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Özet 

Statüleri Lozan antla�masıyla tanınmı� bir azınlık olan Batı Trakya 
Türkleri, Balkan sava�larını izleyen dönemden itibaren dönem dönem 
yo�unla�an biçımde bölgeden göç etmeye ba�lamı�tır. 1967´de Yunanistan´da 
iktidarı ele geçiren Albaylar Cuntası´nın sert azınlık politikası bölgeden ciddi 
bir göç akımına yol açtı. Ana istikameti Türkiye olan Batı Trakya Türklerinin 
göçü, bu yıllarda i�çi göçü biçıminde Batı Avrupa´ya da yönelir. Batı 
Avrupa´ya Türk i�çi göçüne benzer biçımde süren bu göç 1973 yılında 
göçmen alımlarının durdurulmasının ardından (Kıbrıs Harekatı´nın da 
tesiriyle) aile birle�imleri biçiminde devam eder. Yunan vatanda�larının 
1988´de AB içinde serbest dola�ım hakkına kavu�masıyla, ikinci ve daha 
büyük bir göç akımı ya�anır. Bugün bu göçler neticesinde 25.000 ki�ilik bir 
Batı Trakyalı Türk nüfusun Avrupa´da birikti�i tahmin edilmektedir.  

Makale Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya göçlerini dönemler 
halinde ele almakta ve empirik veriler ile Avrupa´da ya�ayan Batı Trakya 
Türklerinin kimlik algilamalarına dair genel bir bakı� sunmaktadır. 

           Anahtar Kelimeler: Batı Trakya Türkleri, , göç, Avrupa’ya göç 

           Abstract 

The Western Thrace Turks, whose position was recgnised as a 
minority by Treaty of Lausanne, has started to emigrate from that area in the 
period of post-Balkan war. The strict minority policy of Military Junta, which 
seized the Greece government in 1967, caused serious emigration movement 
from Trace. Although the main direction of emigration is to Turkey, they 
tended to the West Europe as worker migrants during these years. The 
migration is proceeded like the worker migrations from Turkey to Europe. 

                                                 
• Türkiye Ara�tırmalar Merkezi Vakfı – Essen 
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The Emigration continued through the family reunion. After the Greek’s 
gaining in 1988 of right of freely circulation in EU, the second and the bigger 
migration movement started. Today, because of these migrations ,it is 
estimated that  25.000 West Thrace Turks is living in Europe.  

This article handles the migrations of West Thrace Turks part by part 
and presents a general view about the perception of identity of them with the 
empiric dates.  

                         Key Words: West Thrace Turkish, immigration to Europe 
 

 

1. Batı Trakya’dan Almanya ve Di�er Batı Avrupa Ülkelerine Göçler 

Almanya ba�ta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerine Batı Trakya 
Türklerinin göçleri Türkiye’den bu ülkelere göçe benzer �ekilde i�gücü göçü 
�eklinde ortaya çıkar. Batı Trakya Türklerinin Türkiye ve Yunanistan haricinde en 
yo�un olarak ya�adıkları ülke olan Almanya ile Yunanistan arasında i�gücü alımı 
antla�ması 1960 tarihini ta�ısa da, Batı Trakya Türklerinin göçleri 70’li yılların 
ba�larında gerçekle�ir. 1973 Kasım ayında Federal Almanya Hükümeti’nin Avrupa 
Ekonomik Toplulu�u üyesi ülkeler haricinde yabancı i�çi alımı durdurma kararına 
(Anwerbestopp) dek süren göçün birinci perdesinin ardından, Yunanistan 
vatanda�larının Avrupa Birli�i içerisinde serbest dola�ım hakkı edinmesiyle ikinci 
bir göç dalgası ya�anır.  

Avrupa’da kalıcılı�a dönük göçün önemli bir parçasını ise ço�unlukla 
e�itim amaçlı olarak gittikleri ülkelerde yerle�enlerin tabi oldu�u beyin göçüdür. 
Bu göçte �ngiltere, Almanya’dan daha çekici bir merkez olarak ön plana çıkmı�tır. 
Kalıcılı�a dönük olmayan bir ba�ka hareketlilik ise Hollanda ba�ta olmak üzere 
Avrupa’nın liman kentlerine dönemsel çalı�ma amacıyla gelenlerin dahil oldu�u 
mevsimlik göçlerdir. Yunanistan haricinde AB ülkelerine da�ılmı� bu nüfusa dair 
istatistiki veriler bulunmamasına ra�men yapılan tahminler toplam nüfusun 25-
40.000 arasında oldu�unu öngörmektedirler. Ki�isel gözlemlerimiz 25-30 bin 
arasında bir de�erin akla yatkın oldu�unu göstermektedir. Bu toplam nüfusun 
yakla�ık % 80’i Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yo�unla�mı�tır. Almanya’daki 
nüfus ba�ta Kuzey Ren Vestfalya, Bavyera ve Hessen eyaletleri olmak üzere eski 
“Batı Almanya”yı olu�turan 11 eyalete da�ılmı�tır. 

