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Soner ULU 

A-)KİMLİK TEORİSİ 

“Ben kimim?” sorusu insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri düşünce alanında merkezi bir yeri 

işgal etmiştir. O kişinin kim olduğu ise maddi ve manevi birçok unsurla şekillenmekte, dinamik, çok 

boyutlu bir süreci içermektedir. Benlik ve kişiliğin oluşumu bulunulan toplumun şartlarından 

bağımsız değildir. Tarih, yer, zaman, toplum, çevre, gelenek ve kurallar, paylaşılan mekânlar 

kimliğin birer parçasını oluştururlar. Ben’in algıladığı öteki, etnik, dinsel farklılıklar ekonomik ve 

sınıfsal ayrımlar, aile, cinsiyet vb. etkenler kimliğin şekillenmesinde belirleyici bir role sahiptirler. 

Kimlik insanın potansiyeliyle birlikte değişen veya sabit kalan tüm vasıfları ifade etmektedir. Aynı 

zamanda ”kişi” sadece etkilenmekle kalmaz; içinde yaşadığı toplumu da etkiler. Başarılı bir şekilde 

sosyalleşen kişi kim olduğunu bilir, kendini istediği şekilde yönetir, alternatif bir müdahaleyi 

gereksiz ve imkânsız bir hale getirir. 

Sosyalleşme, ferdin çocukluğundan itibaren kapasite ölçüsünde toplumdaki sosyal ilişkilere girerek 

elde ettiği tutum ve davranışlardır. Sanat, eğitim, medya ve teknoloji sosyalleştirme araçlarının 

başında yer alır. 

1)Benlik, Kişilik ve Kimlik kavramları[1] 

Ferdi benlik, bir insanın kendisi için biçtiği değer, kendisi hakkındaki özel hükümlerdir. Ben kimim, 

ben nasılsım, benim hakkım ne? Gibi sorulara verilen cevaplar ben’i tanımlar. Benliği belirten üç 

unsur bulunmaktadır: biyo-psikolojik varlığının temelini oluşturan, önceki devirlerden alınan genetik 

veraset, ailenin verdiği ilk model ve telkinler ve aile dışında akraba aileleri, ilk eğitim 

kurumları(çocuk yuvası, ilkokul),mahalle insanları (mahalle çocukları). 

Aile hem genetik özelliklerinin oluşumunda hem de benlik ve kimlik oluşumunda yönlendirilmenin 

aktarıldığı sosyal birimlerdir beni sosyalleştirir ve milli benlik haline geçmesine hazırlar. Milli benlik 

ise insan topluluklarının kendilerini fizyolojik ve psikolojik olarak bağlı saydıkları atalarından alınan 

katılımlardan oluşur. Kısaca benlik, insan düşüncesinin sosyal deneyimlerle şekillenen ve potansiyel 

durumdaki halidir şeklinde tanımlanabilir. 



Kimlik ise sosyal olarak şekillenmiş bu potansiyelin dışa yansıyan halidir. Bir başka ifadeyle bir 

insanın başkaları tarafından nasıl görülü değerlendirildiğini ifade eder. Tüm sosyal faktörler bu 

şekillenmeye dâhildir. Benliğin gelişme süreci tüm hayatı boyunca devam etmektedir. Kişi kendini 

diğer insanların gözüyle görüp, benliğini onların kendisine olan tepki, tutum ve davranışlarından 

çıkardığı sonuçla algılar. Bunların kendi algılama yoluyla kişi tarafından yorumlanarak belli bir 

kimlik yaratılır. Kişilik, iç dünya ile ilgili kişinin psikolojik durumunu yansıtır, iradi olarak 

değiştirilemez, toluma ve dış dünyaya yöneliktir. Kimlik bir tür davranış ve rollerden oluşur ve 

alternatiflerden biri seçilerek çeşitli sosyal durumlarda farklı kimlik sergilenebilir. 

Tolumda farklı kimlikler bulunabilir. Dini kimlik inançla, dinsel kimlik lisanla, sosyal kimlik kişinin 

hangi sosyal kategoriye ve gruba dâhil olduğunu, siyasi kimlik ise politik görüş tutum ve 

davranışlarla ilgili nitelikleri ifade eder. Başlangıçta insan cinsiyet, ırk, yaş, milliyet gibi genel 

unsurlarla ifade edilirler. Kimliğin oluşumunda temel faktörler iki grupta toplanabilir: kimliğin his ve 

duygularla ilgili yönü; düşünce ve bilgiyi yorumlaması. 

Kişinin kimliğin edinmesinde bir yanda onun sosyal çevresinin belirleyiciliği bulunurken diğer 

yandan, kişisel irade ve seçimleri vardır. sosyal, ekonomik ve siyasi çevre ona belli şeyleri empoze 

eder. Edebiyat, yazılı basın ve iletişim teknolojileri insan bilincinin yeniden şekillenmesinde rol 

oynayarak kimlik üzerinde etkili olurlar. Ancak esas önemli olan kişinin bu tür kaynaklardan elde 

ettiği alternatiflerden hangisini seçeceğidir. 

Hızlı toplumsal değişikliğin sürdüğü toplumlar ile göç toplumlarında bir yandan geleneksel kurallara 

bağlı kimlik unsurları, diğer yönden değişmeyle gelen ve henüz yerli kültürle bütünlük 

sağlayamamış yabancı unsurlar çatışabilmektedir. Geleneksel kimlik unsurlarıyla batılı kimlik 

edinme sürecinde yeni unsurla eskisiyle bağdaştırılamamaktadır. Bu noktada bağlantılı bir diğer 

problem kişide topluma yönelik bir yabancılaşmanın ortaya çıkmasıdır. Kişi kendini sosyal, 

ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı kendisine uygun, dengeli ve sağlam bir zemine 

oturtamamakta ve ortaya bir kimlik krizi çıkmaktadır 

2) Milli, Kültürel ve Etnik Kimlik [2] 

Anthony D.Smith milli kimliği şöyle açıklar:”milli kimlik bir anlamda siyasi bir topluluktur. Siyasi 

toplumlarda da topluluğun bütün fertleri için en azından belli ortak kurumların, hak ve ödevlere dair 

tek bir yasanın varlığını ima eder. Yine topluluk mensuplarının kendilerinin özleştirecekleri, aidiyet 

hissi duyacakları belli bir toplumsal mekân, az çok hatları kesin ve sınırlanmış bir toprak parçasını 

da akla getirir”. Milli kimliğin özelliklerini ise şu şekilde sayar: (1) tarihi bir toprak ya da yurt; (2) 



ortak mitler ve tarihi bellek, (3) ortak bir kitlesel kamu kültürü, (4) topluluğun bütün fertleri için 

geçerli ortak yasal hak ve görevler, (5) topluluk fertlerinin ülke üzerinde serbest hareket imkânına 

sahip oldukları ortak bir ekonomi. Buradan ise şu sonuca ulaşır: “bir millet, tarihi bir toprağı/ülkeyi, 

ortak mitleri ve tarihi belleği, kitleci bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak yasal ve 

görevleri paylaşan bir insan topluluğunun adı olarak tanımlanabilir”. 

Milli kimlik tarihi süreç içinde milli kültür unsurlarının şekillendirdiği kimlik tipidir. Milli kültür ise 

diğer toplumlardan farklılığı ortaya koyan milli karakterin meydana getirdiği kültürdür. İbrahim 

kafesoğlu’na göre ise, kültürün kendisi millidir. Zaman ve çevre şartlarına bağlı olarak bazı 

unsurları değişebilir, fakat esas özelliklerini ortaya koyan temel karakteri yüzyıllar boyunca varlığını 

sürdürür. 

Kültürel kimlik ise daha dar kapsamda ve belli bir unsurun ön plana çıkarılmasıyla yansıtılabilir. Bir 

azınlık grubun kendilerine has bir sosyal âdeti yaşatmaları kültürel kimliklerini yansıtır. Kültürel 

kimlik, milli kimlik anlamında da kullanılabilir. 

Erol Güngör’e göre devamlı değişen bir kültüre bağlı olan ”milli kültür “ şeması çizmek mümkün 

değildir. Milli kültür, tarihin herhangi bir anında toplumun büyük çoğunluğunun benimsemiş olduğu 

kültür unsurlarının ve komplekslerinin oluşturduğu bütündür. 

Bu konuda başka bir yaklaşım da milli karakter kavramıdır. Buna göre milli karakterin sergilendiği 

veya bu karakterin ürettiği kimlik tipi milli kimliktir. İnsanların birbirinden farklı oldukları gibi, grup 

özellikleri ve kültür özellikleri de birbirinden farklıdır. Kültürel farklılığın sebeplerinden birisi de 

toplumların değişik şeylere ihtiyaç duymaları ve buna uygun tutum ve davranışı, kültür unsurunu 

üretmeleridir. Böylece kültür, ait olduğu topluma münhasır olmaktadır. Milli karakteri, toplumları 

birbirinden ayıran farklılıklar veya bir arada tutan benzerliklerdir. 

Hayes, milliyeti üç temel unsura dayandırmaktadır bunlardan ilki lisandır. Lisanın önemi, milliyeti 

şekillendirmesinden kaynaklanmaktadır. Lisanın olması, benzer zihniyeti sağlamakta; ortak 

kelimeler gibi ortak fikirler seti meydana getirmektedir. Böylece benzer zihniyetteki insanlar ortak 

çıkarları sağlayacak gurup bilincini geliştirmektedirler. İkinci unsur ise zaman içinde gurubun 

tarihsel bir bilince sahip olmasıdır. Gurubun birlikte geçmişinin gerek verdiği, gerekse kolektif 

hafızadaki kutsal hatıraları tarihi bir gelenek sağlamaktadır. Üçüncü unsur ise, farklı ve kültürel bir 

toplum teşkil edildiğine dair üyelerin inancıdır. Etnik kimlik bireyin içinde yaşadığı toplumdaki hâkim 

kültürden farklı olarak, orijinal bir kültürel sistemin özelliklerini bünyesinde barındıran bir kimlik 

türüdür. Etnik bir gurup, soya ait mitlerin rolünü ve tarihi anıları vurgulayan, din, gelenek, dil ya da 



kurumlar gibi bir veya birden fazla kültürel farklılığa göre tanınan ve ayırt edilen bir kimlik türüdür. 

”Kolektif bir özel ad, ortak bir soy miti, paylaşılan tarihi anılar, ortak bir kültürü bir ya da birden 

fazla unsur, özel bir yurtla bağ, nüfusun önemli bir bölümünde dayanışma duygusu” ise etnik 

topluluğun ana nitelikleridir. Milli kimliğe olan bağlılık azaldıkça başka kimlik arayışları artmakta 

etniklik önem kazanmaktadır. Etnik özellikler, kültürel entegrasyonun sağlanamadığı, kültürler arası 

mesafenin olduğu toplumlarda görülebilecek sosyal tabakalaşma unsurudur. 

Etnik kimlik genel anlamda bir sosyal gurubun ırk dil veya milli kimliğidir. Milli ve etnik kimlikler bir 

ölçüde ırk faktörünün belirleyiciliğini dayanırlar. Ancak, ırk, kültür, din, sosyal ve dilsel kimlik gibi 

diğer unsurlardan uzak bir kimlik yapısı düşünülemez ve bu unsurların değerlerinin tarihi süreç 

içinde bir yorumu ve kombinasyonu gerekmektedir. Böylece milli kültürden bağımsız milli bir kimlik 

düşünülemez. Ayrıca etniklik, siyasi etniklik ve kültürel etniklik olarak da iki değişik anlamda ele 

alınabilir. Siyasi etniklik etnik çerçevedeki bir gurubun siyasi hareketliliğini veya bilincini 

vurgularken, kültürel etniklik ise başka kültürel değerleri olan bağlığını veya uygulamaları işaret 

eder. Her iki türde de ortak özellik, gurubun sahip olduğu farklılık bilincidir. Siyasi ve kültürel 

etniklik, ırk gurupları etnik azınlık statüsü, alt guruplar gibi birbirinden farklı anlamlarda analiz 

edilebilmektedir. Batı ülkelerinde kavramın işlenme süreci ve ifade ettiği anlam, toplum yapısı ve 

iktisadi gelişme farklarında dolayı, bazı değişikler arz etmektedir. Bunların en önemlilerinden biri, 

bu ülkelerin gelişme süreçleri boyunca, sömürge memleketlerden aldıkları göçtür. Böyle bir sosyal 

hareketliliğin belli başlı özelliklerinden birisi, göç eden insanların bu yeni ülkenin bazı özelliklerini 

tercih etmeleri ve bir süre sonra bu gurubun, yaygın toplumsal yapı içinde erimesine, asimile 

olmasına sebep olmaktadır yani yeni bir kimlik edinilmektedir 

Göç gibi toplumsal hareketler etniklik bilincini arttırır. Göç sürecinde büyük nüfus kitleleri mevcut 

sosyal yapılarını bozmak zorunda kalarak yeni ekonomik ve sosyal düzen içinde kendilerine bir yer 

bulmaya, kimlik edinmeye çalışmaktadırlar. Böyle bir değişim süreci neticesinde bireyin 

davranışlarında iki değişik seçenek ortaya çıkabilir; ya karşılaşılan yeni bir düzenin kültürel 

özelliklerini özümseyerek hâkim kimlik tipi benimsenecek, ya da sahip olunan geleneksel niteliklerin 

varlığından bir toplumsal güç elde etmek amacıyla bir araya gelinerek etnik gurup oluşturulacaktır. 

