
Die Ergebnisse sind auch bundesweit übertragbar. 
 
Transnational oder bikulturell ausgerichtet – yani devletler arasi bir ilgi var! Iki 
devlet arasinda. Ayni zamanda iki kültür arasi bir dogrultuda yasamlarini 
sagliyorlar ve ikisi arasinda yasamasini biliyorlar!  
 
Überwiegend hohe Verbundenheiten zu beiden Ländern bedeutet – iki devlete 
olan bagliliklari var ve artiyor! 
 

Die Bedeutung der Türkei als Heimat im Sinne einer familiären Verwurzelung 
und kulturellen Prägung einschließlich eines hohen politischen Interesses an 
der Entwicklung dort bleibt auch bei den Nachfolgegenerationen bestehen 
oder wächst sogar, bei einer zugleich steigenden Verbundenheit mit 
Deutschland.  
 

Yani ailevi baglar var ve devam ediyor ve tabii ki edecek, kültürümüzü de bu 

ailelerimizden aldik! Yani Türkiyeden. Bu hal böyle olunca tabii ki merakimiz 

oradaki yani TRdeki politik gelismeler. Cünkü o gelismeler bizim ailerimizi 

etikliyor ve hali ile bizi de ilgilendiriyor. Biz merakimizdan ilgileniyoruz. Ne 

oluyor. Neler olacak? Bizim aileler nasil etikileniyor? Veya etkilenecek? Vs. 

Bunun yani sira 2.3.4. Generationlarda Almanyaya baglilik artiyor! Neden cünkü 

burada yasiyoruz! Burada okula, ise vs. gidiyoruz! Ve yasamizi burada devam 

ettirecegiz! 

 

 

Der Trend zu einer wachsenden Türkeiorientierung besteht schon mindestens 
seit 2012, bei der speziell politischen Orientierung zumeist noch länger, hat sich 
aber durch die bilateralen Spannungen der letzten beiden Jahren noch 
verstärkt, auch wenn sich ein bedeutender Teil der Befragten dadurch weder in 
ihrem Zugehörigkeitsempfinden zur Türkei noch zu Deutschland beeindrucken 
ließ. 
 
Yani TRye artan bir ilgi var fakat bu ilgi ne TRye karsi ne de Almanyaya karsi olan 
bagliklarini etkilemedi! Biz yukardaki gibi oradaki ailevi baglari merak 
ediyoruz!!! Sadece o kadar. Ilgilmiz ondandir! 
 
Ilk jenerasyon iki kültürlü yasami daha benimsemis. Sonraki jenerasyonlarda bu 
öyle degil. 



 

Belki cok karmasik olan Almanya ile Alman toplugu arasindaki yakinlik ve 

mesafeli iliskisi gösterebilinir fakat bu mesafelelik uzun vadeli bakista 

Almanyaya yakinlik artti ve mesafelilik azaldi!  

Fakat ayni zamanda farkliligi his etmek bakimdan sonraki jenerasyonlarda artti. 

Birinci jenerasyona göre daha fazla celiskiler var.  

Bilhassa sonraki jenerasyonlar Almanyadaki degerler, örf ve adetler, dili, dini ve 

teknojiyi iyi kullanma becerisi artikca, yani komünikasyon, davranislar, is 

bagliliklari ve iktisadi iliskileri arttikca Almanyaya olan baglilikari daha yüksek 

oluyor. Bu demek oluyorki TRye karsi olan ilgi ve alaka, bilhassa genc Türklerde 

farkliligin his edilmesi ve Almanyaya olan mesafelilik ve buraya az olan 

istirak/katilim ve karsilik bulmayan bir kabullülük bilhassa buradaki 

POLITIKANIN bir sonucudur!!! 

 

Sonraki jenerasyonlar bilhassa Türk ve Alman hükümetlerini kendilerini ilgi 

temsilceleri gibi görüyorlar. Ayni zamanda Almanyada politik alanda etki ve 

istirak imkanlari cok daha az görülüyor. Bu sebebden hükümetleri kendilerinin 

temsilcileri gibi görüyorlar. Ve tüm secilere katilma egilimleri cok yüksek ve 

katilmak istiyorlar. Bilhassa Türk secimlerini. Bu jenerasyonlar ile git gide 

artiyor. 

