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Öz 

Almanya’da do�up büyüyen göçmen Türk gençli�inin müzik ve e�lence kültüründeki dönü�ümler bu 
makalenin konusudur. Bu ba�lamda öncelikle dı�lanma ve entegrasyona dayanak olan kültür ve diaspora tanımları ile 
senkretizm gibi bunlara alternatif olan fikir ve kavramlar incelenmi�, daha sonra ırkçılık ve dı�lanmaya kar�ı geli�en 
hiphop kültürü ve özellikle rap müzi�in nasıl yeni bir kültürel ifade biçimi olarak kabullenildi�i ile yabancı bir 
kültürün yerle�ik düzene isyanı olarak görülen hiphopa Alman devleti tarafından verilen deste�in sebepleri ele 
alınmı�tır.  Buna ek olarak hiphop kültürünü de etkileyen Türk göçmen ya�amındaki sosyal ve kültürel dönü�ümlerin 
e�lence mekânlarında kar�ılı�ını bulan yansımaları incelenerek kültürel dönü�ümler ile sosyal ve ekonomik 
dönü�ümler arasındaki ili�ki gösterilmi�tir. 

Anahtar Kelimeler: Diaspora, Kültür, Hiphop, Senkretizm, Ulusüstülük, Türk Göçmenler, Türk Diskoları, 
Alman Türkleri. 

 

Abstract 

This article investigates transformations in the music and entertainment culture of Turkish migrant youth who 
were born and raised in Germany. Within this concept, firstly definitions of both the culture and diaspora which lead to 
the idea of integration and discrimination, or alternative ideas like syncretism, are explained. Secondly, questions such 
as how hip-hop culture, especially rap music, has developed against racism and discrimination, along with how it is 
accepted as a new cultural style and why hip-hop is being accepted as a foreign culture’s rebellion against established 
order with support by the German State, are answered. In addition to this, social and cultural transformations which are 
seen in entertainment places in Turkish migrant life and the relationship between cultural, social and economic 
transformations are illustrated. 

Keywords: Diaspora, Culture, Hiphop, Syncretism, Transnationalism, Turkish Migrants, Turkish Discotheques, 
German Turks. 

 

 

Giri� 

Türk göçü özellikle ikinci dünya sava�ı sonrasında meydana gelen i�gücü açı�ını kapatmak isteyen 
Avrupa ülkelerinin Türkiye’den i�çi talep etmesiyle ba�layan bir süreçtir. 1960’lardan itibaren göç eden 
i�çilerin zamanla ailelerini de yanlarına aldırmalarıyla farklı bir boyut alan süreç, yurt dı�ında do�an 
ku�aklarla birlikte giderek büyüyen bir Türk varlı�ını ortaya çıkmı�tır. Ba�langıçta anlık bir çözüm olarak 
dü�ünülen yabancı i�gücü varlı�ının kalıcı bir hal almaya ba�lamı� olması ise göçmen sorunlarını da 
beraberinde getirmi�, önceleri misafir i�çi statüsüne tabi tutulan göçmenlerin uyum ya da kültürel sorunları 
da ancak bundan sonra gündeme gelmi�tir. Çıkarılan çe�itli göçmen yasalarının yarattı�ı zorluklarla birlikte 
toplumda e�it haklara sahip olamayan Türkler dayanı�ma duygusu ile daha çok birlikte ya�amaya itilmi� ve 
Türklerin yo�un bir biçimde ya�adı�ı bölgelerde Türk varlı�ı daha keskin hatlarla ortaya çıkmı�tır (Glebe 
1997; Kempen 1997’den aktaran Yalçın 2002: 53). Aynı dilin konu�ulup, aynı kültürel de�erlerin payla�ıldı�ı 
ve daha sonra Türk Gettosu olarak adlandırılan bu bölgelerde ya�ayan Türkler, ta�ıdıkları Müslüman 
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kimlikle, seküler Hıristiyan kimli�in a�ırlıklı oldu�u bir dünyada ya�amak zorunda kalıp, uyum ve 
dı�lanmı�lı�ın, sebep oldu�u problemlerle kar�ıla�mı�lardır (Ba�kurt, 2009: 86). 

Göç ile beraber ortaya çıkan sorunlar ku�kusuz en çok yurt dı�ında do�an ve oradaki sosyal hayatının içinde 
büyüyen ikinci ve üçüncü ku�ak Türk gençler etkilemi�tir. Sorunlarına kar�ılık bir ifade tarzı arayan bu 
gençler, benzer sorunları Amerika’da ya�ayan siyahlar tarafından yaratılmı� hiphop kültürünün yükseli� 
döneminde bu kültürle tanı�mı� ve onu benimsemi�lerdir. Ancak bu kültür bir yandan gençler için alternatif 
bir kimlik olu�tururken öte yandan onları geleneksel kültürden küresel kültüre do�ru yönlendirmi�tir. Bu 
durum ise entegrasyonu devlet politikası açısından önemli gören Alman devletinin i�ine yaramı� ve hiphop 
kültürüne destek vermesine sebep olmu�tur. Öte yandan kendisini hiphop gibi küresel kültürün ürünleriyle 
ifade eden Türk gençli�inin Alman hayatındaki sosyoekonomik yükseli�i ve TV yayınları sayesinde 
Türkiye’deki Avrupa tarzı ya�amın Almanya’da da benimsenmesi müzik kültüründe oldu�u kadar e�lence 
anlayı�ında da etkisini göstermi� ve yeni e�lence mekânları toplumsal dönü�ümün elle tutulur bir örne�i 
haline gelmi�tir.  

Bu ba�lamda bu makale diaspora ve kültürün tanımından ba�layarak dı�lanmanın altında yatan 
dü�ünceler, senkretizm ve ulusüstülük kavramlarını irdeleyecek, daha sonra ise bu tanımların ifadesini 
buldu�u Almanya’daki Türk hiphop kültürü, bu kültürü besleyen Alman ideolojisi ve bu ideolojinin 
amaçladı�ı sosyal dönü�ümün sonuçlarından biri olan e�lence mekanlarını ele alacaktır. 

Diaspora ve Kültür Tanımları 
Yurt dı�ındaki göçmen topluluklarını tanımlamak için sıklıkla kullanılan terimlerden birisi 

diasporadır. Ba�langıçta politik ça�rı�ımlar yapan ve ülkelerinden ayrı kalmaya zorlanmı� halkları 
tanımlamayan terim, günümüzde politik olsun olmasın çe�itli nedenlerden farklı ülkelere da�ılmı�, belli bir 
etnik bilince sahip dayanı�ma içindeki toplulukları ifade etmektedir. Bununla birlikte terimin daha çok ev 
sahibi toplumla olan ili�kiler ba�lamında olumsuz ça�rı�ımlar ta�ımaya devam etti�i hatta kimi kez kendi 
ülkelerine bile yabancıla�mı� grupları ifade etti�i söylenebilir. Bu aynı zamanda iki kültür arasında sıkı�ıp 
kalmanın da bir ifadesidir. Almanya’da ya�ayan Türklerin de�i�ik giysi, tavır ve davranı�ları ile yansıttıkları 
zengin ve �ımarık imaj sebebiyle Türkiye'de Almancı, Almanya'da ise ya�adıkları toplumdan farklı olu�ları 
sebebiyle Auslânder/Yabancı olarak anılması bu anlamda iyi bir örnektir (Ba�kurt, 2009: 84).  

Diasporalar söz konusu oldu�unda her iki toplumla olan sorunlu ili�kiler, arada olma, uyum, 
entegrasyon, senkretizm, çokkültürlülük, hibritlik ya da ulusüstücülük gibi terimler üzerinden yapılan 
tartı�malar gündeme gelir. Diaspora ve göçmen sorunlarının ardındaki bu kuramsal tartı�malar bu 
tartı�maları ele alan akademik görü�lere ili�kin bir anlayı� sa�layabildi�i gibi bu toplumların ve kültürel 
ürünlerinin yorumlanması açısından da önem ta�ır. Çünkü kültürü ve toplumu çevreleyen ko�ullar do�al 
olarak onların ürünlerini de etkilemektedir ve kültürel ürünlerin de�erlendirilmesi de öncelikle kültürün 
nasıl tanımlandı�ı ile ili�kilidir. Örne�in senkretik ve ulusüstü görü�e göre müzi�in Almanya’daki Türk 
toplumu açısından görünümünü Türkiye’deki Türk toplumuna göre de�erlendirmek do�ru olmayacaktır. 
Çünkü her iki durumda müzikal üretimi besleyen kaynaklar farklıdır. Bu dü�ünceleri diaspora toplumları 
açısından genellersek, birbirine zıt iki görü�ten bütünsel kültür fikrinin Almanya’daki Türkleri tıpkı 
Türkiye’deki Türkler gibi ele almakta ve kültürleri de�i�mez görmekte oldu�u, senkretik kültür fikrinin ise 
yeni durumdan do�an farklı bir kültür ve toplum tanımı yaptı�ı anla�ılmaktadır.  