Genel olarak etnik farklılıkların korunmasının ve zaman zaman ön plana çıkarılmasının kişi ve gurup 

açısından bir avantaj oluşturduğu söylenilene bilir bir yandan etnik kimlik hâkim kültür içinde 

eritilirken diğer yandan sürekli göç etnik kimlikte meydana gelen erozyonu gidermektedir, önceden 

göç etmiş olanlar bir süre sonra hâkim kültüre uyum sağlamakta bu farklılıklar giderek 

azalmaktadır. Ancak göçün devam etmesi halinde bu kesime etnik kültür akışı sağlanacağından bir 

bakıma etnik unsurundan temel kaynağını oluşturmaktadır. Etnik toplulukların varlığını 

sürdürebilmesinde dini reformlar kültürel ödünç alma halk katılımı, etnik seçilmişliğe ait mit, coğrafi 



yer, özerklik, çok dillilik, ticari beceriler ve örgütlü din ile birlikte temel mekanizmayı oluştururlar. 

Dış tehdit, etnik karşıtlık, askeri tehdit, sosyo-ekonomik tehdit ve ana kültüre bağlantı unsuru ise 

etnik yenilenmeye yardımcı olur. 

Etniklik kavram olarak belli bir ırk özelliğine dayanabileceği gibi kültürel veya siyasi faktörlerden de 

oluşabilir. Etnikliğin zaman içinde artması veya azalmasına sebep olan başlıca faktörler sosyal, 

siyasi, ekonomik ve kültürel nitelikli olabilir. 

Sadık Tural’a göre Türk kültürel kimliğinin beş ana kaynağı bulunmaktadır: tarihi süreçte şekillenen 

gelenek ve göreneklerin oluşturduğu değer, norm ve sosyal kültür unsurları; dini inançların 

oluşturduğu değer, norm ve sosyal kültür unsurları; alay edilme ve gülünç düşürülme korkusunun 

oluşturduğu değer, norm ve sosyal kültür unsurları; kanun, tüzük, yönetmeliklerin oluşturduğu 

değer, norm ve sosyal kültür unsurları; kendi kültürümüzün dışından gelen belli oranda 

uyarladığımız değer, norm ve sosyal kültür unsurları. 

Amiran Kurtkan’a göre Türk milletinin manevi değerleri şunlardır: gerçekleri aramanın kutsallığı, 

ferdi iradeye saygı, insanlığa ve adalete yöneliş, yardımseverlik, laiklik, demokrasi ve insan hakları. 

Bu unsurlar aynı zamanda kişilerin hâlihazırdaki kimliğini değerlendirirken de temel alınacak 

ölçülerdir. Kimliği meydana getiren bu temeller veya sosyal unsurlar, zaman içerisinde birbirleriyle 

iç içe geçerek yeni ve orijinal bir yapı oluşturmakta ve böylece kimlik üzerindeki etkinliğini daha da 

artırmaktadır. 

Son olarak sosyal unsurların duygusallık yönünü de vurgulamak gerekli olabilir. Çünkü milli 

duygular basit heyecanların ötesinde kitlesel olarak ortaya çıkan ve ferdin başka hiçbir durumda 

hissetmediği ruh halleridir. Bir yazarımızın işaret ettiği gibi”…Türk olmak, doğuştan olmaktan fazla 

bir şeydir ve o kadar da kolay değildir; bir idraktir, bir heyecandır, bir cehttir. 

Milli, etnik, kültürel ve sosyal kimlik alanları kapsamında en tabanda bir toplumun sosyal olarak 

tüm unsurlarını kapsayan sosyal kimlik alanı bulunmaktadır. Milli veya milli olmayan, etnik veya 

yabancı tüm kültürel unsurların meydana getirdikleri bir sosyal varlık zeminidir. Bu alandakileri, 

değerler, etik, düşünce yapısı, kültür tipleri, kültür zihniyeti gibi terimlerle örneklendirilmektedir. 

Sosyal pozisyonlar, sınıflar, nesil, mesleki rol, üretim tipi, gurup yapıları (üniversite, bürokrasi, 

akademiler, siyasi partiler, mezhepler, taraftarlar) tarihi durum, toplum, etnik özellikler, sosyal 

mobilite, güç yapısı, sosyal süreç (yarışma, çatışma). Sosyal kimlik bu unsurların herhangi birine 

dayalı olabilir. Sosyal alanının tamamına yakın bir kısmını kültürel alan oluşturmaktadır. Milli ve 



etnik alanlarının kültürel unsurları bakımında ortak ve ayrı yanları vardır. Kültürel kimlik milli ve 

etnik kimliği kapsadığı gibi bunların dışındaki unsurları da kapsayabilir. 

3) Asimilasyon, Entegrasyon ve Kültürlenme[3] 

Sosyoloji sözlüğüne göre “asimilasyon” akültürasyonun son aşamasından ibarettir. Güçlü bir toplum 

veya kültürün daha zayıf toplum ve kültürleri kendi içinde dönüştürerek eritmesi ya da bir bireyin 

doğup büyüdüğü toplumun dışında bir toplumda veya azınlık yâda göçmen bir topluluğun başka bir 

toplulukla geliştirdiği ilişkiler sonucunda kendi özgün kültürel kimliğini yitirmesi ve yeni kültür 

ortamında eritilmesidir. Etnik eşitlenme süreci veya sosyal bir gurubu diğerine benzetme de denir. 

Asimilasyon, akültürasyon sürecinde, bu sürecin bir alt kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Akültürasyon bir kültürün baskın (Dominant) olduğuna karar verilerek kabul edilmesi (boyun 

eğilmesi), onunla aynılaşma benzeşmeye çalışılmasıdır. Kavram, “kültürel intibak ve kültür 

üstlenilmesi “olarak tanımlanmaktadır. Belli bir kültürün, yabancı bir kültürle karşılaştığında, çeşitli 

unsurları içerek kısmen ya da tamamen erimesidir. 

Diğer taraftan asimilasyon, yabancı kültür unsurlarının, özel bir kültür modeline “entegrasyonu” 

olarak da anlaşılmaktadır. Bugün, (çok kültürlü) modern ulus-devletler iki hedefe birden 

yönelmektedir. Bir taraftan göçen guruplar içindeki kendi alışkanlıkları, anadilleri ve dini inançları 

süreklilik kazanmalı (saklı kalmalı) diğer taraftan da ulusal devletlerin onlardan beklentileri 

(değerlerle ilgili anlayışlar ve örnek modelleri) benimsenmeli ve özümlenmelidir. 

Entegrasyon ya da asimilasyon muhtemel olarak bir kültürlenme sonucu olarak orta çıkmaktadır. 

Kültürlenme, iki ya da daha fazla kültürün etkileşim sonucu değerler, inançlar ve davranışlardaki 

muhtemel değişme sürecidir. Bu dinamik süreçte karşılaşılan kültürlerin hepsinde de bir miktar 

değişme görülebilir. 

İki ya da daha fazla sistemin ilişkiler vasıtasıyla ayrı bir kültür sistemi geliştirmesi olarak 

tanımlanan kültürlenmede üç ana tip belirtilmiştir. İlki, körlemesine kültürleşme, insanların 

birbirlerine yakın yaşamaları ile mal ve hizmet ilişkisine girmeleri ile kendiliğinden gelişen kültürel 

özelliklerinin ortaya çıkmasıdır. İkincisi, empoze kültürleşme, bir diğerin baskı yapmak suretiyle 

kendi özelliklerini empoze etmesidir. Üçüncüsü, demokratik kültürleşme, her kültürün 

temsilcilerinin diğer kültürlere kendi tarihi ve değerleri sistemi içinde kabul etmesidir. 



Entegrasyonun bir diğer anlamı da (intibak) uyumdur. Kavram bir kültürel grubun temel özellikleri 

yönünden başka bir grubun içinde tamamen erimesinden, çatışma sonucu her iki grubun da 

değişerek yeni bir kültürel alan oluşturmasına kadar değişik anlamları bulunmaktadır. 

Bir topluluk, diğeri ile karşılaştığı zaman ilk beklenebilecek sonuç, hâkim kültürün önerdiği 

normların toplumun tüm fertleri tarafından uygulanmaya konmasıdır. Bu durumda esasen azınlık 

kültür değişmekte ve asimile olmaktadır. İkinci mümkün sonuç çoğunluk kültürünün azınlık 

kültüründen aldığı normlarla değişerek sosyal bir bütünlük meydana getirmesidir. Üçüncü olarak 

her iki kültür esasta çatışma yaratan normlarından vazgeçerek birlikte sosyal düzen kurabilecekleri 

yeni bir kültürel norm sistemi üretebilirler. Dördüncü sonuç; literatürde yaratıcı intibak olarak 

adlandırılmaktadır. Yaratıcı intibak, her iki tarafın menfaatlerini kurban etmeden mümkün olan en 

yüksek ölçüde gönüllü olarak kabul edilebilir çözümler aramaktadır. 

Almanya’da entegrasyon görüşü 1979 yılında ortaya çıkmıştır. Entegrasyon görüşünün ön plana 

çıkarılarak geliştirilmesinin en önemli belgesi; o zamanlar görevli bulunan Hükümetin Yabancılar 

Danışmanı Heinz Künh’ün 47 sayfalık muhtırasında “geriye dönme eğilimlerine aldırmadan II. ve 

III. Kuşakların itiraz etmeyeceği bir entegrasyon politikasının tespiti ve onun küçük hesaplara 

katılmadan ciddi ciddi uygulaması gerekir. Bunun alternatif perspektifi hayal kırıklığı olacaktır.” 

uyarısı yapılmaktaydı. Buradan II. ve III. Kuşak yabancı gençlerinin ve çocuklarının Alman 

Toplumu’na entegrasyonundan asimilasyon anlamında bütünleşmesinden söz edildiği ileri 

sürülebilir. 

Bugüne kadar, tartışmalara katılan taraflar, entegrasyon kavramı üzerinde açık bir uzlaşmaya 

ulaşamamışlardır. Bu nedenle, taraflar kavramı kendilerine göre kavrayıp yorumlamışlardır. 

Önceleri, çoğunlukla taraftar bulan tanımlamaya göre; “Alman Toplumu’yla yabancı grupların 

bütünleşmesi gerekli ve kaçınılmaz” görülmüştür. Ancak, bu dönemde entegrasyon bütünleşme 

değil, uyum olarak dilimize çevrilmiş ve kullanılmıştır. 

Bu dönemde Türk Topluluğu’nun dil ve kültür konusundaki duyarlılığı diğer yabancı toplulukları da 

etkilemiş, bu gruplar arasında sorun giderek “var olma” sorunu haline gelmiştir. 

Buna göre; Türk Topluluğu “Türkiye gerçeğinden gelerek Almanya gerçeği içinde” yaşamaktadır. 

Öyleyse, kültür ve sanat faaliyetleri de “…ne Türkiye’nin uzantısı, ne de Almanya’nın kopyası” 

olabilir. Her ikisinden de kaynaklanan, fakat “kendi bağımsız gerçeğini vurgulayan” bir yapılaşma 

söz konusu olmalıdır. “bu denge böyle sürdükçe, bir çoğunluk içinde, özdeşliğini yitirmeden bir 

azınlık olarak kalırız.” denilmektedir. Bu dengenin bozulması halinde, asimilasyonun meydana 



gelmesi kaçınılmaz olacaktır ki, “…bu da bizim yok olmamız demektir” şeklinde çeşitli kaygılar dile 

getirilmiştir. 

Almanya’daki yabancılar politikasının temel politikası bütünleşme konusunda henüz tam bir birlik 

tanımlanamamıştır. Bazıları bu kavramdan yabancıların kültürel ve milli kimliklerinin eritilerek yok 

edilmesi gerektiğini anlarken; bazıları da yabancıların uyumunu Almanların yaşam tarzına, sosyal 

yaşamına uymalarını beklemektedir. 

Alman bilim adamları ve politikacılarınca “yabancıların entegrasyonu”, faklı şekilde 

tanımlanmaktadır. Almanya Hükümeti’nin eski yabancılar sorumlusu Bayan Lise Lotte Funcke’nin 

tanımını göz önüne alırsak, entegrasyonu şu şekilde tanımlayabiliriz: “entegrasyon, yabancıların 

ulusal, kültürel ve dini özelliklerine saygı göstererek, onları ayırım yapmaksızın topluma ve meslek 

yaşamına kaynaştırmaktır. 