1.1. Birinci Göç Dalgası 1970-1973 

Batı Trakya’dan Almanya a�ırlıklı Avrupa’ya göç di�er Yunan 
vatanda�larına nazaran geç ba�lar. 70’li yılların ba�ında gerçekle�en bu göçün 
gecikme nedeni, pek çok azınlık mensubuna göre Yunanistan’ın bu konuda izledi�i 
bilinçli politikadır. Bu tezi savunanlara göre azınlı�ı ülkeden çıkarmayı hedefleyen 
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Yunanistan, azınlık mensuplarının geri dönme ihtimalleri yüksek görülen 
Almanya’ya göndermek yerine, onları Türkiye’ye göç etmeye zorlamı�tır.1 Yine bu 
tezi savunanlara göre Yunanistan’da o dönem iktidarda bulunan cunta, “gidenlerin 
geri dönmeyece�ini varsayarak” azınlık mensuplarının Almanya’ya gidi�lerinin 
yolunu açmı�tır. Bu dönemde Almanya’ya i�çi olarak gelen göçmenlerin büyük 
bölümü i�lemlerinin ola�anüstü bir hızla tamamlanarak Almanya’ya 
gönderildiklerini söylemektedirler.2 “Almanya’daki Yunan uyruklu nüfusun 
geli�imine” dair grafik incelendi�inde iddianın inandırıcılı�ı artmaktadır.3 1960 
yılında Almanya ile Yunanistan arasında varılan i�gücü gönderimi antla�ması 
sonucunda Yunanistan’dan gelen göçmenlerin sayısı 1970 yılında 342 bine 
ula�mı�ken, Türk azınlıktan bu dönemde Almanya’ya gelmi� hemen hiç kimseye 
rastlanmaması kafalardaki soru i�aretlerini arttırmaktadır. Kırsal kökenli bir 
azınlı�ın içine kapanıklık oranı ve dü�ük mobilitesi göz önüne alınsa dahi bu kadar 
uzun süre hiç bir hareketlili�in görülmemesi dikkat çekicidir.  
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Batı Trakya’dan Almanya’ya göçünü Yunan uyruklu di�er göçmenlerden 
ayıran bir faktör de göç edenlerin sayılarının birikimli olarak artmasıdır. Alman 
Dı�i�leri Bakanlı�ı’nın ülke bilgileri ba�lı�ı altında Yunanistan’a dair verdi�i 

                                                 

1
 Alio�lu, Dünden Bugüne Batı Trakya, Bursa: Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Yayını, 

2005, s. 215. Mehmet Mehmet �le Mülakat, Eski ABTTF Ba�kanı, Stuttgart, 16 Nisan 2005. 
Witten Derne�inde Göçmenler �le Mülakat, 9 Nisan 2005. 

2
 Birinci göç dalgası ile Almanya’ya gelen Eski ABTTF Ba�kanı Mehmet Mehmet, ba�vurusundan 

bir hafta sonra olumlu cevap aldı�ını söylemektedir. Mehmet Mehmet ile Mülakat, Eski 
ABTTF Ba�kanı, Stuttgart, 16 Nisan 2005. 

3
 Trakya’nın da�lık ve geri kalmı� bir bölge olarak ekonomik bir problem alanı te�kil etti�ini bu 

nedenle de 50’li ve 60’lı yıllardaki ekonomik durgunluk esnasında Müslümanlardan daha çok 
Hıristiyanların yabancı ülkelere göç etmek durumunda kaldı�ını kaydeden Yunan Dı�i�leri 
Bakanlı�ı, üstü kapalı olarak azınlık mensuplarının bu tezini do�rulamı� olmaktadır. Republik 
Griechenland, Griechenland in der Welt: Eine Gesamtdarstellung der aussenpolitischen 
Beziehungen als Mitgliedstaat der EU, Griechische Botschaft Presse- und Informationsbüro, 
Bonn, 1998, s. 77.  
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bilgiye göre bugüne dek Almanya’da çalı�ma amaçlı bulunmu� ki�i sayısı 1 
milyonu bulmaktadır. Bunun anlamı Almanya’da bulunan Yunanlı göçmen 
sayısının yakla�ık 2 katı aradan geçen sürede ülkesine geri döndü�üdür.4 Batı 
Trakya Türkleri için ise durum tam tersinedir. Göçün ba�ladı�ı günden bu yana 
sayı yakla�ık üçe katlamı�tır. Almanya’ya Türkiye’den gelen göçle bu ba�lamda 
benze�lik gösteren Batı Trakya Türklerinin göçünü Türkiye’den göçe benzer kılan 
bir di�er faktör, Almanya’nın göçmen alımını durdurma kararının hemen ardından 
aile birle�imlerinin hız kazanmasıdır. Ancak Türkiyeli göçmenler için sürecin akı�ı 
içinde kendili�inden ortaya çıkan bu durumu Batı Trakya Türkleri için hızlandıran 
etmen, 1974 Kıbrıs Harekâtı’nın ardından ortaya çıkan sava� endi�esidir. 
Ailelerinin can güvenli�inden endi�e eden Batı Trakyalı Türk göçmenler derhal 
ailelerini Almanya’ya getirme yolunu seçerler. Witten Batı Trakya Türkleri 
Yardımla�ma ve Dayanı�ma Derne�i’nin kurucu üyelerinden Hayati Habipo�lu o 
dönemde ya�adıklarını �öyle anlatmaktadır: 

“72’de geldim buraya, biraz durdum, sonra baktım yalnız 
olmayacak, 73’de ben ailemi ve tek çocu�umu getirmi�tim buraya, baktım 
Almanya’da i� yok, Almanlar pek ho�uma gitmedi, yenge gitti memlekete 
geri, ben kaldım burada. Daha birkaç ay durup ben de dönecektim. Bir 
çıkarma oldu, yenge de çocuk da geldi geri, tercümana da 200 € para 
verdim, ev bulsun bana diye. Fabrikanın tercümanı. Bir Yunanlı’ydı. Ona 
demedim Yunanlılar bizi kesecek diye, tersini konu�tum, bizi dedim Türkler 
kesecek, bana dört günde bir ev buldu, bu durdu�um evi buldu, 74’de ondan 
sonra gittim çocukları falan aldım geldim, Allah bin bereket, o günden bu 
güne kadar buradayız.” 