Göçmenlerin ev sahibi toplumlar için sorun yarattı�ını ileri süren dü�ünceler bütünsel kültür 
kavramının bir sonucudur. Bu fikre göre kültürler her biri kendi payla�ılan anlamlar ve de�erlerini içeren 
kapalı sosyal bölmeler oldu�undan kültürün dı�arıdan etkilere maruz kalması beraberinde kültürel bozulma 
ve dejenerasyonu getirecektir. Örne�in Almanya’daki Türk göçmenleri konusunu ele alan akademisyenler 
arasında yaygın olan e�ilimin kültürü dejenere olarak tanımlamak ya da kültürel dünyanın kimlik krizinden 
bahsetmek oldu�u görülür. Kimli�e dura�an, sabit ve tutarlı bir olgu olarak bakan bu akademisyenler Türk 
göçmenlere kar�ıla�tıkları yeni durumla ba� edemeyen kapitalizmin kurbanı olarak bakar. Türkleri 
de�erlendirirken daha çok etnisite fikrinden yola çıkan bu yakla�ım göçmenleri kendi kültürel bavullarını 
evlerinden uzaktaki yeni evlerine ta�ıyan kimseler olarak görmekte,  geleneksel kültürü de göçmenlerin yeni 
yerle�imlerindeki sosyal ve kültürel kimliklerini anlamak açısından anahtar olarak kabul etmektedir (Kaya, 
1997: 35-37).  

Bütünsel kültür fikrinin kar�ısında, karı�ımı kültürlerin esas niteli�i olarak gören senkretik 
(birle�tirici) kültür tezi bulunur. Kültürlerarası de�i�imi ve farklı kültürlerin birle�imini temel alan bu tez 
kültürü, genlerini farklı kaynaklardan sa�layan biyolojik organizmalara benzeterek, sosyal yapının farklı 
kaynaklardan beslendi�ini kabul eder. (Holton, 2013: 70). Böylece kültür dura�anlı�ı de�il, de�i�kenli�i ve 
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etkile�imi barındırmaktadır. Örne�in Türk göçmenlerin kültürel biçimlenme sürecinde senkretizmin 
varlı�ına i�aret eden Ça�lar, bütünsel kültür fikrini reddederken, Türk göçmenlerinin kültürlerini 
dünyadaki herhangi bir kültür gibi görmektedir (1994: 7).  

Bütünsel kültüre kar�ı olarak ileri sürülen önemli argümanlardan biri de ulusüstücülükdür 
(transnationalism). Senkretik kültür fikrine paralel bir kavram olan ulusüstücülük, göçmen ya�amında aidiyet 
ve kimli�in giderek bölgesel ba�lantıdan arınmasına i�aret eder. Göçmenlerin sanıldı�ının aksine ev 
sahipleri ile yeni ili�kiler olu�turdu�unu gösteren ulusüstücülük çalı�maları göçmenlerin kökenlerindeki 
ülke ile kurdukları çok yönlü ili�kilerin kendilerine yeni sosyal ve kültürel alanlar yarattı�ını açı�a 
çıkarmı�tır (Faist, 2000: 191-192; Ehrkamp, 2005: 347). 

Diaspora ve kültür tanımlarının bu makale için önemi, kültürü diaspora ba�lamında 
de�erlendirebilmek için öncelikle diaspora kültürüne hangi açıdan bakıldı�ının belirtilmesi gere�ine 
dayanmaktadır. Müzik kültürü örne�inden ele alırsak müzikal üretimin bütünsel kültürün ürünü olarak 
görülmesi diasporadaki Türk müzi�inin arada kalmı� dejenere kültürün bir örne�i olarak görülmesi 
sonucunu do�urabilecektir. Öte yandan senkretik bakı� onu iki kültürün birle�iminden do�an yeni bir ürün 
olarak görecek; ulusüstü bakı� ise müzi�i yalnız etnisiteyle ya da ulus devlet ile ili�kilendirmekten 
kaçınacaktır. Buna göre burada do�ru olarak kabul edilmi� olunan senkretik ve ulusüstü de�erlendirmeler 
çerçevesinde göçmen Türk toplumu ile ili�kilenen hiphop kültürü ve rap müzi�in sadece bir kültüre (Alman 
ya da Türk) ait olamayaca�ı ve iki kültürün arasında kalan dejenere bir kültür olarak da tanımlanamayaca�ı 
görülebilecektir.  

Göçmen Kimli�i Açısından Müzik 
Müzi�in göçmenler için önemi kültürel sembol niteli�i ve geçmi� deneyimleri canlandırması ile 

ili�kilidir. Göç ko�ullarında kendi bireysel kimli�ini geçmi� toplumsal kimli�i aracılı�ıyla ayakta tutmaya 
çalı�an birey, müzi�in ta�ıdı�ı sembolik ifade ve ça�rı�ımlara ba�vurur. Çünkü ki�inin ailesi, evi, duygusal 
ili�kileri gibi tüm ki�isel deneyimlerini kapsayan geçmi�i ve kültürü, ya�adı�ı yer ile ili�kilendi�i kadar bu 
yerin müzikal sembolleri ile de ili�kilenmektedir. Bu sayede kimli�ini tanımlayan müzik aynı zamanda 
geçmi� özlemini gidermesine de yardımcı olmaktadır. Müzi�in, göçmen kimli�ini inceleyen ara�tırmalarda 
belli bir önem arz etmesinin sebebi de burada yatar. Bu gibi çalı�malarda diaspora toplulukları ile bu 
toplulukların anavatanları arasındaki ili�kilerin analiz edilmesinde önemli bir mercek olarak tanımlanan 
müzik ve dans gibi ifade kültürü pratikleri bir kimlik in�a etme aracı olarak görüldü�ü kadar, göçmenin ev 
sahibi toplumda yüzle�ti�i sorunlarla mücadele açısından da bir araç ve kültürel yenilenme kayna�ı olarak 
da görülmü�tür  (Erol,  2010: 46; Baily ve Collyer, 2006: 174). 

Göçmenlerin müzikle ili�kisi açısından önemli bir gösterge genç ku�akların müzikal deneyimleridir. 
Senkretik kültür fikrinin i�aret etti�i karı�ımın daha çok her iki kültürden denk biçimde etkilenen bireylerde 
var olmasında da görülen bu durum, farklı bir ülkede do�an ve farklı bir anadile sahip göçmenin anavatanla 
ili�kisinin kendisinden sonraki ku�aklardan daha yakın olması ile açıklanabilir. Ailelerinin yabancı olarak 
tanımladı�ı ülkede do�an gençler bir yandan geleneksel kültürü deneyimledikleri aile ortamının öte yandan 
ise bulundukları ülkenin kültürünü deneyimledikleri akran ortamlarının etkisi altında kalmakta, bunlara 
ilaveten bulundukları ülkeden ba�ımsız olan bir küresel kültürle de kar�ıla�maktadırlar1. Bu sebeple bu 
karı�ımdan ortaya çıkan yeni kültür giderek göçmen kimli�inin temsilcisi durumuna gelmektedir. Örne�in 
Berlin’deki Türk hiphop gençli�inin kültürel tanımlamasını biçimlendiren üç gösterge oldu�unu belirten 
Kaya, bunları: hayal edilen Anadolu kültürünün ifadesi olan otantisite; siyah Amerikan sembollerinin bir 
taklidi olan küresel kültür ve Türk gençlerinin uyum sa�lamak istedi�i Alman akranlarının ya�am biçimini 
ifade eden Alman kültürü oldu�unu ifade etmi�tir (1997: 217-218).  

