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DiYASPORADAKi KiMLiK ALGILAMALARINA GO<;
TipiNiN ETKisi: ALMANYA VE iNGiLTERE TURK
TOPLUMLARININ KAR~ILA~TIRMASI
COMPARISON OF CULTURAL IDENTITY PERCEPTION OF
TURKEY ORIGINATEDS IN GERMANY AND ENGLAND

Dr. Yusuf ADiGUZEL
Ozet: 1961'de Almanya ile yapllan i~gticti anla~masl ile ba~layan Ttirkiye'den
Avrupa'ya go~ stireci, sonraki ytllarda gerek yasal yollardan, gerekse yasa dl~l
yollardan gtintimtize kadar devam etmi~tir. Ttirkiye kokenliler Almanya'da tilke
ntifusunun yUzde 3,2'sini (2 milyon 640 bin) olu~tururken, ingiltere'dekiler ise en
iyimser rakamlara gore ntifusun ancak binde 5'ini (tahmini 300 bin)
olu~turmaktadlr. Temel olarak Almanya'ya go~, yasal. kitlesel ve gontilltiltik
esasma dayah iken, ingiltere'ye go~, yasadt~l, bireysel ve zorunlu go~ ozelliklerini
ta~lmaktadlr. Yaptlan alan ar~tlrmalarl, go~ tipolojilerinin Almanya ve
ingiltere'deki Ttirk toplumlanmn ktilttirel kimlik algtlamalanm etkiyen onemli bir
faktOr oldugunu ortaya koymaktadlr. Ttirkiye kaynakh dl~ go~iln, olu~ tarihi,
silresi, zorunlu veya gontillti olmasl, yogunlugu, hukuki boyutu gibi tipolojik
faktOrleri, iki farkh diyasporada olu~an TUrk toplumlarmm da daha farkh
yapllanmasma yol a~lID~tlr.
Anahtar Kelimeler: Ttirk go~menler, KUlttirel kimlik,

Go~men

STK'lar

Abstract: Immigration process from Turkey to Germany, which has started with
the labor agreement between Turkey and Germany in 1961, has continued not
only legal but also illegal ways till nowadays. Turkey originated people constitute
the 3.2 % of the total population of the country in Germany and only 05 % of the
total population of the country with the most optimistic numbers in England.
While the Germany migration is legal: mass and based on volunteerism, the
England migration is illegal, individualistic and has the forced emigration
character. Field surveys show that migration typologies are the most effective
factor which effects the cultural identity perception for Turkish community in
Germany and England. Typological factors of Turkey originated migration such
as period, being forced or voluntary, intensity, legality, caused more discrete
structuring in Turkish community in Germany and England.
Key Words: Turkish immigrants, cultural identity, immigrant's NGO
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Giri~

Uzun stiren II. Dtinya Sava~l'nm ardmdan, Avrupa'nm yeniden in~aasl i<;in
fazla miktarda i~gticti ihtiyacl dogmu~tur. Sava~ta i~gtictintin btiytik oranda
ortadan kalkmasl ve ntifus artl~mm dti~tik olmasl nedeniyle ekonominin i~gticti
ihtiyacml tilke i~inden kar~tlamak mtirnktin olama1TI1~ttr. Bu ihtiya~ "Eski
Avrupa"ya ilk i~gticti go<;tinti ba~lat1TI1~ttr. Once ingiltere ve Fransa'ya;
1950'lerden sonra ise Almanya'ya; italya, ispanya, Kuzey Afrika ve
Ttirkiye' den i~gticti go<;ti ba~la1TI1~t1rl.
1961'den itibaren Almanya, Avusturya, Bel<;ika, Hollanda, Fransa, isve~ gibi
tilkelerle Ttirkiye arasmdaki i~gticti anla~malarl ile ba~layan Ttirkiye' den
Avrupa'ya go~ stireci, sonraki ytllarda gerek yasal yollardan, gerekse yasa dl~l
yollardan gtintimtize kadar devam etmi~tir.
Ge<;en yarlm aSlra yakm stirede, Batt Avrupa'daki Ttirkiye kokenlilerin
ntifuslan 4 milyona yakla~1TI1~t1r. Bu ntifusun 2 milyon 640 bini, yani ytizde
65'ten fazlasl Almanya'da ya~amaktadlr. ingiltere ise 300 bin ki~i ile en fazla
Ttirkiye kokenlinin ya~adlgl 4. tilke durumundadrr.
ingiltere'deki Ttirk toplumunun Almanya ve diger Avrupa tilkelerinden farki,
bir i~gticti anla~masl olmakslzm, bireysel ~abalarla ve <;ogunlukla yasadI~1
yollardan gidenlerden olu~mu~ olmasldlr. 46 ytl once i~gticti go<;ti anla~maslyla
olu~maya ba~layan Almanya Ttirk Toplumu artlk ti~tincti ku~agl geride
blraktrken, ingiltere Ttirk toplumu ise 1980'lerden itibaren temellenmeye
ba~la1TI1~, 1989'dan itibaren hiZ kazan1TI1~ ve hentiz ikinci ku~ak yeni olu~maya
ba~la1TI1~trr.

Go<;men toplumu olarak Almanya ve ingiltere'deki Ttirkiye kokenlilerin ntifus
i<;indeki yogunlugu da <;ok farklldlr. Almanya'da Ttirkiye kokenliler en btiytik
yabancl grubu olu~tururken, ingiltere'de son birka~ yda kadar Ttirkiye
kokenliler istatistiklerde 'others' grubu i<;inde yeralmaktaydl. Ttirkiye
kokenliler Almanya'da tilke ntifusunun ytizde 3,2'silli olu~tururken, ingiltere'de
Klbns kokenliler de dahll edilse bile en iyimser rakamlara gore ntifusun ancak
binde 5'ini olu~turmaktadlr. Ancak ingiltere'dekilerin ytizde 75'inin Londra'da
ya~lyor olmasl az ntifusa ragmen gettola~malarma imkan vermi~tir.
Tariq Ramadan, To Be A European Muslim: A Study of Islamic Sources in the European Context,
London: The Islamic Foundation, 1999, s. 119
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Ooe; tipolojileri ae;lsmdan Almanya ve ingiltere'deki TUrkiye kokenlilerin
kar~lla~tlfllmaSl, iki Ulkedeki TUrkiyeli toplumun birbirinden olduk~a bUyUk
farkh sosyal yapllanm da anlamamlZl kolayla~tlracaktrr. TUrkiye kokenlilerin
bu Ulkelere geli~. yillan, geli~ bie;imleri, gelenlerin TUrkiye'nin farkh
cografyalanndan gelmesi, kendilerini kimlik olarak nasIl tammladlklanm
dogrudan etkilerken, ikinci ve Ue;UncU ku~aklann yeniden Uretilen kimliklerinin
yaplsl bu tipolojik faktOrler etkisinde olu~maktadrr.
Bu makale temel olarak dort bolumden olu~maktadrr. ilk bOlumde Almanya ve
ingiltere TUrk Toplumlan, ikinci bOlUmde goe; tipolojilerine gore Almanya ve
ingiltere'deki TUrkiye kokenlilerin goe;leri, U~UncU bolumde kimlik algIlamalan,
son bOlUmde ise sivil toplum kurulri~lanmn kIsa .bir degerlendirilmesi
yapllacaktlr.

Almanya ve ingiltere Turk Toplumlan
Almanya Turk Toplumu
Almanya, ikinci DUnya Sava~l'ndan sonra ~ok lnzh sanayile~mi~ ve bUyUk bir
i~gUcU ae;lgl ortaya e;lkmt~tlr. Bu i~gUcU ae;lgml NATO Ulkeleriyle yaptlgl i~~i
anla~malanyla a~maya ~ah~illl~trr. Sava~ta bUyUk oranda gene; erkek gUcUnU
kaybeden Almanya, 1955'te italya, 1960'ta ispanya ve Yunanistan, 1961'de
TUrkiye, 1963'te Fas, 1964'te Portekiz, 1965'te Tunus ve 1968'de Yugoslavya
ile i~e;i go~U anla~malarl yapIlilll~trr.
1960'lann ba~l TUrkiye'de planh iktisadi kalkInmamn ba~ladlgl yIllar olmu~tur.
DPT'nin kurulmasl ve kalkmma planlannm ba~lamaslyla birlikte, yapIlan ikili
anla~malarla TUrkiye' den devletin koordine ettigi kitlesel bir i~gUcU go~U
ba~lailll~trr. Bunlardan ilki 30 Ekim 1961 'de Federal Almanya ile
imzalanilll~tlr .
i~~i

ahilllmn yasaklanmasmdan sonra Almanya'ya gitmenin
oncelikle aile birle~mesi yoluyla yasal yollardan olmak Uzere,
turist vizesi ile giderek ka~ak e;ah~mak ya da iltica etme gibi yollarla
Almanya'ya TUrkiye'den goe; devam etmi~tir. Bu durum Alman HukUmeti'ni
yeni onlemler almaya itmi~ ve 1980 Ekim'inden itibaren TUrkiye'ye vize
uygulamaya ba~lamI~trr.
1973'te