Türkiye ise entegrasyon politikasında uyum anlamında entegrasyonu benimsemiştir. Buna göre 

uyum şu şekilde açıklanmıştır: siyasal haklar yani seçme ve seçilme hakkı siyasal uyumun bir 

koşulu olarak yabancı ülkede Türk Toplumu’na tanınan haklardandır. Bu haklar vatandaşların karar 

alma sürecine, kaldığı ülkenin ekonomik, sosyal hayatına katılmayı ve dolayısıyla sos yo-ekonomik 

çevresini değiştirmesini sağlar. Türkiye’de göçmenlerin bulundukları ülkede siyasi ve sosyal yaşama 

aktif ve eşit şekilde katılmasını teşvik etmektedir. Kültürel entegrasyonun temeli ise eğitimden 

geçmektedir. Bundan dolayı ana dili, kültürü ve tarihi öğrenmek büyük önem arz etmektedir. 

Ekonomik entegrasyon ise çalışma hayatında fırsat eşitliği ve kendi iş yerini kendisinin kurabilmesi 

anlamına gelir. 

Bu tanıma göre Almanya’da yaşayan Türklerin uyum durumu dört değişik alanda ölçülebilir. Bunlar 

mesleki, siyasi, sosyal ve ekonomik entegrasyon olarak nitelendirilebilir. Bu tanıma göre özellikle 

ekonomik alanda Türkler büyük ölçüde uyum sağlamışlardır. Sosyal alanda bir takım problemler 

olmasına karşılık siyasal alanda giderek artan bir uyum gözlemlenmektedir. türk toplumu arasından 

milletvekillerinin parlamentoya girmeleri buna bir örnektir. 

Uzun süre Almanya’da kalan Türkler tarafından uyum ya da bütünleşme kavramı büyük ölçüde 

asimilasyon olarak algılanmaktadır. Diğer bir ifadeyle onlar için uyum Türklerin Almanlarla eşit 

şartlara sahip olmak için Alman vatandaşlığı kabul ederek kendi kültürlerinden vazgeçmelerini, 

kültürel bakımdan Almanlaşmalarını gerektirmektedir. Alman toplumuyla bütünleşme az ya da çok 

Türklerin anavatan kültüründen uzaklaşmalarını gerektirmektedir. Günümüze kadar Türklerin uyum 

çabaları henüz yanıtlarını bulamamıştır. Bunun nedeni Alman Toplumunun uyum için çok ağır 



şartlar koymasıdır. Buna göre ilk önce yabancı gençler Almancaya iyi hâkim olmalı ve bir Alman 

Okulunu bitirmeli; Alman normlarına uymalı; isim, dış görünüş ve davranış yönünden yabancı 

olarak tanınmamaları gerekmektedir. Bu koşullara dayalı bir uyum sağlanamamakta ve böyle bir 

uyum da istenmemektedir. Bu ağır şartlarda çok az kişi bunu başarabilmekte, diğerleri de kimliğini 

kaybetmekte yahut Alman Toplumundan dışlanmaktadırlar. 

Bu bakımdan bütünleşme her iki tarafın da Türklerin Almanlaştırılması olarak değil, iki kültürün 

olumlu anlamda bir kültür alışverişi ile bir arada yaşamanın yollarını bulmaları gerekmektedir. 

B-)AZINLIK KAVRAMI 

Azınlık, anlam olarak herhangi bir topluluğun içerisinde farklılıklar gösteren grup ya da gruplara 

verilen isimdir. Bu kavram 16. yy itibari ile ortaya çıkmış bir kavramdır; o zamana kadar da aslında 

fiilen var olmuş, fakat anlam itibari ile “azınlık” adı ile anılmamıştır. Azınlık kavramı ilk olarak M. 

Luther ile “Dinsel Azınlıklar” adıyla dinsel reform yolu kullanılarak ortaya çıkmıştır. Bu kavram daha 

sonra “Ulusal Azınlıklar” haline dönüşmüştür.[4] 

1-)Azınlık Nedir 

Azınlık kavramının tanımı ancak iki açıdan ele alınarak tanımlanabilir. 

a)Hukuksal Açıdan:  

Bu alanda yapılan en önemli tanım BM İnsan Hakları Komitesi tarafından yapılmıştır. Bu tanıma 

göre “Başat olmayan bir durumda olup, bir devletin geri kalan nüfusundan sayısal olarak daha az 

olan, bu devletin uyruğu olan üyeleri etnik, dinsel ve dilsel nitelikler bakımından nüfusun geri kalan 

bölümünden farklılık gösteren ve açık olarak olmasa bile kendi kültürünü geleneklerini ve dilini 

korumaya yönelik bir dayanışma duygusu taşıyan grup” tur.[5] 

b)Sosyolojik açıdan:  

Belirli bir toplum ya da topluluk içerisinde yaşayan, sayısal açıdan azınlık oluşturan, çoğunluktan 

farklı niteliklere sahip olan gruptur. Bu anlamda tanım ezilmişlik kavramını da içerisinde barındırır. 

Yani toplum içerisinde çoğunluktan farklılık gösteren her birim toplum içerisinde azınlıktır. 

2-)Azınlıkların Kökenleri[6] 



Azınlıkların en basit oluşum nedenleri arasında işgaller vardır. İkincil olarak Evrim sürecinin 

doğurduğu eski üretim biçiminin kalıntıları vardır. Bunlar, söz konusu mekânın başka bir dönemdeki 

örgütlenmesinin yansıması olarak da tanımlanmaktadır; Üçüncül olarak göç olgusu azınlıkların 

kökenleri açısından önem taşıyan bir olgudur. Göç olgusu ikiye ayrılmaktadır: 

a)Zorunlu Göçler: 

Siyasal, dinsel gibi nedenlerden ötürü bir topluluğun kendi mekânından atılması sonucu meydana 

gelebilir; bunlar başlangıçta sığınmacı olabilir ancak zamanla yerleşik hale gelebilirler. Ermeniler, 

İspanyol Cumhuriyetçileri buna bir örnektir. Başka bir ifade ile zorunlu göç; bir mekânın 

savunulması ya da işletilmesi gibi nedenlerden dolayı sistematik olarak topluluk yerleştirme sonucu 

oluşabilir. Amerika’daki Afroamerikalılar buna bir örnektir. Zorunlu göç yapanlar, hem ırkçı 

önyargılar hem de geleneksel bağımlılık ilişkileri (sınıf kavramı) nedeni ile ikili bir aşağılanmaya 

uğrarlar. İnsan olmanın bilincine beyazların getirdiği dinler sayesinde sahip olmak gibi bir paradoks 

yaşamışlardır. Bugün siyah örgütlenmesinin önemli liderlerinin din adamları arasından çıkmasının 

kökeni de burada yatar. M. Luther King buna bir örnektir. 

b)Gönüllü Göçler: 

Gönüllü göçler dört amaçla oluşabilirler: 

Birincisi, ticaret amacı ile oluşanlar: Yunanlılar, Lübnanlılar, Çinliler, Levantenler. 

İkincisi, çalışmak için oluşanlar; Ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanır. 19. yy da 

Amerika’ya göç olarak başlamıştır ve bu gün büyük çoğunluğu az gelişmiş ülke vatandaşlarıdır. 

Türklerde bu anlamada önemli bir örnek oluştururlar. 

Üçüncüsü; sistematik kolonizasyon sonucu oluşanlar: Çeşitli kolonlar, Rusya’da Volga Almanları. 

Dördüncüsü; göç rekabeti sonucu oluşanlar; sayıca fazla ve İngiliz kökenli Kanadalılar karşısında, 

Fransız kökenli Kanadalılar. 

3-)Azınlıklar Ve Kimlik[7] 

İster azınlıktan ya da ister çoğunluktan nedeni ile olsun, her ülkede her bireyin bir bir toplumsal 

kimliği bulunur; birey ancak bu toplumsal kimliği ile var olabilir. Bu kimlik olgusu iki farklı biçimde 

sınıflandırılabilir. 



Birincisi, Objektif kimlik – sübjektif kimlik ayrımıdır. Bu anlamda objektif kimlik, bireyin 

doğuşundan dolayı zorunlu olarak edindiği tarihsel-antropolojik kimliktir. Sübjektif kimlik ise bireyin 

kendi isteği ile sonrada edinmiş olduğu kimliktir. Objektif kimlik olgusu bağımsız bireyler için çoğu 

zaman değer taşır bir anlam ifade etmez; çünkü kendi isteği dışında sahip olduğu bir olgudur. Esas 

anlam taşıyan sübjektif kimliktir neden olarak ise bireyin bu kimliği kendi özgür iradesi ile seçmiş 

olması gösterebilir. 

İkincisi, alt kimlik – üst kimlik ayrımıdır. Bu anlamda Alt kimlik bireyin içinde doğduğu grubun 

kimliğidir ve bu ifadeyle objektif kimlik ile aynı anlamı taşır. Üst ise bireyin vatandaşı olduğu 

ülkeden aldığı toplumsal kimliktir. 

Bu kavramlar azınlık açısından ele alındığında; bir azınlık mensubu benimsemiş olduğu alt (objektif) 

kimliği terk etmek sureti ile ülkenin üst kimliğini benimseyebilir. Bu bireyin, birey olmasından ötürü 

elinden alınamaz bir hakkıdır. Azınlığın içerisinde olan bireyler ile devlet arasında çatışma çıkaracak 

durum, bireyin kendi alt (objektif) kimliğini koruması ve ülkenin üst kimliğini kabul etmemesi 

halidir. Bu çatışma hali daha sonra soykırım gibi çatışma hallerine dönüşebilir. 

C-)GÖÇMENLİKTEN VATANDAŞLIĞA ÜÇ KUŞAK TÜRKLER (1960–2006) 

Türk vatandaşlarına ülkeden serbestçe çıkma ve girme hakkı ilk kez 1961 Anayasasıyla 

tanındığından Türkiye de dış göç olgusu geç başlamıştır. Federal Almanya, II. Dünya Savaşından 

sonra hızla sanayileşme ve ekonomisini düzeltmeye çalışan ülkeler arasında yer aldığından yoğun 

bir iş gücü ihtiyacı duymuştur. Bu süreçte İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’den de 

işçi gönderilmesini istendi. Böylece ilk toplu işçi alımı 1961 İşçi Alımı Antlaşmasıyla başladı. 

1-)Birinci Kuşak Türkler 

Sanayi toplumunda alınan eğitim, meslek ve kültürel seviye kişinin toplumsal statüsünün 

belirlenmesinde önemli kabul edilen kriterlerdir. Birinci kuşak Türkler, Türkiye’den getirilirken 

sağlık, meslek ve alınan eğitim gibi unsurlar dikkate alınılarak, firmaların taleplerine uygun bir 

şekilde yine firma temsilcisi uzmanlar tarafından milyonlarca kişi içerisinden seçilerek 

getirilmişlerdir. Ancak birinci kuşak Türklerin Almanca bilmemesi onlar için büyük sıkıntı olduğu 

gibi, toplumsal statüde de yerlerini alamamışlardır. Dolayısıyla gittikleri yerlerde ağır sanayi, inşaat, 

madencilik gibi zor ve bedenen yorucu işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu iş şartları altında 

ağır rahatsızlıklar, ölümcül hastalılara da yakalanmışlardır. Bu olumsuz koşullara rağmen hak 



ettikleri ücretleri de alamamışlardır. Bir diğer sorun ise yerli işçilerle Türk işçilerin eşit 

tutulmamışlardır. 

Yıllar Türk Nüfusu 

1961 6.800 

1965 132.800 

1970 469.200 

1975 1.077.100 

1980 1.462.400 

1985 1.400.400 

1990 1.694.649 

1993 1.918.395 

1998 2.110.223 

2000 1.998.534 

2001 1.924.154 

2002 1.912.169 

2003 1.877.661 



Tablo 1: Almanya’daki Türk Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı 

*Kaynak: Federal İstatistik Dairesi, 31.12.1961–2000; Statistisches Bundesamt, Wiesbadem 2006 

(Federal İstatistik Dairesi), 31.12.2007 Yılları Arası Verileri. 

Bütün amaçları; birkaç yıl çalışıp para kazanarak ülkelerine dönmekti. Bu yüzden ailelerinden 

uzaktılar. Çevreleri ile ilişki kurmayı ise dernekler vasıtasıyla sağladılar. Ancak bir zaman sonra 

yaşam tarzına alışmaya başladılar ve ülkelerine dönme fikrinden vazgeçerek ailelerini de yanlarına 

almaya karar verdiler. Az da olsa bir kısım Türk işçileri ülkelerine geri dönmüşlerdir. Böylece ilk 

kuşak Türkler Almanya’ya yerleşmişler ve şimdiki büyük çoğunluktaki azınlık Türk toplumunu 

oluşturmaya başlamışlardır. 

Sonuç olarak birinci kuşağın torunları da orada doğup yetiştikleri için Almanya’da kalmıştır. Genel 

olarak yılın altı ayını Almanya’da geçirirken geri kalan altı ayını Türkiye’de geçirmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye ile bağları kopmamıştır ve kültürel yapıları fazla asimile olmamıştır. 