Genç ku�a�ın dolayısıyla göçmen kimli�inin farklıla�masında farklı kültürel etkilerin varlı�ı yanında 
söz edilmesi gereken di�er bir olgu da ku�ak çatı�masıdır. Bunda ailelerin yeni müzi�i anlamamaları kadar 
onların kimliklerinden sıyrılmak isteyen gençlerin eski kültürlerine ait müzikleri dinlemeyerek onların 
kimliklerinden uzakla�mak istemelerinin de etkisi bulunmaktadır2 (Horak 2004: 186). Bu anlamda kendine 
yeni bir ifade aracı arayan gençli�in farklı kültürlerden beslenen bir müzi�i benimsemesi ve bununla farklı 
bir göçmen kimli�i yansıtması söz konusudur.  

������������������������������������������������������������
1 Ba�kurt, bu durumda gençlerin izledi�i üç farklı tutumu: tamamen eski kültüre ba�lanmak; tamamen yeni toplumun 
kültürüne ba�lanmak ya da her iki topluma da e�it oranda ba�lanmak olarak tanımlamı�tır (2009: 88). 
2 Öyle ki bazen evde ve dı�arda farklı kimliklere de bürünebilmektedirler. Örne�in 17 ya�ındaki bir Türk genci Türk müzi�ini 
daha çok evde dinledi�ini, Avrupa müzi�ini ise çok sevmesine ra�men sadece diskoda dinledi�ini belirtmi�tir (Horak, 2004: 
185). 
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Göçmenler için müzik bir kimlik aracı oldu�u kadar aynı zamanda sorunlarla ba�a çıkma stratejisidir. 
Örne�in geldikleri ülkenin bir parçası olmayı amaçlamayan ve getto ya�amı ile yetinen ebeveynlerinden 
farklı olarak toplumdaki statülerini kabullenemeyen göçmen Türk gençleri ya�adıkları bunalımı müzik ile 
a�maya çalı�mı�tır. Almanya’daki Türk gençleri arasında yaygın olan hiphop kültürü aracılı�ıyla 
dı�lanmaktan kaçınmak isteyen bu gençler bir müzikal ifade kayna�ına yönelerek nasıl saygınlık 
kazanılabilece�ini göstermi�lerdir. Kaya, hiphopu gençlere kendi otantik kültürel sermayeleri ile kültürüstü 
(transcultural) sermayelerini kullanarak kimlik in�a ve telaffuz etme imkânı veren bir etnik azınlık gençlik 
kültürü olarak tanımlarken, bu kültür sayesinde diaspora gençli�inin etnisiteyi stratejik bir araç olarak 
kullanabildi�ini ifade etmi�tir (Kaya, 2002: 43). Türk rapinin hem medya hem de akademik çevrelerde 
tartı�ılacak kadar ba�arı kazanması da bu yeni ifadeden do�an yaratıcılı�ın takdir edilmesiyle ba�lantılıdır.  
Almanya’da 1990’ların ba�ından beri Türk rap ya da hiphop grupları hakkında yapılan de�erlendirmelerde 
bilinçli olarak seçilmi� ve detaylandırılmı� anlamına gelen hibrit (hybrid) tanımı kullanılmaya ba�lanmı�, iki 
kültür arasında görülen Türklerin artık kimliklerini birçok kaynaktan besledi�i ve yeni kültürel ifade 
formları aracılı�ıyla yaratıcı ve ba�arılı olarak nitelendirildi�i görülmü�tür (Ça�lar, 1998: 244-245).  

Diasporada Do�an Bir Müzik Türü: Türk Rapi 
Türk diasporası deyince hiç ku�kusuz akla gelen ilk ülke Almanya’dır3. Bu ülkeye geçici olarak 

geldiklerini dü�ünen Türkler zamanla ailelerini de yanlarına aldırarak kalıcı hale gelmi� ve sayıları 
milyonlarla ifade edilir olmu�tur. Bununla birlikte dilleri, dinleri ve kültürleriyle tamamen yabancı bir 
ortamda bulunan Türkler ço�aldıkları oranda bir sorun olarak görülüp dı�lanmı�,  bu dı�lanma ise 
beraberinde daha fazla yabancıla�mayı ve ırkçı söylemleri getirmi�tir. Cengiz, göçmenler ve ev sahibi 
toplum arasındaki bu döngüyü merkez ve çevre terimleriyle açıklamaktadır. Buna göre merkezdekiler 
tarafından çevredekiler olarak nitelendirilen göçmenler yerle�tikleri ülkelerde merkezden hisse isteyerek bir 
hak arayı�ı içerisine girmi� ve kendi kimlikleri ve özgünlükleri ile merkezdeki ya�ama ortak olmu�lardır. Bu 
durum ise bir kar�ı tepkiyle ırkçılık ve marjinalle�meye zemin yaratmı�,  merkezde ırkçı tutumların artması, 
göçmenlerde de kar�ı bir tavır olarak kendi kimli�ini öne çıkarma duygusunu yaratmı�tır. Kültürel kimlik 
ise burada merkezin kimlik dayatmalarına gittikçe içe kapanan göçmenlerin kalkanı vazifesi görmü�tür 
(2010: 188).  

Kültürel kimlik mücadelesi Almanya’daki Türk göçmen edebiyatında kültür çatı�ması, yabancıla�ma, 
kimlik sorunları, uyum problemi, yabancı dü�manlı�ı gibi konularla ifadesini bulmu�tur. Bu sorunları 
edebiyatlarında yansıtan Türkler hem iç dünyalarını dı�a vurmu�lar hem de kendilerine kulak tıkayan 
merkeze seslerini duyurmak istemi�lerdir (Cengiz, 2010: 190). Almanya’daki hiphop kültürünün ö�eleri ve 
özellikle de rap müzik ise edebiyatta da kar�ılı�ını bulan tüm bu sorunlara yönelik en yaygın ve kabul 
görmü� ifade biçimi olarak kabul edilebilir. Rap, sosyal problemleri i�leyerek, uyu�turucu, �iddet, ırkçılık ve 
din dü�manlı�ına kar�ı bir tavır alarak kendilerini Alman devleti ve toplumuna duyurmak isteyen diaspora 
Türk gençli�inin sesi olmu�tur. Bu gençler rap, breakdans ve grafiti gibi küresel kültürün ö�elerinde yeni bir 
yaratıcılık imkanı bulmu� ve diaspora ile iç içe geçmi� ikili bir kültür in�a etmi�tir (Ça�lar, 1998: 252; Kaya, 
2002: 44-45).  

Rap müzi�in Türk diaspora kültüründeki önemi ırkçılık ve dı�lanmaya kar�ı kökeninde yatan do�al 
e�ilimlerle ili�kilidir. Rap, siyah Amerikalı ve Latin gençlerinin bir ifade aracı olarak 1970’lerde güney 
Bronx’da ortaya çıkmı� bir türdür (Ça�lar 1998: 247). Yani Amerika’da dı�lanmı� ve getto hayatı süren 
kesimlere ait bir ifade kültürü olarak kendi kimliklerini korumak ve ilan etmek isteyen bir toplumun 
sorunlarının yansımasıdır. Bu sebeple Türk rapçilerinin kendileri ile siyah Amerikalılar arasında benzerlikler 
bulması do�aldır. Irkçılık ve yabancı dü�manlı�ı ile yüzle�en Türk gençleri kendilerini raple ifade eden 
Amerika’daki siyahların durumları ile kendilerinin Almanya’daki durumları arasında paralellik kurarak 
rapte bir ifade tarzı ke�fetmi�lerdir4 (Solomon, 2009: 307-308). Öyle ki bazı Türk rap fanları kendilerini 
Almanya’nın zencileri olarak kabul etmekte ve zenci gettosu Brooklyn ile Türk gettosu Kreuzberg arasında 
paralellik kurmaktadır (Ça�lar, 1998: 248). 
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3 Türkiye Çalı�ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı�ının 2009 verilerine göre dünya genelinde yurtdı�ında ya�ayan 3,849,360 Türk 
vatanda�ının 1,713,551’ini (%44,5) Almanya’da ya�ayan Türkler olu�turmaktadır (Bu rakama Alman vatanda�lı�ına geçen 
Türkler ve kayıt dı�ı göçmenler dâhil de�ildir) (Sirkeci ve di�erleri 2012: 376). 
4 Bu ba�lamda ilk Türk rap gurubu olan Cartel’in daha önce White Nigger Posse (beyaz zenci gurubu) olarak adlandırılması 
dikkate de�erdir (Grave, 2006: 450). 
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1980’lerde disko müzi�i olarak Amerika’dan Almanya’ya gelen hiphop kültürüne5 Türk ya da çok 
kültürlü müzisyenlerin dâhil olu�u 1980’lerin sonlarındaki yeniden canlanma dönemine rastlar. Bu 
dönemden itibaren Türk ya da multietnik gruplar Afro-Amerikan rap �arkılarını çokkültürlü biçimlerle 
karı�tıran belirli bir müzik tarzına sahip olmu�lardır (Klebe, 2004: 163-165). Türklerin raple tanı�masında en 
önemli etken ise Türklerin yo�un bir �ekilde bulundu�u Berlin ve Frankfurt gibi �ehirlerde bulunan 
Amerikan askeri üsleridir. Bu üsler bünyesindeki diskolar Alman diskolarında kabul göremeyen Türk 
göçmenler için bir alternatif olu�turmu�tur6. Ço�unlukla canlı freestyle (do�açlama rap) performanslarının 
yapıldı�ı bu mekânlarda Afrika-Amerikalı askerlerle yakınlık kuran Türkler popüler rap müzi�i ile de 
buralarda tanı�ırlar7. Bu üsler o zaman öyle bir cazibe merkezidir ki buralardaki büyük partilere di�er 
�ehirlerden bile katılım olur (Solomon, 2009: 311).  

