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ĮVADAS
Sąvoką „turkų diaspora“ buvo pabandyta apibrėžti tik XXI a., tačiau paaiškėjo, kad jos
apibūdinimas yra sudėtingas1. Tai lėmė faktas, kad terminas gali įtraukti ne tik etninius turkus, kurių
dauguma yra musulmonai sunitai, nedidelė dalis aleviai, bet ir kurdus, čerkesus, kurie yra musulmonai,
šneka panašia kalba į turkų ir kartais save su jais tapatina. Taigi, turkų diaspora – Anatolijos regiono
turkai, kurie emigravo iš moderniosios Turkijos Respublikos dėl socialinių, politinių ar ekonominių
priežasčių2. Diaspora neįtraukia: turkų, kurie dabar gyvena Centrinėje Azijoje ar Kaukaze. Jie priskiriami
Turkish people kategorijai. Taip pat neįtraukia tų, kurie liko gyventi Š. Kipre, Graikijoje, Bulgarijoje,
Sirijoje, Irake, Rumunijoje, Kosove po Osmanų imperijos žlugimo ir Turkijos Respublikos paskelbimo.
Šie žmonės priskiriami atskirai Turkish Native kategorijai. Taigi, šiame darbe bus kreipiamas dėmesys į
turkus musulmonus iš Anatolijos regiono, tačiau reikia nepamiršti, kad diasporos sąvoka yra komplikuota
ir kai kurie autoriai neskiria atskirų etninių grupių. Tai sudaro kliūtis pateikiant statistinius duomenis ir
kitą informaciją apie jų diasporą.
Darbo aktualumą sąlygoja tai, kad neegzistuoja nuoseklūs ir apibendrinantys tyrimai apie turkų
diasporos istoriją XX a. pasirinktuose regionuose. Ypatingai jaučiamas duomenų trūkumas lietuvių kalba.
Taip pat svarbu pridurti, kad tema yra aktuali ir šių dienų visuomenei, nes didėjantis turkų imigrantų
skaičius Europoje ir Amerikoje rodo, kad šią diasporą svarbu pažinti iš istorinės perspektyvos.
Darbo problema. Vientisos informacijos apie turkų diasporą XX a. stygius, neleidžia
visapusiškai apžvelgti bendruomenės istorinės raidos. Kalbant apie šią diasporą kyla nemažai probleminių
klausimų, todėl būtina išsiaiškinti: kodėl XX a. prasidėjo masinė turkų migracija į aptariamus regionus ir
kas paskatino juos įsikurti svetimose valstybėse? Kokiam diasporos tipui galima juos priskirti? Kaip turkų
mažuma išlaiko savo kultūrinę tapatybę? Atsakyti į šiuos klausimus turėtų padėti atliekamas rašto darbas.
Šio darbo tikslas – aprašyti turkų diasporos istoriją Šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje XX a.
Uždaviniai: 1) Apžvelgti turkų migracijos priežastis ir kryptis XX a.; 2) Nustatyti ir aptarti turkų
migracijos mastus ir etapus į Šiaurės Ameriką ir Vakarų Europos valstybes XX a.; 3) Išsiaiškinti turkų

1

Michel Bruneau, Diasporas, Transnational Spaces and Communities, Diaspora and Transnationalism: concepts, theories
and methods, Amsterdam University Press, 2010, p. 40; 26; Solomon T., Whose Diaspora? Hybrid identities in "Turkish Rap"
in Germany, 14th Nordic Migration Researchers' Conference, University of Bergen, 2007, p. 2-6; Michael Fullilove,
Diasporas and the International System, Australija, 2008, p. 15.
2
Diraor B. M., Role of Diaspora Politics in Preserving the National Identity Abroad: Case for Turkish Diaspora in Europe,
Atilim
University,
2010,
p.
1,
nuoroda
internete:
http://www.hse.ru/data/2010/04/02/1218244169/Abstract%20by%20BURCU%20DIRAOR%20Moscow.doc [Žiūrėta 201111-06].
