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Almanya’daki Türkler – Entegrasyon veya

Gettolaflma

Prof. Dr. Faruk fien

Giriş

Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8�nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünya-
daki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya�da yaşamaktadõr.
Almanya�da yaşayan 2,7 milyon Türk kökenli göçmen, sayõlarõ açõsõn-
dan Avrupa Birliği dõşõndan gelen en büyük göçmen grubunu oluştur-
maktadõr. Bugün, Almanya�da yaşayan Türklerin yaklaşõk %32�si Al-
man vatandaşlõğõ statüsüne sahiptir. Toplam nüfusun % 3,1�ine tekabül
eden 2,7 milyon Türk göçmeninin sayõsõ, 16 eyaletten oluşan Federal
Almanya�nõn dört eyaletinden Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-

pommern ve Saksonya�dan daha fazla nüfusa sahipken, beş eyaletin
Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saksonya-Anhalt ve Schles-

wig-Holstein nüfuslarõnõn yarõsõna denk düşmektedir. Bu oranlar, ar-



tõk Türk kökenli göçmenlerin uyum tartõşmalarõndan bağõmsõz olarak-
Alman toplumunun bir parçasõ haline geldiklerini göstermektedir. 

Avrupa�da Türklerin yerleşik olmasõnda etkili faktörler, geri dönenle-
rin Türkiye�de yaşadõklarõ olumsuzluklar, çocuklarõn eğitimi ve Türki-
ye�de yaşam ve iş kurmak için gereken birikimin sağlanamamõş olma-
sõ ile Türkiye�ye karşõ artan oranda kültürel ve sosyal yabancõlaşmadõr.
Ancak bunun yanõnda, genelde gözardõ edilen başka önemli faktörler
de vardõr: Türkiye�ye mekansal uzaklõğõ kõsaltan teknolojik ilerleme ve
özellikle telekomünikasyon alanõndaki gelişmeler özellikle Alman-
ya�daki Türklere, göçün ilk zamanlarõnda gecikmeli olarak ulaşan Tür-
kiye gündemini eş zamanlõ olarak takip etme imkanõnõ sağlamõştõr. Bu-
gün Almanya�da yayõmlanan 9 Türkçe günlük gazetenin yanõ sõra,
kablo ve uydu antenleri aracõlõğõyla çok sayõda (yerel bir çok kanallar
da dahil olmak üzere) televizyon kanalõ, Almanya�daki Türklere Tür-
kiye gündemini takip etme olanağõ sunmaktadõr. 

Diğer yandan nüfuslarõ giderek artan ve yerleşik hale gelen Türkler,
kendi ihtiyaçlarõnõ karşõlamaya yönelik bir altyapõyõ kurmaya muvaf-
fak oldular. Bugün Almanya�daki Türk göçmenlerin konumuna bakõl-
dõğõnda, burada iş kurarak, ev alarak köklenen bir kitle haline gelmiş-
lerdir. Kurduklarõ camiilerinde dini vazifelerini yerine getirebilmekte,
sportif ve kültürel amaçlõ kulüp, dernek ve benzeri örgütlerinde sosyal
ve sportif ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilmektedirler.

Almanya’daki Türkler – Entegrasyon veya Gettolaflma

122



Birinci ve ikinci kuşak Türkler geleceklerini Almanya�da görürken,
dünyaya gelen üçüncü kuşak, yerleşik toplumunun bir parçasõ haline
gelmiştir. 

Almanya�da Uyum Sürecinin Gelişimi

Paralel Toplumlar Tartõşmasõ ve Göstergeleri

Almanya gündeminde son yõllarda oldukça geniş yer işgal etmeye baş-
layan töre cinayetleri ve okullarda şiddet olaylarõ ile paralel toplumla-
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Federal Almanya� daki Türk Göçmenler (2005)

Göstergeler Veriler

T.C. Vatandaşlarõnõn Toplam Sayõsõ 1.760.000
Alman Vatandaşlõğõnõ Kazanmõş Türkler 930.000
Toplam Türk Kökenli Nüfus 2.690.000
Toplam Yabancõ Nüfus 8.800.000
Türklerin Toplam Yabancõ Nüfus İçindeki Oranõ (%) 31,0
Türklerin Toplam Nüfus İçindeki Oranõ (%) 3,0
Toplam Türk Kökenli Hane 690.000
Ortalama Hane Büyüklüğü 3,9
Hane Başõna Ortalama Aylõk Net Gelir (Euro) 2.020
Hane Başõna Ortalama Aylõk Tasarruf (Euro) 280
Hane Başõna Ortalama Aylõk Tüketim Harcamalarõ (Euro) 1.740
Toplam Yõllõk Net Hane Geliri (Milyar Euro) 16,5
Toplam Yõllõk Tasarruf  (Milyar Euro) 2,3
Toplam Yõllõk Tüketim Harcamalarõ (Milyar Euro) 14,2
Türk Kökenli Girişimciler 64.600
Konut Sahibi Türk Kökenli Haneler 203.000