Türk gençleri rap müzi�in kendilerine uygun bir ifade tarzı oldu�unu ke�fettiklerinde, bu Afro-
Amerikan kültürü ürününü aynen taklit etmenin kendilerine yetmeyece�ini de fark ederler. Yabancı bir 
dilde (�ngilizce) ve yabancı melodilerle icra edildiklerinden bu müzi�e aynen sahip çıkıp bununla 
övünemezler. Bu sebeple bu türü bir Türk türü haline dönü�türecek olan süreci ba�latırlar. Öncelikle dil 
de�i�tirilir ve �ngilizceden Almanca ve Türkçeye dönü�türülür (Solomon, 2009: 307-308). Daha sonra 
melodik yapıda Türkiye ya da Anadolu motifleri kullanılmaya ba�lanır. Örne�in rap müzi�in temeli olan 
sample’lar8 Amerika’daki rapçilerin ço�u gibi James Brown’dan de�il Barı� Manço, Erkin Koray ya da 
Mo�ollar gibi müzisyenlerden alınır. Bunlar Türkiye’ye geli�lerinde dinledikleri ya da kasetlerini alıp 
Almanya’ya götürdükleri sanatçılardır (Kaya, 2002: 55). Ya Türkiye’den ya da sonradan Almanya’da da 
açılmı� olan Türk müzik ma�azalarından alınan Türk müzik kayıtları, sample ve mixlerle geleneksel Türk 
melodi ve ritimlerinin rapte birle�tirildi�i bu yeni türün temelini olu�turmu�tur9 (Bennet, 1999: 85).  

Açıklandı�ı üzere dı�lanma ile yabancıla�ma arasında birbirini körükleyen bir ili�ki vardır. Türk 
hiphopu da özü itibarıyla bu dı�lanmanın meyvesidir. Yani bir anlamda ev sahibi toplumun milliyetçili�i, 
göçmen toplumun milliyetçili�i ile dengelenmeye çalı�ılmaktadır. Kaya, hiphop gençli�ini besleyen bu 
milliyetçili�in kayna�ını, Alman milliyetçili�i ve medya olarak gösterir. Buna göre Alman medyası tıpkı 
di�er etnik gruplar gibi Türklere de medyada yer vermeyerek, Türkçe medya ise (Türkiye ve Almanya’da 
yayınlanan) Türklü�ün korunması dü�üncelerini körükleyerek milliyetçili�i beslemektedir (1997: 220). 
Bununla birlikte yazar Almanya’daki rapçileri ça�da� halk ozanları (ministrels) olarak nitelemi� ve kendini 
yüksek Osmanlı kültürüne kar�ı ifade eden ortaça� Türk halk ozanları ile aralarında paralellik de 
kurmu�tur. Tıpkı ozanlar gibi de parça sonlarında kendi isimlerini telaffuz eden rapçiler, kendisinin ya da 
ba�kalarının deneyimlerini di�erlerine anlatan ve dinleyici kitlesini hegemonyaya kar�ı harekete geçirmek 
isteyen entellektüel masalcılara  (storyteller) ve ça�da� halk ozanlarına benzetilmi�tir (Kaya, 2002: 45). 

Türk hiphopu her ne kadar milliyetçilikten beslense de Türkler dı�ında da kabul görmeyi ba�armı�tır. 
Bunda en büyük etken hiç ku�kusuz ulusüstü ve senkretik yapısıdır. Aslında uluslararası rap türüne olan 
benzerli�i sebebiyle Almanlar tarafından bile benimsenmi� olması anla�ılabilir. Zaten hâlihazırda bir Alman 
rapinin varlı�ı da söz konusudur ki bu tür hem Almanlara hem de di�er etnik gruplara hitap etmektedir. 
Türk rapini Türk göçmenleri için farklı ve önemli kılan ise sözlerle yansıtılan içeri�i ve Anadolu hayalini 
yansıtan sample’larıdır. Alman rapçilerinin seçtikleri konular günlük problemlerle ilgiliyken, diaspora 
ya�amı Türk rapçilerin �arkılarındaki ana konudur (Klebe, 2004: 165). Bennet, di�er göçmenlerin 
benimsedi�i Alman rapi topluma uymak isteyen ikinci jenerasyon göçmenlerin sesi ise Türk rapinin, 
Türklerin beyaz Alman dü�manlarına kar�ı savunması oldu�unu ifade etmi�tir (1999: 85).  

Türk rapinin ulusüstü yapısını gösteren farklı örnekler vardır. Örne�in Türkçe söyleyen rapçiler 
Hollanda, Fransa, �sviçre, �ngiltere ve Amerika’da da etkindir (Solomon 2006: 60). Hatta �sveçli rap grubu 
Fjarde Varlden (dördüncü dünya) �stanbul’lu rapçi Ceza ile 2002 yılında bir konser vermi� ve beraber Türkçe 
ve �sveççe sözlerden olu�an tamam adlı bir parçayı da kayıt etmi�lerdir (Solomon, 2009: 313). Ancak Türk 
rapini Türkiye’ye tanıtan Cartel grubunun ba�arısı ku�kusuz milliyetçilikle beslenen ve farklı bir ülkede 
do�an bir türün nasıl ulus devlet sınırlarını a�abilece�ine ili�kin en dikkat çekici örnektir. 
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5 Hiphop ço�unlukla rap ile aynı anlamda kullanılsa da aslında breakdans ve grafitiyi de kapsayan görsel ve i�itsel bir ifade 
kültürüdür.  
6 O tarihlerde Frankfurt yakınlarında Rhein, Batı Berlinde ise Tempelhof hava üssü vardır (Solomon 2009: 311). 
7 Bazı Türk rapçiler 1982 yılındaki The Message ve Furious five parçalarının kendilerine ilham kayna�ı oldu�unu belirtir  
(Solomon, 2009: 311). 
8 Örnek ya da alıntı anlamında. Ba�ka müzik parçalarından alınan melodi ya da motifler. 
9 Burada her ne kadar a�ırlıklı olarak halk müzi�i kullanılsa da kentsel grup (ensemble) müzikleri ve popüler müzikler de 
kullanılmı� ve ço�u seçim enstrümantal bölümlerden ve özellikle dans ve e�lence repertuarından yapılmı�tır (Klebe 2004: 168). 
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Türk Rapçiler: Cartel ve Di�erleri 
Türk rapinin ırkçılık ve milliyetçilik ile ili�kisi daha önce genel olarak anlatıldı. Ancak Türkler için 

milliyetçili�e sarılmayı tetikleyen ve gerek Türkiye gerekse Almanya gündemine oturmu� bazı olayların 
Türk rapinin yükseli�inde önemli etkisi vardır. 1990’lardan itibaren Almanya’daki Türkler neo nazilerin 
fiziksel ve psikolojik saldırılarına maruz kalırlar. Bu saldırılardan bazıları sadece günlük hayattaki artık 
sıradan hale gelen din dü�manlı�ı ve ırkçılık olaylarını a�mı� ve do�rudan do�ruya �iddete dönü�mü� 
olaylardır. Bunlar 23 Kasım 1992’de iki dazla�ın bir evi ate�e vererek bir Türk kadın ve 10 ya�ındaki 
torununun ölümüne bir kaç ki�inin de yaralanmasına sebep oldu�u Mölln (Solomon 2006: 61) ve 29 Mayıs 
1993’de yine bir kundaklama sonucu üçü çocuk be� ki�inin hayatını kaybetti�i Solingen katliamları olarak 
bilinir (Avrupa Postası 2013). Tüm Avrupa’daki göçmen Türklerden tepki alan bu olaylar rap müzikte 
kar�ılık bulmu� ve Türk rapinin fitilini ate�lemi�tir. 

