tiir etnosantrik
tutumlann bir tUrevi olarak degerlendirilebilir. Yine, sayllan <_;ok az da olsa
yabanc1 dU~man1 hatta 1rk<_;1 eylemciler bu tUr soylenllerden cesaret
alabilmekte ve boylece insancll ve ban~91l birlikteligi tahrip edebilmektedir.
Kald1 ki, bilim adma yapllan bu ttir savlar, ger<;egi yans1tmaktan da uzaktlr.
tart1~ma

c;ok-kiiltUrlU ortamda ger<_;ekle~en kiiltiirel kinllik, 9ok saytda kaynaktan
beslenmektedir. Anavatandaki gUncel olaylardan da gortiliir bi<_;imde
etkilenen Almanya'daki TUrk go9men i~9i ktilttirti, ba~ta Tiirk ve Alman
kiiltiir birikimi olmak Uzere, 9e~itli ulusal ktiltUr birikimlerinin etkile~imi
sonucu 'bagda~tlrmact' boyutu giderek belirginle~en 'yeni bir ktiltUr' olma
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yalundadtr. <;ak-katmanh ve 9ak-etmenli bir artamda geli~en bu yeni kiiltUr,
9agu ara~tlrmacllarca 9ak-kiilttirlU artamm bir UrtinU alan 'ara-kiiltiir' alarak
da tammlanmaktadtr 17 • Ara-kiilttir (enterkUlttir) kavram1, bir9ak kUlttirtin
birlikteliginin ve etkile~imin bir tUrevini anlatmast baktmmdan, 'azmhk
kiiltUrti'nU de i9ermektedir. Aynca, ara-kiilttir, bagda~ttrmact boyutu da
i9ermektedir. Bu yeni kiiltUrtin 'degerler dizgesi', TUrk go9men i~9i
taplulugunun kiiltUrel birikiminin ve i9inde bulundugu ortamm etkisi altmda
ve Ttirklerin ozgUn gereksinmeleri dogrultusunda bi9imlenmektedir.
<;ak-kiiltUrlU artamda ya~ayan TUrklerin ktilttirel kimlik anlayt~lan ve
duyarhhklan da soz kanusu ara-kiiltUrtin etkisiyle ya da en azmdan a
dagrultuda alu~maktadtr 18 • Bu baglamda ikinci, ozellik de U9UncU ku~ak
TUrk gen9lerinin olu~turduklan ve i9erisinde ulusal kokUn ve kUresel
etkilerin belirgin aldugu alt-kiilttirler de, yeni ya da TUrkler baglam1nda
gtincel deyimle, 'diyasporik' artama uygun alarak 9ozUmlenebilir.
Ozellikle ii9iincii ku~ak TUrk gen9lerinin ktiltUrel kimlik alu~umu siireci,
'9ak-katmanh, 90k-etmenli ve 9ak-yonlU' diyasporik ya~am alanlannda
ger9ekle~mektedir. Bir omek olarak bu kUlttirel kimlik anlayt~tmn dt~a
vuruldugu alanlardan biri alan 'miizik' alanma baktldtgmda, bu gen9lerin en
azmdan 'iki yonlU' kimliklerini 'arabesk ve rap' miizik ttirleriyle anlattlklan
gortiliir. Soz kanusu 'iki-yonlU kimlik', ba~hca iki kaynagm Tiirkiye'den ve
kUresel ktiltiir ogelerini de i9eren Almanya'dan beslenen 'iki-yonlii' bir bilin9
durumunun iirtiniidiir. Arabesk, anayurda duyulan ozlemi ve duygusal
baghhgt; rap ise, Alman taplumunda deneyimlenen kurumsal ve yasal
aynmcthgt, toplumsal dt~lanmayt ve ktiresel etkilenimleri anlatmak i9in
kullanthr.