2-)İkinci Kuşak Türkler 

Birinci kuşağın çektiği sıkıntılardan bahsetmiştik. Federal Alman hükümetinin 1974 baharında “Aile 

Birleşim Yasası” ile yabancı işçilerin eş ve çocuklarını Almanya’ya getirebilmesini sağlamıştır. 

Böylelikle yeni bir göç dalgası meydana gelmiştir. 

İkinci kuşağın tanımını yapmak gerekirse, ikinci kuşak Türkiye’den Almanya’ya iki ülke arasında 

yapılan “Türkiye-Federal Almanya İşgücü Anlaşması” çerçevesinde giden birinci kuşak iş gücü 

göçünün Almanya’da yaşayan çocuklarıdır. Bu çocukların bir kısmı Türkiye’de, bir kısmı da 

Almanya’da doğmuştur. Türkiye’de doğanlar 18 yaşından küçükleri kapsayan aile birleşim yasası ile 

Federal Almanya’ya getirilmişlerdir. Haliyle ikinci kuşağın Almanya’da var oluş sebebi birinci 

2004 1.827.661 

2005 1.764.041 

2006 1.738.800 

2007 1.713.551 



kuşaktır. Birinci kuşağın niyetindeki geçici, süreli olan işçilik statüsünü, kalıcılığa ve devamlılığa 

dönüştürmesi, Türkiye’den F. Almanya’ya olan göç olgusunu da süresizleştirmiştir. Oluşan ikinci 

kuşak şu anda Almanya’daki Türk nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

1973 yılında dünyada yaşanan petrol fiyatları yükseliş krizinden Almanya’da etkilenmiş ve yabancı 

işçi alımını azaltmıştır. Genelde yabancıların sayısı azalırken Türklerde tam tersine bir durum ortaya 

çıkmıştır. Özellikle Aile Birleşim Yasası ile Türk nüfusu artmaya devam etmiştir. 

1970–1981 yılları arasındaki dönem, Federal Almanya’ya giden işçilerimizin yerleşik hale geçme 

mücadelesi yaptıkları ancak bu konuda olumsuz politikalarla karşılaştıkları bir dönem olmuştur. 

Çünkü F. Almanya bu sürecin başında işlerini görecek ve daha sonra da ülkelerine dönecek insanlar 

düşünmüştü. Bundan en çok zarar görenler ise ikinci kuşağın üyeleri olmuştur. 

Türklerin F. Almanya’da kalma niyetinin artması ve ikinci kuşağın yetişmesi, yabancı sözcüğünün 

durumu açıklayıcı bir tanım olmaması nedeniyle “ yabancı kökenli yerliler”(Inlander auslandıscher 

herkunft ) veya “Alman pasaportu olmayan yerliler”(Inlander mit nichtdeutschem Paß) gibi 

kavramlar ortaya çıktı. Bunun yanında “ alman olmayan” (nichtdeutch) veya “ göçmen” 

(zuwanderer) gibi vurgular da yapılmaktadır. Türkler, bugün, Almanya’daki en etkin ve en örgütlü 

yabancı grubu oluşturuyor. Almanya’da doğup büyümüş olmalarına ve hiçbir yere göç etmemiş 

omlarına rağmen, ikinci ve üçüncü kuşak mensupları için de yukarıdaki tanımlar kullanılmaktadır. 

İkinci ve sonraki kuşakların F. Almanya’da çekmekte olduğu bir diğer sıkıntıda sosyalizasyon süreci 

sıkıntısıdır. Eğer ikinci ve üçüncü kuşak birinci aşama sosyalizasyonunu Türk kültür ortamında veya 

Türkiye’de geçirmişse, ailesinden, toplumundan aldığı değerlere ve Türkçeye zevkle yöneliyorsa, 

akültürasyon (kültür değişimi) olmamaktadır. Bu çerçevede sosyalizasyonun ikinci aşaması, 

sosyalizasyonun birinci aşamasında elde edilen değerlerle büyük oranda şekillenmekte ve 

biçimlenmektedir. “Alman da olabilir Türk de olabilir” gibi kararsız yaklaşımlar sosyalizasyon 

sürecini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumda olanlar birincil aşamada iki kültürden de 

eşit oranda etkilenmiş olanlardır. Fakat birincil sosyalizasyon aşamasını tamamen Almanya’da ve o 

kültür çerçevesinde geçirenler, ikincil aşamada Türk kültür kodlarıyla ve kökleriyle ters 

düşebilmektedir. 

Yine ikinci kuşağın bir diğer problemi ise Alman eğitim kurumlarında karşılaşılan zorluklarıdır. 1975 

öncesinde E. Renner, Haubtschule (ortaokul) ve Grundschule’ye (ilkolkul) devam eden 80 yabancı 

çocuk üzerinde yaptığı araştırmada, Türk çocuklarını şamata, küstah, kavgacı, az şekil verilmiş, 

tembel, sosyal ilişkileri gelişmemiş, toplumdan kopuk, anlaşılmaları güç kişiler olarak formüle 



edilmektedir. Diğer yabancı çocukların olumsuz özelliklerinin ise daha az olduğunu belirtmektedir. 

F. Holfort ise adeta Renner’in çalışmasında ortaya koyduğu olumsuz sonucun nedenlerini 

araştırmaya yönelmiştir. Holfort da grundschule'deki (ilkokul) Alman ve Türk çocuklarının, 

Almanlara ve Türklere bakışını tespit etmeye çalışmaktadır. Türk çocuklarının uzman doktorlarla 

teşhis edilen, tehlikeli bir durum arz ettiği ifade edilen, fiziksel ve psikolojik durumlarına dikkat 

çekmektedir. Araştırmacı bunu sosyal bilim araştırma kriterlerine göre yabancı işçilerin aile efradı 

ile birlikte mağdur olmak, tek başına yaşamak, ayrımcılığa maruz kalmak, kabuğuna çekilmiş bir 

yan grup mensubu olmaya bağlamaktadır. Bütün bunlar gettolaşma, yerleşme yerinin nerde 

olması, ev sahibi ülkenin siyasal sistem ve toplum olarak davranışlarıyla da yakından 

ilişkilendirmektedir. Bu sonuç da ikinci kuşağın problemlerinin tek taraflı değil çift taraflı olduğunu 

ve çözüm için de iki tarafın dayanışma içinde olması gerektiğini göstermektedir.[8] 

F. Almanya’da ve Almanya’da yaşayan işgücünü ve ailelerini en çok etkileyen bir diğer sorun da 

yabancı düşmanlığıdır. İkinci kuşak yabancı düşmanlığını kabul edilebilir bir reaksiyon olarak 

karşılamamaktadır. Hatta gergin, sinirli ve çatışmacı yanı ağır basan bir boyutta karşılamaktadır. Bu 

çatışma ikinci kuşağın kendini, kendi kültürünü ve kendi değerlerini daha fazla önemsemesine 

neden olmuş ve farklılıklarını kavramışlardır. 

Akültürasyon ve asimilasyon; yukarıda sayılan ikinci kuşağın verdiği reaksiyonlar ve toplumda 

kendine seçtiği rol nedeniyle yaşanmamıştır. Bu bağlamda hukuki ve sosyal eşitliğin olmamamsı, 

ikinci kuşağı siyasal ve sosyal statü fırsatı verilmek istenmediğini ortaya koymaktadır. Gerekli 

statüyü elde edemeyen ikinci kuşak, farklı bir kültürel forma ve role geri dönerek yeni bir kimlik 

arayışına çıkmıştır. Bu yönüyle yabancılar etnik bir azınlıktır. Dolayısıyla Türkler, talepler ve 

taleplere karşı talepler ekseninde aksiyona dönüşme yolunda bir etnik azınlıktır.[9] 

a)Geri Dönüşü Teşvik Yasası: Almanya’da yaşanan nüfus artışının getirdiği olumsuz yansımalar, 

1981 yılında ekonomide ortaya çıkan krizin getirdiği endişe, ülke yönetiminde etkili politikacılar ve 

medyanın da etkisiyle Almanya’da yabancılara karşı bir ortam oluşmasına neden oldu. Böylece 

Almanya 1983 yılında başta Türkler olmak üzere ülkesindeki yabancıları azaltmak maksadıyla yasal 

tedbir almak yoluna gitti ve 1983’de “yabancıların geri dönüşünü teşvik yasası” çıkarttı. On bir ay 

yürürlükte kalan yasa ile emeklilik prim iadelerini peşin ödenerek ve geri dönüş primi vererek, 215 

bin kişinin ülkesine dönmeleri sağlandı. 

1982 ve 1985 yılları arasında kendini hissettiren reddedici ortam, göç ile gelenlerin uyumunu da 

etkilemiştir. Bahsi geçen dönemde kamuoyu tartışmalarında topluma uyum sağlamada en başarısız 

grubun (özellikle II. Kuşak) Almanya’da yaşayan Türklerin olduğu söyleniyordu. Aynı dönemde 



kamuoyunun baskıları ile yabancı düşmanlığı ve radikal sağcı çevrelerin faaliyetleri artış gösterdi. 

1983–1984 yıllarında ülkelerine dönenlerin sayısı, 1979–1981 yılları arasında geri dönenlerin 

toplam sayısını aştı. 

b)Siyasi Ve Etnik Göç: 1985 sonrası yıllar Almanya’daki Türk toplumu için hızla misafir işçilikten 

“göçmenlik statüsüne” geçiş yılları olarak gelişti. Özellikle 1980 den sonra iltica hakkı ileri sürenler 

özel kamplara yerleştirilmiş, kendilerine çalışma hakkı tanınmadığı gibi sosyal güvenlik haklarından 

da yararlanamamışlardır. Yine aynı dönemde birçok Avrupa ülkesi Türk vatandaşlarına vize alma 

zorunluluğu getirmiş, göçmen işçi ziyaretlerini kısıtlamış ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında bir 

gerginliğin oluşmasına yol açmıştır. 

İkinci kuşağın Türkiye’de başlayıp F. Almanya’da devam eden serüveninin kısa bir özetini yapmak 

gerekirse geleneksel aile tipinde rollerin dağılımı, yapılaşma, aile üyelerinin birlik ve beraberliği, 

bütünlük içinde hareket etme gibi özellikler çoğunlukla birinci kuşak ile ikinci kuşak arasında 

karşılıklı saygı, sevgi ilişkisi ekseninde devam etmektedir. İkinci kuşağın sosyalizasyon sürecinde 

daha çok Türk kültür kodlarıyla şekillenmiştir. İkinci kuşak sosyalizasyon sürecini kendi içinde, 

kendi kültürel özünden ayrılmadan anlamlandırabilmektedir. Böylelikle birinci kuşak, kendi kültür 

değerlerini ikinci kuşakta hissettirme rolünü bazen metotsuz da olsa kendine göre iyi yapabilme 

becerisi ortaya koymaya çalışmıştır. Birinci kuşağın uygulamadaki yanlışlıklarına karşı çıkan ikinci 

kuşak, üçüncü kuşağa karşı çok daha farklı bir kuşak olmaya çalışmaktadır. 

3-)Üçüncü Kuşak Türkler 

İlk dönemlerde F. Almanya ve Türkiye arasında yapılan İşgücü Anlaşması ile geçici olarak 

düşünülen işgücü göçü; sonraki yıllarda yaşanan değişikliklerle ve sürekli ertelenmesi sonucunda 

kalıcı yerleşmeye dönüşmüştür. 1970’li yıllardan itibaren aile birleştirme süreci, çocukların eğitimi, 

Türkiye’ye dönenlerde kültürel ve sosyal yabancılaşma, Türkiye de iş kurmak için yeterli tasarrufun 

bulunamaması gibi olumsuz etkenlerin yanında ayrıca teknolojik gelişmenin artması ile gurbetlik 

psikolojisinin azalması ve Türkiye’ye ilişkin konularda katılım ve görüş bildirme olanağının artması; 

Türklerin kalabalık bir nüfus oluşturmaları nedeniyle kendilerine siyasal, ekonomik ve sosyal 

bakımdan Türkiye’den daha iyi bir yaşam alanı yaratmaları yerleşikliğin temel nedenleri olarak 

sayılabilir. 