zorla~maslyla,

100

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. SaYl

Ttirkiye'den Almanya'ya gO<rti, yakla~lk lO'ar yIlhk stireleri kapsayan dort
temel grupta slmflandmlabilir. Bunlardan birincisi 1961'den ba~laYlp,
ekonomik kriz nedeniyle yabancl i~<ri ahmmmm durdurulmasma kadarki stireci
kapsayan "i~gticti go~ti"dtir. Bunu 1973 Ylhndan itibaren ba~layan "sosyal go~"
stireci takip eder. Bu stire~te Tlirkiye'den i~~i ahmmm durdurulmu~ olmasma
ragmen, Ttirkiye'deki e~ ve ~ocuklann getirilmesi, evlenme ve yeni dogumlarla
Almanya'daki Tlirkiye kokenlerin saYlSl 436 bin 500 ki~i artarak, 1980'de 1
milyon 462 bin 400'e ylikselmi~tir. 1980'den itibaren ise siyasi ortam nedeniyle
Ttirkiye'den ka~anlann ba~latt1g1 "Siyasal go~", 1990'lardan itibaren ise "iltica
ve yasadl~l go~" stireci ba~laml~tIr. Bu stire~te Tlirkiye'nin Dogu ve
Gtineydogu'sundaki teror nedeniyle 200 bine yakm ki~i go~ etmi~tir. Alman
istatistik Dairesi rakamlanna gore sadece 1995-2002 yIllan arasmda ytizde 83'li
"klirt" olarak kaYltlara ge~en 116 bin 399 Ttirk vatanda~l Almanya'ya iltica
ba~vurusunda bulunmu~tur2.
Tablo 1: Almanya'daki Tiirk ve Diger YabancIlarm Niifus DagIlmn
YIllar

1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001.
2002

Yabanci
Niifus

Tiirk
Niifus

Tiirk I Yabanci
Oram

Yabancil Toplam
Niifus Oram

4.089.594

1.077.100

26,3

6,6

4.453.308

1.462.400

32,8

7,2

4.378.942

1.400.400

32,0

7,2

5.342.532

1.694.649

31,7

8,4

7.173.866

2.014.311

28,1

8,8

7.296.817

1.998.534

27,4

8,9

7.318.628

1.947.938

26,6

8,9

7.335.592

1.912.169

26,1

8,9

Kaynak: Almanya Federal istatistik Dairesi I www.destatis.de

Yakla~lk

yanm aSlfhk bir go~ tarihine sahip Almanya'daki Tlirkiye kokenliler
toplam tilke ntifusunun ytizde 3,2'sini, ttim yabancllann ise yakla~lk ylizde
30'unu olu~turmaktadlf. Ttirkiye Ara~t1rmalar Merkezi'ne (TAM) gore,
Per~embe,

2005; 82.
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Almanya'da 2 milyon 642 bin TUrk ya~amaktadlr.3 Federal istatistik Dairesi'nin
2006 Ylh sonu rakamlanna gore Alman vatanda~hgma kabul edilen TUrklerin
saylSl 732 bin 614'e yUkselmi~tir. 2000 yllmda yeni Alman vatanda~hk yasasma
gore dogu~tan ~ifte vatanda~ sayllan 100 bini a~km TUrk ~ocugu da hesaba
katIldlgmda, TUrkiye kokenli Alman vatanda~l saylSl 2006 Ylh sonunda 850
bine yakla~rm~tlr.
<::ifte vatanda~hk olmadlgl i~in dogal olarak Alman vatanda~hgma ge~i~ler
Almanya'daki TUrk vatanda~lannm saYlSlnm azalmasma neden olmaktadlr.
1961' den 1998 yllma kadar TUrk vatanda~lanmn saYlsl sUrekli artarken, bu
ylldan sonra dU~meye ba~ladlgl gorulmektedir. TC <::ah~ma Bakanhgl verilerine
gore, 1998 yllmda 2 milyon 110 bin 223 olan Almanya'daki TUrk vatanda~l
saYlsl, 2005 Ylh sonu itibariyle 1 milyon 764 bin 41 'e dU~mU~tUr.4
Tablo 2: Ya~adlg. tiIkenin Vatanda~hgma ge~en Tiirkiye Kiikenliler (Kiimillatif)
1979
1989
1990
1995
2000

2004
2005
2006

Almanya

tngiltere

2.219
12.580
14.614
89.603
424.562
666.475
699.136

0
446
1.005
4.639
16.630
38.520
45.285
50.875

732.614

Kaynak: Almanya: Federal istatistik Dairesi; ingiltere: Home Office, Statistical Bulletin, www.homeoffice.gov.uk

ingiltere Turk Toplumu
Resmi rakamlara gore ingiltere TUrk toplumunun nUfusu 80 bin civanndadlr.
Ancak TC Londra Ba~konsoloslugu'nun verdigi bilgiyegore, sadece
Konsolosluga kaYlth vatanda~ saYlSl ise 110 bini a~rm~t1r. Ba~konsoloslukta
kaydl bulunmayanlar ile ikamet izni olmayanlar da dahll edildiginde,
ingiltere'de 150 bin civarmda TC vatanda~l ya~adlgl tahmin edilmektedir.
3

4

TAM Vakfl, Almanya'da ve Diger AB Olkelerindeki Tiirk Hane ve Giri#mcilerinin Ekonomik Giicii
.
Raporu, Duisburg-Essen, ~ubat 2004.
TC C;:ah~ma ve Sosyal GUvenlik Bakanhgt, Dl~ tli~kiler ve Yurtdl~l i~~i Hizmetleri Genel MUdiirlUgii,
http://www.diyih.gov.tr
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ingiltere'deki TUrkiye kokenlilerin yakla~lk 60 bini i~c;i olarak c;ah~makta, 6570 bin ki~i i~c;i ailelerinden olu~makta, yakla~lk 15 bin ki~i serbest meslek icra
etmekte, 10 bin TUrk vatanda~l ise ogrenci / "au pair" vizesi ile ikamet
etmektedir.5
1989 Ylhna kadar TUrkiye'ye vize uygulamayan ingiltere, TUrkiyeli
goc;menlerin c;ok kolay girebildikleri bir A vrupa Ulkesi iken, bu tarihten sonra
c;ok sert bir vize uygulamasl getirilmi~tir. Ozellikle vize ugulanmaya ba~landlgl
tarihe kadarki 10 yIlhk sUrec;te kolayhkla ingiltere'ye gidenler, havaalanlannda
hemen iltica ba~vurulannda bulunmu~lardlr. 1989 Ylh istatistiklerine gore iltica
ba~vurusunda bulunanlann yUzde 90' dan fazlasllllll talebi kabul edilirken, bu
oran 2000'Ii Yillarda yUzde 5'lerin altllla dU~mU~tUr6.
ingiltere TUrk toplumunu ilk olarak Klbns'tan gelen TUrk goc;menlerden
olu~mu~tur. 1960-1970 araslllda ekonomik nedenlerle ingiltere'ye gelenler
olmakla birlikte, Klbns Ban~ Harekatl sonraslllda Klbns'taki belirIisizlik goc;U
hlzlandlrml~ ve 1980'lere geIindiginde Klbnsh TUrk goc;menlerin saylSl 50
binlere yakla~rm~tlr. Bu sayllllll bugUn 120-130 bin civannda oldugu
salllimaktadir.
ingiltere c;ifte vatanda~hk ilkesini benimsemi~ oldugundan yasal ko~ullan
tamamlayan yabancllar, kendi vatanda~hklanlll da koruyarak ingiliz
vatanda~hgllli kazanabilmektedir. ingiltere ic;i~leri Bakanhgl'llln istiklerine
gore, ingiltere'nin TUrklere vize uygulamaya ba~ladlgl 1989 yIllllda
vatanda~hga kabul edilenlerin saylSl sadece 446 iken, 2006 Ylh sonunda 50 bin
875'e yUkselmi~tir.
Yasal veya yasadl~l yollardan ingiltere'ye gelerek iltica baFurusunda
bulunanlar, kabul edilsin veya edilmesinler hemen sllllrdl~l edilmemektedir.
Gec;ici statUlerle ingiltere' de kalabilmekte ve belli bir sUre sonra oturum
ve/veya vatanda~hk hakkl elde edebilmektedirler.
1980'lerden itibaren Klbns'tan goc; azahrken, ya~anan siyasi geIi~meler
nedeniyle TUrkiye aglrhkh bir goc; stireci ba~laml~tlr. Ozellikle 12 Eyllil 1980
TC Dl~i~leri Bakanhgl Londra Ba~konsoloslugu, 23.07.2007 tarihli Bilgi Notu
Sedat Lal;iner, "Tlirkiye-ingiltere ili~kileri ve i~birligi imkanlan", Uluslararasl Stratejik Ara~tlfmalar
Kurumu (USAK), 2007, http://www.usakgundem.comJmakale.php?id=97; Ay~e Onal, jngiltere'deki
Tiirkiyeli Topluluk Ustiine Bir (:alt~ma, 2003 http://www.gazetem.netlbellekyazi.asp ?yaziid=67
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askeri darbesinden sonra ingiltere'ye Tlirkiye'den go<;ler bliylik oranda siyasi
bir boyut kazahml~t1r. 1990'lardan itibaren Tlirkiye'nin Glineydogusunda
~iddetl enen <;atl~malar, Klirt ve Alevi kokenli binlerce Tlirkiye vatanda~llllll
iltica yoluyla ingiltere'ye yerle~mesine neden olmu~tur7. Sedat La<;iner,
"PKK'nlll yonlendirmesiyle onbinlerce Klirt kokenli Tlirkiye vatanda~l
ingiltere'ye akrru~ttr" diyerek bu go<;lin teror orglitlinlin yonlendirmesiyle
oldugunu iddia etmi~tir8. La<;iner'e gore PKK tarafllldan kurulan "sahte sivil
toplum kurulu~lan" ka<;ak yolardan zincirleme go<; ile Tlirkiye'nin
Glineydogusundan binlerce Klirt kokenli TC vatanda~llli ingiltere'ye ta~lml~ttr.
Alevi aglrhkh Tlirk vatanda~lannlll olu~turdugu "Klirt dalgasl" 1990'larin
ortalanna kadar slirmli~tlir. La<;iner, teror orglitlinlin kendisine mali ve siyasi
destek saglamak amaclyla, 1989' dan 1990'larlll ortalarllla kadar yasal ve
yasadl~l yollardan Tlirkiye'den her ytl ortalama 2 ila 4 bin klirt kokenli aileyi
Londra'ya ta~ldlgllli iddia etmektedir9 • Londra'daki Klirt kokenli Tlirkiyelilerin
saYlsl resmi kaynaklara gore 25 bin ki~iyi a~ml~, gayri resmi tahminlere gore bu
rakamlll da <;ok lizerindedir.
ingiliz i<;Weri Bakanhgl'mn verilerine gore, Tlirklere vize uygulanmaya
ba~landlgl 1989 YIlt bahannda Tlirkiye'de insan haklan ihlallerine maruz
kaldlklanm beyan ederek, ingiltere'ye slglllma ba~vurusunda bulunanlann
saYIsl 4 bin 650 ki~iyi bulmu~tur. Bu yontemin kullamldlgl ilk donemde
binlerce ki~inin iltica ba~vurusu kabul edilirken, asllllda ekonomik olarak
ingilte'ye g09 etmek isteyenlerin ger<;ek dl~l "Tlirkiye'de etnik, dini veya siyasi
bask! gordligli" iddianyla bu yontemi zincirleme bir go<; yontemi olarak
benimsemesi lizerine, ingiltere iltica taleplerinin bliylik <;ogunlugu reddetmeye
ba~laml~tlr.
Tayfun Atay, Turkler Kunler Klbnslllar - ingiltere'de Tiirkr;e Ya~amak, Ankara: Dipnot Yaymlan, 2006,
s.9.
Sedat La~iner" "Tiirkiye-ingiltere ili~kileri ve i~birligi imkanlan", Uiusiararasl Stratejik Ara~tlrmalar
Kurumu (USAK), 2007, http://www.usakgulldem.cmnJmakale.php?id=97
Layiner, agm; Atay, Turkler Kiirtler Klbnslrlar - hlgiltere'de 1l'irkr;e Ya§amak, s. 46.
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Go~ ve Go~men Tipolojileri A~ISllldan Almanya ve ingiltere'deki