KUitiirel Kimligin Ba~hca Geli~im A~amalan:
a.) Geri Donii~ Ozlemiyle Ya~anllan Go9menlik Donemi
Tiirk go9men toplulugu ozellikle 1980'1i ytllara degin, anayurdu
yal a9an 'geri donii~' ozlemiyle ya~adt. Bir giin mutlaka
'geri donmek' istiyardu; bu nedenle i~go9U degmeliydi; diyesi, en ktsa
siirede en fazla para biriktirilecek ve bOylece siirekli UlkUselle~tirilen e~lerin
ve 9ocuklann geride btraktldtgt anayurda donUlecek ve 'bagtmstz bir varhk'
kurulacaktt. Diyasparik artam, Almanya 'gurbet' idi; ve bu 'gurbet'in
katlanllmazhgt 'Almanya aCl vatan' ile kavramla~tmhyar; ttirktile~tirilerek,
belleklere yerle~tiriliyardu. Yeni ya~am alanlan, Alman kentleriydi, Alman
kent ve i~ ya~am1na uyum saglamanm zarlugundan kaynaklanan kayu bir
iilkUselle~tirmeye
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hiiziin, 'go9menlik donemi' diye nitelendirilebilecek bu donemin en belirgin
ozelliklerinden biriydi.
Siirekli geri donii~ ozlemiyle ya~amlan go<;menlik doneminde kurulan
akrabahk, hem~ehrilik, dostluk ili~kileri ve Tiirkiye'den Almanya'ya e~ ve
<;ocuklann gotiiriilmesi bi<;imde ger<;ekle~en 'zincirleme go<;' siirecinde yeni
toplumsal ya~am alanlan da olu~turuluyor, bOylece <;ogunluk toplumunca
uygulanan her tiirlii dt~lama ve horlama eylemlerine kar~1 korunma alanlan
ve yontemleri olu~turuluyordu.
Yukanda belirtildigi iizere, degi~ik yogunlukta deneyimlenen
Almanya'daki yasal ve toplumsal aynmcthk, yabanc1 dii~manhgt, uk<;thk,
i~sizlik, smuh siyasal haklar sonucu Tiirk go<;men i~<;ilerce olu~turulan yeni
toplumsal alanlar, yukanda saytlan olumsuz etmenlerden uzakla~ma
olanag1, dolaylSlyla da giivenlik saglad1g1 gibi, kiiltiirel kimlik baklmmdan
da <;ok onemli olan aidiyet duygusu da vermektedir. Bu tiir diyasporik
ya~am alanlan, kimi ara~tumacllarca ozellikle de 80'li ylllarda 'Getto' olarak
kavramla~tmlsa ve ozdt~la(n)ma egilimi olarak yorumlansa da, etnik
topluluklara, ozgiin kiiltiirlerini dolaylSlyla da kimliklerinin etnik boyutunu
koruma, geli~tirme ve ifade etme olanag1 vermektedir.

b.)

Kahctla~ma

Donemi

Zaman zaman bilerek iilkiiselle~tirilen anayurt Tiirkiye'de ozellikle 80'li
ylllarda ba~ gosteren ve kahclla~an i~sizlik, ya~am pahahhgt, siyasal
belirsizlik ve basklcthk gibi etmenlerin de katklstyla, 1983'ten sonra
kahcthga ge<;i~ ba~lad1. 'Kahctla~ma' egilimi, giderek siireklile~ti. Boylece
Almanya'daki Tiirk toplulugu, ya~am eregi kahcthk yoniinde kesinle~ince,
kiiltiirel kimligini yeniden tammlama a~amasma ve ugra~ma girdi. Bu
yeniden tantmlama siireci i<;erisinde 'yerle~ik' ya~annn gerekleri anlarmnda
yerle~ilen toplumda kahctla~mayt kesinle~tirmek amactyla, konut edinimi ve
i~ kurarak bagtmstzla~ma ba~ta olmak iizere, birikimlerin Almanya'da
kullamnnna ba~land1. Bu baglamda Tiirkiye Ara~tlrmalan Merkezi'nin
ara~tlrmalanna gore, Tiirklerce konut alamna yapllan yatmmlarda biiyiik
art1~ gozlenmektedir. Aym kurulu~ Almanya'daki Tiirklerin i~ kurma ve
yenile~tirme egilimlerinin gozle goriiliir ol<;iide yiikseldigini belirtmektedir
(07.07.1999 tarihli basm a<;tklamast). Yatmmlann art1k anayurttan
Almanya'ya yonelmesi, oradaki toplumsal karar alma siire<;lerine katthm
istencini art1rmaktad1r. Ozellikle ikinci hatta yer yer ii<;iincii ku~aktan Tiirk
gen<;lerinin yiiksek egitim-ogretimlerini tamamlayarak, Alman toplum
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hemen btittin alanlannda meslek etkinliklerine
kuran Ttirk giri~imci saylSlmn ytikselmesi, Alman
yurtta~hgma ge9enlerin saylSlmn 9ogalmas1 gibi gostergeler, Tiirk
toplulugunun Alman toplumunun aynlmaz bir par9as1 alma stirecini
htzlandtrdi.
ba~lamalan,

hemen
i~yeri

Ara~tlrmalan
Merkezi'nin Almanya dtizeyinde yapt1g1
gore, i~ kuran Ttirklerin say1s1 1998 ytlmda 279.000'e
ula~mi~tlr. Buna ko~ut olarak, Ttirklerin giri~imci yaptsi 9e~itlenmekte ve
yaygmla~maktadtr (16. HAZ. 1999 tarihli basm a91klamas1). Yine aym
kurulu~un bir ba~ka ara~tlrmasma gore, ornegin A~ag1 Saksonya
(Niedersachsen) eyaletindeki TUrk giri~imcilerin a9t1g1 i~yerlerinin %82'i
meslek egitim verebilecek niteliktedir (20 Arahk 1999 tarihli basm
a91klamasi).