Üçüncü kuşak, Almanya’da doğan ya da Almanya’ya kendi ülkesinde doğduktan hemen sonra 

gelen, sosyalizasyon sürecinin birinci ve ikinci aşamalarını F. Almanya’da tamamlayan, temel 

eğitimini de bu ülkede almış olan nesildir. Bu kuşağın sosyalizasyon sürecini etkileyen iki önemli 



kaynak vardır. Birincisi; sosyalizasyon sürecinin bütününü veya bir kısmını kendi ülkesinde 

tamamlamış olan aile ve Türk kurumları, ikincisi de; içinde yaşadığı ülkenin oluşturduğu kültürel ve 

sosyal çevredir. Aile veya Türk kurumları (camiler, dernekler) bütün değerleriyle Türkiye’den 

Almanya’ya göç eder ve Almanya’dan da etkilenir. Çünkü taşınan kültür başat kültür değil, azınlık 

kültürüdür. Üçüncü nesili diğer iki kuşaktan ayıran belki de en önemli unsur, her iki dili ve kültürü 

kavraması ile iki tarafa da açık veya kapalı kendinden emin bir tavır almasıdır. Aksi halde ise 

kültürsüzlük ve dilsizlik kriziyle sonraki aşamalarda alman kültür kodlarıyla asimilasyona geçmesi 

olasıdır. Dil ve kültürün nesilden nesile aktarıldığı dikkate alındığında, önceki kuşağın sonraki 

kuşağa kendisinden olmayanı değil, olanı verebildiği görülmektedir. 

Berlin Kreuzberk’de üçüncü kuşak üzerinde yapılan bir araştırmaya göre yabancıların kendi 

aralarında %90’a varan oranda kendi ana dillerini konuştuklarını, kendi gettolarını oluşturduklarını, 

birinci ve ikinci kuşağın yeterince almanca bilmemesi olgusunun üçüncü kuşağı da bir şekilde 

etkilediği, çocukların kreşlere gitmemesi veya geç kabul edilmeleri, Türkçe medyanın Almancadan 

daha yoğun izlenmesi, özgün eğitimde başarılarını negatif yönde etkilemektedir. Bu durum diğer 

yabancılar arasında da aynıdır.[10]  

İlk iki kuşağın yaşadığı sorunları fark eden üçüncü kuşak, tek dillikten iki dilliğe geçişle birlikte 

kimlikte ve kültürel değerlerin algılanmasında da bir değişim olduğunu ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Sosyalleşmenin her alanda dikkati çeken çifte değerlilik (sosyalleşme ve kimlik 

alanında), var olma mücadelesinde vatandaşlık değişinde, uyumda, siyasal, eğitim gibi devlete ait 

kamu kurumlarıyla ilişkilerde, birinci ve ikinci kuşağın sorunlarını çözmede oldukça önemlidir. 

Üçüncü kuşak, alman toplumuna entegre olmada aldığı eğitim ve kariyer itibariyle daha yeterlidir. 

Her alanda rekabet etme arzusu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse birçok Türk genci 

Almanya’nın önemli futbol takımlarında yer almış ve önemli başarılara imza atarken Türk 

kimliklerini öne çıkarmışlardır. Tabi bunun yanı sıra aksi durumlarda yaşanmış, birkaç Türk genci 

Türk asıllı olmalarına rağmen Alman futbol milli takımında oynamayı tercih etmişlerdir. Bu gençlerin 

Alman milli takımını seçmelerinin asıl nedeni acaba kendilerini Alman kültürüne ait hissetmeleri mi, 

yoksa Alman milli takımında oynamanın, Türk milli takımında oynamadan mesleki açıdan daha 

prestijli olduğunu düşünmeleri midir? Bu da üçüncü kuşağın kendi içerisinde yaşadığı kimlik 

sorununu ve Türk kültürel değerlerinin daha iyi bir sosyal statü elde etmek için geri plana atıldığını 

göstermektedir. 

Son olarak; üçüncü kuşak Türkler Alman eğitim kurumlarıyla yetişen, Almancası Türkçesinden daha 

iyi, düşünce ve algılamada Alman kültür kodlarının hâkim olduğu bir nesil olarak ortaya çıkmıştır. 



Bu nesil için Türkiye atalarının geldiği bir tatil ülkesi, Almanya ise doğup büyüdüğü anavatanı gibi 

hissedebildiği yerdir. 

4-)Türk Kökenli Almanlar 

İkinci ve üçüncü kuşak Türklerde; kalıcılık ve azınlık bilincinin gelişmesiyle, isteklerinin 

gerçekleşmesi için birçok alanda etkili eylemlerde bulunmaktadırlar. Alman etnik yapısı içinde 

Türkler; hem en büyük, hem de dini ve kültürel yönden “ en yabancı” grup olduğundan; 

Almanya’da yabancı deyince ilk akla gelen Türk sözcüğü oluyor. Bu yüzden yabancı bir toplumu 

siyasi açıdan içine sindirmekte zorlanan ve “çok kültürlü” geleneği olmayan Almanya, yabancılardan 

kaynaklanan herhangi bir sorunla karşılaştığında pek çoğunu Türklere endeksliyor. Bu yüzden 

Almanya’da yaşanan yabancı düşmanlığının eylemlerine Türkler hedef oluyor. 

Tablo 2: Alman vatandaşlığına geçen Türk vatandaşı sayısı 

Yıllar  

Alman 

Vatandaşlığına 

Geçenler 

Yıllar 

Alman 

Vatandaşlığına 

Geçenler 

1982 580 1995 31,578 

1983 853 1996 46,294 

1984 1.053 1997 42,240 

1985 1.310 1998 59,664 

1986 1.492 1999 103,900 

1987 1.184 2000 83,861 

1988 1.243 2001 76,573 



1989 1.713 2002 64,631 

1990 2.034 2003 56,244 

1991 3.529 2004 44,465 

1992 7.377 2005 32,661 

1993 12.915 2006 33,388 

1994 19.590 
  

*Kaynak: Zarif, 1995: 16; Storz / Wilmes, Migration/Statsangehörigkeit, Erişim:17.11.2006; 

Statistisches Bundesamt Deustchland, Erşim 2008. 

Yaşanan bu soruna rağmen, Türklerin Almanya’daki en büyük azınlık olmasının avantajları da var. 

1991’den itibaren artık Türkiye kökenli azınlıklar; politikada, ekonomide ve diğer birçok alanda bir 

bütün olarak yaşamaya ve Alman vatandaşlığına geçerek elde ettiği haklarla toplumsal hayatta 

ağırlıklarını yavaş yavaş hissettirmeye başlamışlardır. 

Son dönemlerde yerel seçimlerde siyasal katılım talepleri ve tartışmaları doğrultusunda Türk 

toplumu için “ortak yurttaş” sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar ortak yurttaş sözcüğü 

kısmen yurttaş sözcüğü ile eş değer bir nitelik taşımasa da siyasal katılım hakkı bakımından bir 

anlam ifade etmektedir. Alman vatandaşlığına geçme eğilimindeki artış ve çifte vatandaşlık 

tartışmaları beraberinde “Türk kökenli Almanlar” (Deutche Turkischer Herkunft) ve “ vatandaşlığa 

geçen Türkler” ( Eingebürgerte Türken) gibi yeni kavramları gündeme getirmiştir. Bu kavram 

değişimi göçmen toplumunda nasıl bir bilinç dönüşümünün ortaya çıktığına dair ipuçları 

vermektedir. Tüm tanımlar göçmenin toplum tarafından ona verilen veya göçmenin talep ettiği 

değişik hukuksal ve toplumsal statüye işaret etmektedir. 

Diğer taraftan göçmen toplumunun Alman toplumu tarafından kabullenme süreci hızlanmakta ve 

çok kültürlü bir ortak yaşama geçiş daha da kolaylaşmaktadır. Günümüzde bu ortak yaşam alanları 

genelde çalışma ve eğitim hayatıyla kısıtlı kalmıştır. Fakat ikinci ve üçüncü kuşak Türkler ve yüksek 

öğrenimdeki öğrenciler bu uyum sürecine büyük katkı sağlamaktadırlar. Almanca konuşan ve daha 



çok yerel kültürel öğeleri benimseyen üçüncü kuşak giderek Türk kimliğinden uzaklaşıp Alman 

kimliğine yakınlaşmaktadır. Bu kuşağın her iki kültürü de benimseyen bir yapısı olduğundan 

ALMAN-TÜRK olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 

Bugün gelinen noktada Almanya’daki Türk toplumu, genel olarak hem Türkiye’ye olan siyasi ilgisini 

sürdürüyor, hem de yaşadığı ülkenin siyasetinde söz sahibi olmaya çalışıyor. 

5-) F. Almanya’da Türklerin Genel Sosyolojik Özellikleri 

F. Almanya’da yaşayan Türklerin genel sosyolojik özelliklerini 4 yan başlık altında toplayabiliriz. 

Bunlar: 

a) cinsiyet bakımından; 

b) yaş bakımından; 

c) eğitim bakımından; 

d) yaşanan yerleşme yeri bakımından. 

Aşağıda verilen tablolar F. Almanya’da yaşayan Türklerin genel sosyolojik özelliklerinin istatistikî 

bilgileridir. 

a) Cinsiyet Bakımından: 

Federal Almanya’ya, işgücü hareketliliğinin yaşandığı ilk yıllarda işçi göçü, çoğunlukla genç yaştaki 

erkek işçilerden oluşmaktaydı. Çünkü yapılan anlaşmada iş göçünün sınırlı sayıda kişinin istihdam 

edileceği ve geçici olacağı düşünülmekteydi. Çoğunluğunun genç, erkek ve milyonlarca insan 

içinden seçilmiş olan bu işgücü, Türkiye’de erkeklerin sayısında azalmaya neden olurken, işgücü 

ithal eden ülkede bir artışa neden olmuştu. 

Tablo 3: 1997–2006 Yıllarında Almanya’nın Nüfusu, Yabancılar Ve Türklerin Cinsiyetlerine Göre 

Dağılımı(000) 

Almanya Genel Yıllar Erkek Kadın Toplam 



1997 39.997 42.063 82.061 

1998 39.997 42.063 82,061 

1999 40.090 42.072 82.163 

2000 40.156 42.102 82.259 

2004 40.354 42.147 82.501 

2005 40.339 42.099 82.438 

2006 40.301,2 42.013,7 82.314,9 

Yabancılar 

1997 4.076 3.288 7.365 

1998 4.027 3.292 7.319 

1999 4.011 3.331 7.343 

2000 3.959 3.337 7.296 

2004 3.498,4 3.218,7 6.717,1 

2005 3.493,8 3.262 6.755,8 

2006 3.478,4 3.272,6 6.751 

Türkler 1997 1.147 960 2.107 



1998 1.145 965 2.110 

1999 1.113 940 2.053 

2000 1.083 915 1.998 

2004 943,7 820,6 1.764,3 

2005 937,6 826,4 1.764,0 

2006 920,6 818,0 1.738,8 

*Kaynak: ÇSGB, 1998: 9; 1999: 9; 2002:3 ve Federal İstatistik Dairesinden Derlemesi; 

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006 (Federal İstatistik Dairesi), 31.12.1961–2000; 2006; 

2007 Arası Verileri. 

1960–1975 yılları arasındaki dönemdeki hayat şartları nedeniyle bu dönemde işçilere genelde 

“gurbet bekârı” denmekteydi. Aynı dönemde istihdam edilen Türk işçilerden kadın olanlar hafif 

işlerde, erkekler ise daha çok ağır işlerde çalıştırılmıştır. 

Tabloda da görüldüğü gibi iki binli yıllara gelindiğinde, Almanya’nın nüfusu iki Almanya’nın 

birleşmesi de dikkate alındığında 83 milyona dayanmıştır. Bu sayının 7,3 milyonunu yabancılar 

oluşturmaktadır. Bunun içinde de Türklerin sayısı 2 milyondur. Bu sayınında 1,1 milyonunu erkekler 

(%54), 0,9 milyonunu da kadınlar (%46) oluşturmaktadır. Oysaki kadınların sayısı 1970’lerde %20 

dolaylarındaydı. Zamanla bu oranın Türk nüfusunun kalıcılığa yönelmesi ile arttığı, aile birleşim 

yasasının da bunu desteklediği dikkati çekmektedir.[11] 

1997–2006 yılları arasındaki dönem incelendiğinde, Almanya’ya göç eden diğer yabancıların 

cinsiyete göre demografik yapılarının aksine Türklerin demografik yapısında kadın sayısının erkek 

sayısından fazla olduğu görülmektedir. 

b) Yaş Bakımından: 



Federal Almanya’ya yönelen işgücü hareketliliğinin ilk yıllarında işçilerde aranan özellikler arasında 

yaş sınırı yoktu. Fakat daha sonraki yıllarda kişilerden maksimum düzeyde fayda elde edilebilmesi 

için erkek ve kadınlar için yaş sınırı uygulaması getirilmiştir. Bu sınırlamayla kişi hayatının en 

verimli olduğu dönemini, kendisini ithal eden ülkenin kalkınmasında geçirmiştir. 

Tablo 4 incelendiğinde yurtdışına yönelen işgücünün en çok 25–40 yaş aralığında yoğunlaştığını 

görülmektedir. Bu da işçi ithal eden ülke açısından hem istihdam şartlarına uygun ve bağımsız, hem 

de sosyal devlet yapısına fazla ağır yük getirmeyen, yerli işgücünden de daha genç ve ekonomiye 

daha çok katkı sağlayan bir işgücü potansiyeline sahip olmasına neden olmuştur. 