Cartel grubunun ve Türk rapinin yükseli�i bu olaylardan hemen sonra gerçekle�mez. Almanya’da 
satı�ları yava� bir yükselme gösteren Cartel’in çıkı�ı 1995 yılında kliplerinin Türkiye’de yayınlanmasıyla 
ba�lar (Ça�lar 1998: 253).  Be� Türk, bir Alman ve bir Afro-Kübalıdan olu�an Cartel grubunun çıkı�ında 
Almanya’daki ırkçı olaylar kadar, Türkiye’de Kürt meselesine kar�ı Türk milliyetçili�inin yükseldi�i bir 
döneme rast gelmesinin de etkisi vardır. Bu sebeple o dönemde Türkiye’deki ülkücülerden yo�un bir ilgi 
görür. Örne�in Grup Türkiye’ye geldi�inde havalimanında MHP mensubu bir grup tarafından kar�ılanmı�, 
konserlerde de ülkücü gençler bayrakları ve el i�aretleriyle dikkat çekmi�tir (Hamsici, 2010).  

Cartel’in müzi�ini belirgin kılan enstrümanlar, melodiler ve Türkçenin birle�imiyle olu�an Türklük 
ö�eleridir. Türk rapininin do�u�unu ilan eden bu biçim daha sonra neredeyse tüm Alman Türk grupları 
tarafından oryantal rape kadar ula�an çe�itli derecelerde uygulanmı�tır. Ancak grubun Türklük vurgusu 
bununla sınırlı kalmayıp görünü�e de yansır. Grup siyah üstü hilal benzeri bir ‘C’  harfinin i�lendi�i ti�örtler 
giymekte, albüm kapaklarında da yine aynı �ekilde geleneksel Türk motifleriyle çevrelenmi� bir Cartel yazısı 
kullanmaktadır. Tüm bunlara ra�men Cartel grubunun üyeleri, grubun Türkiye’de sa�cı ve a�ırı milliyetçi 
kesimler tarafından Türk milleti ve ırkının dü�manlarına kar�ı birle�mek anlamında yorumlanmasının 
kendileri dı�ında geli�en ve aslında istemedikleri bir olay oldu�unu belirtmi�lerdir (Kaya 2002: 47; Ça�lar, 
1998: 253). 

Cartel’in hikâyesi hep bir ba�arı hikâyesi olarak örnek gösterilir. Greve, bugüne kadar hiçbir Türk 
rapçisine Cartel’in ba�arısının yanına bile yakla�manın nasip olmadı�ını belirtir (2006: 459). Bu sebeple 
Türkiye’de uyandırdı�ı ilginin satı� rakamlarına yansıması da do�aldır. Örne�in Michael Jackson 
Almanya’da 20 bin civarında satarken Cartel Türkiye’de 300 bin satmı�tır10. (Kaya, 2002: 47). Ayrıca Cartel’in 
MTV ye çıkan ilk Türk grubu olması da popülerli�inde önemli rol oynamı�tır (Ça�lar, 1998: 254). Bununla 
birlikte Cartel’in Türklükle olan ili�kisi onu tek ba�ına tanımlamaya da yetmez. Cartel’in çizdi�i çerçevenin 
kasıtlı olarak Türk olmaktan daha geni� ve tanımsız bir toplulu�a i�aret etti�i dü�ünülür. Çünkü hedef 
kitlesi sadece Türkler de�il, Almanya’daki tüm yabancılardır (Çınar, 2001: 143’den aktaran Bayrak 2011: 45). 
Öte yandan Cartel’in gere�inden fazla önemsendi�i de ileri sürülmü�tür. Buna göre herhangi bir rap 
grubundan farklı olmayan Cartel’in bize gösterdi�i �ey bir diaspora uyanı�ı ya da direni�i de�il, rap türünün 
kendine özgü düzeninden kaynaklanan bir etki ya da �a�kınlık olup dünyanın di�er yerlerindeki ba�arılı rap 
performanslarından farksızdır  (Soysal, 2004: 75).  

Cartel örne�i etnisiteyi ve milliyetçili�i bir kimlik aracı olarak kullanan tüm gruplar açısından 
doyurucu bir örnektir. Bununla birlikte Türklü�ün yanında kendilerine ba�ka bir çıkı� noktası seçenler de 
vardır. Çünkü Türklükten farklı bir ortak payda daha bulunur: Müslümanlık. Frankfurt men�eili Sert 
Müslümanlar gurubu islamiyeti bir ifade aracı olarak seçen gruplardan biridir. Bunu da sadece sözleriyle 
de�il sample’larıyla da gösterir. Bu grup Türklü�ü kullanan rapçilerin sample’ları Türk müzi�inden 
seçmesindekine benzer bir anlayı�la alıntısını ezandan yapmı�tır. Gurubun Allahu Ekber Bizlere Güç Ver 
�arkısı ezan sesinden sample ve makineli tüfek ate�i sesiyle ba�lar ve Müslüman karde�li�i fikrini vurgulayıp, 
Kürt, Alevi ya da Sünni herkesi Müslümanlı�a ça�ırır (Solomon, 2006: 61-62). Öte yandan �slam’la hiçbir 
ilgisi olmadı�ı halde sadece Almanlar arasında �slam’a kar�ı olan kalıpyargıya kar�ı �slam Gücü (Islamic 
Force) adını almı� bir gruptan da söz edilebilir. Ancak bu adın Türkiye’deki ça�rı�ımları ile Almanya’dakiler 
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10 Aynı durum Almanya’daki satı�ları için geçerli de�ildir. Almanya’daki albüm satı�ları 20 binin üzerine çıkmamı�tır  (Greve 
2006: 453).  
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birbirinden çok farklıdır. Bu sebeple grup Türkiye’ye geldi�inde yanlı� de�erlendirilmemek için ismini 
ırkçılık kar�ıtı bir hareketten esinle Kanak11 olarak de�i�tirmi�tir (Kaya, 1997: 51).  

Almanya’da Cartel’in ortaya çıkı�ından sonraki süreçte rapi bir ifade biçimi olarak benimseyen birçok 
rapçi ve grup belirmi�tir. Bunlardan bazıları hala rap türüne ba�lıyken bazıları farklı tarzlara da e�ilim 
göstermi�tir. Ancak ba�langıçta pop müzik ve di�er türler rapçiler için bir seçenek de�ildir. Hatta 90’lı 
yıllarda ba�layan Türk popunun yükseli�ine ra�men bu böyledir. Örne�in Türk rapci ve Cartel üyesi Erci-E 
Türk popunun kendilerine göre olmadı�ını ve sadece a�kla ilgili oldu�unu söyler. Ayrıca bu tür Türkiye’ye 
özgü olup Almanya’ya aynen ta�ınamaz: örne�in “Türk popu denizden bahseder ama Almanya’da deniz 
yoktur” (Kaya, 2002: 54). Benzer �ekilde Berlin’deki bir Türk rapçisi rap ile pop arasındaki farkı küçümseyici 
bir tavırla açıklar: “rap isyan müzi�iyken pop ticaridir”. Bu anlamda rap merkezden dı�lanan gettonun 
müzi�i olarak görülürken pop merkezin müzi�i olarak görülür. Pop müzi�in a�k, pasif romantizm ve do�a 
gibi konularında azınlıkların kendinden bir �ey bulabilece�i fazla bir �ey yoktur. Bu sebeple rapçiler pop 
müzi�i sevebilse de onunla kendilerini ifade edememektedir. Bununla birlikte rapin azınlı�ın gerçek sesi 
oldu�u dü�üncesinin kültürel farklılı�ın ve etnisitenin metala�tırılmasının bir biçimi oldu�u ve bunun 
ba�arılı bir pazarlama stratejisinden ibaret oldu�u da ileri sürülmü�tür (Ça�lar, 1998: 246-248). Nitekim rap 
müzi�in rüzgârı dindikçe di�er türlere kaymalar da görülür. Bazı gruplar için hala rap hiphop ana müzikal 
ifade biçimi iken di�erleri, etnik kökenleri bir kenara bırakmı� ya da önceleri kanak atak’ı destekleyip sonra 
hiphop yerine club, house ya da raggie gibi di�er dans müzi�i türlerine geçmi�tir (Klebe, 2004: 172).  