Kaynak: Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ



ra dair tartõşmalar hõz kazanmaya başlamõştõr. Başta töre cinayeti ol-
mak üzere Türk genç kadõnlarõn şiddet ve zoraki evliliklere maruz kal-
dõklarõ genelleştirilerek Türklerin uyum sorunlarõ, Almanya�da yeni
tartõşmalara yol açmaktadõr. Almanya�daki Türk kitlesinin dinsel açõ-
dan kendi camilerini yaptõrmalarõ, İslami unsurlara göre mezarlõk ve
yaşlõlar yurdu talep etmeleri, Almanya�nõn gündemine oturan diğer
konularõ oluşturmaktadõr.  Alman ve Türk taraflarõ, bir arada yaşam
için gereken adõmlarõn atõlmasõnda geç kalmõşlardõr. Diğer yandan,
uyum konusunda çeşitli biçimlerde cevap vermek mümkündür. Zira
başarõlõ bir entegrasyonun ne ifade ettiği konusunda bir konsensüse
varõlmõş değildir. Ancak uyumun temel iki boyutu vardõr; biri beraber
yaşam, diğeri ise fõrsat eşitliğidir.

Kesin olan, dahil olunan toplumun kaynaklarõ ve süreçleri üzerinde
eşit söz sahibi olunmaksõzõn ve kültürel çoğulculuğa saygõ gösteril-
meksizin uyumun sağlanamayacağõdõr. Kapalõ paralel toplumlar, ortak
yaşam için sorun teşkil ederken, topyekun bir asimilasyon, yaygõn si-
yasi ve bilimsel bakõş açõsõndan hedef olarak görülmediği gibi, gerçek-
çi de değildir. 

Paralel toplumlarõn oluşmasõnda Türk göçmen toplumunun çoğunluk
toplumu ile bir arada yaşamõnda, şu günlerde gündemden düşmeyen
etnik gettolaşmaya gidildiği iddiasõndan söz edilemez. Türkiye Araş-
tõrmalar Merkezi Vakfõ�nõn Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Hükümeti için
her yõl düzenli olarak Türk göçmenler arasõnda gerçekleştirdiği temsi-
li araştõrmalarõ da bunu doğrulamaktadõr. Buna göre, 18-29 yaş arasõ
genç Türk göçmenlerin % 90�õndan daha fazlasõ Almanlarla ilişki için-
dedir. Türk göçmenlerin içine dönük paralel bir toplum halinde yaşa-
madõğõnõ, paralel toplumun bir diğer göstergesi olan ikamet veya böl-
gesel yerleşiklik ispat etmektedir. Bu alanlarda da araştõrma sonuçlarõ,
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Türk göçmenlerin % 56�sõnõn Almanlarõn daha yoğun yaşadõğõ semtler-
de oturduklarõnõ ortaya çõkarmõştõr. Etnik toplum içi örgütlenmenin de
Türk göçmenler arasõnda kamuoyunda yansõtõlanõn aksine, bir yandan
Türk dernek ve organizasyonlarõnda görülürken, Türk göçmenlerin
diğer yandan mevcut Alman örgüt ve benzeri derneklerine üye olduk-
larõnõ ortaya koymuştur. Almanya�da Türk göçmenler halen yüksek
düzeyde ayrõmcõlõkla karşõlaşõrken, uyum da önemli rol oynayan diğer
göstergeler olarak ayrõmcõlõk ve eğitim de ele alõndõğõnda, araştõrma
sonuçlarõ bu durumun yõllar itibariyle düşüş kaydettiğini göstermek-
tedir.  Eğitimde ise, genç kuşak Türkler arasõnda birinci ve hatta ikinci
kuşağa göre, daha fazla genç Türk göçmen ilk ve orta öğretim okulla-
rõnda eğitim görmekte olup, yüksek öğrenim gören genç Türk kökenli
göçmenlerin sayõlarõ göreceli olarak bugün 36.000 sõnõrõnõ aşmõştõr.
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Kaynak: Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ



Uyum Sürecinde Dinin Rolü

Din ögesinin ön plana çõktõğõ Avrupa�da, uyumu din ile bağlamak,
uyum konusundaki adõmlarõ oldukça zorlaştõrmaktadõr. İslamõn Avru-
pa�da kötü algõlanõyor olmasõnõn en önemli nedenlerinden ve taşõyõcõ-
larõn bir tanesi göç almõş batõ Avrupa ülkelerinde gözlemlenilen uyum
sorunudur. Hõristiyan Avrupa kimliğinden çok uzak olmayan bazõ ül-
kelerden gelen göçmenlerde benzer uyum sorunlarõ mevcut olsa da,
toplumda göze batanlar genellikle Hõristiyan Avrupa kimlik tanõmla-
masõndan birkaç adõm daha uzakta olan Türkler, olmaktadõrlar.

Avrupa�da Müslümanlarõn Fransa�dan sonra en yoğun olarak yaşadõk-
larõ ülke olarak öne çõkan Almanya�da Türkler, tüm Müslümanlarõn
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Genç Türk Göçmenlerin Organizasyonlarda Üyelikleri (%)

Kaynak: Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ

Üyelik %
Alman Organizasyonlar
Spor dernekleri 17,5
Sendika 12,8
Mesleki kuruluşlar 3,4
Kültür dernekleri 3,4
Eğitim dernekleri 2,7
Diğer dernekler 1,7
Siyasi birlikler / dernekler 0,7
Dini organizasyonlar 0,3
Türk Organizasyonlar
Dini organizasyonlar 12,8
Kültür dernekleri 10,8
Spor dernekleri 8,4
Etnik / Ulusal birlikler 2,4
Eğitim dernekleri 2,0
Diğer dernekler 1,0
Siyasi birlikler / dernekler 0,7
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yaklaşõk %80�ini oluşturmaktadõr. Bu bakõmdan Almanya�da Müslü-
manlar konusunda yapõlan tartõşmalar Türkleri de doğrudan ilgilen-
dirmektedir. Türklerin dine bakõş açõlarõ da, kimi zaman yanlõş bir bi-
çimde yansõtõlmaktadõr. 

Özellikle 11 Eylül saldõrõlarõndan sonra Müslümanlar hakkõnda yapõ-
lan genellemeler ve İslam ile terörün çok sõk bir biçimde beraber anõlõr
hale gelmesi, göçmenlerin entegrasyonu için gösterilen yoğun çabanõn
boşa gitmesine sebep olmuştur. Uyum ile ilgili iyi atmosferin ortadan
kalkmasõna yol açan bu süreç, taraflarõn kendi bölgelerine çekilmesine
neden olmuş ve gettolaşma sürecini hõzlandõrmõştõr.

Toplumdaki algõlamalar, iki tarafõn da birbirinden korkar hale gelme-
sinin önünü açmõş, "biz" ve "onlar" tanõmlamalarõnõ ortaya çõkarmõştõr.
Son dönemlerde, özellikle göçmenlerin yoğun olarak yaşadõklarõ bü-
yük şehirlerdeki okullarda ortaya çõkan şiddet olaylarõnda, Müslüman
öğrencilerin gündeme gelmesi, örneğin Almanya�da uyum sorununun
daha yoğun bir biçimde gündeme gelmesine sebep olmaktadõr.

Müslümanlarõn Avrupa kamuoyundaki yansõmalarõna bakõldõğõnda,
ortaya çõkan tablo insan haklarõnõ benimsemeyen, sorunlu, şiddet eği-
limli ve demokrasiden uzak bir topluluğu betimler biçimdedir. 

Avrupa�da Gelişen Islamafobi

Avrupa�da gelişen İslamafobiden büyük ölçüde etkilenen ülkeler ola-
rak Fransa, Hollanda, Almanya ve Avusturya�da İslam�a karşõ ön yar-
gõ her geçen gün daha da ortaya çõkarak artmaktadõr. Bunun en somut
örneği, Almanya�nõn Baden-Württemberg eyaletinde uygulamaya ko-
nulan ve Müslüman göçmenlerin Alman vatandaşlõğõna geçerken 30