Batı Trakya’dan ilk göç edenler geri döndüklerinde Almanya’da çalı�arak 
elde ettikleri birikimle bir miktar tarla, traktör vb. satın almak niyetindedirler. 
Ancak Yunanistan’da iktidara gelen cunta gayrimenkul alımını engelleme ve 
traktör ehliyeti vermeme gibi politikaları çoktan uygulamaya koymu�tur. Buna 
kar�ın bu yönde bir umut beslenerek Avrupa’ya gelinmi� olması, cunta iktidarı ile 
belirginle�en ihlallerin son bulaca�ı yönünde bir umudun hala bulunuyor olmasıdır. 
Yine de gelenlerin kafasında bir belirsizlik hâkimdir. Bu belirsizliklere son veren 
Kıbrıs Harekâtı sonrası geli�meler olur. Cunta iktidardan dü�ürülmesine ra�men 
azınlık haklarında hiç bir iyile�menin olmaması gözleri Türkiye’ye çevirir. 
Yatırımlar Türkiye’ye yapılır. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun 
(ABTTF) kurulu�undan önce olu�turulan dernekler arası koordinasyon kurulunun 
Türkiye’ye heyetler göndererek bu alanda kar�ıla�ılan zorlukların giderilmesi 

                                                 

4
 “Greece”, http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laender/Greece.html ; Ba�lantı tarihi: 10 Nisan 

2006. 
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yönünde istekte bulunması bu ba�lamda �a�ırtıcı de�ildir.5 Batı Trakya ve 
Türkiye’de ya�ayan Yunan uyruklu Batı Trakya Türkleri de kapsayan a�a�ıdaki 
tablodan da görülece�i üzere, mülk ediniminde Bursa, �stanbul ve �zmir gibi Batı 
Trakya Türklerinin yo�un olarak ya�adı�ı kentler tercih edilmi�tir. Almanya’da 
ya�ayan 1. ku�ak göçmenler arasında Türkiye’de mülk edinmemi� kimse yok 
gibidir. Bu ba�lamda Türkiye’de Yunan uyruklularca edinilmi� 11.505 
gayrimenkulün önemli bir bölümünün Almanya’da ya�ayan göçmenlerce alınmı� 
oldu�unu dü�ünmek gerekir. 90’lı yılların ba�ında gayrimenkul ediniminin 
önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye’den mülk edinimlerini azaltmı�ken, 
Avrupa’da ya�ayan Türkiye kökenli göçmenlere paralel bulunulan ülkede 
kalıcılı�ın ke�fi ile bu ülkelerde gayrimenkul edinimine yönelinmesi bu etkiyi 
güçlendirmi�tir.  

                                                 

5
 “Federal Almanya’daki Derneklerimiz Adına Ankara’ya Giden Heyetin Yaptı�ı Temas ve 

Görü�meler Hakkında Tutanak” ABTTF Öncesi Ar�iv Belgesi, ty, yy. 
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Batı Trakyalı Türk göçmenleri Türkiyeli göçmenlerden� ayıran temel 
olgulardan biri yeni gelinen ülkeyi algılayı� biçimine ili�kindir. “Baskı altında” 
ya�anan dı�layıcı bir toplum yapısından çıkılarak gelinen ülkedeki özgürlükler, 
Almanya’ya dair üretilen imgelerin ziyadesiyle pozitif olmasına yol açmı�tır. 
Birinci ku�aktan Batı Trakyalı göçmenler Batı Trakya’dan geldikten sonra 
Almanya’yı çok rahat bulduklarını ifade etmektedirler. Bu çizgi Almanya’ya ili�kin 
olarak üretilmi� edebi eserlerden de okunabilmektedir. Ara�tırmacı Feyyaz 
Sa�lam’ın “Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatı Üzerine �ncelemeler” adlı 
eserinde derlenmi�, Almanya’daki Batı Trakya Türklerine ait edebi eserlerin 
önemli bölümü Batı Trakya sorununu anlatan mücadele ça�rısı niteli�inde 
�iirlerken, do�rudan Almanya’yı anlatan �iirlerde yalnızca bir sıla hasreti 
okunmakta, Almanya olumlu bir imaj içerisinde �iirlerde yer bulmaktadır. 

Giderek biz de hasretli�e alı�tık 

Gece gündüz durmayıp evcek çalı�tık 

��i sıkıca tuttuk bolca paraya kavu�tuk 

Hesabını bilen için kazanç yolu Almanya6 

  

 

Vidyo, para ve kolumda bilezikler 

�sterseniz bana gurbetçi karısı diyebilirsiniz 

Sürdü�üm hayatı kıskanırsınız da 

Yalnızlıktan tükendi�imi görmezsiniz7 

(Ali Rahmi) 

 

Almanya’ya yerle�en birinci ku�ak Batı Trakyalı Türk göçmenlerin 
yerle�im alanları Yunanlı göçmenlerinkine paralel belirlenmi�, daha sonra gelecek 
göçmenlerin geli� yönleri için de tayin edici olmu�tur. Giessen, Nürnberg, 
Kelsterbach, Düsseldorf, Gütersloh ve Hagen gibi kentler etnik Yunanlılar gibi Batı 
Trakya Türklerinin de yo�un olarak bulundu�u �ehirler olarak göze çarpmaktadır.  

