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У Європі турецькі мігранти становлять велику етнічну діаспо
ру. Вона стає важливим чинником, що впливає на внутрішню по
літику європейських країн, їхні відносини з офіційною Анкарою. 
Характеризуючи її якісний склад, можна звернутися до досліджен
ня, проведеного в англійських графствах Суррей та Гемпшир. Воно 
демонструє, що значну частину (біля третини) турецьких мігрантів 
на цих територіях складають люди з середньою освітою. Зазвичай 
вони працевлаштовані за такими професіями, які не потребують 
високої кваліфікації. Переїзд до Англії значно покращив їхнє фі
нансове становище та стандарти життя порівняно з ситуацією на 
Батьківщині, водночас важливим джерелом прибутку для мігран
тів ставала щомісячна матеріальна допомога з боку британського 
уряду [1, с. 26].

Так, основною причиною виїзду турецьких громадян за кордон 
стає економічний фактор. Політичні питання мають другорядний 
характер. Впливовим чинником переселення вважають ланцюгову 
модель міграції. Як пояснює цю концепцію Д. Массей, концентра
ція іммігрантів у певних країнах і районах перебування створює 
ефект «родини і друзів», який формує потоки іммігрантів до цих 
місць, полегшуючи їхній приїзд та облаштування в нових умовах. 
У випадку, коли це забезпечує прибуття достатньої кількості мі
грантів, на місті може сформуватися специфічний економічний ан
клав, який надалі буде поновлювати попит на робочих мігрантів [З, 
с. 166].

У результаті соціальне життя діаспори базується на таких прин
ципах сучасної теорії міграції, як етногрупування та відокремлення. 
В умовах адаптації в країнах перебування спостерігають процеси 
«геттоїзації» діаспор -  зазвичай турки проживають відокремлени
ми спільнотами й анклавами, згідно зі своїми правилами та куль
турними особливостями. Таким чином, на думку Г. Де міра, замість 
об’єднання з культурою країн перебування турецькі мігранти від
дають перевагу певній маргіналізації [1, с. 26]. Зарахуванню турків 
до маргіналів сприяла констатація науковим середовищем факту, 
що представник цієї діаспори фактично знаходиться на роздоріжжі, 
між двох джерел ідентичності. Цю точку зору підтримує X. Г. Ве- 
лінг, який порівнює ситуацію зі свічкою, яка запалена з двох кінців. 
Він уводить у науковий обіг спеціальний термін для позначення 
представників турецької діаспори в Європі -  «євротурки». На його 
думку, вони відчувають себе в європейській цивілізації пасинками,
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для яких характерні почуття страху, тривоги, занепокоєння за свою 
долю та долю своїх дітей [8].

Така точка зору підтверджується оцінкою з боку діаспори ха
рактеру їхніх відносин із місцевим населенням. Згадане вище 
опитування на території Англії показало, що 73,7% турецьких мі
грантів скаржаться на складнощі в побудові дружніх стосунків із 
англійцями. Закономірним фактом у таких умовах є ситуація, коли 
представники діаспори мають гірші шанси досягти успіху або по
будувати кар’єру. Про це свідчить історія німецького професора 
економіки Сефіка Альпа Бахадіра, який в інтерв’ю повідомляв, 
що під час навчання йому доводилось бути щонайменше в півтора 
рази кращим за місцевих сокурсників, аби досягти успіху [5, с. 40].

Окремо відзначимо різницю у сприйнятті дійсності та самоіден- 
тифікації серед різних поколінь турецьких мігрантів.

Перше покоління зазвичай дивиться на світ крізь призму тради
цій та етнокультурних цінностей. Наприклад, для першого поколін
ня турок у Німеччині характерна низька ступінь адаптивної схиль
ності в німецькому суспільстві, пов’язана із сильною прихильністю 
до етнокультурної матриці, зі станом фрустрації, психологічного 
дискомфорту, з низьким рівнем економічної забезпеченості.

Друге покоління сприймає національні традиції та культуру 
крізь призму дійсності та культури середовища, у якому знаходить
ся. Воно займає проміжне положення в системі еволюція та розви
тку самоідентифікації діаспори. Представники другого покоління 
опиняються в позиції між культурними просторами. Вони, з одного 
боку, вже не є турками, втім -  їх не можуть вважати й повноцін
ними носіями ідентичності країни проживання. Люди, вивезені за 
кордон дітьми або народжені в діаспорі, поєднуючи етнічну іден
тичність із громадянською приналежністю до приймаючого сус
пільства, перебувають на межі двох культурних полів, що дозволяє 
визначити їх як культурних маргіналів.

Третє покоління, як правило, асимілюється у приймаючому 
суспільстві. Його відрізняє високий ступінь адаптивної схильності, 
оскільки представники цього покоління більшою мірою здатні ви
робляти оптимальні поведінкові норми відповідно до умов серед
овища, у якому вони народилися та проживають [2, с. ЗО].

Оцінка В. Слободянюк інтеграційних процесів у турецькому се
редовищі в Німеччині є достатньо комплексною та її можна засто
совувати до загальноєвропейської ситуації. На думку дослідниці, 
вони уповільнюються через такі причини:
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-  стійкість місцевої культури та національної ідентичності, ве
лика різниця в менталітеті між корінним населенням і турецькою 
діаспорою;

-  уповільнена соціальна мобільність у приймаючому суспіль
стві, яка знижує перспективи швидкого підвищення соціального 
статусу;

-  соціальна політика влади країни перебування мігрантів, яка 
гарантує стерпне існування слабо інтегрованим у суспільство гру
пам населення;

-  існування оптимальних можливостей для культурної самоізо
ляції турецьких мігрантів завдяки спрощеному доступі до турець
кого інформаційного простору, споживання відповідного медіа- 
контенту (телебачення, радіо, газети, Інтернет-ресурси) [4].