Tiirkiye Kokenliler
GOe;men tipolojileri denilince, ya~adlklan ~ehir veya Ulke dl~mdaki yeni bir
mekfuldaki gee;ici veya sUrekli i~e;ileri, yasal veya yasadl~l yollardan ba~ka bir
tilkeye yerle~mek lizere gidenleri, mUltecileri veya slgmma hakkI arayanlar
anla~t1abilir. Thomas Faist bu tUr kategorileri olu~turmada be~ ole;Ut
kullamlabilecegini ifade etmektedir. Buna gore, alam (yerli rni Uluslararasl ffil
oldugu), sUresi (goe;Un sUrekli rni gee;ici rni oldugu), boyutu (kitlesel rni bireysel
mi oldugu), sebebi (gonUllU mU zorunlu mu oldugu) ve yasal durumu (yasal ffil
yasadl~l ffil oldugu) goe; ve goe;men tipolojilerini kategorize etmede
kullamlabilecek ole;Utler olarak Slfalanabilir. 10
Tablo 3: Almanya ve ingiltere'ye Tiirkiye'den Gij~iin Tipolojik Kar§da§tmlmaSI
Tipi
Alaru
Siiresi
Boyutu
Sebebi
Yasal Durumu

Almanya

ingiltere

UluslararaSl

UluslararaSl

Once ge~ici. sonra stirekli

Stirekli
Bireysel

Kitlesel
Gontillti

Zorunlu

Yasal

Yasa<h~l

Elbette her iki Ulkede de genellemelere uygun dU~meyen bireysel goe;ler
olmu~tur. Ancak, Tablo 3'teki goe; tipolojilerine ili~kin stmfIamalar Almanya ve
ingiltere'deki TUrk topJumunun olu~ma sUrecinin e;ok genel anlamda
degerlendirilmesi ile olu~turulmu~tur.
Burada Almanya ve ingiltere'deki TUrk toplumu, goe; tipolojileri ae;lsmdan
kar~t1a~tlfllacakt1r. G5c; tipolojileri ae;lS1ndan "alan ole;UtU" her iki goe; tipinin de
"Uluslararasl" olmasl nedeniyle kar~tla~ttrmah olarak durulmayacakttr.
GOfiin Siiresi: Gefici / Kalle'
G5c;te gee;icilik veya stireklilik ~artlara ve gidilen mekana gore degi~ebilir. Goe;
sUreci gee;ici bir sUreyle smtrh olabilecegi gibi, omtir boyu, hatta gelecek
ku~ak1arl da bir yerle~me biriminden digerine ta~lmalartm da kapsayabilir.
IO

Thomas Faist, Uluslararasl Gi8: ve Ulusa§1r/ Toplumsal Alanlar, istanbul: Baglam Yaymlan, 2003. s. 47.
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Ancak, bu yer degi~tirmelerin goc;e konu olabilmesi ic;in, lasa mesafeler
arasmda degil, "ki~i veya topluluklann ic;inde ya~adlgl fiziki ve c;ogu kere
sosyaJ c;evrelerini degi~tirecek" ~ekilde gerc;ekle~tiriImesi ~artttrll. Tatil, ziyaret,
tedavi ve seyahat gibi amac;larla yapdan degi~iklikler goC; kapsammda
degerlendirilemez. Y er degi~tirmelerin goc;e konu olabilmesi ic;in, slireli de olsa
"yerIe~me amaclyla" yapllml~ oimasl gerekmektedir. Bu nedenle egitim veya
aupair amaclyia yurtdl~ma gidenier bu kapsamda degeriendirilemez. Bir nlifus
hareketinin goC; olarak nitelendirilebiImesi ic;in Birle~mi~ Milletler'in getirdigi
Slmra gore asgari bir Yllhgma siyasal slmrlan a~an, ulusa~m bir yer degi~tirme
olmasl gerekmektedir. 12
Goc;lin gec;ici mi, kahcl llll oldugu goC; tipolojilerinde en belirleyici faktOrlerden
biridir. 30 Ekim 1961 tarihinde Almanya iIe yaptlan i~glicli anla~masma gore,
i~C;i pasaportlan 3 YII uzattlabilecek, c;ah~ma ve oturma mlisaadeleri de 2 YII ile
smlrh tutulacaktl. Boylece Almanya'ya yerle~me ve goc;e donli~mesinin online
gec;ilmi~ olacaktl. Ancak bizzat Almanya tarafmdan 2 ydda tecrlibe kazanml~
i~c;ileri gonderip yenisini almanm maliyetine katlanmak yerine c;ah~ma slireleri
slirekli uzattlarak zamanla kahcI hale getiriImi~ oldu. Para kazamp geri donmek
niyetindeki Tlirk i~c;iler ise zamanla ailelerini de yanlanna alarak Almanya'da
kahcI hale geldiler. 13
ingiltere'ye goC; ile ilgili ba~Ianglc;ta bOyle bir Slmr koyulmasl veya planlanmasl
gibi bir durum sozkonusu degiidir. GoC; daha c;ok yasal veya yasadl~l iltica ile
siyasal boyutlu oldugundan, iltica edenlerin veya slgmma hakla eide edenlerin,
birglin donlip yeniden Tlirkiye'de ya~amak gibi bir ideallerinin olmasml
beklemek zor olacakttr. Bu ylizden Almanya'ya goc;ten farkh olarak, ingiltere
goc;line ba~mdan itibaren gec;icilik degil kahclhk fikri hakimdir. "Siyasi veya
etnik kimligini bahane ederek" ekonomik nedenlerle iltica etmi~ olsa bile, bu
nedenle ingiltere'ye giri~ yapllll~ olanlann vatanda~hk hakla elde edebilmesi
ic;in 5 YII kesintisiz olarak lilkede ikamet etmeleri gerekmektedir. Bu uzun slire,
ilticactlann yeni lilkede, yeni bir ya~am kurmalanm saglamakta ve 5 ytlhk
II

12
13

Taylan Akkayan, Giir; ve Degiijme, istanbul: iOEF Yaymlan, 1981, s. 22
Berrak Kurtulu~, Amerika Birleijik Devletleri'ne Tilrk Goril:Gor Silreci ve Ozellikler, istanbul:Tlirk
Dlinyasl Ara~ttrmalan Vakfl, 1999, s. 9-10
Ayta<; Eryl1maz, Almallya'da 40 YII - Yaball Slla a/ur, 2007, http://www.domit.de/pdf/Almanyada-40yil.pdf
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stirenin dolmasl ardmdan da Ttirkiye' ye geri donmemektedirler. ingiltere' deki
Ttirkiyeliler, tamamen "geri donti~"ti gtindemlerinden <;lkanm~lardlr14.