Tablo 3.  
Eyaletlere Göre Almanya’da Yunan Uyruklu Göçmenler (2003) 

                                                 

6
 Feyyaz Sa�lam, Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatı Üzerine �ncelemeler Cilt II, 
�zmir, 1993, s. 143. 

7
 Sa�lam, Yunanistan…, s. 147. 
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Eyalet Nüfus 
Baden-Württemberg 81.529 
Bavyera 72.763 
Berlin 10.209 
Brandenburg 696 
Bremen 1.264 
Hamburg 7.640 
Hessen 37.054 
Mecklenburg-Vorpommern 529 
A�a�ı Saksonya 17.902 
Kuzey Ren Vestfayla 105.846 
Rheinland-Pfalz 8.192 
Saarland 1.067 
Saksonya 1.794 
Saksonya-Anhalt 1.110 
Schleswig-Holstein 3.818 
Thüringen 616 
Toplam 354.6308 

Kaynak: Isoplan (http://www.isoplan.de/aid/2004-3/images/s12_griechen_gr.gif) 

 

1.2. �kinci Göç Dalgası 1988-1991 

Yunanistan’ın 1981’de o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Toplulu�una 
katılmasının ardından, 1.1.1988’de Yunan vatanda�ları serbest dola�ım hakkına 
sahip olur. Azınlı�ın bölgeden toplu göçünün konu�uldu�u ve toplu bir göç 
ihtimaline kar�ı Türkiye’nin bölgeden göçün önünü alacak tedbirlere yöneldi�i 
günlerde, Avrupa Birli�i ülkelerinin kapılarını Yunan vatanda�larına açması 
bölgeden ciddi bir göçü beraberinde getirir. Bu evrede 10 binin üzerinde Batı 
Trakya Türk azınlı�ı mensubunun bölgeyi terk ederek Avrupa’ya, Almanya ba�ta 
olmak üzere geldi�i tahmin edilmektedir. Önceden yerle�mi� tanıdık ve 
akrabalarının ya�adı�ı bölgelere yerle�en bu yeni göçmenler arasında önemli bir 
bölümü, henüz geli�te ailesi ile birlikte yerle�me yolunu seçer. Ekonomik 
nedenlerin de üzerinde belirgin bir etkide bulundu�u bu göçe dahil olanların 
göçlerine dayanak olu�turmada politik nedenlere yaptıkları atıflar ilk ku�ak 

                                                 

8
 Isoplan tarafından federal ve eyalet istatistik dairelerinin sundu�u verilere dayanılarak hazırlanan bir 

grafikten derlenen eyaletlere göre nüfus rakamları toplandı�ında grafik üstünde verilen toplam 
sayıya ula�ılamamaktadır. Küçük sayılabilecek bu farkın nedeni federal düzeyde kullanılan 
güncel rakamların eyaletler düzeyinde güncellenmemi� olması ya da tam tersi olmalıdır. 
“Griechen in Deutschland”, http://www.isoplan.de/aid/2004-3/images/s12_griechen_gr.gif ; 
Ba�lantı tarihi: 10 Haziran 2006. 
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göçmenlerden daha belirgindir. “88 göçmenleri”nden (bu kendilerince kullanılan 
tabir) Witten Derne�i Ba�kanı Sami Yusuf Almanya’ya gelirken Gümülcine’deki 
demirci dükkânını kapatmak zorunda kaldı�ını, dükkânını açtıktan sonra 3 yıl 
geçmesine ra�men arabasına plaka verilmedi�ini söyledikten sonra geli� hikâyesini 
�öyle anlatmaktadır: 

“Bizim zamanımızda Yunanistan’ın baskısından dolayı kaçtık 
Avrupa’ya. Ekonomik sıkıntımız yoktu; yahut Almanya’ya gelip de 5 sene 
sonra bir traktör alıp, yahut iki ba� hayvan alıp geri dönece�iz diye bir 
dü�üncemiz de yoktu. Tamamen yerle�mek için geldik buraya bir çare 
aramak için geldik buraya. Baskıdan dolayı geldik, yoksa paramızı 
çıkartabilirdik Batı Trakya’da” 

Ekonomik yönü politik yönüne göre arka planda kalan bu göçe dahil 
olanların kurgularındaki farklılık ya�am tarzlarına da yansır. Birikimden ziyade 
daha iyi ya�amanın ön plana çıktı�ı tüketime dönük iktisadi davranı�, onların 
birinci göç dalgası ile gelenlere nazaran daha dı�a açık bir ya�am tarzıyla yeni 
ülkedeki yeni hayata ba�lamalarını sa�lar. Bunun yanında Avrupa vatanda�lı�ının 
sundu�u avantajlar çerçevesinde daha az bürokrasiyle kar�ıla�maları “öteki” olarak 
ya�anan yeni ülkenin daha fazla benimsenmesini sa�lar. Di�er yandan yeni gelen 
göçmenlerin dil konusundaki dezavantajları, uzun süredir Almanya’da ya�amakta 
olan tanıdık akraba vs. yardımıyla giderilir. Ardından dünyaya gelen çocuklar da 
bu eksikli�in giderilmesinde önemli rol üstlenirler. Batı Trakyalı “88 göçmenleri” 
arasında gözlemlenebilir olan, Almancaya birinci ku�ak mensuplarına nazaran daha 
hâkim olmalarıdır. Bunda büyük olasılıkla yeni gelen göçmenler için “geri dönü� 
miti”nin etkisini yitirmi� olması önemli rol oynamı�tır. Di�er yandan ilk ku�ak 
göçmenlerde oldu�u gibi ki�ilerin dil e�itimine tabi tutulmaksızın çalı�ma 
ya�amına dahil olmalarından kaynaklanan dezavantajları da söz konusudur. �kinci 
olarak, yeni gelen göçmenlerin önceden gelmi� olanların yanlarına yerle�meleri bir 
içine kapanma sürecini beraberinde getirmi�, bu durum dil ö�renimi konusunda bir 
dezavantajı do�urmu�tur. Dil ö�renimi konusunda sorununu açık yüreklilikle dile 
getiren bir göçmenin �u sözlerine bu ba�lamda kulak vermek yerinde olacaktır. 