sorudan oluşan bir soru kataloğunu cevaplandõrmak zorunda kalmõş
olmalarõdõr. 30 soru ile uygulanan bu yöntem, yalnõz Müslümanlara
uygulanmõş ve İslam�a karşõ önyargõ ve korkularõn arttõğõ bu dönemde,
böylesi bir düşmanlõğõn yanõnda õrkçõlõğa varan bir yapõ içine girmesi
söz konusu olmuştur. Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ�nõn kõsa bir
süre önce gerçekleştirdiği aktüel araştõrma, İslam�õn Avrupa�da daha
çok tehlike olarak algõlandõğõnõ ortaya koymaktadõr. Avrupa�da çõkan
ve yükselen İslamafobi�nin boyutlarõnõ ortaya çõkarmak ve bunun özel-
likle Almanya�da göçmen kimlikleriyle öne çõkan Müslümanlar ve
çoğunluk toplumu ile beraber yaşamasõnõ, günlük yaşamda ortaya çõkan
deneyimleri, politik alandaki tartõşmalar ve medya tarafõndan kamu-
oyuna sunulan İslam fotoğrafõnõ tanõmlayabilmek amacõyla gerçekleş-
tirilen bu araştõrmanõn sonuçlarõna göre, kültürel farklõlõktan dolayõ İs-
lam, Almanlar tarafõndan "yabancõ" olarak algõlanmaktadõr.

Almanya�da Yaşayan Türk Göçmenlerin Dine Bakõşõ ve
Dindarlõktaki Gelişim

Diğer taraftan Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ�nõn temsili araştõr-
malar çerçevesinde, ilkini 2000 yõlõnda sonuncusunu ise Eylül 2005 yõ-
lõnda gerçekleştirdiği araştõrmalarda, dinin Almanya�daki Türkler için
öneminde yükseliş olduğunu ortaya koymaktadõr. Son beş yõl içerisin-
de dindarlõk görülecek şekilde artmõş ve bu durum oldukça dikkat çe-
kici bir gelişme kaydedilmiştir.

Yapõlan anket, Almanya�da yaşayan Türkler arasõnda, dinin uygulan-
masõ konusundaki tartõşmalõ konularda fikir birliği olmadõğõnõ ortaya
çõkarmaktadõr. Ankete katõlanlarõn % 47�si, Müslüman kadõnlarõn ba-
şörtüsü takmasõnõ onaylarken, bu oran 2000 yõlõnda % 27 idi. 
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Araştõrma eğitim seviyesi yükseldikçe dine olan bakõşõn daha liberal-
leştiğini de ortaya koymaktadõr. Ayrõca işsiz göçmenlerin, ortalamanõn
üzerinde muhafazakar olduklarõ da dikkati çeken diğer bir gelişmedir.
Araştõrmanõn ortaya koyduğu verilere göre, dinin anlamõnõn artmasõ,
Almanlar ile Müslüman Türkler arasõndaki ilişkiye temel olarak olum-
suz bir biçimde yansõmaktadõr.

Euro-İslam

Avrupa�daki Müslüman göçmenler arasõnda İslam anlayõşõ, Avrupa�da
yaşanan tüm bu gelişmelere ve dindarlõk seviyesinin artmasõna rağ-
men, değişime uğramaktadõr. Modernleşme ve göç etkisi, göçmen
Müslümanlarda daha çok dini ve kültürel anlayõşõn değişime uğrama-
sõna yol açmaktadõr. Bu değişimin yer almadõğõ grup ise, yaşlõ ve yete-
ri kadar eğitim almamõş olanlardõr. Bu kesimin dini bağlarõnõn değiş-
memiş olmasõ ve hatta giderek artmasõ, yaşadõklarõ ülkedeki toplumsal
ve sosyal yaşama aktif olarak katõlmamasõndan kaynaklanmaktadõr.
Avrupa�da göçmen olarak yaşayan Müslüman bir bireyin Batõ�lõ mo-
dern gelişmeye ters düşmeyecek bir İslam anlayõşõ nasõl olabilir sorusu
da hemen akla gelmektedir.

Son yõllarda adõndan çok söz ettiren ve Avrupalõlar tarafõndan kabul
gören �Euro-İslam ya da başka bir deyişle �Avrupa İslamõ" yavaş ya-
vaş değişen İslam anlayõşõnõ mõ gösteriyor yoksa bu sadece bilimsel bir
terimden mi oluşuyor? Müslüman göçmenlerle ana toplum içiçe yaşa-
malarõna rağmen, iki toplum arasõndaki ilişki tüm bu gelişmeler õşõğõn-
da da iyi ve ideal olduğu söylenemez. Buna göre Avrupa�daki çoğulcu
İslam�õ desteklemek, burada yaşayan Müslümanlarõn yararõnadõr ve
uyum sağlamalarõna destek olacaktõr.