Diasporadaki Türk rapi küresel kültürün geleneksel kültürle bulu�tu�u bir ifade �eklidir. Yani bir 
yanıyla ulusüstü di�er yanıyla etniktir. Bu durum Türk hiphop gençli�inin kültürel milliyetçili�i ve 
senkretik üçüncü kültürü e� zamanlı olarak geli�tirdi�i �eklinde yorumlanmı�tır (Kaya, 1997: 2002). Rap 
yapmak suretiyle bu gençler hem Alman toplumundaki yerlerini hem de Türkiye ile olan ili�kilerini 
müzakere ederek, diasporik bir kimlik yaratmı�lardır (Solomon, 2006: 67). Öte yandan hiphop karde�li�inin 
bir üyesi olmak bu rapçilere ulus devlet sınırlarının ötesine yayılmayı ve dünyanın önemli hiphop 
merkezleri ile ileti�ime geçme fırsatını da sa�lamı�tır (Soysal, 2001: 16). Ancak her �eyden önemlisi 
entegrasyounun ve kültürel çatı�manın kurbanı olarak nitelenen bu insanlar yeni bir müzik formundaki 
yaratıcılık ve popülerlikleri sayesinde bir ba�arı öyküsü olu�turmu� ve göçmen kimli�ini yeniden 
tanımlamı�tır (Ça�lar, 1998: 246).  

Hiphopun altın ça�ı geride kalmı�tır. 1990’ların sonlarına gelindi�inde oryantal hiphop olarak da 
adlandırılan Türk hiphopu bütünüyle inzivaya çekilmi�tir. Hiphopçular albüm satı�larında beklediklerini 
bulamamaları ve Alman medyasının kendilerini etnikle�tirmesinden dolayı farklı türlere yönelmeye 
ba�lamı� ve buna paralel olarak rap müzik Türk pop piyasasından da büyük ölçüde silinmi�, 2000 yılına 
kadar da yeniden hiphop prodüksiyonları yapılmamı�tır. Bununla birlikte 2000 yılından bu yana 
Almanya’da ticari olmayan ve yerelli�in ön planda oldu�u yeni bir Alman-Türk rapi yaratma çabası oldu�u 
gibi Türkiye’de de Ceza gibi ilk nesil yerli rap yıldızlarının da aracılı�ıyla yeniden canlanan bir hiphop 
hareketlili�i görülmektedir. Ancak diasporadaki Türk rapini dün oldu�u gibi bugünde karakterize eden 
Türkleri sosyal sorun ya da �arklı olarak tanılayan kli�eler, iki ülke piyasası arasındaki gerilim ve aynı 
zamanda uluslararası ölçekte ticarile�me e�ilimidir (Greve, 2006: 458, 462-464). 

Diaspora Kültürünü Yönlendiren Kurumlar: Gençlik Merkezleri  
Türk hiphop kültürünün yayılmasında aslında çok önemli olan ama perde arkasında olup çok fark 

edilmeyen önemli bir etken vardır: gençlik merkezleri. Bu merkezler gençlerin bo� zamanlarını denetim 
altında tutmak isteyen Alman devletinin bir ürünü olarak özellikle göçmen gençli�ine hitap eden aktivite 
alanları olarak tanımlanabilir.  Ço�u haftanın be� günü açık olan, yönetimi ve finanse edilmesi büyük 
oranda yerel hükümete ba�lı olan bu merkezler e�lence, politika ya da kültürel aktivitelere farklı �ekillerde 
yaptıkları vurgularla birbirinden ayrılırlar (Soysal, 2001: 14).  Ça�lar, bu kurumların Alman toplumunda 
kültürel farklılıkların e�itimsel bir proje altında evcille�tirilmekte oldu�undan bahseder. Özellikle gettolarda 
������������������������������������������������������������
11 Kanak terimi (Almanca kanacke, �ngilizce kanaka) Avrupalılar tarafından ilkel olarak adlandırılan güney pasifikteki kabile 
insanlarını tanımlayan bir adlandırmadır. Almanlar bu terimi zencileri tanımlamak için de kullanmı�tır. Bu terim Türk 
göçmenlerini a�a�ılamak için 40 yıldır kullanılan karakafalı (blackhead) gibi terimlerden biridir. Bu a�a�ılamayı tersine çevirmek 
isteyen göçmenler anlamı çevirerek bir kar�ı hareket haline getirirler. Tıpkı zenci (nigger) kelimesi gibi ilk olarak ço�unlu�un 
azınlık üzerindeki kötüleyici terimlerinden biri olan ama sonra o azınlı�ın kimlik sembollerinden biri haline gelen bir terimdir. 
Sonuna eklenen atak kelimesiyle kanak atak haline dönü�türülen bu slogan tüketim, kapitalizim ve küreselle�meye kar�ı bir 
saldırıyı temsil eder. Türkçe açısından kan-ak ve akan kan benzerli�i de bu ba�lamda kullanılmı�tır.  Birçok Türk müzisyenin 
dâhil oldu�u bu hareket bir kendini ifade aracına dönü�mü� ve Türk ve çokkültürlü rapçiler Türkçe, �talyanca, Fransızca ve 
di�er dillerde de �arkılar yapmı�tır (Klebe 2004: 162-166) 
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yerle�en bu kurumların asıl i�levi de budur. Bu kurumlar popüler kültürü eski kültüre bir alternatif olarak 
yaygınla�tırmakta ve bunu entegrasyon aracı olarak kullanmaktadır. Bu ba�lamda sokaklardaki marjinal 
azınlı�ın isyankar sesi olarak kendisini merkezin kar�ısında konumlandıran rap aslında gençlik merkezleri 
ve sosyal çalı�anları aracılı�ıyla en ba�ından itibaren merkezin deste�ini görmü�tür. Buralarda 1990’ların 
ba�larından itibaren kurslar ve festivaller gibi etkinliklerle rap, breakdans ve grafiti ile birlikte te�vik 
edilmektedir. Örne�in önemli bir Alman Türk rapçisi Azize A. kızlara yönelik bir hiphop kursu açmı�, hatta 
�slam Gücü grubunun do�u�u da bu merkezlerden biri olan Nauny Ritze’de gerçekle�mi�tir (1998: 249-250).  

Alman devletinin gençlik merkezlerine verdi�i destek aslında farklı alanlara da yayılan bilinçli bir 
politikanın ürünüdür. Örne�in gençlik merkezlerinin varlık amacı ile devlet destekli Türkçe yayın 
kurumlarının varlık amacı ço�u açıdan benzerdir.  Berlin’de 24 saat yayın yapan ve göçmenlerin kendi 
giri�imleriyle kurulan radyo ve televizyonların devlet deste�i olmadan var olabilmesi zordur. Bu 
kurulu�lara verilen deste�in ardında ise Türk göçmenlerin yakından takip etti�i ancak Alman entegrasyon 
politikalarıyla çeli�en yayınlar yapan Türkiye’deki yayıncı kurulu�lara alternatif olu�turma iste�i 
yatmaktadır. Yerel olarak üretilen programlar göçmen ya�amını ele alıp göçmenlerin oturdukları ülkeyle 
daha yakın ili�ki kurmalarını sa�larken, Almanyada’ki göçmen ya�amı hakkında pek bir �ey söylemeyen ya 
da negatif imaj ta�ıdı�ı dü�ünülen Türkiye’den yapılan yayınların entegrasyona engel oldu�u 
dü�ünülmektedir. Bu kurulu�lar çokkültürcülük sloganıyla yola çıkıp entegrasyona yardımcı olmaya 
çalı�ırlar (Kosnick, 2004: 189-190).  