Got; Boyutu: Bireysel / Kitlesel
Almanya go<;ti ba~langlcmdan itibaren kitlesel bir ozellik ta~lrken, ingiltere
go<;ti i<;in bOyle bir ~ey sozkonusu degildir. 1961 Ylhnda irnzalanan i~gticti
anla~maslyla Almanya'ya kitlesel bir go<; ba~larken, ingiltere go<;ti daglmk ve
farkh yontemlerle ger<;ekle~mi~tir. Ancak genel bir yogunla~manm ingiltere'nin
Ttirkiye'ye vize uygulamaya ba~ladlgl 1989 Yllmdan itibaren ba~ladlgl
soylenebilir.
30 Ekim'de Almanya ile yapIlan i~gticti anla~maslyla, 1961 Ylh son una kadar
iki ayda giden go<;menler 7 bini a~ml~tIr. 1998'e kadar stirekli artan Ttirk
vatanda~larmm saylsl, bu tarihte 2 milyon 110 bine ytikselmi~, daha sonra ise
Alman vatanda~hgma ge<;enler sebebiyle azalmaya ba~laml~tIr. 2006 YIlt
sonunda, Alman vatanda~hgma ge<;en 850 bin ki~i de hesaba katIldtgmda,
Ttirkiye kokenlilerin saylSl 2 milyon 642 bine ytikselmi~tir.
ingiltere ise bireysel olarak daha <;ok siyasi nedenlerle Ttirkiye'den ka<;anlarm
slgmdlgl bir tilke olmu~tur. 1960'h Yillarda <;ok az saYlda permili (izinli) i~<;inin
<;ah~tIgl ingiltere'deki Ttirklerin saYIsI, bazl kaynaklara gore 1970'lerin ikinci
yansmda sadece 4 bin civanndadlr. 15 1980-1989 ytllarl arasmda ise vize
olmadlgl i<;in siyasi nedenlerle tilkeden aynlanlann ilk tercihleri ingiltere
olmu~tur. 1990'h Yillardan itibaren ise vize uygulamasl ba~ladlgmdan iltica
etmek suretiyle veya ka<;ak olarak ingiltere'ye gidi~ler ba~laml~tIr. Ozellikle
kUrt ve ale vi kokenli TC vatanda~lan iltica etmek suretiyle bu tilkeye go<;
etmi~tir. ingiltere'ye go<; kontrolstiz ve yasa dl~l yollann slkhkla kullamhyor
olmasmdan dolaYI Ttirkiye
kokenlilerin
saYlsl da tam olarak
belirlenememektedir.
Bireysel olarak ba~layan ingiltere'ye go<;ler, zaman i<;inde "zincirleme go<;"e
donti~mti~ttir. Bir ~ekilde ingiltere'ye yerle~me ve <;ah~ma imkam bulanlar,
Ttirkiye'deki onlarca akraba ve arkada~ml da ingiltere'ye ta~lml~tlr. Ozellikle
Aksaray ve Gtimti~hane Kelkit'ten zincirleme go<;ler ya~anml~tIr. Tayfun Atay
tarafmdan aktardlgma gore, Nigde Aksarayh bir go<;men, kendi koyti de dahil
14
15

Atay, Turkler Kurtler Klbrtsltlar - ingiltere'de Turkce Ya.ramak, s. 16.
Atay, Turkler Kurtler Klbrlslllar - ingiltere'de Turkre Ya.ramak, s. 44.
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olmak iizere 7-8 koyde hi9 erkek kalmadlgml ifade etmektedir. Bir diger
ornekte ise Giimii~hane'nin Kelkit ilgesinin Pekiin koyiinde sadece ya~h iki
ailenin kalmasma ragmen, ingiltere'de bu koyden 4 bin ki~inin ya~adlgml iddia
edilmektedir. Oyleki bu koy ingiltere Amator Liginde Pekiin Spor adlyla bir
futbol tabml dahi kurmu~ durumdadlr. 16
GOf Sebebi: Zorunlu / Goniillii

G0ge sosyal, siyasal, ekonomik veya dogal afetler vs gibi bir90k farkh faktor
sebep olabilmektedir. G091ere katiian ki~ilerin bu hareketi kendi nzalanyla, yani
serbest veya goniillii olabilecegi gibi, zorunlu veya goniilsiiz de olabilir. iltica,
kOlelerin ta~mmasl, niifus miibadeleleri, tehcirler yanmda ekolojik degi~im ve
siyasi zorlamalar zorunlu g09ii (forced migration) dogurabilir.17
insanlar kendi istek ve arzulan dl~mda bir yerden ba~ka 'bir yere g09 etmek
durumunda kalmalanm ifade eden, goniillii olmayan "zorunlu g09lerin" nedeni
"insanlann oliim tehlikesi, i~kence gorme ve cezalandmlma korkusu, birtaklln
~ahsl hiirriyetlerin smlrlandmlmasl ve resmi otoritenin gii9 kullanmasl" olarak
ozetlenebilir. 18 Goniillii (valuntary) g09ler ise, yeni yerler gorme, daha iyi hayat
~artlan, i9inde bulunulan gevreyi begenmeme, ailesinin gelecegini iyile~tirme,
ekonomik durumlanm diizeltme, mali bakImlardan daha fazla imkanlara
kavu~ma
gibi ~ahsl arzulanndan kaynaklanan ama9lar dogrultusunda
gergekle~tirilen g09lerdir. 19
Almanya ve ingiltere'ye Tiirkiye'den g09ler zorunluluk ve goniilliiliik a91smdan
degerlendirildiginde, temel olarak Almanya'ya g09iin goniillii, ingiltere'ye
g09iin ise zorunlu g09ler oldugu soylenebilir. Almanya Tiirk toplumunun biiyiik
90gunlugu, aile birle~mesi nedeniyle Almanya'ya gelmi~tir. Kaya ve Kentel'in
ara~tlrmasma gore Tiirk toplumunun yiizde 44'ii aile birle~mesi veya evlilik ve
yiizde 21 'i 9ah~mak iizere Almanya'ya gelmi~tir. Yiizde 2S'i ise Almanya'da
dogmu~tur.20 Onal'm ara~tIrmasma gore ingiltere Tiirk toplumunun yiizde
SO,3'ii yasa dl~l yollardan "~ebeke" ile g0getmi~tir. Bu g09menlerin biiyiik
16
17