Ttirkiye

ara~tirmaya

Ttirklerin ezici 9ogunlugunun art1k Almanya'da kahctla~ma istegi, en
a91k bi9imde Alman yurtta~hgmt edinmede ortaya 91kmaktad1r. Tiirkiye
Ara~tlrmalan Merkezi (25 Kastm 1999 tarihli basm a91klamast), 2003 yllma
degin 900.000 Ttirk'tin Alman yurtta~hgmi edinecegini varsaymaktadtr. Bu
durum, Ttirklerin yeni anayurtlan Almanya'ya kar~I yonelimini a9Ik9a
gostermektedir. Yine, Kuzey Ren Batt Falya'da ya~ayan Ttirklerin yakla~Ik
%50'i Alman yurtta~hgma ya ba~vurmu~ ya da ba~vurmay1 dti~tinmektedir.
18-29 ya~ arasmdakilerde bu yonelim 90k daha gti9lti olarak ortaya
91kmakta; kadmlar erkeklere gore daha kararh goztikmektedir. 45-60 ya~
arasmdaki erkeklerin sadece %16'1 yurtta~hga ba~vurmay1 dti~tinmektedir.
Ttirkiye Ara~tirmalan Merkezi'nin 28 Arahk 1999 tarihli basm a91klamasma
gore, bu tarihe degin 318.000 Ttirk Alman yurtta~I olmu~tur. Yine aym
kurulu~un Mart 1999 tarihli a91klamasmda Alman Yurtta~hk Yasas1'nda
ongortilen degi~iklikler 9er9evesinde yakla~Ik 1,5 milyon Ttirk, Alman
yurtta~hgma ge9me hakkim elde edecektir.
Temsili ara~tlrmaya gore, (Kasim 1999), Ttirklerin %56,3'ti Almanya'da
kalmay1, omrtinti Almanya'da ge9irmeyi dti~tinmektedir.
Bununla birlikte, dinsellik artt1k9a, Ttirkiye'ye donti~ istegi artmaktad1r.
Ankete katilanlann %16'I kendisini 'dinsel' egilimli olarak gormekte; buna
kar~m %32,5'i kendisini 9agda~-ozgtirltik9li olarak tantmlamaktadtr; dinsel
olanlann %15'i, 9agda~-a91k flkirlilerin %43'ti Almanya'da kaltct olmay1
dti~iinmektedir.

Btittin bu verilere kar~m, kalma ve donme konusunda sadece 'dti~tinsel
bir durum' soz konusudur; dii~iinceyi gewege donli~ttiren 'somut davram~
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bi~imi' soz konusu degildir. Diyesi: Donecegim diyenlerin ezici ~ogunlugu
Tiirkiye'ye kesin donti~ yapmamakta; kalacag1m diyenlerin ise, ~ok kii~iik
bir bOltimii Tiirkiye'ye donmeyi dti~tinmektedir. Ttirkiye Ara~tlrmalan
Merkezi, (22 Eylii11999) geri donenlerin oramm %2,3'te sabitlenmi~ olarak
degerlendirmektedir. Art1k kitlesel bir geri donii~ beklenmemektedir.
Kal1clla~ma olgusunun ne denli yaygm bir temele dayand1gm1 gosteren
bir ba~ka gosterge de yabanc1lann, dolaylSlyla da Ttirklerin, az say1da da
olsa, kentlerden aynlarak, koylere yerle~me egilimidir. Protestan Kilise'nin
Hessen eyaletinde yapt1rtt1g1 ara~t1rmaya gore, koylerde hem yabanc1 saylSl
artmakta, buna ko~ut olarak ~ok-kiilttirliiliik belirginle~mekte, hem de
yabanc1 dti~man1 ve uk~1 nitelikli tutumlar ~ogalmaktadu.

Tiirkiye

Ara~tlrmalan

Merkezi'nin 15 Mart 2000 tarihinde yapt1g1 basm
Tiirk toplulugunun ~ogunluk Alman toplumuyla biitiinle~me
istencinin olduk~a ytiksek oldugunu ortaya koymaktad1r. Bu basm
a~1klamasma gore, Kuzey Ren Bah Falya'da ya~ayan Tiirklerin %80'i
Almanlarla salt ~ah~ma ya~armnda ili~ki kurmakla yetinmemekte; onlarla
'kom~uluk ili~kileri' i~erisinde olduklanm belirtmektedir. Yine aym oranda
Tiirk, Almanlan 'dost ve arkada~ ~evresi' i~erisinde degerlendirmektedir. Bu
veriler, ulusal nitelikli, dolaylSlyla da ayn orgiitlenmeyi one ~1karan adlan
yukanda amlan demeklerin ama~lan ile ~eli~mektedir. Almanya'da ya~ayan
ve spor yapan Ttirklerin sadece %2,5'unun ulusal orgtitlerde yer ald1g1,
(Tiirkiye Ara~t1rmalan Merkezi; 15 Mart 2000) buna kar~m, ezici
90gunlugunun ulusal koken baklmmdan kan~lk orgiitlenmeleri yegledigi
bulgusu olduk~a ilgin~tir.
a~1klamasi,