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diasporos padėtį, veiklas, bendruomeninio, organizacinio, religinio gyvenimo formas didžiausią skaičių
turinčiose Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos valstybėse.
Realizuojant iškeltus uždavinius, sisteminant šaltiniuose bei istoriografijoje esančius duomenis,
darbe bus taikomas aprašomasis – analitinis metodas.
Istoriografijos apžvalga. Turkų diasporos istorija XX a. yra nedaug tyrinėta, vyrauja literatūra
anglų ir turkų k. Sunkumų išskirti pagrindinę literatūrą sukelia ir tai, kad įprastai autoriai savo objektu
pasirenka turkų diasporos vienoje valstybėje atvejį. Pagrindinius turkų migracijos etapus į JAV, religinio,
organizacinio gyvenimo formas JAV ir Kanadoje analizavo Şebnem Köşer Akçapar3. Šiek tiek duomenų,
tarp jų ir statistinių, apie bendrą diasporos padėtį Amerikoje pateikė Birol Akgün4. Tuo tarpu apie turkus
Kanadoje gana informatyviai rašoma 1999 metų „Kanados gyventojų enciklopedijoje“5. Ten pateikiama
teorinės medžiagos apie jų imigraciją, įsikūrimą, bendruomeninį, religinį gyvenimą, ryšius ir kt. dalykus.
Tyrimų apie turkus Vakarų Europos valstybėse egzistuoja daugiau. Vieni autoriai, pavyzdžiui,
Ibrahim Sirkeci6, išskiria imigracijos etapus ir kryptis, diasporos tipus Europoje. Autorius taip pat pateikia
statistinės informacijos apie jų skaičių Europos valstybėse, šiek tiek duomenų apie turkų darbininkų
diasporą JAV. Apibendrintą medžiagą, susijusią su turkų diaspora Europoje galima rasti ir Ahmet
İçduygu straipsnyje7. Tuo tarpu būtent apie turkus Vokietijoje rašo Faruk Sen8 ir Jeffry H. Cogen9.
Prancūzijos atveju egzistuoja daugiausia tyrimų ir straipsnių. Kiekvienas iš jų apima skirtingus aspektus –
nuo imigrantų atvykimo ir įsikūrimo, iki diasporos bendruomeninio, religinio, organizacinio gyvenimo,
valstybės politikos, asmenų integracijos ir pan. Turkų diasporos Nyderlanduose atvejį plačiai analizavo
Anita Böcker10. Autorė išskyrė turkų migracijos etapus į šią šalį, kartu pateikdama apsistojusių /
įsikūrusių asmenų veiklas, išryškino bendruomeninio gyvenimo, kultūrinės tapatybės išlaikymo, svarbą.
Nors egzistuoja ir daugiau autorių, kurie pateikia duomenų apie turkų skaičių, įsikūrimą, integraciją,
bendruomeninį gyvenimą ir kitus aspektus, tačiau dėl ribotos šio darbo apimties, buvo galimybė išskirti
tik tuos autorius, kuriais šiame darbe remtasi daugiausia.
3

Şebnem Köşer Akçapar, Turkish Associations in the United States: Towards Building a Transnational Identity, Turkish
Immigrants in Western Europe and North America: Immigration and Political Mobilization, red. Şebnem Köşer Akçapar,
JAV, Kanada, 2012.
4
Birol Akgün, “The Turkish Diaspora in the United States and Its Role in Promoting Turkish-American Relations”, Turkish
Yearbook of International Relations, 31(2), 2000.
5
Virginia H. Aksan, Turks, Encyclopedia of Canada's Peoples, sud. Paul R. Magocsi, Toronto, 1999.
6
Ibrahim Sirkeci, Turkish Diaspora, Immigration and Asylum: from 1900 to the Present, 2 tomas, red. M. J. Gibney ir R.
Hansen, Kalifornija, Koloradas, Oksfordas, 2005.
7
Ahmet İçduygu, Europe, Turkey, and International Migration: An Uneasy Negotiation, Italija, 2011, nuoroda internete
http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/MWG/201011/01-26-Icduygu.pdf [Žiūrėta 2013-10-31].