“Ben buraya Almanya’ya geldim, ilk önce Yunan firmasına girdim, 
Yunan firmasında sorun çıkmadı, Yunancayı bildi�imizden. Ondan sonra i�i 
bıraktım ordan çıktım Türk firmasına girdim �imdi, gerek yok Türk 
firmasında yani Almanca problemi diye bir �ey yok. ��imiz hiç Almanca 
ö�renmeden gidece�iz. Bir Alman firmasına girmeden dönüp gidecem diye 
korkuyorum. �� yerinde hepimiz Batı Trakyalıyız, açan da biziz kapayan da 
biziz. Almanca kime konu�can, yok. �ef yukardan iniyor Türkçe, ikinci �ef o 
da Türkçe, bir meister [ustaba�ı] var, o da ilgilenmiyor bizimle“ 

1988 yılı ba�ı itibariyle Yunan vatanda�larına serbest dola�ım hakkı 
tanınmasıyla ba�layan göç 1991 yılına dek hızla sürer. Bu süreçte di�er Yunan 
vatanda�larının da önemli ölçüde yer aldıkları yukarıda sunulan Tablo 2.1.’den 
gözlemlenmektedir. Rakamlardan görüldü�ü üzere1988’de 270 bin civarında olan 
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Almanya’daki Yunan uyruklu göçmen sayısı 60 binlik bir artı�la 1991’de 330 bin 
dolayına çıkmı�tır. Almanya’daki Yunan uyruklu nüfusta meydana gelen bu % 
22’lik artı�a kar�ın, azınlık nüfusunun % 200 dolayında büyümesi azınlık 
mensuplarının Avrupa’yı kendileri için bir çıkı� yolu olarak gördüklerini 
göstermektedir. Eldeki istatistiksel verilere göre Yunanistan nüfusunun % 3,5’i 
Almanya’da ya�arken, Batı Trakya azınlı�ı içerisinde bir oranlamaya gidildi�inde 
bunun % 20 dolaylarına eri�ti�i görülmektedir.  

1.3. Mevsimlik Göç 

Batı Trakya’nın kuzeyinde yer alan da�lık bölge insanları a�ırlıkta olmak 
üzere kırsal kesimde ya�ayan azınlık mensuplarının dahil oldu�u bu göç 1988 
sonrasında yaygınla�mı�tır. Ülke içi mevsimlik göçte önemli bir yer tutan gemi-
tersane i�çili�i, serbest dola�ım sonrası daha iyi gelir imkânı sunan yabancı 
gemilerde ve tersanelerde çalı�ma �eklinde uluslararası alana açılmı�tır. 
Hollanda’nın liman kentleri ve Almanya’da Bremen ve Hamburg gibi �ehirler bu 
göçün yo�unla�ma noktaları olarak ön plana çıkmaktadır. Ürün toplama 
mevsimlerinde Avrupa’nın tarım ekonomisine sahip ülkelerine dönük olarak göçler 
ise bunun yanında bir di�er türü olu�turmaktadır. Temelde kalıcılı�a dönük 
olmayan bu göç, zaman içerisinde yöneldi�i ülkelerde yerle�ik bir nüfus 
bırakmı�tır. Batı Trakya Türklerinin Almanya’dan sonra en fazla yöneldikleri Batı 
Avrupa ülkesi olan Hollanda’da ya�ayan göçmenler arasında önemli bir bölümü 
mevsimlik çalı�ma amacıyla gelip yerle�enler olu�turmaktadır. Ancak bu göçte 
çekim merkezini ve “yol göstericili�i” daha önce yerle�mi� olan “hem�ehriler” 
de�il, ülkede ya�ayan Türkiye kökenli göçmenler olu�turmaktadır. 

1.4. Beyin Göçü 

Yunanistan’ın ta�rası olan Batı Trakya’nın sınırlı olanakları, bölgeden 
beyin göçüne yol açmaktadır. �ktisadi alandaki kısıtlar dı�ında, azınlı�ın kamu 
istihdamında maruz kaldı�ı ayrımcılık, Yunanistan içinde veya dı�ında e�itim 
almı� ya da dı�arıda e�itim almak isteyen çok sayıda azınlık gencinin ba�ka 
ülkelere göçüne neden olmaktadır. Bu göçün en yo�un olarak gerçekle�ti�i ülke 
olan Türkiye haricinde ABD’den �ngiltere’ye, Hollanda’dan �talya’ya çok farklı 
co�rafyalarda yüksek ö�renimli Batı Trakya Türklerine rastlamak mümkündür. 
Avrupa merkezli beyin göçü ele alındı�ında, en fazla tercih edilen ülkenin �ngiltere 
oldu�u görülmektedir. Londra a�ırlıklı olmak üzere �ngiltere’ye yerle�en Batı 
Trakya Türklerinin sayısının 600-700 civarında oldu�u tahmin edilmektedir. 
Almanya ise bu konuda ikinci sırada yer almaktadır. Beyin göçüne tabi olarak 
Avrupa’ya göç etmi� göçmenlerin daha yüksek gelir seviyesine sahip olmaları, 
uluslararası geçerlili�i olan en az bir dil bilmeleri ve e�itimlerinin kendilerine 
kazandırdı�ı vizyon onları di�er göçmenlerden ayırmaktadır.  