Tablo 4: Almanya’daki Türklerin 1971 Yılı İtibari ile Yaş Durumları 

Yaş Grupları Oran(%) 

0–24 7,7 

25–34 61,2 

35–44 27,7 

45+ 1,6 

*Kaynak: Turkut Göksu, İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya’daki Türkler, Özen Yayıncılık, ANKARA, 

2000, s.60 

Tablo 5 incelendiğinde Almanya’da yaşayan Türk nüfusun büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler 

oluşturmaktadır. Bir diğer deyişle Türk nüfus, gençler, gençlerin yaşlısı, yaşlıların genci ve yaşlılar 

etrafında yoğunlaşmaktadır. Birinci kuşağın yani 50 yaş ve yukarısındaki Türk nüfusun ise genel 

sayı içerisinde sayısının gittikçe azaldığı gözlenmektedir. 

Tablo 5: Almanya’da Yaşayan Türklerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (1991–2004 Yılları) 

Yaş 0–14 15–29 30–39 40–49 50- üstü Toplam 



Yıl 

1991 488.465 641.187 206.166 241.418 202.350 1.779.587 

2000 534.294 586.583 362.821 163.694 351.142 1.998.534 

2001 483.016 564.293 377.417 166.456 356.756 1.947.938 

2002 442.523 545.517 384.389 176.081 363.659 1.912.169 

2003 404.194 525.024 387.721 190.098 370.624 1.877.661 

2004 359.900 486.680 486.975 331.562 99.567 1.764.684 

*Kaynak: ÇSGB Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1992: 11; 1996: 11; 2000: 25; 2002: 

37; 2003: 25) Federal İstatistik Dairesinden Derlemesi 

Sebebi ise sonraki kuşaklarda yaşanan vatandaşlık değiştirme olayları ve yeni nesilin önceki 

nesillere göre eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu, yeni ailelerde çocuk edinme arzusunun 

azalması olarak gösterilebilir. Bununla birlikte seçimlere katılabilme yaş yeterliliğine sahip yaklaşık 

1,5 milyon vatandaşımız da bulunmaktadır. 

c) Eğitim Bakımından: 

İlk yıllarda yaşanan işgücü ithalinde F. Almanya aranan özellikler arasında okur-yazar olma şartını 

aramamasına rağmen Türkiye iş ve işçi bulma kurumu yurtdışına işçi göndermede prensip olarak 

okur-yazar olma şartını göz önünde tutuyordu. 

Tablo 6: 1971 Yılında Yurt Dışına Gönderilen İşçilerin Eğitim Durumları 

Eğitim durumu Oran(%) 



İlkokul Mezunu 72,5 

Okur-Yazar 14,8 

Ortaokul Mezunu 3,4 

Okur-Yazar Olmayan 5,6 

Meslek Okul Mezunu 2,6 

Lise Mezunu 0,8 

*Kaynak: Kozak’ın (1979: 35) İş ve İ.B.K. araştırmasından derleme 

F. Almanya’da yaşayan işçiler, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak olmak üzere üç kuşağın aralarındaki 

eğitim farklılıkları, sosyalizasyon süreçlerini nerede tamamlamış olmalarına göre değişiklik arz 

etmektedir. Göçün ilk yıllarında (tablo 6’da da görüldüğü gibi) ilkokul mezunu olanların veya 

okuma-yazma bilenlerin oranlarının çok yüksek, lise ve yüksek okul mezunu olanların ise çok düşük 

olmalarına karşın, iki binli yıllarda tersi durum gittikçe artış göstermektedir. Örneğin F. Almanya 

üniversitelerinde halen 30 bin Türk öğrenci öğrenim görmektedir. Bu da gösteriyor ki Almanya’da 

doğup büyüyen kuşaklar artık üniversiteden mezun olmaya başlamışlardır. 

1960’dan 1970’e oradan da 1980, 1990, 2000 ve 2007’ye gelindiğinde F. Almanya’da yaşayan Türk 

işçileri almış oldukları eğitim seviyeleriyle çalışmış oldukları işyerlerinde, mesleki alanda, sosyal 

konumlarında da buna paralel olarak pozitif bir gelişme kaydetmişlerdir. Sadece işçi olan birinci 

kuşağın, çocukları olan ikinci ve üçüncü kuşağın kimileri usta, kimileri mühendis, kimileri öğretmen 

ve kimileride sadece işçi olabilmiştir. İlk kuşağın çocukları ve torunları Almanya’daki Alman eğitim 

sistemiyle aldıkları eğitimden sonra yine aynı ülke şartlarında istihdam edilmektedirler. Bu 

değişimde en önemli olan etken eğitimdir.[12] 

d) Yaşanan Yerleşme Yeri Bakımından: 

Almanya’da yabancıların nerede ikamet edeceğini 01.04.1975 yılına kadar işverenler belirliyordu. 

Endüstrinin yoğun olduğu bölgelerde işverenler tarafından işçi şantiyeleri ve firma evleri inşa 



edilmiş, ülkesinden yeni gelen işçiler öncelikle buralara yerleştirilmiş ve zor şartlarda uzun yıllar 

buralarda yaşamışlardır. Gelir düzeyi artan ve gelir düzeyi yükselen işçilerin yerleşmeye ilişkin 

düşünceleri de değişmiştir. Barınmaya ilişkin imkânlarının gelişmesi anavatanlarında bırakmış 

oldukları ailelerini getirmelerine imkân sağlamıştır. 

Almanya yabancılara 01.04.1975 tarihinde “zuzukssperren” şeklinde isimlendirilen nüfusu yoğun 

bölge ve şehirlere yerleşme yasağı koymuştur. Bu yasağa göre bir şehirde ikamet eden yabancı 

sayısı nüfusunun %12’sine tekabül ediyorsa, bu yerleşme birimine yeni bir yabancının taşınmasına 

kesinlikle izin verilmemektedir.[13] 

Bu yasaklama Türklerin yoğun olarak ikamet ettiği Baden-württenberg, Bawyera, Hessen, Aşağı 

Saksonya, Kuzey Ren Westfalya ve Berlin gibi eyaletlerde uygulanmıştır. Bu yasa Almanya’ya yeni 

gelenleri ve çocuk ve eşlerini getirmek isteyen işçileri de mağdur durumda bırakmıştır. Çünkü 

yaşanan bölge veya şehirlerde yeterince yabancı bulunmaktadır. Fakat bu yasa 01.07.1977’de 

tamamıyla kaldırılmış ve bütün yabancılar daha geniş bir alanda iş arama ve yerleşme imkânına 

sahip olmuşlardır. 

Tablo 7: Almanya’da Yaşayan AB’ye Üye ve Üye Olmayan Avrupa Vatandaşları 

AB’YE ÜYE ÜLKE VATANDAŞLARI 
AB ÜYESİ OLMAYAN AVRUPA ÜLKE 

VATANDAŞLARI 

Gelinen ülke Gelen sayısı Gelinen ülke Gelen sayısı 

İtalya 540.800 Türkiye 1.764.000 

Polonya 326.600 Sırbistan Karabaş 297.000 

Yunanistan 309.800 Hırvatistan 228.900 

Avusturya 174.800 Bosna Hersek 156.900 

Hollanda 118.600 Rusya Federasyonu 185.900 



Portekiz 115.600 Toplam 3.230.500 

İspanya 107.800 
  

Fransa 102.200 
  

İngiltere 96.200 
  

Toplam AB ülkeleri 2.144.600 
  

Toplam Avrupa 5.375.200 
  

*Kaynak: Statistisches Bundesamt (Auf Basis Der Daten Des Ausländerzentralregisters) Grafik: 

Isoplan, 12.06.2007 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi Almanya’da yaşayan yabancıların çoğunluğunu Avrupa kökenliler 

oluşturmaktadır. Sayısal olarakta çoğunlukta Türkler birinci sırayı alırken İtalyanlar, Polonyalılar ve 

Yunanlılar onları takip etmektedir. Yine tablodan da anlaşıldığı üzere AB ve Avrupa dışından gelen 

yabancıların toplam sayısı 5.375.200’dür. Bu rakam hiç de küçümsenecek bir rakam değildir. 

Tablo 8: Almanya’da Yaşayan Türk Vatandaşlarının Eyaletlere Göre Dağılımı 

Eyaletler 1985 2000 2003 

Badenwürttenberg 236.507 337.115 315.618 

Bavyera 189.142 256.396 241.454 

Berlin 102.678 127.335 120.684 

Brandenburg ---------- 2.534 2.454 



Bremen 23.644 30.342 29.897 

Hamburg 54.472 65.599 60.255 

Hessen 131.183 209.750 200.136 

Mecklenburgvorpommern --------- 1.780 1.830 

Aşağı Saksonya 90.489 130.072 118.232 

Kuzey Ren Vestfalya 486.893 672.018 626.956 

Palatina --------- 78.200 73.029 

Saarland 7.005 15.222 14.101 

Saksonya --------- 3.861 4.327 

Saksonya Anhalt --------- 2.228 2.448 

Schleswig-Holstein 31.159 40.748 36.939 

Thüringen --------- 1.842 2.062 

Toplam 1.401.932 1.975.042 1.850.422 

*Kaynak: ÇSGB’nın, 2002: 38; 1986: 7; 2004: 26, Federal İstatistik Dairesi 1985, 2000, 2003 Yılı 

Verilerinden Derlemesi 

Tablo 8’de de görüldüğü gibi Almanya’da yaşayan Türk nüfusunun eski ismiyle Batı Almanya 

eyaletlerinde yerleşme yoğunluğunu devam ettirdiği, daha çok ağır sanayi, maden ve otomotiv 



sanayi gibi orta ve büyük ölçekli firmaların yer aldığı şehir ve eyaletlerde yerleştikleri 

görülmektedir. Birleşme sonrasında ise (Doğu ve Batı Almanya) Doğu Almanya eyaletlerinde 

Türklerin az da olsa yerleşmeye başladığı anlaşılmaktadır. Türklerin en çok Kuzey Ren Westfalya’da 

yaşadığı tablodan da anlaşılmaktadır. 

D-) ALMANYA’DAKİ DİĞER AZINLIKLAR  

1 Şubat 1998 tarihinde resmen yürürlüğe giren Avrupa Konseyinin etnik azınlıkların korunmasına 

ilişkin çerçeve sözleşmesi kapsamında değerlendirilen ve federal Almanya hükümeti tarafından bu 

özellikleri onaylanan Almanya’daki resmi azınlıklar ve yoğun olarak yaşadıkları bölgeler şöyledir: 

 Sorblar, Brandenburg ve Saksonya 
 Frizler, Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya 
 Danimarkalılar Schleswig-Holstein 
 Sinti ve Romanlar 

Almanya’nın resmi azınlıkları kavramı, milliyet ve azınlık tanımlamalarının ötesinde, başta eğitim ve 

azınlık dilinin teşviki olmak üzere, bir takım hakların güvence altına alındığı bir hukuksal statüyü 

ifade etmektedir. Danimarkalı azınlıklar konusunda da olduğu gibi söz konusu azınlığın komşu bir 

ülkenin milliyetine dahil olması, Friz ve Romanlar gibi birden fazla ülkeye yayılmış olmaları veya 

Sorplar gibi kapalı bir etnik grup meydana getirmeleri, bu hukuksal konumda herhangi bir farklı 

yoruma neden olmamaktadır.[14] 

E-) AB KONSEYİ’NİN AZINLIK KAVRAMI VE ULUSAL AZINLIKLARIN KORUNMASI IÇIN 

ÇERÇEVE SÖZLESMESİ 

1-) AB Konseyi’nin Azınlık Kavramı 

Avrupa Konseyi 1993 yılında milli azınlık kavramının şu şekilde tanımlanmasını önermiştir: 

 Bir ülkenin egemenlik alanında yaşayıp söz konusu ülkenin vatandaşlığına sahip olan 
 Vatandaşı olduğu devletle kalıcı, sürekli ve sıkı ilişkiler içinde bulunan 
 Belirgin etnik, kültürel, dini ya da dilsel özelliklere haiz 
 Yaşadığı ülkenin çoğunluk nüfusuna ya da söz konusu ülkenin belirli bir bölgesine kıyasla 

sayıları daha az olmasına rağmen yeterince temsil edilebilir 

Gruplar milli azınlık olarak kabul edilmektedir. 