18

19

20

F-8

Agm. s. 40-41.
Kurtulu$, Amerika Birle~ik Devletleri'ne Turk Goru:G(j{.· Sureci ve Ozellikler, s. 10.
Musa Ta$delen Yd. Avrupa'da Yeni Ku§ak Turk Genrligi (Kimlik ve Uyum Sorunlarz), Sakarya: Sakarya
Oniversitesi Yaymlan, 2000, s. 2.
Agm, s. 2; Kurtulu~, Amerika Birle§ik Devletleri'ne Turk G(jru:G(jr Silred ve Ozellikler, s. II.
Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel, Euro Turkler Tilrkiye jle Avrupa Birligi Arasmda Kopril mil, Engel mi?,
istanbul: istanbul Bi1gi Oniversitesi Yaymlan, 2005, s. 47.
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c;ogunlugu Tlirkiye'deki teror olaylanndan dolaYI lilkeden aynlanlardlr. "Can
glivenligi" sebebiyle yapllan goc;ler de zorunlu goc;lerdir (Alan ara~tIrmasl
Haziran-Eyllil2001 tarihleri arasmda yaplhm~tlf).
Ancak iltica yoluyla "zorunlu goC;" slmfmda degerlendirilen birc;ok goC;, siyasi
klhfa sokulmu~, aslmda ekonornik amac;la yapIlan "gonlillli" goc;lerdir. (Ornegin
Bir Karadenizli'nin Klirt ve PKK sempatizam oldugu iddiaslyla ingiltere'ye
slgmma talep etmesi gibi).21 Sahte pasaport dlizenleyerek ingiltere'ye iltica
eden, Londra'da tam~tIglmlz Akm Olgun, (Tlirkiye'de Dev-Sol davasmdan 17
ya~mda tutuklanarak 7 yll cezaevinde kalan, tahliye olur olmaz sahte pasaportla
ingiltere'ye kac;arak iltica talebinde bulunan Olgun, ya~adlklanm "Adlan
Saklldlr" isimli kitabmda aynntIh olarak anlattyor.) sag gorli~lli olduklanm
bildigi halde birc;ok ki~inin ingiliz makamlarma giderek, PKK'h oldugunu
soyleyerek iltica talebinde bulundugunu ifade etmektedir. Oyleki soz konusu bu
tlir ki~iler ingiliz makamlannm "PKK nedir?" sorusuna, "Ulkemizi bOlmeye
c;ah~an teror orglittidlir" gibi trajikornik bir cevap vermektedirler. Hatta
bazllannm sol orglitlere giderek, iltica ba~vurulannda, Tlirkiye aleyhine neler
soyleyebilecegi, nasll bir yol izlemeleri gerektigini ogrenmeye c;ah~anlar
oldugunu soylemektedir.
ingiltere'deki Tlirkiyeliler arasmda glinliik dilde slkc;a kullamlan, "bogus
refugee / sahte mlilteci", "gerc;ek mlilteci / benefit mtiltet;isi" veya "gerc;ek
evlilik / Home Office evliligi" kavramlan resrni istatistiklere yanslyan siyasi
slgmmacIlann onemli bir bOllimlinlin ekonornik nedenlerle slgmdlklanm ortaya
koyrnaktadlr. 22 0cak 200l'de ingiltere Kanal 4'te yaYlmlanan bir belgeselde
ingilizler lilkelerindeki Tlirkiyelilerle ilgili gorii~leri soruldugunda,
"tilkelerindeki siyasal baskIlardan kac;anlann British pasaportu alIr almaz ilk
gittikleri tilkenin Tlirkiye olrnasml anlamadlklanm" soylerni~lerdir.23
Tlirkiye'den Almanya'ya goc;te, sadece 'goc;enler' aC;lSlndan degil, soz konusu
lilkeler aC;lsmdan da bir gonlilltillik durumu vardlr. i~glicli goC;li olarak ba~layan
slirec;, her iki lilkenin menfaatlerine uygun, tamamen ekonomik ve politik
sebeplerle, sistematik bir ~ekilde insanlann yonlendirilmesiyle ortaya C;lkml~tIr.
ingiltere'ye go~te ise go~ edilen lilkenin gelenlere kar~l goniillli olma gibi bir
21
22
23

Atay, Tiirkler Kiirtler Klbrtsltlar - hlgiltere'de Tiirkre Ya§amak, s. 61.
bnal, Jngiltere' deki TiirkiyeU Topluluk Vstiine Bir 9alt§ma.
Agm.
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durumu yoktur. 1995-1997 yIllan arasmda 4 bin 445 ki~i Tlirkiye'den
ingiltere'ye slgmma talebinde bulunmu~, bunlardan ancak ylizde 5'e kar~lhk
gel en 165'inin ta1ebi kabul edilmi~tir.24 Ancak iltica talepleri kabul edilmeyen1er
de ingiltere'yi terketmemekte ve "bir yolunu bulup" kalmaYl tercih
etmektedirler. "Bir yolunu bulma", ka<;ak olarak kalma riskini goze alma, bir
ingiliz vatanda~l ile kaglt lizerinde evlilik yapma, liniversite veya dil egitimine
yazllma, i~ kurma veya ticari ortakhk vs ~ekillerinde olabilmektedir. 25
Got;un Hukuki Statusu: Yasal/ Yasadz$z

ingiltere, Merkezi Cenevre'de bulunan Birle~rni~ Milletler Mlilteciler Yliksek
Komiserligi rakamlanna gore, ytlda 60 binden fazla slgmrna ba~vurusu ile
dlinyada en fazla slgmma talep edilen lilke durumundadlr. Birle~mi~ Milletler
raporlanna gore Tlirkler dlinyada en fazla slgmma talebinde bulunan dordlincli
lilkedir. 26
Ahmet i<;duygu tarafmdan <;e~itli raporlara dayamlarak yapllan tahminlere gore,
1983 ile 1994 Yillan arasmda Batt Avrupa lilkelerine Tlirkiye'den toplam 346
bin ki~i slgmmacl olarak ba~vurmu~tur. Alrnanya 205 bin 900 slgmmacl ile ilk
mada yer ahrken, ingiltere 11 bin 900 slgmmacl ile altmcl SlraYl alrm~ttr. Yine
aym rap ora gore 1988 ytlma kadarki ilk 6 ytlhk slirede ingiltere'ye sadece 600
slgmmacl ba~vururken, 1989-1994 yIllan arasmdaki 6 yIlhk slirede bu rakam 19
kat artarak 11 bin 300 ki~iye ytikselmi~tir.27
<;ok temel olarak baktldlgmda Almanya'ya i~glicli go<;li olarak ba~laYlp
sonrasmda aile birle~meleri yoluyla devam ettigi i<;in "yasal", ingiltere'ye olan
go<; ise bireysel <;abalarla aglfhkll olarak "~ebeke" kullamlarak ka<;ak ve illegal
yollardan yaplldlgl i<;in "yasa dl~l" olarak kategorize edilebilir.
1990'lardan itibaren Ttirkiye'nin ozellikle dogusundan Avrupa tilkelerine yogun
bir go<; dalgasl ya~anrm~ttr. Teror orgtittinlin organize ettigi iddia edilen bu
La9iner "Tiirkiye-ingiltere ili~kileri ve i~birligi imkanlan"
Talip Kii9iikcan, Politics of Ethnicity, Identity and Religion. Turkish Muslims in Britain, England:
Ashgate Publishing, 1999, s. 69-97 ; Atay, Tiirkler Kiirtler Klbnsillar - ingiltere'de Tiirk,e Ya§amak, s.52
26
BBC,
"Tiirkler
Slgmmacllar
Listesinde
4'iincii",
(24
Subat
2004),
http://www.bbc.co.uklturkish/news/storyI2004/02l040224 unasylumreporLshtml
27 Faist, Uluslararasl Gor ve Ulusa§lrl Toplumsal Alanlar, s. \36.
24
25
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"iltica yoluyla go<;" stirecinde resmi rakamlara gore 25 bin, gayri resml
kaynaklara gore ise yakla~lk 40 bin ki~i ingiltere'ye go<; etmi~tir.z8
Ay~e Qnal tarafllldan yapllan ara~tIrmadaki orneklemin ytizde 4,5'i akraba
daveti, ytizde 1O,Tsi evlilik, ytizde 17,Tsi vize ile ytizde 4,6'Sl diger yollarla
ingiltere'ye gelirken, ytizde 50,3 gibi yansllldan fazla bir oran ise "~ebeke" ile,
yani ka<;ak yani yasadl~l yoUardan tilkeye girdigini ifade etmi~tir.29 Ara~tIrma
sonu<;lanna gore halen ingiltere'deki durumu yasal bir statti kazanmaml~, yani
ka<;ak olarak ya~ayanlann oram ytizde 18,4 oldugu, ytizde 51,2' sinin ise yasal
statUleri geregi Ttirkiye'ye gidemedikleri sonu<;lanna ula~Ilrm~tlr.
Go~menlerin

Kiiltiirel Kimlik AIgdamalan

Sosyoloji sozltigti, ktiltUrel kimlik (cultural identity) kavrarmm, "ferdi a~an
sosyal bir boyuta sahip, daha ziyade dogu~tan kazamlan ve elde edilen
ozelliklerle ilgili, "ben kirnim, biz kimiz?" sorulanna verilecek cevablll ana
hatlanm i<;eren bir kavram" olarak tammlamaktadlr. 30
Biyolojik ve genetik yollardan elde edilenler farkh bile olsa, belli bir ktilttir
<;evresi i<;inde sosyalle~en ve ona mensubiyet ~uuru hisseden insan, kendi ktilttir
<;evresini temsil eden kimligi ta~lmaya ba~lar. Bu yontiyle ktiltUrel kimlik,
ferdin se<;mekte serbest oldugu, istedigi zaman degi~tirebilecegi bir ~ey
degildir?l Zaman i<;inde toplumun kendini tammladlgl kavram ve kahplar
degi~ebilmekle birlikte bu degi~im, klsa stirede 'yeni bir dtinyaya' a<;Ilan
go<;men topluluklarda biraz daha sanclh ve zor olmaktadlr. 32
Go<;menler gittikleri tilkelerde kendi dil, ktilttir ve din farkllhklanyla etnik
aZlllhk ktilttirlerini kurumsalla~tIrmaya <;ah~lrken, ev sahibi tilkelerin de
heterojenliklerini ~iddetlendirmektedirler. 33 Go<;menler kadar, gittikleri tilke
toplumu ve devleti de bu yeni duruma farkll kimlik siyasetleri ile tepki
vermektedir. ingiltere "<;okktilttirltiltik" ya da bir potada eritme (melting pot)
28