2. Batı Avrupa´da Ya�ayan Batı Trakya Türklerinin Kimlik ve Din 
Algılamaları, Avrupa´daki Ya�amları  
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Batı Trakya´dan göç ederek Batı Avrupa ülkelerinde kümelenmi� 30.000 
dolayında Türk, bu ülkelerde ya�ayan Türk ve Yunanlı göçmenler arasında 
kendilerine has bir özel alan geli�tirmi�tir. Türkiye´nin ve Yunanistan´ın ulusal 
sosyalizasyon süreçleri dı�ında kalarak, din ve etnisiteyi aynı potada eriten bir 
kimlik alanı yaratan Batı Trakya Türkleri diyasporada, bu kimliklerinin sundu�u 
zeminde Türk göçmenler ve Yunanlı göçmenlere kar�ı kendilerini konumlandırarak 
yeni bir kimlik yaratmı�tır. Türkiye kökenli Türk göçmenlerle benze�ime daha 
yatkın bu kimlik, bölgenin gerçeklerinden de tümüyle kopmu� de�ildir. Çalı�manın 
bu bölümünde yer alan veriler 2005 yılında 167 denekle gerçekle�tirilen bir anketin 
sonuçları olup, Avrupa´da ya�ayan Batı Trakya Türklerinin dinsel ve ulusal 
kimliklerine dair ana hatları ortaya koymayı ve yeni ülkedeki ya�am biçimlerine 
dair bir bakı� açısı sunmayı hedeflemektedir. 

2.1 Avrupalı Batı Trakya Türklerinde Kimlik ve Din Algılamaları 

Ankete katılan azınlık mensuplarına kendilerini ne �ekilde tanımladıklarına 
dair soruya verilen yanıtlar, “Türk” kimli�ini içeren ifadelerin tartı�masız bir 
üstünlük ta�ıdı�ını göstermektedir. Katılımcıların % 92,2’si bu kavramı barındıran 
ifadeleri tercih ederken, Yunanistan’ın öne sürdü�ü azınlı�ın üç farklı etnisiteden 
olu�tu�u yönündeki tezin aksine Pomak ve Roman kimliklerini beyan eden hiç 
kimse olmamı�tır. Yunanistan’ın azınlı�a ili�kin resmi tanımlaması olan 
“Müslüman Yunanlı” kimli�i yalnızca % 1,2’lik bir grupça benimsenirken, di�er 
cevaplar % 2,4’lük bir dilimi kapsamaktadır. Di�er cevaplar arasında “insan”, 
“dünyalı” gibi evrensel kimlikler kullanılmaktadır. Herhangi bir kimlik 
tanımlamasına gerek duymadı�ını söyleyenlerin oranı % 3,6 iken, katılımcıların % 
0,6’sı soruyu yanıtsız bırakmı�tır.  

Tablo4. 
Avrupa’da Ya�ayan Azınlık Mensuplarının Kimlik Tanımlamaları 

Kimlik Tanımlaması Oran (%) 

Türk 29,34 

Müslüman Türk 58,08 

Yunanlı Türk 4,79 

Müslüman Yunanlı 1,20 

Di�er 2,40 

Bu Tür Tanımlara Gerek Duymuyor 3,59 

Yanıt Yok 0,60 

Toplam % 100 

Kaynak: Avrupalı Batı Trakya Türkleri Anketi Sonuçları 

Ara�tırmanın sonuçları dindar bir kitle oldu�u gözlemlenen azınlı�ın bu 
e�ilimini Avrupa’da da sürdürdü�ünü göstermektedir. Kendisini çok dindar ve 
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dindar kategorisinde tanımlayanların oranı % 57,7’yi bulurken, çok dindar 
olmadı�ını söyleyenlerin oranı % 37,3’dür- Hiç dindar olmadı�ını söyleyen grubun 
oranı ise % 3,7’lere dü�mektedir.  

Tablo 5. 
Avrupa’da Ya�ayan Azınlık Mensuplarının Dindarlık Düzeyleri 

Dindarlık Düzeyi Oran (%) 

Çok dindar 16,1 

Dindar 41,6 

Çok Dindar De�il 37,3 

Hiç Dindar De�il 3,7 

Yanıt Yok 1,2 

Toplam % 100 
Kaynak: Avrupalı Batı Trakya Türkleri Anketi Sonuçları 

 
Tablo 6. 

Kimlik Tanımlamalarında Dindarlık Düzeyinin Etkisi 

 Dindarlık 

  Çok Dindar Dindar Çok Dindar 
De�il 

Hiç Dindar 
De�il Yanıt Yok 

Kimlik Tanımı (%) (%) (%) (%) (%) 

Türk 26,92 17,91 39,66 33,33 50,00 

Müslüman Türk 65,38 70,15 50,00   

Yunanlı Türk 7,69 8,96    

Müslüman Yunanlı  2,99    

Di�er   6,90   

Bu tür tanımlara 
gerek duymuyor   3,45 66,67  

Yanıt Yok     50,00 

Kaynak: Avrupalı Batı Trakya Türkleri Anketi Sonuçları 

 