2-) Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşmesi[15] 

1 Şubat 1995 



Avrupa Konseyine üye Devletler ile bu çerçeve Sözleşmeyi imzalayan diğer Devletler, 

Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında, ortak mirasları olan idealleri ve prensipleri korumak 

ve gerçekleştirmek için daha yoğun bir birlik meydana getirmek olduğunu dikkate alarak; 

Bu amacın yerine getirilmesi için izlenebilecek metotlardan birinin insan haklarını ve temel 

özgürlükleri korumak ve daha fazla gerçekleştirmek olduğunu dikkate alarak; 

Avrupa Konseyine üye Devletlerin, 9 Ekim 1993 tarihinde Viyana’da kabul edilen Devlet ve 

Hükümet Başkanları Bildirisi’ni izlemeyi arzu ederek; 

Kendi ülkeleri içindeki ulusal azınlıkların varlığını korumaya karar vererek; 

Avrupa tarihinde yaşanan felaketlerin, bu kıtadaki istikrar, demokratik güvenlik ve barış için ulusal 

azınlıkların korunmasının temel bir unsur olduğunu gösterdiğini dikkate alarak; 

Çoğulcu ve gerçek bir demokratik toplumun, ulusal bir azınlığa mensup olan kimselerin sadece 

etnik, kültürel, dilsel ve dinsel kimliklerine saygı göstermekle kalmayıp, ama ayni zamanda bu 

kimliklerini ifade edebilmeleri, korumaları ve geliştirmeleri için gerekli şartları yaratması gerektiğini 

dikkate alarak; 

Kültürel çeşitliliğin bölünme değil toplumların zenginliği için bir kaynak ve faktör olabilmesi için, 

hoşgörü ve diyalog ortamının yaratılmasının gerekli olduğunu dikkate alarak; 

Hoşgörülü ve zengin bir Avrupa’yı gerçekleştirmenin, sadece Devletlerarasındaki işbirliğine değil, 

ama ayni zamanda Devletlerin anayasalarına ve ülke bütünlüğüne zarar vermeksizin yerel ve 

bölgesel makamlar arasında sinir ötesi işbirliğine de dayandığını dikkate alarak; 

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme’yi ve Protokollerini göz önünde 

tutarak; 

Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ve bildirileri ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı belgelerinden 

özellikle 29 Haziran 1990 tarihli Kopenhag Belgesi’nde ulusal azınlıkların korunması ile ilgili 

taahhütleri göz önünde tutarak; 

Üye Devletlerde ve bu belgeye Taraf olabilecek diğer Devletlerde ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara 

mensup olan kişilerin haklarının ve özgürlüklerinin hukukun üstünlüğüne, ülke bütünlüğüne ve 



devletlerin ulusal egemenliğe saygı göstererek etkili bir biçimde korunmasını sağlamak üzere, 

uygun davranılması gereken prensipleri ve yükümlülükleri tanımlamaya karar vererek, 

Bu çerçeve Sözleşmede düzenlenen prensipleri ulusal mevzuat yoluyla ve gerekli siyasi kararlar 

vasıtasıyla uygulamayı karar altına alarak, 

Aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır: 

Birinci Bölüm 

Madde 1 

Ulusal azınlıkların ve bu azınlıklara mensup olan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, insan 

hakları korunmasının bütünleyici bir parçasını oluşturur ve uluslararasi işbirliği kapsamına girer. 

Madde 2 

Bu çerçeve Sözleşme’nin hükümleri iyi niyetle, anlayış ve hoşgörü ruhu içinde ve iyi komşuluk, 

dostane ilişkiler ve Devletlerarasında işbirliği prensiplerine uygun olarak uygulanır. 

Madde 3 

1. Bir ulusal azınlığa mensup olan kişi, ulusal azınlığa mensup muamelesi görmeyi veya görmemeyi 

serbestçe seçme hakkına sahip olup, yaptığı seçimden ötürü veya bu seçimle bağlantılı olarak 

haklarını kullanması nedeniyle bir dezavantajla karsılaşmaz. 

1. Ulusal azınlığa mensup olan kişiler, bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerden doğan hakları 

ve özgürlükleri tek baslarına veya başkalarıyla birlikte kullanabilir ve bunlardan yararlanabilir. 

İkinci Bölüm 

Madde 4 

1. Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin hukuk önünde eşitlik ve hukukun 

korunmasından eşit olarak yararlanma haklarını güvence altına almayı taahhüt eder. Bu konuda 

ulusal azınlığa mensup olmaya dayanan her türlü ayrımcılık yasaklanır. 



2. Taraf Devletler, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yasamın her alanında, ulusal azınlığa 

mensup olanlar ile çoğunluğu mensup olanlar arasında tam ve etkili bir eşitlik sağlamak için gerekli 

ve yeterli tedbirleri almayı taahhüt eder. Devletler bu konuda tedbir alırken, ulusal azınlıklara 

mensup olan kişilerin özel şartlarını dikkate alır. 

3. İkinci fıkra gereğince alınan tedbirler, ayrımcılık niteliğinde tasarruflar sayılmaz. 

Madde 5 

1. Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin sahip oldukları kültürlerini korumaları ve 

geliştirmeleri ve dinleri, dilleri, gelenekleri ve kültürel mirasları gibi kimliklerinin temel unsurlarını 

sürdürmeleri için gerekli şartları sağlamayı taahhüt eder. 

2. Taraf Devletlerin, ulusal azınlıkları toplumun geneli ile bütünleştirme politikalari gereğince 

aldıkları tedbirler saklı kalmak kaydıyla, bu kişilerin iradeleri hilafına onları asimile etmeyi 

amaçlayan politika ve uygulamalardan kaçınır ve asimilasyonu amaçlayan tasarruflara bu kişileri 

karsı korur. 

Madde 6 

1. Taraf Devletler, kendi ülkeleri üzerinde yasayanların etnik, kültürel, dilsel, dinsel kimlikleri ne 

olursa olsun, bu kişiler arasında özellikle eğitim, kültür ve kitle iletişim alanında bir hoşgörü ve 

kültürler arası diyalog ortamı kurulmasını teşvik eder ve karşılıklı saygı ve anlayışı ve işbirliğini 

geliştirmek için etkili tedbirler alır. 

2. Taraf Devletler, etnik, kültürel, dilsel veya dinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılık, düşmanlık ve 

şiddet tehditlerine veya eylemlerine maruz kalabilecek kişileri korumak için gerekli tedbirleri almayı 

taahhüt eder. 

Madde 7 

Taraf Devletler, bir ulusal azınlığa mensup olan kişilerin barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğüne, 

örgütlenme özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne saygı 

gösterilmesini sağlar. 

Madde 8 



Taraf Devletler, bir ulusal azınlığa mensup olan kişilerin dinini veya inancını açığa vurma ve dinsel 

kurumlar, teşkilatlar ve örgütler kurma hakkini tanımayı taahhüt eder. 

Madde 9 

1. Taraf Devletler, bir ulusal azınlığa mensup olan kişilerin ifade özgürlüğü hakkini, fikirlere sahip 

olmayı ve kamu makamlarının bir müdahalesiyle karsılaşmaksızın ve ulusal sınırlarla 

kısıtlanmaksızın azınlık dilinde haber ve düşünceleri edinme ve ulaştırma özgürlüğünü de içerecek 

şekilde tanımayı taahhüt eder. Taraf Devletler kendi hukuk sistemleri içinde, bir ulusal azınlığa 

mensup olan kişilerin iletişim araçlarına ulaşmada ayrımcılığa maruz kalmamalarını sağlar. 

2. Birinci fıkra Taraf Devletlerin radyo ve televizyon yayıncılığı veya sinema girişimciliği için 

ayrımcılık yapmadan ve objektif ölçülere dayanan bir ruhsat alma şartı getirmesini engellemez. 

3. Taraf Devletler azınlıklara mensup olan kişiler tarafindan yazılı iletişim araçları kurulmasını ve 

kullanılmasını engellemez. Taraf Devletler, birinci fıkra hükümlerini dikkate alarak, radyo ve 

televizyon yayıncılığının hukuki çerçevesi içinde, ulusal azınlıklara mensup olan kişilere mümkün 

olduğu kadar kendilerine ait iletişim araçları kurma ve kullanma imkânı verilmesini sağlar. 

4. Taraf Devletler kendi hukuk sistemleri içinde, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin iletişim 

araçlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak ve hoşgörüyü geliştirmek ve kültürel çoğulcuğa imkân 

sağlamak için gerekli tedbirleri alır. 

Madde 10 

1. Taraf Devletler, bir ulusal azınlığa mensup olan herkesin, azınlık dilini özel olarak ve aleni bir 

biçimde, sözlü veya yazılı olarak kullanma hakkına sahip olduğunu tanımayı taahhüt eder. 

2. Ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin geleneksel olarak yasadıkları veya çok sayıda 

bulundukları yerlerde, bu kişilerin talep etmeleri ve böyle bir talebin gerçek bir ihtiyacı yansıtması 

halinde, Taraf Devletler, azınlığa mensup olan kişiler ile idari makamlar arasında mümkün olduğu 

kadar azınlık dilinin kullanılmasına imkân verecek şartları sağlamak için çaba gösterir. 

3. Taraf Devletler, bir ulusal azınlığa mensup olan herkesin gözaltına alınmasının nedenleri ile 

kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebepleri hakkında anlayabileceği bir dilde derhal 

bilgilendirilme ve kendisini bu dilde savunma, gerektiği takdirde bir çevirmenin yardımından 

ücretsiz olarak yararlanma hakkini güvence altına almayı taahhüt eder. 



Madde 11 

1. Taraf Devletler, ulusal bir azınlığa mensup olan herkesin, azınlık dilinde adini ve soyadını (aile 

adini) kullanma ve hukuk düzeninde öngörülen uyarlamalara uygun olarak bunun resmen 

tanınmasını isteme hakkini tanımayı taahhüt eder. 

2. Taraf Devletler, ulusal bir azınlığa mensup olan kişinin, kendi azınlık dilindeki imzasını, yazısını 

ve herkes tarafindan görülebilir nitelikteki diğer bir özel bilgiyi kullanma hakkına sahip olduğunu 

tanımayı taahhüt eder. 

3. Bir ulusal azınlığa mensup olan çok sayıda kişinin geleneksel olarak yasadıkları yerlerde, Taraf 

Devletler kendi hukuk sistemleri içinde, gerektiği takdirde diğer Devletlerle anlaşmalar da yaparak 

ve özel koşulları dikkate alarak, geleneksel yerel adları, sokak adları ve halkın kullandığı diğer 

coğrafi bölge adları, bu tür adların azınlık dilinde kullanılması için yeterli talep olduğunda, bunların 

azınlık dilinde de kullanılması için çaba gösterir. 

Madde 12 

1. Taraf Devletler, gerektiği takdirde kendi ülkelerindeki ulusal azınlıkların ve çoğunluğun kültürü, 

tarihi, dili ve dini hakkındaki bilgileri geliştirmek için, eğitim ve araştırma alanlarında tedbirler alır. 

2. Taraf Devletler bu bağlamda, başka imkânlarla birlikte, öğretmenlerin eğitimi ve ders kitaplarının 

edinilmesi için yeterli imkânlar sağlar ve farklı kültürlerden olan öğretmelerin ve öğrencilerin ilişki 

kurmalarını kolaylaştırır. 

3. Taraf Devletler ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin her düzeyde eğitim alabilmeleri için eşit 

fırsatlar yaratmayı taahhüt eder. 

Madde 13 

1. Taraf Devletler, kendilerinin eğitim sistemlerinin içinde, bir ulusal azınlığa mensup olan kişilerin 

kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını kurma ve isletme haklarını tanır. 

2. Bu hakkin kullanılması, Taraf Devletler bakımından her hangi bir mali yükümlülük doğurmaz. 

Madde 14 



1. Taraf Devletler, bir ulusal azınlığa mensup olan herkesin kendi azınlık dilini öğrenme hakkini 

tanımayı taahhüt eder. 

2. Ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin geleneksel olarak yasadıkları veya çok sayıda 

bulundukları yerlerde yeterli talep olması halinde, Taraf Devletler kendi eğitim sistemleri içinde 

mümkün olduğu kadar, bu azınlıklara mensup olan kişilerin azınlık dilinin öğrenmeleri veya bu dilde 

eğitim almaları için yeterli imkânlara sahip olmalarını sağlamak üzere çaba gösterir. 

3. Bu maddenin ikinci fıkrası, resmi dilin öğretilmesini veya bu dilde eğitim verilmesini 

engellemeyecek şekilde uygulanır. 

Madde 15 

Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin, kültürel, sosyal ve ekonomik yasama ve 

özellikle kendilerini ilgilendiren kamusal islere etkili bir biçimde katılmaları için gerekli şartları 

yaratır. 

Madde 16 

Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup kişiler tarafindan yerleşilmiş olan bölgelerde nüfus oranini 

değiştiren ve bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerden kaynaklanan hakları ve özgürlükleri 

kısıtlamayı amaçlayan tedbirler almaktan kaçınır. 

Madde 17 

1. Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin, diğer Devletlerde hukuka uygun olarak 

yasayan ve özellikle etnik, kültürel, dilsel veya dinsel kimliği veya ortak bir mirası paylaştıkları 

kişilerle özgürce ve barışçıl nitelikte sinir ötesi ilişkiler kurma ve sürdürme haklarına müdahale 

etmemeyi taahhüt eder. 

2. Taraf Devletler, ulusal azınlıklara mensup olan kişilerin hem ulusal hem de uluslararasi düzeyde 

hükümet disi örgütlerin faaliyetlerine katılma haklarına müdahale etmemeyi taahhüt eder. 