8
Faruk Sen, Turkish diaspora in Germany, Duisburg-Essen, 2004.
9
Jeffry H. Cogen ir kiti, Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economicdevelopment and
conflict, Migration Letters, Vol. 9, No 1, 2012.
10
Anita Böcker, Paving the Way to A Better Future: Turks in the Netherlands, Immigrant Integration: The Dutch Case, red.
Hans Vermeulen, Rinus Penninx, Amsterdam, 2000.
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1. TRUMPA TURKŲ MIGRACIJOS ISTORIJOS XX A. APŽVALGA
Dar naujo respublikinio laikotarpio pradžioje didelė turkų populiacija gyveno už Turkijos ribų11.
Paskelbus šalies nepriklausomybę 1923 metais, vis dar vyko vidiniai judėjimai iš kaimų į didesnius,
labiau industrializuotus miestus, buvo keičiamasi gyventojais su Graikija, be to, į Turkijos Respubliką
sugrįžo daugelis tautiečių iš kitų anskčiau Osmanų imperijai priklausiusių žemių. Tai lėmė, kad laikui
bėgant atsirado gyventojų perteklius ir didelė konkurencija dėl darbo vietos. Prie stūmos veiksnių
prisidėjo ir politinis nestabilumas, nesutarimai tarp partijų, visuotiniai gyventojų streikai, kurie irgi
vargino Turkiją visą XX a. laikotarpį12. Ekonominis nuosmūkis, infliacijos, padidėję mokesčiai skatino
žmones ieškotis ekonomiškai geresnių gyvenimo sąlygų kitur13. Be to, turkų emigraciją paskatino
Pirmasis penkerių metų Turkijos vystymosi planas (1961-1966). Buvo manoma, kad pertekliaus
išvykimas, nekvalifikuotos darbo jėgos išsiuntimas į Europą, padės sumažinti nedarbingumo lygmenį14.
Tuo tarpu Europos ekonomikai tuo metu trūko darbo jėgos. Šios priežastys lėmė, kad nuo XX a. 7-ojo
dešimtmečio prasidėjo turkų darbo migracija į Europą, Ameriką ir kitur15. Buvo pasirašytos dvišalės
įdarbinimo sutartys su Europos valstybėmis – Vokietija, Austrija, Nyderlandais, Belgija, Prancūzija ir
Švedija. Tai lėmė, kad XX a. II pusėje jie tapo didžiausia musulmonų imigrantų grupe Vakarų Europoje16.
Žinoma, ankstesniaisiais metais turkai taip pat emigravo, tačiau iki 1960 jų emigracija
dažniausiai buvo individuali, sąlygota įvairių priežasčių. Tuo tarpu nuo 7-ojo dešimtmečio, Turkijai tapus
viena pagrindinių dalyvių tarptautinės darbo migracijos arenoje, prasidėjo masinė jų emigracija ne tik į
Europą, bet ir Ameriką, kuri pasiekė viršūnę 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Kaip tik tuo metu Europoje
prasidėjo ekonominė krizė, atsirado naujų darbuotojų ėmimo ribojimai. Tai lėmė, kad 8-ajame
dešimtmetyje naujomis darbo migracijos kryptimis buvo pasirinktos arabų valstybės ir Australija17.
Sovietų Sąjungos žlugimas taip pat pritraukė nemažai turkų investuotojų ir darbininkų į naujai
besikuriančias valstybes18. 1980 m. atsirado dar viena migracijos kryptis – Libija, bet 10-ojo deš. pr. buvo
reemigruojama, nes tarp šalių sumažėjo bendradarbiavimas19. Per visą XX a. (su tam tikrais mažėjimais /
didėjimais), toliau tęsėsi migracija į Europos valstybes (nuo 8 deš. per šeimų susijungimą, prieglobsčio

11

Ibrahim Sirkeci, Ahmet İçduygu, 75 Years of Turkish Diaspora: A Republican Family on the Move, Didžioji Britanija, 2001,
p. 1. Nuoroda internete: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=sirkeci [Žiūrėta 2013-10-30].