29
30

31

32

33

La9iner, "TUrkiye-ingiltere ili~kileri ve i~birligi irnkanlan"; Atay, Turkler Kurtler Klbnslzlar jngiltere'de Turk{'e Ya~amnk, s. 46
Dnal, ingiltere'deki Turkiye/i Topluluk Ustune Bir <;alz$l1w
Mustafa E. Erkal, vd, Allsiklopedik Sosyoloji Sozliigii, istanbu1:Der Yaym1an, 1997, s. 174
A"m
St~a~ Hall, "The Question of Cultural Identity", The Politiy Reader ill Cultural Theory, Cambridge:
Polity Press/Blackwell, 1994, pp. 119-125, s. 122
Talip KU9i.ikcan, "ingiltere'deki 'lUrk Toplumu Arasmda Gelenek, Etnik Koken, Din ve Sembolik
Kimligin Geli~mesi", Yelli Turkiye, Say!: 16, 1997, ss. 2123-2129, s. 2123
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siyasetine daha slcak bakarken, Almanya'ya "ktilttirlerarasl kar~tlama"Yl kimlik
siyaseti olarak benimsemektedir. Bu ttir siyasetler genel olarak etnik ve ktilttirel
farkhhklara, ozelde ise bireyin hakim ktilttire uyum saglamasma
dayanmaktadlr. 34 C;okktilttirltiitigti soguk kar~tlayan Alman kimlik siyaseti,
Alman ktilttirtintin hakim ve oncti oimasl ~artIyla farkh ktilttirlere mtisamaha
edebilmektedirler. Almanya'nm halihazlrdaki kimlik ve ktilttir siyaseti,
asimilasyona giden bir a~ama olarak gordtigti Alman ktilttiru onctiltigtinde
(lei tkultur) bir c; 0 kktilttirl til tikttir. 35
ingiltere'nin aksine Almanya, c;ifte vatanda~hgl kaldlrarak yabancl uyruklulan
'uyum' adl altmda Alman . ktilttirtinde erimeye zorlamaktadtr. DIke ntifusunun
ytizde 9'unu yabancllar olu~turmasma ragmen, Almanya hala bir goc; tilkesi
oldugunu kabul etmemektedir. Alman toplumu ingiltere gibi bir somtirge
tarihine sahip olmadlgl ic;in, tilkesindeki yabanctlann kokeni en fazla ikinci
dtinya sava~l sonrasma, yani sadece 50 ytl once sine dayanmaktadir. ingiltere ise
iki ytizytldlr bir goc; tilkesidir. Yillardir en fazla ilticanm yapiidigi tilke oimasl
bunun gostergelerinden biridir.
ingiltere'ye goc;, 19. ytizytlda Mtisltiman tilkelerden ba~laffil~t1r. En btiytik goc;
daigasl ise, 1960'Iarda Pakistan ve Endonezya'dan gelmistir. Bugtin ingiltere'de
bulunan Banglade~ ve Pakistan kokenli yaklasik 2 rnilyon ki~i yasamaktadir.
Etnik ntifusun ytizde 75'i Britanya Uluslar Toplulugu ve Pakistan'dan
gelenlerden olu~maktadtr.36 ingiltere'deki ytizde 3,4 oramndaki mtisltiman
ntifusun ezici c;ogunlugunu Asya'hlardan olu~tugu ic;in "Asyab" ile
"Mtisltiman" neredeyse ozde~le~irken37, benzer durum Almanya'da "yabancl"
ve/veya "mtisliiman" kavramlan "Ttirkiyeliler" ile ozde~le~mesi ~eklinde
kar~lffilza C;lkmaktadlr.
Goc;menlerin kimlik algllamalanm olu~turan c;ok farkli faktOrler olmakla
birlikte, ya~malan tilkenin yonetiminin ve hakim toplumun tutumu da onemli bir
etken olarak kar~lffilza C;lkmaktadlr. Bazl AB tilkeleri, onYlllardar tilkelerinde
ya~ayan Tiirkiye kokenliler ba~ta olmak iizere, ozellikle mtisltiman goc;menlerin
kahcl olduklanm sindirmede zorlanmaktadlr. AB tilke1erinde ya~ayan 20
34
35

36
37

Edibe Sozen, Kentenkele Manugl, istanbul: Birey Yaymlan, 2004, s. 130
Age, s. 143
Faist, Uluslararasl Gor ve Ulusa$trl Topllllnsal Alanlar, s. 105
Talip KU~Ukcan, "ingiltere'deki TUrk Toplumu Arasmda Gelenek, Etnik Koken, Din ve Sembolik
Kimligin Geli~mesi" s. 2123-2124
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miisliimanm 14 milyonu ya~adlgl iilkenin vatanda~hgma ges;mi~ olmasma
ragmen, hala "misafir i~S;i" veya "etnik azmhk" gibi tammlanmalan, kendisini
diger AB vatanda~lanndan farkh gormek istemeyen gos;menlerin uyumunu
zorla~t1rmaktadlr. Bu tiir yakla~lmlar ister istemez "ikinci slmf' vatanda~lar
ortaya S;lkarmakta, milyonlarca Ulke vatanda~mm ozellikle kUltUrel sorunlanm
kendi el yordamlanyla s;ozmeye s;ah~masma neden olmaktadlr. Bu s;ozUm
s;abalan da s;ogu kez, ne goS; veren Ulkenin, ne de gelinen iilkenin politikalanna
uymamaktadlr. Gos;menler s;ogunlukla gelinen Ulkedeki bir dini cemaatin veya
geleneksel bir alt kUltUrUn uzantlsl durumundaki aknnlann etkisine girmektedir.
Bir s;ogu is;inde ya~amlan modern toplumun gereksinimlerinden habersiz olan
dini yapIlanmalann etkisinde kalmaktadlr.
Almanya'daki TUrkiye kokenliler iis;UncU ku~agl geride blrakmaya ba~laml~tlr.
ingiltere'de ise ikinci ku~ak bile yeni yeni olu~makta oldugundan, bir TUrk
toplumundan bahsetmek henUz yeni bir olgudur. Bu yUzden Almanya ve
ingiltere'deki TUrkiye kokenlilerin kimlik algIlamalanm incelerken, yeni sosyal
s;evrelerinde ges;irdikleri sUrenin en belirleyici unsur oldugunu unutmamak
gerekir.
Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafmdan MaYls 2005'te yapIlan ara~tlrmaya
gore, Almanya'daki TUrkiye kokenliler kendilerini 'dindar' (%33), 'vatansever'
(%22), 'milliyets;i' (%17), 'demokrat' (%17) ve 'muhafazakilr' (%17) olarak
tanllnlamaktadlrlar. 38 'Almanya-Ttirkleri'nin yakla~lk %60'1 kendilerini
Avrupah-TUrk, ya da TUrk-Avrupah (TUrk-Alman) gibi melez bir kiiltUrel
kimlikle ifade etmektedir. Dini aidiyet as;lSlndan kendilerini yiizde 50 SUnni
MtislUman, yUzde 44 MUsltiman, yUzde 4 Alevi MUsltiman olarak
tanllnlarm~lardlr. 39

Etnik kiInlik olarak kendilerini nasIl tanllnladlklan sorusuna Almanya'daki
TUrkiye kokenliler slfaslyla TC vatanda~l (%24), TUrk (%22,5), Almanyah TUrk
(%7,2), Almanya vatanda~l (%6,9), Avrupall TUrk (5,6), Diinya vatanda~l
(%5,3), KUrt (% 4,2), AB vatanda~l (%2,1) cevaplanm vermi~lerdir.40
Almanya'daki
ara~tIrmasma
38
39

40

US;UncU ku~ak tizerinde 2004 yllmda yaptlglmlz alan
gore, gens;lerin ytizde 44'U kendisini MUslUman TUrk, Avrupah
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MUslUman, Avrupah TUrk vs gibi tireli-melez kimliklerle tammlarken, kendisini
sadece TUrk olarak tammlayanlarm oram yUzde 41,2 gibi olduk~a ytiksek bir
orand1r. Kimliginde ''TUrk''IUge yer verenlerin oram yUzde 84,5 gibi ~ok yUksek
bir orand1r. Kendisini Alevi olarak tammlayanlarm oram yUzde 3 iken, KUrt
olarak tammlayanlarm oram yUzde 0,7 olmu~tur.41
Gen~lerin

kirnlik tammlannda en baskm faktor yUzde 84,5 ile TUrklUk olurken,
bunu yQzde 51,5 ile dini kimlik vurgusu olan MUslUmanhk ve 10,8 ile
Avrupahhk izlemektedir. Ankete kattlanlann yUzde 41,9'u Almanya'da kim
oldugu soruldugunda, ilk olarak kendisini ''TUrk'' olarak tammlarken, yUzde
33,3'U "MUslUman TUrk", yUzde 8,9'u "Avrupah MUslUman TUrk" olarak
tammlalTIl~tlf. 42
TUrkiye Bilimler Akademisi destegi ile ingiltere'de 2001 ytlmda bir ~ah~ma
yapan Tayfun Atay, Ktbns TUrkleri, TUrkiyeli TUrkler ve KUrtleri'ni anlattlgl
kitabmda, ingiltere TUrk toplumunu, ''TUrk~e konu~an topluluk" olarak
tammlarru~tlr.43 ingiltere Uzerine bir diger alan ara~trrmasm1 yapan Ay~e Gnal
ise "TUrkiyeli Topluluk" ifadedesini kullanlTIl~tlf.
Ay~e Gnal tarafmdan 2001 ytlmda, ingiltere'deki TUrkiye kokenli 800 ki~i