Madde 18 



1. Taraf Devletler gerektiği takdirde, ilgili ulusal azınlıklara mensup kişilerin korunmasını sağlamak 

için diğer Devletlerle ve özellikle komsu Devletlerle iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalar yapmak 

üzere çaba gösterir. 

2. Taraf Devletler gerektiğinde, sinir ötesi işbirliği yapılmasını teşvik etmek için tedbirler alır. 

Madde 19 

Taraf Devletler bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensipleri, gerektiği takdire sadece sözü edilen 

prensiplerden kaynaklanan haklar ve özgürlüklerle ilgili oldukları ölçüde uluslararasi hukuk 

belgelerinde ve özellikle İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme’de 

belirtilen sınırlamaları, kısıtlamaları ve yükümlülük azaltmaları yaparak, saygı göstermeyi ve 

uygulamayı taahhüt eder. 

Üçüncü Bölüm 

Madde 20 

Bir ulusal azınlığa mensup olan kişiler bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerden kaynaklanan 

hakları ve özgürlükleri kullanırken, ulusal mevzuata ve başkalarının haklarına ve özellikle çoğunluğa 

veya diğer azınlıklara mensup olan kişilerin haklarına saygı gösterirler. 

Madde 21 

Bu çerçeve Sözleşmedeki hiç bir hüküm, uluslararasi hukukun temel prensiplerine ve özellikle 

Devletin egemen eşitliğine, ülke bütünlüğüne ve siyasal bağımsızlığına aykırı faaliyetlere girişme 

veya bu yönde bir eylemde bulunma hakki verdiği anlamı çıkaracak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 22 

Bu çerçeve Sözleşmedeki hiç bir hüküm, bir Sözleşmeci Taraf Devletin kendi yasalarında veya bu 

Devletin taraf olduğu bir anlaşmada güvence altına alınan insan haklarını ve temel özgürlükleri 

kısıtlayacak veya bu haklara karsı yükümlülük azaltacak şekilde yorumlamaz. 

Madde 23 



Bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerden çikan haklar ve özgürlükler, [ Avrupa] İnsan 

Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi’nin veya Protokollerin benzer hükümlerinin 

konusuna girdiği ölçüde, bu çerçeve Sözleşmedeki haklar İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne 

uygun olacak tarzda anlaşılır. 

Dördüncü Bölüm 

Madde 24 

1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu çerçeve Sözleşmenin, Sözleşmeci Devletler tarafindan 

uygulanmasını izler. 

2. Avrupa Konseyi üyesi olmayan Taraf Devletler, belirlenecek usullere göre uygulama 

mekanizmasına katılırlar. 

Madde 25 

1. Bir Sözleşmeci Devlet bakımından bu çerçeve Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir 

yıllık bir dönem içinde bu Devlet, çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerin uygulanmasını 

sağlamak için aldığı yasal ve diğer tedbirler hakkında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tam bir 

bilgi iletir. 

2. Bundan sonra her Taraf Devlet, düzenli aralıklarla ve Bakanlar Komitesi ne zaman isterse, bu 

çerçeve Sözleşmenin uygulanması ile ilgili daha fazla bilgiyi Genel Sekretere iletir. 

3. Genel Sekreter bu maddeye gereğince aldığı bilgileri Bakanlar Komitesine gönderir. 

Madde 26 

1. Bakanlar Komitesi, Sözleşmeci Devletlerin bu çerçeve Sözleşmede yer alan prensiplerin 

uygulanmasını sağlamak için aldıkları tedbirlerin yeterli olup olmadığını değerlendirirken, bir 

danışma komitesinin yardımından yararlanır; bu komite, ulusal azınlıkların korunması alanında 

taninmiş uzmanlardan oluşur. 

2. Bu danışma komitesinin oluşumu ve çalışma usulü, bu çerçeve Sözleşmesinin yürürlüğe 

girmesinden itibaren bir yıllık bir dönem içinde Bakanlar Komitesi tarafindan belirlenir. 



Besinci Bölüm 

Madde 27 

Bu çerçeve Sözleşme, Avrupa Konseyine üye Devletlerin imzasına açiktir. Sözleşmenin yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar, Bakanlar Komitesi tarafindan imzaya davet edilen Devletlerin de imzasına 

açiktir. Sözleşme onaya, kabule veya uygun bulmaya tabidir. Onay, kabul veya uygun bulma 

belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilir. 

Madde 28 

1. Bu çerçeve Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerden on iki tanesinin yirmi yedinci madde 

hükümlerine göre bu Sözleşmeyle bağlanma iradelerini açıklamalarından itibaren üç ay geçtikten 

sonra gelen ayin ilk günü yürürlüğe girer. 

2. Bundan sonra bu Sözleşmeyle bağlanma iradesini açıklayan üye Devletler bakımından bu 

çerçeve Sözleşme, onay, kabul veya uygun bulma belgelerini tevdi etmelerinden itibaren üç ay 

geçtikten sonra gelen ayin ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde 29 

1. Bu çerçeve Sözleşmenin yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlar Komitesi, Sözleşmeci 

Devletlerle istişarede bulunduktan sonra Avrupa Konseyi Statüsü’nün yirminci maddesinin d) 

bendinde öngörülen çoğunluğa göre alınacak bir kararla, Sözleşmenin yirmi yedinci maddesine göre 

imzaya davet edilip de henüz imzalamamış bulunan Avrupa Konseyine üye olmayan Devletler ile 

diğer üye olmayan Devletleri bu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. 

2. Katılan Devlet bakımından bu çerçeve Sözleşme, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine katılma 

belgesini tevdi etme tarihinden itibaren üç ay geçtikten sonra gelen ayin ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde 30 

1. Bir Devlet, Sözleşmeyi imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesini 

tevdi ederken, uluslararasi ilişkiler bakımından sorumlu olduğu ülke veya ülkelerden hangisi için bu 

Sözleşmenin uygulanacağını belirtebilir. 



2. Bir Devlet daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben göndereceği bir 

bildirimle, bu çerçeve Sözleşmenin bildirimde belirttiği diğer ülkelerde de uygulanacağını bildirebilir. 

Bu ülkeler bakımından çerçeve Sözleşme, Genel Sekreter tarafindan böyle bir bildiriminde aldığı 

tarihten itibaren üç ay geçtikten sonra gelen ayin ilk günü yürürlüğe girer. 

3. Önceki iki fıkraya göre ülke bakımından yapılan bir bildirim, Genel Sekretere hitaben 

gönderilecek bir tebliğ ile geri alınabilir. Bu geri alma tebliği, Genel Sekreterin bu tebliği aldığı 

tarihten itibaren üç ay geçtikten sonra gelen ayin ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde 31 

1. Bir Taraf Devlet her hangi bir zamanda, Genel Sekreter hitaben göndereceği bir bildirimle, bu 

çerçeve Sözleşmeden çıktığını bildirebilir. 

2. Böyle bir çıkma bildirimi, Genel Sekreterin bu bildirimi aldığı tarihten itibaren altı ay geçtikten 

sonra gelen ayin ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde 32 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konseye üye Devletlere, diğer imzacı Devletler ile bu çerçeve 

Sözleşmeye katılan bir Devlete aşağıdaki konuları bildirir. 

a) Bir imzayı; 

b) Bir onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edilmesini; 

c) Yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu maddelere göre bu çerçeve Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 

tarihi; 

d) Bu çerçeve Sözleşme ile ilgili başka her hangi bir tasarrufu, bildirimi veya tebliği. 

Aşağıda imzası bulunanlar, usulüne göre yetkilendirilmiş olarak, tanıkların huzurunda bu belgeyi 

imzalamışlardır. 

1 Şubat 1995 tarihinde Strasbourg’ta her ikisi de ayni ölçüde geçerli olmak üzere İngilizce ve 

Fransızca olarak düzenlenen bu metin tek bir kopya halinde Avrupa Konseyi arşivinde saklanır. 



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu metnin onaylı birer örneğini Avrupa Konseyine üye her Devlete 

ve bu çerçeve Sözleşmeyi imzalamaya ve katılmaya davet edilen Devletlere gönderir. 

F-SONUÇ 

Federal Almanya’nın etnik yapısının tarihsel bir kronoloji içinde işlendiği; Almanya’da yaşayan Türk 

azınlıklar ve yaşadıkları sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar odaklı olarak, bu etnik grubun kimlik 

edinme serüveni anlatılmaya çalışılmıştır. 

Başta kimlik teorisi üzerinde durulmuş daha sonra ise azınlık kavramı ve bu konunun kimlik 

kuramlarıyla arasındaki ilişkisinden bahsedilmiştir. Sonra ise Federal Almanya’da yaşayan Türk 

azınlığın kuşaklar halinde yaşadıkları kimlik ve azınlık sorunları sebep ve sonuçlarıyla birlikte bu 

sorunun gelişimi evreler halinde anlatılmıştır. 

Sonuç olarak; Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmeye çalıştığı bu günlerden kırk yıl önce Türkler; 

Almanya’ya vasıfsız işçi ihtiyacını karşılayan kol kuvveti olarak gitmişlerdi. Gurbetçiler geçen süre 

boyunca kendilerine biçilen bu rolden kurtulmuş ve misafir işçi statüsünden, göçmen işçi statüsüne; 

göçmen konumdan, etnik azınlık konumuna geçerek Alman toplumu içinde kalıcı bir yaşama 

geçmişlerdir. Türkler kalıcı yaşama geçmenin bir sonucu olarak içinden geldiği toplumu ve sosyal 

çevreyi harmanlayarak yeni bir kimlik oluşturmuşlardır. Fakat yine de ilk kuşak sosyalizasyon 

sürecini ana vatanda tamamladığı için Türk kimliğini muhafaza etmiş; sonraki nesiller ise bu süreci 

Almanya’da tamamladıkları için daha çok Türk-Alman kimliğine yakınlaşmışlardır. 

Eğer bugün Almanya’da yaşayan Türk’lerin ve yabancıların sorunlarına bir göz atmamız gerekirse 

genel olarak siyasal elitten şu sorunlara çözüm üretmelerini istemektedirler: 

 On yıllardır süren işsizlik, özelikle de göçmenleri büyük ölçüde ağır yaşam koşullarıyla karşı 
karşıya getirmektedir. 

 20 yıldan yıldan beri çalışanlar üzerindeki ekonomik yük, özelikle de sosyal adaletten uzak 
vergi ve soysal kesintiler politikasıyla günden güne artmaktadır. Yüksek gelir gruplarıyla 
düşük gelir grupları arasındaki uçurum böylece daha da büyümektedir. Düşük gelir grubuna 
göçmenler de dâhildir. Bu süreç sosyal adaletsizliği artırmakla kalmıyor, giderek sosyal 
barışı da tehdit eder durma geliyor. Artan bu sosyal adaletsizliğin giderilmesi 

 İki milyonu Türk olan 7,3 milyon göçmen, onlarca yıldır yabacılar statüsüyle Almanya’da 
yaşamaktadır. Böyle bir konum, uzun vadede demokratik hukuk devleti anlayışıyla 
bağdaştırılamaz. Yeni yabancılar yasanının getirdiği, doğulan ülke prensibi ile burada doğan 
yabancı ailelerin çocuklarının vatandaşlığa geçme sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olsa da; 
birinci ve ikinci kuşak göçmenlerin sorunları çözememiştir. Bu sorunun kısa vadede çözümü 
ile eski vatandaşlık hakkının korunması ve Alman vatandaşı olabilme hakkının göçmenlere 
tanınması 

 Göçmen çocuklarının eğitimi, güvenlik, göçmen kuruluşlarının hukuksal durumu ve siyasal 
elitle olan iş birliğinin sağlanması, Türkçenin anadil olarak öğretilmesi, ayrımcılığa karşı 
yasal düzenlemelerin yapılması vb.[16] 



Birçok sorun bugün Alman siyasal sisteminden çözüme kavuşturulması istenen hatta seçimlerden 

önce siyasal partilere seçim tavsiye olarak sunulan sorunlardır. Siyasal alanda ortaya çıkan bu 

taleplerin çözülmesi için bugün ikinci ve üçüncü kuşak Türkler Alman devlet mekanizmaları içinde 

aktif olarak görev alıyor olması onların artık yeni bir kimliğe sahip olduklarını gösteriyor.  

Türklerin Almanya’ya göçüyle başlayıp gelişen ekonomik, sosyal, dini ve kültürel ihtiyaçları ve 

taleplerinin zamanla derinleşmesi ve çeşitlenmesi; daha ileri talep ve beklentileri beslemiştir. 

Siyasal faaliyetler yoluyla her alandaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelmişlerdir. Türkiye 

hükümetlerinin de, Türkler açısından bu ülkedeki göçün geçici iş gücü niteliğinden uzaklaşarak 

kalıcı göçe ve hatta vatandaşlığa yöneldiğini görerek, bu ülke ile uzun vadeli ve kalıcı politikalar 

üretmeye ve geliştirmeye olan katkısı da sorunların çözüm haritasında yeni bir stratejinin 

uygulanmasına imkân vermiştir. 
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