Almanya'daki Ttirk toplulugunun i9inde ya~adlg1 toplumun yerle~ik bir
olma yolunda oldugunu gosteren bu verilerin yan1 s1ra, Alman
~ogunluk toplumunun baz1 etkin kesimlerince Ttirklere kar~1 olumsuz
uygulamalann giindeme getirildigi de bir ger9ektir. Geriye dogru
baklldlgmda, ortaya ~1kan gortintim ~oyledir. 1982 yllmda iktidan ele alan
CDU/FDP hiiktimeti 'kayna$tmna ve oziimseme' politikasm1 giderek
yogunla~tud1. 0 donemdeki Alman hiikiimetinin 'yabanczlar' i9erisinde
oncelikle de Ttirk toplulugunu sorun olarak gorme egilimi, Ttirklerin Alman
toplumunda kar~lla~tlklan ve tarihsel bir birikime dayanan baz1 onyargllan
daha da artud1. 19
par~as1

Tarihsel gondergeleri baklrmndan gii~lii bir bi9imde varhgm1 koruyan
bazl onyargllar, bugiin bile omegin bir klslm okul kitaplanmn da katklSlyla
Alman gen~lere aktanlmaktadu. 20
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Yasal aynmcthga temel olu~turan Yabanctlar Yasast'ndan kaynaklanan
sorunlara, rrk~1 saldmlar, kurumsal trkphk, yaptsal dt~lanma gibi zorluklar
eklendi. Bu duruma ko~ut olarak, Ttirklerin giderek artan bir boltimti
~ogunluk toplumuyla ileti~im ve etkile~im alanlanm geni~letmeye ba~lad1.
Bu baglamda, Ttirkler arasmda siyasal toplumsal karar alma stire~lerine
kahhffil ama~layan orgtitlenme bilinci ve bu bilince uygun orgtitlenmeler
giindeme geldi.

Ulusal Orgiitlenmeler
Olduklari Sav1

ve

Almanya'daki

Tiirklerin

'Azmbk'

Siirekli deneyimlenen toplumsal di~lanma ve canh tutulan ulusal aidiyet
bilinci ve bunun bir dt~a vurumu olan anayurda baghhk gibi egilimler,
Almanya'daki Ttirkler arasmda ulusal nitelikli siyasal orgiitlerin dogmasma
neden oldu.
Bu durum, Tiirkler a~tsmdan ~u ger~egi gostermektedir: <;ogunluk
toplumunca, etnik topluluklann yurtta~hga ge~i~i kolayla~tmlsa, kiilttirel
~e~itlilik yticeltilse, ~ok-kiiltiirliiltik kabullenilse bile, kendilerini azmhk
olarak duyumsayan go~men topluluklar, ulusal nitelikli orgtitlenmelere
yonelmektedir. Bu geli~menin bir nedeni ~oyle a~Iklanabilir: Ttirk
toplulugu, i~go~ti sonucu olu~an 'diyaspora'nm dogas1 geregi, benze~ik
olmasa da, kendisini bir azmhk olarak duyumsamakta ve kendisini Alman
toplumunun di~ma itilmi~ olarak gormekte ve oz kiiltiiriinii korumaya
yonelmektedir. Dt~lanma ve oz kiilttirii koruma yonelimi, ulusal nitelikli
orgtitlenmeler yoluyla bir baskl ktimesi olarak 'yabanctlara' yonelik
kararlara kahlma istencinin geli~mesine ortam haztrlamaktadtr. Berlin'de
ya~ayan Ttirklerin baztlannca kurulan Berlin Tiirk Cemaati (Ttirkische
Geminde zu Berlin, TGB) bu duruma uygun bir ornek saytlabilir. Berlin
· Tiirk Cemaati, bu baglamda Ttirklerin 'go~menlik' a~amas1m tamamladt~m,
artik kendisini 'azmlzk' olarak tanunlamasi gerektigini savlamaktadrr.
1995'te Hamburg'ta kurulan Almanya Ttirk Toplulugu (Ttirkische
Gemeinde in Deutschland; TGD) Almanlann ve Ttirklerin e~it haklthk
~er~evesinde birlikteligini savunmakla birlikte, Tiirk toplulugunu 'kiiltiirel
azznlrk' diye adlandrrmakta ve Ttirk toplulugunun Alman toplumuyla
btittinle~tirilmesini ama~ladtgmi belirtmektedir. Bu kurulu~, 06.10.2000
tarihli a91klamasmda, Almanya Ttirklerini 'Almanya'nm yeni kiiltiirel
azmlrgz' olarak nitelendirmekte ve bu nitelemeye uygun politikalan gerekli
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gormektedir. Yine, aym kurulu~ 'Almanya Tiirklerinin
savunmay1 ama<;lan arasmda gormektedir.