Uzerinde yaptlan bir alan ara~t1rmasma gore, "Kendinizi kimlik olarak nastl
hissediyorsunuz?" sorusuna, ankete katllanlann yUzde 44,5'i (%21,2 TUrk,
%18,2 TUrkiyeli, %4,6 MUslUman TUrk ve diger) kimlik tammlamasm1 TUrk ve
TUrkiyeli olarak tammlarken, yUzde 33,6'S1 (%20,5 KUrt, %12,4 AleviIKUrt,
%0,5 KUrtlMUsiUman) "KUrt" etnik kimligine, yUzde 26,3'U Alevi inanc1
kimligine vurgu yaplTIl~tlr.
Bu

sonu~lar,

Almanya'daki TUrkiye kokenli toplumun kimlik tammlama
sonu~lan ile mukayese edildiginde ingiltere'deki kimlik tammlarmda tireli
kimlik algtlamasmm olduk~a dU~Uk dUzeyde kald1gt gortilmektedir. Kendisini
tireli bir kimlik tamlTIl ile ifade edenler ingiltere' de ytizde 17 ,2' de kahrken,
Almanya' daki U~UncU ku~ak Uzerinde yaptlg1lTIlZ ara~t1rma sonu~lanna gore ise
kendisini tireli bir kimlik tamm1 ile ifade edenlerin oram yUzde 44,1 olmu~tur.44
41
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43
44
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Onal'm ara~tmnasmda, kimlik tamml ile ingiltere'ye geli§ nedenleri arasmda
dogrudan bir ili§ki oldugu ortaya koyulmu§tur. 45 Buna gore: ingiltere'de
kendisini "TUrk" olarak talllmlayaniann yUzde 80'inin geli§ nedeni "ekonomik"
iken, "Aleviler" arasmda bu oran yUzde 65,5'e, "KUrt'''ler arasmda yUzde 45'e
dU§mektedir. ingiltere'ye geli§ nedeni "siyasi" olanlann ise sadece yUzde 2,9'u
kendisini "TUrk" olarak tanllnlarken, bu oran "Ale viler" arasmda yUzde 20'ye,
"KUrtler" arasmda yUzde 47,2'ye, "Alevi-KUrtler" arasmda yUzde 50'ye
yUkselmektedir.
1995 ile 2002 yIllan arasmdaki 8 yllda Almanya'ya iltica ba§vurusunda bulunan
116 bin 399 Ttirkiye Cumhuriyeti vatanda§mm yUzde 83'e kar§lhk gelen 96 bin
204'U "KUrt" kokenli olarak kaydedilrni§tir46. Siyasi nedenler veya teror
sebebiyle iltica eden ve ozellikle Ttirkiye'nin GUneydogu bOlgesinden goC;
edenler, Almanya ve ingiltere TUrk toplumunun sosyal yaplsml ve kUltUrel
kimlik algllamalanlll dogrudan etkilemektedir. Ancak Almanya'da dogal
sUrecinde geli§en ve 2,5 milyona ula§an Ttirkiye kokenliler ic;inde, slgmmacIlar
kUC;Uk bir oralll temsil ederken, ingiltere'de bu oran c;ok yUksektir. Yapllan alan
ara§tIrmalannda ve istatistiklerde gorUlecegi Uzere iltica etmek Uzere
ingiltere'yi tercih eden ve kendisini "KUrt" veya "Alevi" olarak talllmiayanlarm
saylSl Almanya'YI tercih edenlerden c;ok daha az olmasma ragmen,
ingiltere'deki TUrk toplumu ic;inde kendisini "KUrt" ve/veya "Alevi" olarak
talllmlayaniar onemli bir oran olu§turabilmektedir.
Almanya'daki 9 farkll sivil toplum c;atI orgUtU ba§kanlanndan Almanya'daki
Ttirkiye kokenlileri kimlik olarak talllmlan istenmi§, AtatUrkc;U DU§Unce
Dernegi (ADD) sadece "TUrk" olarak talllmlarken, diger 8 STK ba§kalllllln
tamarm "Avrupah MUslUman TUrk", "Avrupa Ttirkleri", "Alevi TUrk / Sunni
Turk", "Avrupab MUslUman" gibi tireli kimlik talllmlamalan yaprm§tIr. 7 STK
ba§kallln talllrmnda "TUrkIUge" vurgu yaplhrken, 6'smda inanca ve
mUslUmanhga vurgu yapllrm§, 5'inde Avrupahhga vurgu yapIlrm§tIr. 47
TAM'm hazlrladlgl "<;ok ktiltUrlU c;ah§ma c;ozUmleri" kapsarmdaki ara§tIrmaya
gore, kendisini "dindar" olarak talllmlayanlar Almanya'da yUzde 64,6 iken,
ingiltere'de yUzde 47,9'dur. Almanya'daki TUrkiye kokenlilerin yUzde 39,Tsi
45
46

47
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Sosyal Demokrat Parti'yi desteklerken, ingiltere'dekilerin yUzde 53,6'Sl i~~i
Partisi'ni desteklemektedir. 48 Almanya ve ingiltere'deki TUrklerin siyasi
tercihlerinin olu~masmda bu iki tilkenin go~men politikalan kadar, TUrkiyeli
go~menlerin go~ tipolojilerinin de etkili oldugu soylenebilir.
Go~men
Go~

Sivil Toplum Kurulu~larI

tipolojileri go~men sivil toplum kurulu~lanmn ortaya
~lkI~lanm, ama~lanm ve faaliyetlerini de dogrudan etkilemektedir. Almanya ile
ingiltere'deki STK'lar arasmdaki en onemli farklardan biri, Almanya'dakilerin
bir zorunlu ihtiya~ sonucu ortaya ~lkrm~ken, ingiltere'deki STK'lann daha ~ok
siyasi nedenlerle ve TUrkiye'den zincirleme go~e araclhk etmek gibi ama~la
ortaya ~lktlklan soylenebilir. Neticede ingiltere'deki STK'lann onemli bir
bOlUmU bUttin TUrk toplumunu kucaklamaktan uzak, alt grupla~malara mahkum
olmu$, bOlgeci, hatta sadece kendi koyltil eri ile slmrlandmlffil~ "koy
demeklerine" indirgenmi~ durumdadlr. (PektinlUler TUrk Ktilttir ve Egitim
Birligi vs gibi)
ve

go~men

ingiltere'deki STK'lann bUyUk ~ogunlugu siyasi ve mesleki orgUtlenmelerden
olu$maktadlr. Almanya'dan farklt olarak bunun nedeni, ingiltere'de halen ikinci
kU$akm tam olarak olu~maffil~ olmaSldu. ilk ku~aklar kendilerinde dogal olarak
kendilerinde bir kimlik problemi gormemektedirler. Ancak, ebeveynlerinin
kulturUnden ~ok farklt bir yabancl Ulkede bUyUmek zorunda kalan gen~
kU$aklann, kendi kUltUrlerini ogrenebilmeleri i~in mutlaka sosyal kurumlara ve
STK'lara ihtiya~ vardlr. Almanya'da aile birle$melerinden sonra hlZla sayllan
artan cami dernekleri, ingiltere i~in henUz ~ok yenidir. Almanya'daki
muhafazakar toplumsal yapmm sonucu farkll dini anlaYl$larm binlerce cami
demegi var iken, ingiltere'deki STK'lar agultkll olarak hem~erilik temeline
dayah, daha etnik ve farklt dini algllaYl$taki gruplann yapIlanmaslyla ortaya
~lkrm$ ~ok slmrh Uyeleri olan yapIlardlr.
48
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TUrk toplumunun degi~ik kesimlerini temsil eden 18 kurulu~, TUrk toplumun
ortak ama<;lanna yonelik olarak aralanndaki i~birligi mekanizmalanm
geli~tirebilmelerine zemin saglamak amaclyla biraraya gelerek ingiltere TUrk
Demekleri Federasyonu'nu kurmu~lardlr. TBMM Ara~tIrma Komisyonu i<;in
Mtilkiye Ba~mUfetti~i Ozcan Erdogan tarafmdan hazlrlanan "ingiltere'deki TUrk
Toplumunun DUnU-BugUnU" raporuna gore, Turkish Forum dI~mdaki
demeklerin toplam Uye sayrlannm 30 ge<;medigi, bunun da aslmda demeklerin
sadece birer tabeladan ibaret olduklan iddia edilmi~tir.49 Erdogan'a gore
Federasyona Uye olmayanlarla birlikte 80' e yakm TUrk demegi bulunmaktadlr.
Meclis tutanaklannda da yer alan Erdogan'm raporuna gore, Londra'daki
Halkevi TUrkiye'deki teror orgUtti PKK'nm bir uzantIsl gibi <;ah~maktadir.
Erdogan' a gore halkevi ve siyasi ilticacIlara ingiliz makamlannca <;ok ihtimam
gosterilmektedir. Hatta 2003 yllmda ingiltere'de Yilm sivil toplum orgUtti
se<;ilrni~tir. 50
Gen<; ku~agm iki ktilttir arasmda SIkr~lP kalmasml onlemek amaclyla, daha once
ingiltere'ye gelmi~ olan Klbnsh TUrkler tarafmdan TUrk okullan· a<;Ilrm~tIr.
Londra'da TUrk dili ve kUltUrtine hizmet eden 18 okula toplam 3 bin ogrencinin
devam ettigi kaydedilmektedir.51 Stileymaniye Camii <;evresi olarak bilinen
"ingiltereTUrk islam KUltUr Merkezi Vakfl" yakla~lk 50 yatIh ogrenciye dini
dersler ve ingilizce dersleri verrnektedir. 52
Almanya'daki TUrkiye kokenliler aglrhkh olarak din ve inan<; eksenli sivil
toplurn kurulu~larml tercih ederlerken, <;ok u<; sol orgUtlerin, hatta teror orgUtti
ile dogrudan baglantlSl olan demekler de faaliyette buluduklan bilinrnektedir.
PKK'ya destek verdiklerini gizlerneyen KOMKAR (KUrt j~<;i Dernekleri) 35
dernekle Alrnanya'da yasal olarak faaIiyetlerini sUrdUrmektedir53 •
Alevi inancma mensup TUrkiye kokenliler de ternelde U<; farkh <;atl orgUtU
altmda orgUt1enrni~lerdir: Alrnanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Ehl-i Beyt
Alevi Federasyonu, Cern Vakf!. TUrkiye'den go<; eden ~iiler ve Ehl-i Beyt
Alevilerinin de aynca carniileri bulunrnaktadlr.
49