Aynı �ekilde Türk kültürüne alternatif bir kültür üreten gençlik merkezleri de bir anlamda 
entegrasyon merkezleri olarak kabul edilebilir. Hiphop kültürünün bir isyan kültürü olarak sunulması 
göçmen tepkisini denetim altında tutup güvenli bir kanala yönlendirmek isteyen fikre yardımcı olmaktadır. 
Bu entegrasyon dü�üncesi bu kurulu�ların etkinliklerinde de açıkça görülebilir durumdadır. Örne�in 1994 
yılında Berlin’de gerçekle�en street 94 adlı gençlik festivali, duvarlardaki grafitilerde ve posterlerde “Kalmak 
benim hakkım” (to stay is my right) ve “hepimiz biriz” (we are all one) sloganlarını kullanır (Soysal, 2001: 15-
16). Bu sloganların dili ve festivalin imajı Alman kültürünün alternatifi olarak küresel kültürü i�aret 
etmektedir.  

Öte yandan resmi ideoloji bizzat yönetimin söylemlerinde de görülebilir. Parlamento tarafından 
basılan Berlin’deki Türk müzi�i adlı çalı�manın (Alla Turca: Musik aus der Türkei in Berlin) önsözünde genç 
jenerasyon Berlinli Türklerin genç göçmenlerin entegrasyonu açısından önemli bir müzikal dürtü (impulse) 
sa�ladıkları, kendi kendine yeten ulusüstü bu müzi�in Türkler aracılı�ıyla kendi ülkelerinde geli�ti�i ve bu 
durumun Londra’daki Pakistanlı ve Hint göçmenlerinin Bhangra müzi�iyle ya da Fransa’daki Kuzey 
Afrikalı göçmenlerin rai-pop ile ya�adıkları deneyimin bir benzeri oldu�u vurgulanmaktadır (Grave, 
1997’den aktaran Ça�lar, 1998: 251). Yani Türkler ile asimile edilmek istenen di�er göç toplumları arasında 
paralellik kurulmu�tur.  

Berlin’deki Türk gençlerinin önemli bir bölümü çe�itli kültürel organizasyonlar, spor dernekleri ve 
okul sonrası sosyal merkezlere katılmaktadır. Berlin senatosu 180 kültürlerarası göçmen derne�i oldu�unu 
bildirmi�tir. Bunlardan kırk be�i gençlere hitap eder ve üyelerinin ço�unu Türk gençleri olu�turmaktadır. 
Türklerin yo�un bir �ekilde ya�adı�ı ve “küçük �stanbul” olarak anılan Kreuzberg’de sadece Koko 
caddesinde on iki gençlik merkezi oldu�u bilinmektedir (Soysal, 2001: 9-10). Bunlardan en popüleri olan 
Naunyn Ritze ana aktiviteleri, breakdance,  capoeira (Brazilya dansı), da�cılık, grafiti, resim, foto�raf, vücut 
geli�tirme ve tekvando olan bir gençlik merkezidir. Türkler burada daha çok breakdance, grafiti, vücut 
geli�tirme ve tekvando ile ilgilenir. Ayrıca bu merkezde çalı�an sosyal i�çilerden bazıları da Türk’tür. 
Buralardaki partiler Türk hiphop gençli�ine medyanın ilgi göstermesine sebep olmu�tur. Türklerin buraya 
ilgisine ra�men burada geleneksel Türk müzi�i kurslarının olmaması ise dikkat çekicidir. Bunun sebebi Türk 
müzi�inin entegrasyon politikasına uyumlu olmaması olarak yorumlanabilir. Arka planda Amerikan müzi�i 
çalınan merkezde Türkler ancak kendi özel odalarında arabesk, hiphop, Türk halk müzi�i ya da Türk pop 
müzi�i dinleyebilmektedir (Kaya, 1997: 10-11).  
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Resim - Naunyn Ritze gençlik merkezinin web sitesi.  Naunyn Ritze’da rap yıldızları (die rapstars) 
olarak te�vik edilen bu gençler aslında rap müzikle amatör olarak ilgilenen kimselerdir 
(http://www.naunynritze.de/media_videos.php).  

Türk E�lence Mekânları: Kültürel Dönü�ümün Mekânsal Yansıması  
Türk rap müzi�inin do�u�unda diskoların önemli bir etkisi oldu�u bir gerçektir. Ancak ba�langıçta bu 

diskolar Türklere ait de�ildir. Söz edildi�i gibi Alman diskolarına kabul edilmeyen Türkler ilk olarak 
Amerikan diskolarına yönelmi�tir. Türk diskolarının do�u�u ise zaman içinde Alman toplumundaki 
yükseli�e geçen Türklerin sosyal ve kültürel dönü�ümü ile ilgilidir.  

1980’lere kadar Türk gençleri ve onların aileleri temelde aynı müzi�i dinlerler. O zamanlarda 
gençlerin kendine has bir giyim ya da konu�ma tarzı yoktur. Çünkü çocukların ve gençlerin kontrol altında 
olmadan hareket edebilecekleri alanlar sınırlıdır. Bu ya�am biçimi ancak özel televizyonların kurulması ile 
de�i�ecek ve diskolar ve gençlik kulüpleri de bundan sonra kurulacaktır (Greve, 2006: 141-142). Bu sebeple 
1970 ve 1980’lerde açılan ilk e�lence mekânları ilk ku�ak göçmenlerin kimlik ve kültürlerinin izlerini 
ta�ımı�tır. Türklerin çoklukla ya�adı�ı yerlerde açılan Efes, 1001 Nacht, Pussycat, Marmaris gibi gece 
kulüpleri, bar ya da restoranlarda yemek, müzik ve e�lence biçimleri yöreseldir. Dü�ün salonu olarak da 
i�lev gören bu mekânlarda göbek havaları (belly dancing), Türk sanat müzi�i, Türk halk müzi�i ve arabesk 
dinlenir. Dekorasyon da aynı �ekilde yöreseldir (Ça�lar, 1998: 254). 1990’larda kablo yayınlar ve uydu 
aracılı�ıyla Türk medyasının Almanya’dan izlenebilir hale gelmesiyle ba�layan sosyal dönü�üm modern 
diskoların da temelini atmı�tır. Artık Türk göçmenler Türk kültürünü ve modasını yakından takip edebilme 
imkânına kavu�mu� ve bu durum Almanya ve Türkiye arasındaki bo�luk açısından büyük bir de�i�ime yol 
açmı�tır (Wurm, 2006: 4). Stokes, bu dönemde göçmen Türk toplumunda görülen de�i�imleri �u �ekilde 
özetler: 1990’larda Alman-Türk rapi moda olur. Göçmen modası Alman ve Türk dergilerini kaplar. Alman 
�ivesiyle Türkçe �arkı söyleyen �arkıcılar artık rahatsızlık yaratmaz. Geçmi�te hanzo olarak de�erlendirilen 
insanlar artık Tarkan ve Rafet El Roman gibi kültürel ikonları olan Avro-Türkler (Euro Turk) olarak 
de�erlendirilir (Stokes, 2011: 32). 

Bu yıllar boyunca Berlin’deki ilk Türk diskosu olan Hadigari açılmı� (1994) ve Chateau/Sato, Kara, Yeni 
Bodrum, Paparazzi, Limon gibileri bunu izlemi�tir. Ayrıca Pasha’s, 1001 or Kestane Bar gibi yeni tip müzikli bar 
ve restoranlar da açılmı�tır (Ça�lar, 1998: 254). Bu yeni mekânların en büyük özelli�i kültürel ve sosyal 
dönü�ümün bir örne�ini temsil etmeleridir. Örne�in ilk ku�ak Türk göçmenler para biriktirmek isteyen, 
radyo ya da kasetçalarlara para vermek yerine kendi müziklerini kendi ortamlarında çalıp söylemi� 
ki�ilerdir (Wurm, 2006: 3). Bu sebeple e�lenecekleri mekânları da daha mütevazidir ve e�lence anlayı�ı 
ço�unlukla dü�ünlerle ilgilidir. Ancak zaman içinde genç Türklerin ekonomik düzeyleri yükseldi�i gibi ilk 
ku�akların para biriktirme tutkusu da yerini artan bir tüketim alı�kanlı�ına bırakmı�tır (Greve, 2006: 71).  Bu 
sebeple Bodrum ve Taksim’deki gibi büyük �ehir ya�amına öykünen modern diskolar artık �ehrin pahalı 
kesimlerinde yer alır ve ziyaretçilerinin ve i�letmecilerinin sosyal yükseli�ini temsil eder. Tamamen popüler 
trendlere uygun bir görünümle geleneksel izlerden sıyrılmı� bu mekânların giri� ücretleri ve içki fiyatları 
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yüksek olup isimleri de geleneksel Türk kültürü ile ili�kili de�ildir (Wurm, 2006: 6). Bu mekânları Türkler 
açısından ayırt edilebilir kılan ise ta�ıdı�ı Türk karakteridir. Ancak bu karakteri veren eskisi gibi dizayn ya 
da ücretler de�il, Türk pop müzi�i çalınması, Türkçe konu�ulması (Dj anonsları bile Türkçedir) ve 
takipçilerinin Türkler olmasıdır (Ça�lar, 1998: 255).   