12
Ahmet İçduygu, min. veik., p. 7; Bernard Lewis, The emergency of Modern Turkey, 3rd edition, D. Britanija, 2002. P. 473.
13
Ten pat, p. 473; Ahmet İçduygu, min. veik., p. 7.
14
R. Cohen, The Cambridge Survey of World Migration, Cambridge, 1995, p. 279.
15
Ten pat, p. 6; Ibrahim Sirkeci, Ahmet İçduygu, min. veik., p. 2.
16
Ibrahim Sirkeci, min. veik., p. 607.
17
Ibrahim Sirkeci, Ahmet İçduygu, min. veik., p. 7.
18
Ten pat.
19
Ten pat.
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prašytojai, pabėgėliai). Visi šie faktai rodo, kad XX a. II-ojoje pusėje turkų darbininkai pasklido ne tik po
Europą ar Ameriką, bet ir po Arabų šalis, Australiją bei kitas valstybes.
Kalbant apie XX a. turkų migrantus, išskiriami 4 pagrindiniai jų tipai20. Pirmasis apima
individualią migraciją. Ji prasidėjo Osmanų imperijos gyvavimo pabaigoje, dėl įvairių asmeninių
priežasčių, buvo nedidelė, bet gana pastovi kelis dešimtmečius. Šio periodo metu daugiausia emigrantų
vyko į JAV. Skaičiuojama, kad apie 80% asmenų emigravusių šiuo laikotarpiu, buvo krikščionys, tačiau
turkų musulmonų skaičius siekė 150,000. Po Antrojo pasaulinio karo nemažai turkų profesionalų –
daktarų, inžinierių, kitų kvalifikuotų darbininkų, emigravo į JAV. Visgi, reikia paminėti, kad jų skaičius
neviršija 20,000. Kitas tipas – priverstiniai migrantai. Jie šiam darbui neturi didelės reikšmės, kadangi
apėmė daugiausia ne musulmonų mažumų emigraciją iš Turkijos. Tuo tarpu trečiasis – darbo migrantų
tipas – vienas svarbiausių rašomam darbui. Kaip buvo minėta ansksčiau, masinė darbo migracija
prasidėjo XX a. 7-ajame dešimtmetyje. Su Europos valstybėmis buvo pasirašomas darbo sutartys, bet nė
viena iš jų netapo svarbesne imigracijos kryptimi už Vokietiją. 1972 metais prasidėjęs nuosmūkis, naftos
krizė lėmė, kad Vakarų imigracijos šalys, tame tarpe ir Vokietija, numatė naujus apribojimus ekonominių
migrantų atvykimui (vizų politika ir kt.), kas sudarė sąlygas ieškoti naujų migracijos krypčių į kitas
pasaulio valstybes. Nepaisant visų ribojimų, turkų imigracija į Europą nesumažėjo iki 8-ojo dešimtmečio.
1979 metais ten buvo 1,660,000 imigrantų, kai dar 1970 – 900,000.
Šiuo metu taip pat prasidėjo nedidelė migracijos banga į Australiją ir arabų valstybes.
Skaičiuojama, kad dar prieš 1980 metus į arabų šalis atvyko apie 77,000 turkų darbininkų. Ši migracija
augo iki 1991 metų Persijos įlankos karo, po to jos mastai sumažėjo. Manoma, kad 1981-1992 į arabų
šalis atvyko daugiau nei pusė milijono turkų darbininkų. Darbininkų migracijos kryptys į JAV bei Kanadą
taip pat reikšmingos šiam periodui, tačiau lyginant su Europa, mastai į abi šalis buvo mažesni.
Ketvirtasis tipas – nereguliarūs migrantai. Ši banga apima didelį skaičių prieglobsčio prašytojų
ir nelegalią migraciją, kuri prasidėjo 1980 metais, kaip militarinės intervencijos Turkijoje rezultatas21.
Skaičiuojama, kad nuo 1980 iki 2010 metų, beveik 1 milijonas turkų prašė prieglobsčio įvairiose šalyse22.