<;Ikarlanm'

Tiirkiye Ara~tlrmalan Merkezi'nin Mart 1999'da yapt1g1 basm
a<;1klamasma gore, betimlenen kahclla~ma egilimine kar~m. Tiirklerin
<;ogunlugu Alman partilerine giivenmemekte; sormacaya katllan Tiirklerin
%71,4'ii Tiirk toplulugu i<;erisinden <;Ikacak ulusal nitelikli bir partinin
<;Ikarlanm daha iyi koruyabilecegi kan1Slm dile getirmektedir. Bu olgu da
yukanda amlan Tiirk demeklepnin ulusal kokene dayah orgiitlenme
anlay1~m1 desteklemekle birlikte, 'di.yaspora'mn ikili ya da <;ok etmenli ve
<;eli~kili ozyapismi da gostermektedir. Aynca, ulusal nitelikli parti
isteyenlerin, kuruldugu takdirde boyle bir partiyi destekleyecegi de olduk{:a
ku~ku gOtiiren bir durumdur.
Almanya'daki Tiirk toplumunun art1k bir 'kiiltiirel azmhk' olarak kabul
edilmesi istemi, ilk bakl~ta dinsel ibadet ozgiirliigiiniin ve anadilde egitim
gibi birtaklm kiiltiirel haklann saglanmas1 ve geni~letilmesi istemi bi<;iminde
d1~a vurulmaktadn21 • 'Azmhk' konumunun, siyasal, toplumsal, kiiltiirel,
tarihsel ve ozellikle hukuksal boyutlannm Tiirkler ve Almanlar a<;1Slndan
dii~iiniilerek tart1~1lmasmda biiyiik yarar vard1r. Bu durumuyla 'azmhk'
kavrami <;ekici gelebilir; ancak, e~it hakl1 bir ortamda birlikte ya~arm
olumsuz etkileyebilecek olas1 sakmcalan da dii~iiniilmelidir. Bu olas1
sakmcalann ba~hcalan ~oyle betimlenebilir: Tiirklerin azmhk olduklanm ve
bunun kabuliinii bir siyasal istem olarak one siirmek, onlan aynmc1hgm bir
ba~ka tiiriiyle kar~1 kar~1ya buakma tehlikesini i<;ermektedir. Aynca, 'azmhk
olu~u· belirginle~tirme <;abas1, dogal olarak Tiirklerin kiiltiirel ba~kahgmm
vurgulanmasma, hatta saltla~tmlmasma yol a<;abilir; Tiirklerin kiiltiirel
farkl1hklan saltla~tmlmca, insanc1l birliktelik zorla~abilir. Bu nedenlerle,
bireylik temelinde farkh olma ve farkhhg1 geli~tirme hakklm da i<;eren en
geni~ ozgiirliikleri Almanlarla birlikte ya~amaya olanak verecek bir siyasal
istem, William Connolly'nin deyimiyle, 'yurtta~hk liberalizmi' 22 hem
demokratik birlikteligi siirekli sorgulayarak geli~tirmeye, hem de kar~1hk11
olumsuzluklan torpiilemeye elveri~li goziikmektedir.
Bunun yam S1fa amlan kurulu~larca dile getirilen 'azmhk' isteminin,
Almanya'daki Tiirk toplulugunca ne ol<;iide benimsedigi de heniiz
bilinmemektedir. Durum boyle olunca, 'Almanya'daki Tiirk toplulugunun
azmhk' olarak nitelendirilmesi, heniiz biitiin yonleriyle tart1~1lmadigmdan,
demokratik ve e~it hakll birlikte ya~am a<;1Slndan ileride ne denli i~levli
olabileccgi dii~iiniilmediginden, giincel ko~ullar altmda pek savunulabilir
goriinmemektedir.
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Tiirk Toplulugunun it; Ayn~mas1 ve Kiiltiirel Kimlik Yonelimi
Ti.irkler arasmda aile baglannm gorece zay1flamasma ko~ut olarak sokak,
okul ve gen~lik merkezlerinin etkisi artmakta; ozellikle gen~ler, toplumsalsiyasal bilin~lerini ~ok-kiilti.irli.i ya da 'diyasporik' ortamda olu~turmakta; soz
konusu ortamda Almanya ve i.ilki.iselle~tirilen anayurt Ti.irkiye arasmda
di.i~i.insel ve ktilttirel yolculuklar yapmakta, bin;ok ktilttirtin yan yana
bulundugu ve etkile~tigi diyasporik ya~am ortammda ·~ok-katmanh' bir
ktilti.irel kimlik geli~tirmektedir.
Gen~lerin ktilttirel edimleri, bir yandan rap, jazz, grafiti ve breakdance
gibi ki.iresel olgularla boyutlanmakta; obi.ir yandan ozellikle evde ve
diyasporik ortamda yogun bir bi~imde izlenen Ti.irk televizyonlan ve
gazetelerince de beslenen ulusal nitelikli eglence, mi.izik, giyim ku~am,
ileti~im, yeme i~me, sorun ~ozme yontemlerinin etkisiyle bi~imlenmektedir.