Iki parti, SPD ve AKP, politk bakimdan birbir ile alakalai olmamakla beraber, ikisi 

halen daha, sempatileri azalmalarina ragmen, en cok ragbet gören sevilen 

partiler. AKP sempati tüm Türkler icin gecerli degildir. Tam tersine. AKP 

semenlari bilhassa yeni secmenler, secime hic katilmamislar ve diger partiyi 

secmis olanlardan olusuyor. Ve bu ilgi yeni degil!!! Bu ilgi 2008 yilindan beri var 

ve ilgi orani hemen hemen hic degismedi!!! AKP ilgisi jenerasyonlar arasi oran 

hemen hemen ayni. 

 

Dindarlik sadece konu TR ve TRye yardim/destek olunca bir rol oynuyor. Bu 

demek oluyor ki dindarlik entegrasyon icin bir etken degildir! Yani engel 

degildir! Sadece bir devletler üstünü bir yöneltme/belirtme dir. 

Politik yönelme/belirtmede entegrasyonun veya uyumun derecesi veya basarisi  

Almanyadaki degerleri, örf ve adetleri, dili, dini ve teknojiyi iyi kullanma 

becerisini ve  komünikasyoin, davranislari, is bagliliklarini ve iktisadi iliskilerinde 



cok önemli bir rol teski etmiyor! Yani hangi partiye TRde oy verilmesi hic önemli 

degil! 

 

Komünikasyon, davranislar, is bagliliklari Almanyaya yakinlik ve mesafelik 

bakimdan önemli ve bunu belirliyor. 

Almanyadaki degerleri, örf ve adetleri, dili, dini ve teknojiyi iyi kullanma becerisi 

ise politik yönelme/belirtmede bilhassa büyük bir rol oynuyor. Bilhassa sonraki 

jenerasyonlarda. 

Bu demek oluyor ki buradaki cogunluk toplumuna yakinlilik basarili bir 

entresyonun sonucudur. 

Ayrimcilik Almanyadaki degisiklilige adapte olmayi ve Almanyaya bagliligi 

buraya yani Almanyaya yakinlik ve mesafelilik belirliyor. 

 

Politik aktörlere tafsiyeler Almanyadaki degerleri, örf ve adetleri, dili, dini ve 

teknojiyi iyi kullanma becerilerini artittirmak ve bir devletler üstünü bir 

yöneltme/belirtmenin bu generasyonlarda var oldugunun kabülü ve bu 

jenerasonun (Deutsch-Türken/Almanci) özel bir durumu oldugudur. 

Ailevi baglar ve memleketlerindeki olaylara ilgi entegrasyonu red etmek veya 

Almanya bagliligi bir özelik olarak ifade etmek yanlis olur. Tam tersine bu 

özellikleri Almanya bagliliga ilave bir özelik olarak kabul görülmesi lazim. 

Bu sonrada gelen veya olusa jenerasyonun özel bir durum oldugu ve farkliliklar 

Almanyanin tabii bir parcasi olduguna ve bu göc eden insanlar icin yurtseverligi 

gelistirmek icin cesitli icin yollar olusturuldugunu görmek gerekir.  Politik 

aktörlerin böyle bir kabul görmeyi desteklemeleri bu göc eden insanlar 

tarafindan kendilerinin de temsilcisi olduklari bakimdan kabul edilecektir. Bu 

fonksiyonu özellikle desteklemeleri ve alginin degistirlmesi gerekiyorki disardan 

gelebilecek müdahaleleri azalmak icin. Sadece TRdeki gelismeleri kritise 

etmeyi/telkinlemeyi ve kati muhalefet yapmayi ajandasinda olusturmak 

yetmiyecek, bunun yani sira devletler üstünü (arasi) bir yöneltme/belirtme 

oldugunu ve nedenlerini ve sonuclari hakkinda bilgilendirmek gerekiyor. Orta 

vadede popülist ve milliyetci propagandaya duyarlilik, ancak Almany toplumuna 

katilimi ve kabul görmeyi saglamakin yani sira kültürler üstü görüsleride kabul 

eden politik egitim ile saglanabilinir.  