 Subjektif bir tanımlama olan dindarlık düzeyleri ile kimlik tanımlamaları 
arasında bir ili�kisellik görülmektedir. Ancak bu ili�kisellik kesintisiz bir 
do�rusallık arz etmemektedir. Kendisini dindar olarak vasıflandıranlar Müslüman 
tabirini içeren bir Türk kimli�ine daha fazla e�ilim gösterirken, çok dindar 
olduklarını beyan edenler arasında dini içermeyen bir etnik kimlik tanımına dönük 
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görece yüksek e�ilim �a�ırtıcıdır. Daha �a�ırtıcı olanı ise çok dindar olmadı�ını 
beyan edenler arasında dini kimlik tanımını benimseyenlerin toplamın yarısını 
te�kil etmesidir. Bu durum çalı�manın önceki bölümlerinde sözünü etti�imiz dinsel 
ulusal kimlik arasında uzla�ı sonucu olu�turulan yeni kimli�in göç edilen yeni 
co�rafyaya da ta�ındı�ını göstermektedir. Tablo 2.9.’dan da açıkça görülebilece�i 
gibi, dindarlık e�ilimini azaldıkça farklı kimlik tanımlamaları ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum Batı Trakya Türk kimli�inde din ve etnisitenin iç içe geçmi� faktörler 
halini almı� oldu�unu göstermektedir.  

2.2. Göç ve Avrupa’da Ya�am 

Avrupa’da ya�ayan ve sayılarının 30.000’i buldu�u tahmin edilen Batı 
Trakya Türklerinin Batı Trakya Türklerinin yakla�ık üçte ikisini 1988 yılı 
sonrasında serbest dola�ım yoluyla göç edenler olu�turmaktadır. Örgütler içerisinde 
de aktif olarak yer alan bu ku�ak göçmenler, görece genç bir topluluk olmaları ve 
göçlerinin ardından dünyaya gelen çocukları ço�unlukla henüz okul ça�ında 
oldu�undan dolayı örgütlü ya�amda sayılarına denk oranda temsil 
edilmemektedirler. Tablo 3.7’de sunulan verilerden de gözlemlenebilece�i üzere 
ara�tırmaya katılan 16 ya� üstü Batı Trakya Türklerinin % 57,8’ini 1988 sonrasında 
göç etmi� göçmenler olu�turmaktadır. �kinci büyük grubu ise 1974 Kıbrıs Harekâtı 
sonrasında Almanya’ya gelmi� veya burada do�mu� ki�iler % 26,1 ile 
olu�turmaktadırlar, ��çi göçü ile gelmi� birinci ku�ak göçmenlerin oranı ise sadece 
% 16,1’dir. 

Tablo 7. 
Batı Trakya Türklerinin Almanya’da Bulunma Süreleri 

Kalı� Süresi Oran (%) 
0-5 yil 5,6 
6-10 yil 3,1 
11-17 yl 49,1 
18-31 yil 26,1 
31+ 16,1 
Toplam % 100 
Kaynak: Avrupalı Batı Trakya Türkleri Anketi Sonuçları 

 

Önemli toplumsal olayların ya�andı�ı dönemlerde göçleri yo�unla�an 
azınlık mensuplarının üçte birinden biraz fazlası (% 34,7) göçlerini 
gerekçelendirirken “azınlık üzerindeki baskılardan söz ederken”, % 49,6’sı 
ekonomik nedenleri de göç gerekçesi olarak saymaktadır.  

Ya�anılan ülkeye yerle�ikli�in bir göstergesi sayılan gayrimenkul 
sahipli�inde, Batı Trakya Türkleri için Almanya Yunanistan ve Türkiye’den sonra 
üçüncü sırada yer almaktadır. Ara�tırmanın sonuçları Almanya’da gayrimenkul 
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sahibi olanların yalnızca % 20,8 düzeyinde kaldı�ını gösterse de bu rakamlar 
yanıltıcı olmamalıdır. Zira, Almanya’da gayrimenkul edinimi yönündeki trend son 
birkaç yılda ortaya çıkmı� olmasına kar�ın eri�ilen düzey hayli önemlidir. 
Yunanistan’da gayrimenkul sahibi olanların oranı % 61,3 düzeyinde iken, bu 
gayrimenkullerin önemli bir bölümünü miras yoluyla devralınan mülkler 
olu�turmaktadır. 1991 yılından sonra gayrimenkul ediniminin önündeki engellerin 
kaldırılmasından sonra bölgede gayrimenkul edinimi yönünde e�ilim artmı�, 
Türkiye gayrimenkul yatırımları için uzun süre sahip oldu�u cazibesini yitirmeye 
ba�lamı�tır. Zamanında Türkiye’de mülk edinmi� pek çok ki�i bunları elden 
çıkarmaya ba�lamı� olmasına kar�ın hala Avrupa’da ya�ayan 10 Batı Trakya 
Türkünden dördünün�Türkiye’de gayrimenkulü bulunmaktadır.�

Tablo 8. 
Gayrimenkul Edinimi 

�  Oran % 
Hayır 79,2 Almanya’da Gayrimenkul 
Evet 20,8 
Hayır 38,7 Yunanistan’da Gayrimenkul 
Evet 61,3 
Hayır 60,7 Türkiye’de Gayrimenkul 
Evet 39,3 

Kaynak: Avrupalı Batı Trakya Türkleri Anketi Sonuçları 

Deneklere yöneltilen tüm ko�ulların e�it olması halinde hangi ülkede 
ya�amayı isteyecekleri yönündeki soruya verilen yanıtlar da göç süreci sonrasında 
olu�an ülkesel ba�lılıkları tespit etmek için ilginç veriler sunmaktadır. Tablo 3.9’da 
açıkça görüldü�ü üzere, Almanya’da ya�ayan azınlık mensuplarının yakla�ık dörtte 
üçü tüm ko�ulların e�it olması halinde Batı Trakya’da ya�amak isteyece�ini beyan 
etmektedir. Bunu % 13 ile Türkiye, % 9,3 ile Almanya izlemektedir. Seçenekler 
arasında Yunanistan’ın Batı Trakya haricinde bir bölgesi �ıkkı da bulunmasına 
kar�ın bu tercihi kullanan olmamı�tır. Rakamlara yansıyan bölge ile ba�ların hâlâ 
çok güçlü oldu�u ve istendi�i halde ya�anamayan bir “kaybedilmi� ülke” imajının 
diyaspora da üretilmi� bulundu�udur. 