Tarp prieglobsčio prašytojų buvo nemaža dalis nelegalių migrantų. Manoma, kad apie 10% turkų
imigrantų tikslo šalyje buvo nelegalai.
Trumpai apžvelgus turkų migracijos istoriją XX a., toliau svarbu aptarti, kokia jų diasporos
padėtis, veiklos, religinis ir bendruomeninis gyvenimas vyravo didžiausią jų skaičių turinčiose Vakarų
Europos ir Šiaurės Amerikos valstybėse.

20

Ibrahim Sirkeci, min. veik., p. 607-610.
Ten pat, p. 610; Ahmet İçduygu, min, veik., p. 7; Jeffry H. Cogen ir kiti, min. veik., p. 36; R. Cohen, min. veik., p. 281.
22
Ahmet İçduygu, min. veik., p. 7.
21
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2. TURKŲ DIASPORA ŠIAURĖS AMERIKOJE
2.1 JAV atvejis
Turkų imigraciją į Jungtines Amerikos Valstijas galima suskirstyti į keletą etapų: 1) Ankstyvąjį
– 1820-1950 metais; 2) „Protų nutekėjimą“ – 1950-1980 metais; 3) Skirtingų grupių migraciją nuo 1980
metų: specialistų, kvalifikuotų ir nekvalifikuotų darbininkai, pabėgėlių23. Trumpai apibūdinant kiekvieną
iš periodų, reikia pasakyti, kad turkų imigracija į JAV buvo mažesnio masto negu į Vakarų Europos
valstybes. Pastebima, kad tarp 1820-1860 metų į JAV atvyko tik keletas turkų. Imigravę iki 1900 metų
įprastai apsistodavo Niujorke, Čikagoje, Detroite, Filadelfijoje, San Franciske24. Manoma, kad tik apie
10% žmonių, kurie šiuo periodu emigravo iš Osmanų imperijos (nuo 1923 metų Turkijos) į JAV, buvo
turkai musulmonai. Mažus imigrantų skaičius sąlygojo ir tas faktas, kad emigracija iš Osmanų imperijos
buvo neleistina25.
Vieni pirmųjų turkų migrantų buvo iš pietryčių Anatolijos. Dauguma jų turėjo sunkumų
prisitaikant prie Amerikos visuomenės, nes maždaug pusė jų buvo neraštingi ir nemokėjo anglų kalbos.
Savo šalyse dauguma jų vertėse žemės ūkiu, buvo fermeriai, avių augintojai – smulkūs ūkininkai, nematę
didelių miestų. Jie atvyko iš tokių kaimelių kaip Harputas, Hesimas, Samsunas, Trabzonas, Antepė,
Siverekas26. Jie manė esą laikinais gyventojais JAV, todėl nesiekė integruotis į visuomenę. Daugumą jų
buvo vyrai ir pagrindinis jų tikslas – taupyti pinigus, siųsti juos į namus ir galiausiai patiems sugrįžti į
kilmės šalį. Taigi, šie asmenys išsaugojo savo kalbinį, religinį identitetą. Kaip minėta ansksčiau, pirmieji
imigrantai (kaip ir vėlesni) apsistojo labiausiai urbanizuotose, industrializuotose Amerikos srityse, kur
dirbo prastus, mažai apmokamus darbus odos gamybos fabrikuose, geležies ir plieno sektoriuose,
elektros, geležinkelių, automobilių pramonėje, daugiausia Niujorke, Detroite, Čikagoje. Įprastai jie
apsistodavo pigiuose nuomojamuose kambariuose.
1917 metais raštingumu paremtas imigracijos apribojimo aktas ir Pirmasis pasaulinis karas,
sumažino turkų atvykimą į JAV. Be to, svarbu paminėti, kad turkų ir kitų tautybių žmonių imigracija į
JAV labai apribota 3 deš. viduryje. Nuo 1925 iki 1965 kvota leido į šalį tik 100 migrantų iš Turkijos per
metus. Tai lėmė, kad 1931-1940 metais iš Turkijos į JAV imigravo tik 1065 turkų tautybės asmenys27.