(:ok yogun olarak izlenen Ti.irk televizyonlan ve gazeteleri, 'ulusal
ki.ilttirel bellegi'23 , dolaylSlyla ulusal aitlik duygusunu canh tutarak,
Ttirklerin 'degerler dizgesini' etkilemektedir.
Obi.ir yandan Alman medyasmda Ttirkiye ile ilgili konulara yeterince yer
verilmemektedir. 24 Boylece Ttirk toplulugu, hele orta ya~h ve ya~h ku~ak ve
kadmlann ~ogu, bilgilenme gereksinmesini bi.iyi.ik ol~i.ide ulusal ve dinsel
duygulan canl1 tutan TUrk medyas1 aracihgiyla gidermektedir.
Ttirk medyasmm da etkisiyle, Ttirkiye'de ya~anan olaylar, Almanya'daki
Ti.irk toplulugunun ya~am bi~imine yans1maktad1r. Boylece Ti.irk
toplulugunun Almanya'daki toplumsal ko~ullann yam Sira, gorece olarak
dinsellik, ulus~uluk ve mezhep~ilik temelinde aynmla~masi gtindeme
gelmektedir. (:ok say1da ulus~u, dinci hatta kokten dinci ve Alevi dernek ve
kurulu~un olu~mas1 bu durumun bir kamtidir. Almanya'da ya~anan Molin ve
Solingen gibi 1rks;:1 olaylar, Ttirkler arasmda ulusal kimligin on plana
s;:Ikanlmasmi ozendirdigi gibi, Ttirkiye'deki Sivas (1993), Gaziosmanpa~a
(1995) olaylan ve Alevi kesimin di~lanmasi gibi izlenimler de Almanya'daki
Ttirk Alevilerin mezhepsel yonlerini vurgulayan orgi.itlenmeler
yaratmasmda etkili olmu~tur. Bu durum, ozellikle Ti.irkler arasmda
gozlemlenen
onemli
gerilim
kaynaklanndan
biri
olarak
degerlendirilmektedir. Anadolu Alevileri Ki.ilti.ir Merkezi soz konusu
orgi.itlerin en bi.iytigi.i olarak kabul edilmektedir. 25
Almanya'daki Ti.irk toplulugunun kimlik geli~im slirecine etki eden bir
olay, parasal birikim, i~ kurma, iFerenle~me, egitim-ogretim ve
siyasal yonelim gibi toplumsal donli~timlerdir. Bu ttir toplumsal

ba~ka
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donii~iimler,

Tiirk toplulugunun benze~ik ozyaplSllll kokten degi~tirecek
niteliktedir. Hala go~men i~~i olarak ~al1~anlarla, Almanya'da toplumsal
konumlan ve ogrenimleri sonucu, Alman toplumuyla yatay diizlemde
biitiinle~me olanagma sahip olanlann, benzer bir ozde~lik ya da kimlik
anlay1~1 geli~tirmeyecegi a~1kt1r.

Tiirk toplulugun kiiltiirel kimlik etmenleri arasmda ~e~itli sanat ve
ozellikle yazm etkinliklerini de saymak gerekir. Baz1 Tiirk yazarlar,
edebiyat bilimcilerce 'go~men i~~i edebiyatl' ya da 'salt Alman edebiyat1
olmayan bir edebiyat' diye nitelendirilen geni~ yazmsal bir yaratlm
yelpazesinde etkinle~mektedir.
80'li ylllann ortasma degin Aras Oren, Yiiksel Pazarkaya, ~inasi
Dikmen, Fakir Baykurt, Aysel Ozakm, Yusuf Ziya Bahadmh ve daha bir~ok
yazmc1, Tiirk toplulugunun toplumsal, siyasal, yasal, egitimsel sorunlanm
ve ktiltiirel gereksinmelerini konula~tlrarak, Tiirklerin Alman toplumuyla
biitiinle~mesine katkl yapmak istemi~lerdir.
ikinci ve ii~iincii ku~ak Tiirklerin toplum ya~arnmda etkinle~mesiyle
birlikte, Tiirklerin kiiltiirel ozgiinliiklerini koruma ugra~lan ve yontemleri,
biiyiik ~ogunlugu Almanca yazan Zafer ~enocak, Emine Sevgi Ozdamar,
Rena Demirkan, Zebra <;1rak gibi yazarlann da yeni bir bi~emle ve dii~iinsel
yakla~1mla bi~imlenmekte; bu yazarlar, Tiirklerin kiiltiirel kimlik belirleme
siire~lerine yeni boyutlar katmaya ugra~maktadu.
Bunun yam ma, Tiirk toplulugun i~inden ~lkan Akif Pirin~~i gibi
yazarlar, Almanya'da en ~ok okunan yazarlar arasmda girebilmektedir.
Kiiltiirel kimlik olu~umunda yazmsal yaratum bir boyut olarak saymakla
birlikte, Tiirk gen~lerinin kiiltiirel kimliklerine goriiliir katkllar yaptlklanm
soylemek zordur. Oyle goriiliiyor ki, ozellikle belirgin diyasporik ortamlarda
ya~ayan Tiirk gen~lerinin biiytik bir bOliimti, 'hip-hop gen~lik kiilttirii' 26 diye
nitelendirilen, bir kiiltiirel ala~umn etkisi altmda kiiltiirel ozde~liklerini
bi~imlendirmektedir.