Türkiye Araştõrmalar Merkezi Vakfõ araştõrmalarõ da bunu göstermiş-
tir. Dindarlõk bir yandan artarken, �Euro-Islam" diyeceğimiz bu nor-
matif çerçevede, Müslüman Türkler;

1. İslami yaşam tarzõnõ, sanayi toplumunun normlarõna uyarlama,

2. Yaşanõlan ülkenin anayasasõna sadõk kalma,

3. Çoğulcu Demokrasiyi benimseme,

4. Laikliği benimseme ve

5. Şeriatõ reddetme

taraftarõdõrlar. Avrupa�da yaşayan Müslüman göçmenlerin, gelecekte
İslam�õn yeni şekillerde yaşanmasõ nedeniyle, ortak bir Euro-İslam an-
layõşõyla buluşacağõ şimdiden söylenemez, ancak gelişmenin buna gö-
re olduğu söylenebilir. Şu da kesindir ki; Avrupa�da yaşayan Müslü-
manlar arasõnda dinsel bir hareketlilik vardõr ve bu hareketin yönü,
kökten dinci İslam�a doğru değildir.

Perspektifler

1990�lõ yõllarõn başõna kadar ülkeye uyum göstermek konusunda bü-
yük çaba sarf eden Türkler, Möln ve Solingen olaylarõndan sonra ise,
içine kapanmaya başlayan bir kitle konumuna gelmeye başladõlar. 45.
yõlõnõ dolduran Türk göçü, önümüzdeki yõllarda gençler arasõnda işsiz-
lik ve meslek eğitimi ve yaşlõ Türk göçmenlerin sorunlarõ ile gündeme
gelecektir. Almanya�da kalõcõ bir kitle haline gelen Türk göçmenlerin-
den bahsedilirken, Türkiye Araştõrmalar Merkezi�nin de yaptõğõ son
araştõrmaya göre Türkiye�ye dönmek istediğini belirten %30�luk bir
kitle de bulunmaktadõr. Bu ikilemin ana hatlarõna bakõldõğõnda; ilk ola-
rak Almanya�daki ekonomik krizden doğan işsizlikten Türklerin büyük
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ölçüde etkilenmesi gelmektedir. Türk nüfusunun %31�i işsizlik ile bo-
ğuşurken, fakirlik sõnõrõnda yaşayan insanlarõn oranõ %35�lere çõkmõştõr. 

Her ne kadar gelişmeler olumsuz bir perspektif sunsa da, Almanya�da,
2. büyük halk kitlesini oluşturan Türk göçmenlerin Federal Alman top-
lumunun ayrõlmaz ve meşru bir kurucu unsuru olarak kabulü ve diğer
yandan kendilerinin hukuki ve anayasal düzlemde tanõnmasõ sayesin-
de eşit bir ortak yaşam ve uyum mümkün olacaktõr.

Bu çerçevede uyumdan, Alman anayasal düzen temelinde, Alman-
ya�daki ortak yaşamõn temel ilke ve kurallarõ üzerinde sağlam ve kar-
şõlõklõ anlayõş olarak söz etmek gerekmektedir. Bu bağlamda uyum, bir
noktada tamamlanmayan, sürekli desteklenmesi gereken bir süreçtir.
Entegrasyon kavramõ, bu nedenle yalnõzca göçmen nüfusa ilişkin ol-
mayõp, çoğunluk toplumuna ait tüm kurum ve örgütlerin göçmenlere
ait kurum ve örgütler gibi bu sürece dahil olmalarõ gerekmektedir.

Başarõ odaklõ sürekli bir entegrasyon politikasõnõn Türk göçmenleri ek-
sik ve sorunlu bir kitle olarak görmek yerine, onlarõn potansiyellerine
ve kaynak olarak değerleriyle takdir eden ve bu kaynak potansiyeller-
le ilişkilendirilmiş bir politika olmasõ gereklidir. Kaynaklarõn oldukça
daraldõğõ günümüzde problem odaklõ hedef grubu nesneler olarak bir
politika yalnõzca sosyal politik değil, aynõ zamanda iktisadi kaynak is-
rafõ anlamõna gelecektir. İlke, insanlarõn sürece dahil edilmesi ve aktif
hale getirilmeleri olmalõdõr. Bu süreç zorlu ve zaman gerektiren bir sü-
reç olmasõna rağmen, uzun vadede karşõsõnda alternatif bir politika
bulunmamaktadõr. Bu tür bir odaklama, Türk göçmenlerin aktif olma-
ya zorlayacaktõr. Göçmenler kadar onlarõn örgütleri içinde ciddi bir pa-
radigma değişimi anlamõna gelecektir. Türk göçmenlerin öncelikle
kendi potansiyellerinin farkõna varmalarõ, kendilerine ait meselelerde
aktör olarak ön plana çõkmalarõnõ gerektirmektedir.