50

51
52
53

Ozcan Erdogan, "ingiitere'deki TUrk Toplumunun DUnU-BugUnU", Meclis Tutanaklan, 17.12.2003.
Age.
Atay, Tiirkler Kiirtler Klbnslzlar - jngiltere'de Tiirkt;e Ya§amak, s. 98
Age, s. 99
Per~embe, 2005; 82

Diyasporadaki Kimlik AIgllamalanna Go« Tipinin Etkisi

117

Merkezleri Almanya'da bulunan ve temel i~levleri Ttirk toplumunun ktilttirel
geli~imine ve gen~ ku~aklann kimliklerinin korunmasma katklda bulunmak olan
9 farkh sivil toplum kurulu~unun, kendi ifadeleriyle 3 bin 861 adet dernegi ve
292 bin kaYlth tiyesi bulunmaktadlr. 54
Almanya'daki Ttirkiye kokenlilerin yakla~lk % 39'u ~e~itli derneklerle
ili~kilidir. Almanya'da ~ogunlukla tercih edilenler dini orgtitlerdir. Herhangi bir
dernege tiye olan veya faaliyetlerine kattlanlann ytizde % 45'i dini orgtitleri
tercih etmektedir. 55
Federal Almanya Htiktimeti'nin "Uyum ve islam" raporunun islam Ar~ivi
Merkez Enstittisti'ne day anarak verdigi bilgiye gore, Almanya'daki
Mtisltimanlann ytizde lO'unun orgtitlti olduklan tahmin edilmektedir.
Ttirkiye Ara~ttrmalar Merkezi (TAM) Ba~kam Faruk Sen, Almanya'daki cami
derneklerinin saylSl 2 bin 400 oldugunu ve cami derneklerine tiye olma oranmm
da ytizde 15 olarak tahmin edildigini soylemektedir. 56 Kaya'nm ara~ttrmasma
gore Almanya' da dini orgtitlerle ili~kisi olanlann oram ytizde IT dir. 57 Ttirki ye
Ara~tIrmalar Merkezi raporuna gore, cami derneklerine tiye ki~ilerin ytizde 71
gibi ezici bir ~ogunlugu DiTiB ~atIsl altmdaki derneklerin tiyesidir. Daha sonra
ise islam Toplumu Milli Gorti~ (IGMG) ve islam ktilttir Merkezleri Birligi
(VIKZ) gelmektedir. 58
Sonu~

Ttirkiye kaynakll dl~ go~tin, olu~ tarihi, stiresi, zorunlu veya gontillti olmasl,
yogunlugu, hukuki boyutu, gidilen tilkede Ttirkiye'deki Ttirk toplumundan daha
farkll bir yapl ortaya ~lkarmaktadlf. Bu go~ tipolojileri, go~men toplumun
sosyal yapIslm, ktilttirel kimlik alglSlm ve gen~ ku~aklarda kimligin yeniden
tiretilmesini etkileyen faktOrleri kapsamaktadlr. Stiphesiz go~men sivil toplum
kurulu~lan da bir taraftan anavatan ile ili~kileri saglayan bir koprti olurken, ote
54
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yandan hakim toplumda gogmenlerin sosyalle~mesine ve geng
kimligin yeniden tiretimine katk!da bulunmaktadlr.

ku~aklarda

TAM'm hazlrladlgl "<;ok ktilttirlti gah~ma goztimleri" kapsamldaki ara~t1rmaya
gore, Almanya'daki Ttirklerin ortalama oturma stireleri, 21,1 yll iken,
ingiltere'de 10,4 yIldlr. 59 1961 tarihinde Ttirkiye ve Federal Almanya
Cumhuriyetlerinin kar~Illkll anla~malanyla ba~layan Almanya'ya gog stireci ile,
1989 Yllmda Ttirkiye'ye vize uygulanmasl ve Ttirkiye'deki teror ve siyasi
konjonkttir ile ba~layan ingiltere gog stireci arasmda 28 yd gibi onemli bir stire
fark! bulunmaktadlf. ingiltere'deki gogmenlerin ytizde 84'ti 1989'dan sonra bu
tilkeye giri~ yapml~ttr.60 Tayfun Atay, Londra'da bulundugu 2001 Ylhnda,
1985'Ii ytllan anlatan bir Ttirk'tin, "0 zamanlarda bu tilkede bir Ttirk ile
kar~tla~mak olagan bir durum degildi." dedigini aktarmaktadtr. 61
Almanya'ya Ttirkiye kaynakh gog, yasal, kitlesel ve gontilltiltik esasma dayah
ilken, ingiltere'ye gog, yasadl~l, bireysel ve zorunlu gog ozelliklerini
ta~lmaktadlr .
Almanya yurdl~mda ya~ayan Ttirkiye kokenlilerin en yogun oldugu tilke iken,
ingiltere 5. slradadlr. Avrupa'daki Ttirkiye kokenlilerin ytizde 65'i Almanya'da,
ytizde 7' si ingiltere' de ya~amaktadlr. Ttirkiye kokenliler Almanya'da tilke
ntifusunun ytizde 3,2'sini olu~tururken, ingiltere'de Klbns kokenliler de dahil
edilse bile en iyimser rakamlara gore ntifusun ancak binde 5'ini
olu~turmaktadlr.

ingiltere'deki Ttirk vatanda~larmm ilk gidi~leri Klbnsh Ttirkler ile olmu~tur.
Bugtin bile gogmen ntifusun yakla~lk yansml Klbnshlar olu~turmaktadlr.
ingiltere'de gogmen ntifus'un ytizde 75'i sadece bir kentte, Londra'da
ya~amaktadlr. Almanya'da ise Ttirkiye kokenliler gok farkh kentlere dagthru~
durumdadlr.
Almanya· gogti i~gticti
etmi~ken, ingiltere go<;ti
ortaya gtkrru~ttr. Kaya
toplumunun ytizde 44'ti
59
60
61

gogti olarak ba~laytp, aile birle~meleriyle devam
daha <;ok siyasi nedenler ve teror olaylan nedeniyle
ve Kentel'in ara~ttrmasma gore Almanya Ttirk
aile birle~mesi veya evlilik ve ytizde 21'i <;ah~mak
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Uzere Almanya'ya gelmi~tir. YUzde 25'i ise Almanya'da dogmu~tur.62 Ay~e
Dnal tarafmdan yapIlan ara~tmnaya gore ise kattlanlann yUzde 61,4'ti
ekonomik nedenlerden, ytizde 23,2'si siyasal nedenlerden, yUzde 15,4'U ise
ba~ka bir nedenle ingiltere'ye geldigini beyan etmi~tir.63
Almanya TUrk toplumu, ingiltere'ye gore daha muhafazakar bir yapl ortaya
koymaktadlr. Sivil toplum kurulu~lannm ortaya ~lkmasl ve faaliyetleri
a~lSlndan baklldlgmda da Almanya'da milli ve manevi degerlere yonelik,
ozellikle gen~ ku~aklara hitap eden demeklerin yogunlugu dikkat ~ekmektedir.
ingiltere'de ise go~men topluluk, yasadl~l yollardan iltica eden, siyasi
slgtnmacllann yogun olmasl nedeniyle farkll etnik kimliklerini one ~lkaran,
Tlirkiye'deki siyasi ve dini inan~lara daha muhalifbir yapldadrr.
YapIlan alan ara~ttrmalan gostermektedir ki, go~ tipolojileri Almanya ve
ingiltere'deki Tlirk tUrk toplumlanmn ktiltUrel kimlik algtlamalanm etkiyen en
onemli faktOrdur.

62

63

Kaya ve Kentel, Euro Tilrkler Tilrkiye lie Avrupa Birligi Arasmda Kopril mil, Engel mi?, s. 47.
Onal, ingiltere'deki Tilrkiye/i Topluluk Ustilne Bir <;alz§lna.