Kapsamb bir Dii~iin (Zihniyet)
Birlikteligi Kolayla~tlrabilir

Degi~ildigi

Projesi, Demokratik

Tiirk toplulugu, anayurda baghhk, ulusal ve dinsel duyarhhk, ~ok
kiiltiirlii diyaspora ortarm ve Almanya'daki iiretim ve bOlii~iim ili~kileri
i~erisindeki rollerine gore, bundan sonra belirginle~me egilimi daha da
artacak olan bir i~ ayn~ma ya~amaya ba~lann~tu. Boylece yukanda
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etkileyecek olan

etmenler iyice

katmanhla~acak, karma~Ilda~acaktir.

kiilttirlti diyaspora ortanunda kiilttirel kimlik olu~turma
ve insanctlla~tlrabilmek i~in, Ttirk ve Alman
taraflarca bazt toplumsal, yasal, siyasal ve kiiltlirel ek onlemler almmaltdtr.
Bu nedenle

~ok

ugra~tm kolayla~tirmak

Bu onlemlerin ba~mda, etnosantrik tutumu ele~tirel bir degerlendirmeye
tabi tutarak, boyle bir tutumun dogmasma yol a~an onyargtlan, dt~lamalan,
aynmctltg. ve Ttirklerle Almanlar arasmda ~tkar ~att~masmt besleyen
kaynaklan azaltmak ve zamanla ortadan kaldtrmak gerekmektedir.
Unutmamak gerekir ki, Kant'm, yukanda andtgtm 'Ebedi Ban~'m ti~tincti
tammlaytct ilkesi, 'bir tilkeye gelen yabanctlann, ban~~tl davrandtklan
stirece, dti~manca bir tutumla kar~tla~mamalanm' ongortir. Alman ktiltlir ve
dti~tin tarihi, Kant gibi evrenselci ve insanctl dti~tintirlerce olu~turulan ve
gtincelle~tirilmeye elveri~li bir birikime de sahiptir. insanctl bir birliktelik
projesi geli~tirilirken boyle evrenselci birikimlerden yararlamlabilir.
Yabanctlara ili~kin boyle bir zihniyet degi~ikligi, Alman toplumunun ttim
kesimlerini kapsayacak 'birlikte ya~am projesi' ile kolayla~abilir.
Bu baktmdan gorevin onemli bir bOltimti Alman toplumuna dti~mektedir.
Alman siyasal partileri, egitim kurumlan, i~verenleri, yasa uygulaytctlan,
gtivenlik gti~leri, konut sahipleri ve obtir yetkililer, ozellikle Ttirklere ili~kin
tutumlanm sorgulama cesareti gostermelidir.
Bu koklti tutum degi~ikligi, Ttirklerin ba~ta toplumsal yasal ve siyasal
ve ugradtklan aynmct, hatta trk~t geli~meleri onlemeye
yonelik yasal ve siyasal dtizenlemeleri de i~ermelidir. Bu yasal
dtizenlemelerin ba~mda, 'Aynmctltg. ve Irk~thgt Onleme Yasast'mn
~tkanlmast ve olumlu sonu~lan gozlernlenen Alman Yurtta~ltk Yasast'run
kapsanumn Ttirkler i~in '~ifte yurtta~ltk' ba~ta olmak tizere, en geni~
yurtta~ltk haklanm i~erecek ~ekilde geni~letilmesi gelmektedir. i~yerlerinde,
egitim kurumlannda, bo~ zamant degerlendirme kurulu~lannda, sokakta ve
en onemlisi medyada Ttirk'e bakt~t insanctl ve demokratik dogrultuda
etkileyecek bir toplu zihniyet degi~ikligi kampanyast ba~latilmaltdtr.
dt~lanmt~ltgt

Yazar ve kabare oyuncusu $inasi DiKMEN'in halen Almanya'da
sahnelenen oyununun adt 'Ttirkltik Yapma(mallSln)!'dtr (Du sollst nicht
ttirken). Bu niteleme bile hala birtaktm zorluklann a~Ilamadtgmt
gostermektedir.
Helmut Schmidt gibi etkili ki~iliklerin kar~t ~tkmasma kar~m. Almanya,
Ttirkiye'nin A vrupa Birligi'ne adayltgmt · destekleyen bir iilke olarak,
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Ttirkiye'ye Avrupa i«rerisinde bir yer vermeye, hi«r olmazsa ~imdilerde
htiktimet eden siyasal partiler dtizeyinde haztr oldugunu gosterdigine gore,
yukanda sozti edilen yabanctlara ili~kin 'kapsamh zihniyet degi~ikligi
projesine' de giri~melidir.
Almanya i«rin soylenenler, Ttirkiye ve Almanya'da ya~ayan Ttirk
toplumunca yaptlmast gerekenler i«rin de ipu«j:lanm i«rinde banndlfffiaktadtr.
Aym Almanya gibi, Ttirkiye de yurtdt~mdaki Ttirkleri ara«j:salla~tlrma
politikasm1 btrakmah, onlann i«rinde ya~adtklan toplumun ozerk, ozgtir ve
etken bir par«j:ast olabilmeleri i«rin gerekli olan 'ele~tirel bir bilin«r'
geli~tirmelerine yardlmc1 olacak ktilttir sunulan yapmahdtr.
'Ele~tirel dti~tinme'