Tablo 9. 
Ya�anmak �stenen Ülke Tercihi 

 Oran (%) 
Batı Trakya 74,7 
Türkiye 13,0 
Almanya 9,3 
Di�er 1,9 
Yanıt Yok 1,2 
Toplam % 100 
Kaynak: Avrupalı Batı Trakya Türkleri Anketi Sonuçları 
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Toplumsal ili�kiler açısından elde edilen verilerden alı�veri� tercihleri, 
toplulu�un Avrupa’daki Türk toplumunun bir parçası oldu�unu göstermektedir. 
Türk ürünlerinin satıldı�ı i�yerlerinden alı�veri�ini yapanların oranı % 86,7 
seviyesindeyken, Yunan i�yerlerini kullananların düzeyi % 16,9 seviyesinde 
kalmaktadır. Yakın arkada� çevrelerine dair veriler de bu tespiti do�rulamaktadır. 
Azınlık mensuplarından % 88,8’i yakın arkada� çevresini Batı Trakya Türkleri 
arasından seçerken, Türkiye kökenli Türklerin arkada� çevresinde yer alma oranı % 
70 seviyesinde bulunmakta, Almanlara arkada� çevresinde yer verenlerin oranı % 
42,6’ya dü�erken, Yunanlılarla arkada�lık, Almanya’da ya�ayan di�er göçmenlerle 
arkada�lık gibi % 20,7 seviyesinde kalmaktadır. Bu rakamlar aynı tabiiyeti ta�ıyan 
Yunanlı ve Batı Trakyalı göçmenlerin yeni gelinen ülkede birbirleri için tamamen 
yabancıya dönü�tüklerini göstermektedir. �leti�im güçlü�ü çekilen topluluklara dair 
soruya verilen yanıtlarda da, Yunanlıların ileti�im kurulması en güç topluluk olarak 
tanımlanmaktadır (% 34). Bunu % 20,6 ile Almanlar izlemektedir.  

Görüldü�ü üzere Alman toplumu Batı Trakya Türkleri için hâlâ mesafe ile 
yakla�ılan bir topluluktur. Bunun nedeni yeni gelinen ülkede azınlık mensuplarının 
% 68,1’inin en az bir kez ayrımcılı�a u�radıkları hissini ta�ımalarıdır. Bu hissi 
ta�ıyanların % 52,3’ü Türk oldu�u için, % 47,7’si ise yabancı oldu�u için böyle bir 
durumla kar�ıla�tı�ını dü�ünmektedir. Almanya’da ya�ayan Batı Trakya 
Türklerinin en önemli sorunun ne oldu�una dair soruya verilen cevaplarda verilen 
yanıtlarda ilk sırayı Almanya’da ya�ayan çocukların e�itimi alırken (% 64,3), 
katılımcıların % 36,3’ü i�sizli�i ve % 28’i yabancı dü�manlı�ını Almanya’da 
ya�anan sorunlar olarak ifade etmi�lerdir. Avrupa’da ya�ayan Batı Trakya 
Türklerinin en önemli sorunlarına dair ifadelerden Batı Trakya’da ya�anan azınlık 
ihlallerini i�aretleyen katılımcıların oranı % 61,9’dur. 

Sonuç: 

Batı Trakya´da Türk azınlık için geçerli ekonomik ve siyasal ko�ulların 
neden oldu�u göç, Türkiye dı�ında Batı Avrupa´ya özellikle Almanya´ya dönük 
olarak gerçekle�mi�tir. Birinci göç dalgasında Yunan i� kurumlarının göçe yön 
veriyor olması, yerle�im bölgeleri açısından Batı Trakya Türkleri ile Yunanlılar 
arasında bir paralellik ortaya çıkmasına neden olmu�, ikinci göç dalgası ile ile 
gelenler de, önceden gelenlerle ili�kileri nedeniyle bu paralelli�i güçlendirmi�tir. 
Buna kar�ın köken bölgede ya�ananlar ile Türk ve Yunan ulusçuluklarının 
birbirlerine kar�ı konumları, Batı Trakyalı Türk göçmenler ile Yunanlı göçmenler 
arasına mesafe koyarken, Batı Avrupa´da ya�ayan yo�un Türk nüfus (4,2 milyon-
Ocak 2007) ile yo�un ili�kiler ve i�birli�i, genel yakla�ımlar ve istemlerde Türkiye 
kökenli Türk göçmenlerle günden güne hızlanan bir benze�imi beraberinde 
getirmi�tir. Buna kar�ın köken bölgeden ta�ınan bilinç –ve bir ölçüde AB 
vatanda�lı�ından kaynaklanan avantajları-, onların Türkiyeli Türk göçmenlerden 
farklıla�tırarak, kurguladıkları yeni kimli�e ana rengini vermektedir. 

 



 
 
 
 
 
 
Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Ya�am  
Ko�ulları ve Kimlik Algılamaları 
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