Eski Alman Parlamentosu ve Alman hükümeti Göçmen Komitesi Ba�kanı Rita Süßmuth Türk 
diskolarının Türk gençlerinin Alman toplumuna uyumunu engelledi�i gerekçesiyle açılmasının 
engellenmesini önermi�tir (Wurm, 2006: 1). Ancak aslında bunun tersi bir durum söz konusudur ve bu 
mekânların sahiplerinin ve takipçilerinin amacı batı kültürünü takip etmektir.  Örne�in Berlin’deki Kestane 
Bar’ın sahibi amacının �zmir kordondaki barlara benzer bir mekân yaratmak oldu�unu belirtmi�tir ki 
buralardaki mekânların Avrupa’daki mekânlardan belirgin bir farklılı�ı yoktur. Buralarda çalınan Türk 
popu bile etnik bir müzik tarzı olarak de�il batılı bir tarz olarak yorumlanmaktadır. Çünkü Türk popçuları 
gerek imajlarıyla gerekse Amerika’da üretilen videolarıyla batılı imajı ta�ımaktadır (Ça�lar 1998: 256). 
Ayrıca Türk mekânlarını ziyaret eden gençler Alman mekânlarından kendini soyutlamaz. Buraların 
takipçileri di�er Alman diskolarını da takip etmekle birlikte sadece Alman mekânlarına giden önemli sayıda 
Türk genci de vardır. Ancak Türk mekânlarına gidip de Alman mekânlarına hiç gitmeyen yoktur (Wurm, 
2006: 8). 

Almanya’daki Türk diskoteklerinin dönü�ümü toplumsal bir dönü�ümün sonucudur ve müzikal 
dönü�üm de buna e�lik etmi�tir. Bu dönü�üm en net biçimde �ahitlerinin ifadelerinde kendini açı�a vurur.  
Bir Türk disk jokey olan Malik’e göre eskiden Türk kızları için tek e�lenme imkânı Türk dü�ünleridir. �lk 
Türk diskoları sekizden bire kadar açık iken modern diskolar artık birde açılırlar ve eskiden gizli olan erkek 
arkada�ları �imdi herkes bilmektedir  (Wurm, 2006: 7).  32 ya�ındaki bir göçmen Türk ise Berlin’deki 
Türklerde gördü�ü de�i�imi, e�lenmeyi bilmeyen ve sürekli arabesk dinleyen kabadayı tiplerin yerini artık 
arkada� canlısı, gülümseyen ve e�lenceli, Alman toplumuna entegre olmu� bir gençli�in aldı�ı �eklinde 
özetlemi�tir  (Ça�lar, 1998: 257).  

Tıpkı rap müzik gibi diskoların da parlak günleri geride kalmı�tır. 1997 yılında pop dalgasının etkisini 
yitirmeye ba�lamasıyla bir iki büyük disko haricindekiler kapanır. Ayrıca 2000 yılından itibaren diskolarda 
küresel kültürün yerini yeniden arabesk kültüre bıraktı�ı görülür (Greve, 2006: 150). Ancak göçmen Türk 
toplumunun bir daha eski haline dönmesi mümkün de�ildir ve toplumsal dönü�ümler devam ettikçe bir 
zamanlar rap ve diskolarda ifadesini bulan dönü�üm kendisine yeni kaynaklar ve mekânlar yaratacaktır.   

Sonuç 
Bir diaspora toplumunda do�an Almanya’daki ikinci ve üçüncü ku�ak Türk gençleri gettolara 

kapanıp kalan ailelerinden farklı olarak, bir eve dönü� hayali gütmeden ve do�dukları ülkede ya�ama 
istemiyle Alman sosyal hayatının her alanına yayılmı� ve akranlarının sahip oldu�u haklardan aynı �ekilde 
yararlanmak istemi�lerdir. Sosyal hayatın içinde olmaları sebebiyle dı�lanmayı her alanda hisseden bu 
gençler kendi kimliklerini, kültürlerini ve e�itlik mücadelelerini koruma ve sürdürme çabası içinde Alman 
toplumunun kendilerine sa�layamadı�ı kimlik araçlarına yönelmi�lerdir. Bu ba�lamda ilkin Afro-Amerikan 
kültürünün bir kimlik aracı olarak do�an, ancak sonra küresel olarak isyan kültürü haline dönü�en hiphop 
kültürü Türk gençlerine ihtiyacı olan kayna�ı sa�layıp, Alman toplumunda hak ettikleri saygıyı görme 
açısından önemli geli�meler kaydetmelerine sebep olmu�tur. Türk rap müzi�inin bir yandan Türk kültürünü 
di�er yandan küresel kültürü bünyesinde birle�tiren ulusüstü senkretik yapısı ise bu anlamda geli�menin 
zeminini hazırlamı�tır. Bununla birlikte hiphop kültürü, bütünsel kültür görü�üne sempati duyan Alman 
devlet ideolojisi için geleneksel ba�lantıları zayıflatma ve entegrasyona yardım olma açısından da fırsat 
sa�lamı�tır. Her ne kadar Türk hiphop kültürü milliyetçilik, etnisite ya da din gibi kaynaklardan beslense de 
küresel kültürün bir örne�i ve geleneksel kültüre bir alternatif olarak Alman devleti tarafından desteklenmi� 
ve bu durum bu kültürün yaygınla�masında da çok etkili olmu�tur. Gettolara yerle�tirilen gençlik 
merkezleri ise bu entegrasyon politikasının ba� aktörü olarak rol almı�tır.  

90’lı yıllar hiphop gibi küresel kültür ürünleri ve uydu yayınları sayesinde Türkiye ve dünyayı 
yakından takip etme �ansını yakalayan Türk göçmenler için bir sosyal ve kültürel dönü�ümün temelini 
atmı�tır. En belirgin �ekliyle müzik zevki ve e�lence anlayı�ında görülen de�i�im de aslında bu dönü�ümün 
bir yansımasıdır. Dü�ün salonlarından modern diskolara dönü�en e�lence mekânları ancak Türk rapi ve 
Türk popu aracılı�ıyla Alman benzerlerinden ayırt edilebilmi� ve Tarkan ve Rafet el Roman gibi kültürel 
ikonlar aracılı�ıyla Avro-Türk kimli�ine geçmek isteyen gençlere zemin sa�lamı�tır. 

 Almanya’daki Türk müzik ve e�lence anlayı�ındaki dönü�ümler benzer diaspora toplumlarının da 
kar�ıla�tı�ı bütünsel kültürü koruma merkezli dı�lanma ve entegrasyon gibi genel sorunların bir 
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yansımasıdır. Bu sorunlara ek olarak Anadolu’nun geri kalmı� kö�elerinden sanayi geli�mi�li�inin 
merkezlerinden biri olan Almanya’ya göçen Türk ailelerinin kültürel yapısından kaynaklanan sorunların 
içinde büyüyen Türk gençleri, hem aile hem de toplumdan kaynaklanan baskılara kar�ı müzik ile bir 
dı�avurum sa�lamı� ve bu anlayı�ı e�lence ya�amına da yansıtmı�lardır. Her ne kadar müzik ve e�lencedeki 
dönü�ümler do�rusal bir geli�me kaydetmeyip her zaman geriye dönü�leri içerebilecek olsa da 
Almanya’daki Türk göçmenlerinin dönü�ümsüz olarak de�i�en sosyal ve kültürel dünyası yeni ko�ullar 
içinde her zaman yeni bir tanımlamaya kavu�acak ve yeni bir gençlik kültürünü olu�turacaktır.  
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