Розвиваючи ці положення, І. Н. Костіна вважає, що процесу са
моізоляції турків сприяли місцеві засоби масової інформації. Так, 
у німецькій пресі часто лунала думка про те, що через величезну 
прірву між культурами шанси турецької діаспори інтегруватися в 
місцеве суспільство невеликі. Водночас турецька громада в Німеч
чині має у своєму розпорядженні всі інструменти для того, щоб 
послідовно не шукати такої інтеграції. Вона володіє розвинутою 
культурною інфраструктурою, яка містить магазини, бібліотеки, 
театри, ресторани, щотижневі базари тощо. Таким чином, пред
ставники міноритарної культури прагнуть зберегти соціокультур- 
ний генотип етносу [2, с. 31].

Г. Ендрувейт висловлює припущення про те, що для турецької 
діаспори процеси інтеграції в німецьке суспільство ускладнені сво
їм зв’язком не лише з відмінностями етнокультурного характеру 
(релігія, мова, традиції), але і з активною ротацією, заснованою на 
положенні про короткострокове перебування мігрантів-заробітчан 
у Німеччині. Водночас саме визначення «заробітчанин» міцно асо
ціюється у свідомості німців із поняттям «некваліфікований праців
ник», що також стає перешкодою на шляху інтеграції [2, с. 30-31].

Важливим елементом формування ідентичності діаспор є фак
тор самоідентифікації. У Сурреї та Гемпширі 42,1% опитаних ту
рецьких емігрантів уважають себе турками, 26,3% -  європейцями 
та курдами, а 5,3% -  посилаються на «змішану» ідентичність. Біль
шість турків спілкуються між собою в повсякденному житті ту
рецькою мовою; курдську використовують лише 13,2% опитаних, 
англійську -  3,9% [7]. Схожою є ситуація й у Німеччині, де мовне 
питання протягом тривалого часу залишалось важливим бар’єром
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на шляху підвищення освітнього рівня турецької діаспори. Повсяк
денне спілкування її членів турецькою мовою суттєво ускладню
вало процес залучення дітей до німецької освітньої системи [5, с. 
39]. Навіть сьогодні мовний бар’єр залишається проблемою. Також 
у Німеччині великою є кількість турецьких дітей, які полишають 
навчання в школі. Це підживлює радикалізм третього покоління 
турків у Німеччині, яке намагається відстояти свою ідентичність 
жорсткими методами [5, с. 40].

Важливим елементом у самоідентифікації турків на Заході є релі
гійний фактор. Іслам і християнство відіграють роль точки розлому 
у стосунках корінного та приїжджого населення. Водночас турки, 
які живуть на Заході, є набагато консервативнішими та завзятіше 
шанують традиції ісламу, аніж на Батьківщині [4]. Кожна соціаль
на група турків сприймає релігійні традиції по-різному. Мігранти, 
які домоглися високого становища в країні проживання, більш толе
рантні. Натомість ті, які перебувають на нижчій сходинці соціальної 
ієрархії, як правило, є затятими прихильниками ісламу. Сьогодні ба
гато турків прагнуть виховувати своїх дітей у релігійних традиціях, 
оберігати їх від неприйнятного на їхню думку навчального процесу 
в місцевих школах або від елементів місцевої світської культури, які 
не відповідають їхній культурно-релігійній ідентичності [5, с. 42].

У політичній площині турецькі громадяни, які мешкають за 
кордоном, також відзначаються своїм консерватизмом. Це, зокре
ма, проявляється у високому рівні підтримки Партії Справедли
вості та Розвитку (ПСР), а також її лідера Реджепа Таїпа Ердогана 
серед діаспори. Найближчий приклад -  навесні 2017 року в біль
шості країн Європи місцеві турки підтримали запропоновані зміни 
до Конституції, які де факто перетворюють Турецьку Республіку 
на державу з президентською формою правління.

Водночас слід підкреслити, що німецькі політики турецько
го походження мають діаметрально протилежну позицію. Вони 
здебільшого є противниками правлячої ПСР та особисто Р. Т. Ер
догана. Вони критикують режим останнього за порушення прав 
людини, звинувачують владу Туреччини в «ісламізації» країни, 
переслідуванні інтелігенції та військових за сфабрикованими спра
вами. Втім, найбільше вони незадоволені зайвою активністю Ер
догана у самій Німеччині, яка, на їхню думку, веде до поляризації 
турецької діаспори в ФРН та загострює проблему побудови муль
тику льтурного суспільства в цій державі [6, с. 54].
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Отже, можна стверджувати, що складність процесу інтеграції 
турків до нового для них культурного середовища пов’язана із 
характерною для представників мусульманських країн «етнічною 
чутливістю», а також із великою культурною «дистанцією», яка 
виражається в таких категоріях, як мова, релігія, структура сім’ї, 
матеріальний комфорт тощо. Розглядаючи турецьку діаспору в 
окремих європейських країнах (насамперед, у Німеччині), зверта
ємо увагу на той факт, що турецькі мігранти, уникаючи контактів 
із чужою культурою, прагнули створити власне культурне серед
овище і в такий спосіб подолати культурний шок.
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