dogal olarak hem 'ulusalm', Ttirkiye ile ilgili ogelerin,
Almanya ve diyaspora ortamt ile ilgili ogelerin e~it mesafeden ve se«j:ici bir
yakla~tmla irdelenmesi ile olanakltdrr. Bu nedenle, Almanya Ttirk
toplulugunun i«rinde bulundugu '«rok ktilttirlti ve ktiresel' ortamm isterlerine
uygun katthmct, irdeleyici, yaptcl, e~itlik«j:i ve ktilttirler aras1 yeni niteliklere
olanak veren yeni bir ktilttirel kimligin geli~imini zorla~tlracak a~m ulusalc1
ve mezhepsel duyarhhklann ve gerilimlerin ister medya yoluyla, ister b~ka
yolla olsun Almanya'ya t~mmasmm onlenmesinin yollan aranmahdrr.
Ttirkiye de Avrupa Birligi tiyeligi eregine uygun bir «rah~ma i«rinde
bulundugu, demokrasi ve ozgtirluklerin alarum geni~lettigi surece,
Almanya'daki Ttirklerin «j:agda~ bir kimlik geli~tirmesine katkl yaprm~
olacaktrr. Ozellikle Kopenhag ol«j:titleri konusunda yeterli bulunmasa da,
Turk hukumetince AB Ortakl1k Belgesi'ne ili~kin Ulusal Programtn kabulti
bu dogrultuda at1lm1~ onemli bir adtmdtr. Artlk bu adtm, Ulusal Programda
belirtilen konulann ger«rekle~tirilmesi izlemelidir.
Almanya Turk toplulugu da ozellikle birinci ku~agm ba~ansm1 ornek
alarak, «j:Ok-kulturlu ortamm gereklerine, toplumun her alanmda tam ve
yasal bir siyasal e~itlik ilkesine ve evrensel insan haklan istemine uygun bir
ya~am ve ktilttirel kimlik eregi belirlemelidir.
Boyle bir erek, Almanya'daki baz1 Turk
'azmhk statusu' ile s1mrh kalamaz.

kurulu~lannca

ortaya atllan

Her tiirlii «j:abanm sonal eregi, Turkiye'de ya da Almanya'da ele~tirel
dii~tinceli,
demokratik ozyapth, uretken ve ozerk bireylerin
yeti~(tiril)mesidir. Bu ttir bireyler, hem oz ktilttirtin, hem de obur ktilttirlerin
kar~thklt ileti~imi ve etkile~imi zorla~trran ogelerini ayaklamayt; boylece
insanhk ve insancllhk temelinde yeni bir birliktelik ve yeni bir gelecek
kurmayt ba~aracaktlr.
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Almanya'da i~inde bulunduklan ortam ve Tiirkiye ile yogun ili~kileri
Almanya'daki Tiirkler geli~tirecekleri uygar demokratik
kiiltiirel kimlik ile Almanya ve Tiirkiye arasmdaki ili~kileri daha da
geli~tiren saglam bir koprii i~levi gorecektir.
~er~evesinde

Summary

Culture is a process and action of formation engendered by the
contribution of the synthesis of accomplishments and accumulations called
"self' and "other". In this approach, culture is an expression of "local" and
"universal" coming together and gaining a new content and form. The
Turkish community in Germany is developing its identity in a "multifactored, multi-layered and multi-directional" environment. Multiculturality and alienship, in/exclusion and integration efforts for
humanitarian reasons accompany the development process of cultural
identity.
Individual and societal identity get evident under the effect of the said
factors that together condition the life. Besides exclusion, the tendencies of
integration and of maintaining the difference are among the typical qualities
of cultural identity. Thus, establishment of a social environment that
promotes the formation of a harmonious conscious on the basis of fairness
and participation, as well as pursuing a lifestyle by the both sides required
by such a conscious are consequential.
The humanitarian development of the cultural identity in multi-cultural
life environments is mainly possible with members' avoidance from exalting
"national origin, religion or sect" that they take as "self'. In this context,
staying away from ethno-centric understandings and attitudes is one of the
assurances of a peaceful and humanitarian coexistence. To promote such a
humanitarian coexistence, some legislative regulations should be
materialized and implemented by the German government like making dual
citizenship possible or prevention of discrimination. Turks should follow the
same route.
The Turkish community which has gained even more permanency in
Germany is experiencing a social and educational differentiation within
itself. This situation has its direct repercussions on the cultural identity.
Besides this, contribution to scientific and artistic activities is on increase,
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and philosophical dimension is becoming more manifest. Under the light of
the developments in question, Turks are becoming not a "cultural minority"
but an inseparable component of the German society. Germans and Turks
should develop a "common life design" taking the requirements of these
realities and of democratic social order into consideration, and activate it in
cultural, political and social life.
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