Galima pridurti, kad po 1923 metų, kada įkurta Turkijos Respublika, dauguma turkų skatinami naujosios

23

Şebnem Köşer Akçapar, min. veik., p. 30.
Ten pat, p. 31.
25
Ten pat.
26
Ten pat, p. 32.
27
Ten pat, p. 32-33; Birol Akgün, min. veik., p. 99, 103.
24
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Respublikos reemigravo į savo valstybę. Turkijos valdžia prisidėjo prie jų grįžimo namo – buvo siunčiami
laivai, siekiant juos parsigabenti. Maža dalis, kuri liko, asimiliavosi prie Amerikos visuomenės.
Šiuo periodu nepavyko įkurti stabilių ir ilgalaikių turkų asociacijų: 1909-1914 metais veikė
„Gyvenamųjų vietų musulmonams suteikimo asociacijos“. Visgi tie, kurie liko JAV po Pirmojo
pasaulinio karo, tapo labiau organizuoti, todėl šiuo periodu buvo įkurtos maždaug 25 turkų asociacijos
Čikagoje, Detroite, Niujorke, Massachusettse. Taip pat buvo pradėti leisti informaciniai leidiniai:
„Hemşehrı“ (lietuvių k. – „Kraštiečiai“), „Sedai-Vatan“ („Tėvynė“), „Birlik“ („Vienybė“). Galima išskirti
ir 2 pagrindines asociacijas šiuo laikotarpiu: „Turkų pagalbos bendruomenė“, įsikūrusi Niujorke, antroji –
„Raudonojo pusmėnulio“ (nuo 1922 metų). Jų tikslas – lėšų kaupimas, materialinė ir kitokia pagalba
turkų kilmės asmenims, ypač našlaičiams, tiek Amerikoje, tiek Turkijoje. 1933 metais įkurta „Kultūrinė
Niujorko ir turkų našlaičių sąjungos asociacija“. Jos tikslas – materialiai remti Turkijoje gyvenančius
našlaičius, kurie prarado savo tėvus Turkijos nepriklausomybės karų metais (1919-1923)28.
Antruoju migracijos periodu daugėjo specialistų ir profesionalų, atvykstančių į JAV („protų
nutekėjimas“). Skaičiuojama, kad per 7-ąjį dešimtmetį į šalį atvyko apie 2000 turkų kilmės inžinierių,
1500 fizikų. Po 1965, kai Amerikos imigracijos politika tapo liberalesnė, turkų imigrantų skaičius
ženkliai padidėjo, siekė 2000-3000 per metus29. Pastebima, kad tie, kurie atvyko nuo 7-ojo dešimtmečio –
buvo smulkūs arba vidutiniai verslininkai, fizikai, inžinieriai, mokslininkai, studentai. Nuo 6-ojo
dešimtmečio pastebima ne tik vyrų, bet ir moterų imigracija. 6-7 dešimtmečiais daugiausia imigravo
jauni, turintys specialybę ir gerus anglų kalbos įgūdžius asmenys, baigę mediciną, inžineriją ar kitokią
profesiją. Visgi, kartu su kvalifikuotais darbo migrantais, atvyko nemaža dalis pusiau kvalifikuotų
darbininkų, tokių kaip siuvėjai, kurie atvyko į JAV su savo šeimomis maždaug 7-ojo dešimtmečio
pabaigoje-8-ojo pradžioje. Šiuo etapu pastebimi maži reemigracijos mastai, o tie, kurie grįždavo į savo
valstybę, dažnai dėl didelio nedarbo, ekonominių ir politinių problemų, vėl sugrįždavo atgal į JAV. 8-ojo
dešimtmečio pabaigoje JAV buvo apie 100,000 turkų30. Į skaičių pateko ir natūralizavęsi asmenys,
nuolatiniai gyventojai, nelegalai svetimšaliai, kai kurie antrosios ir trečiosios kartos asmenys. 1970 metų
gyventojų surašymas užfiksavo 54,534 JAV gimusius kūdikius iš mišrių turkų šeimų. Dauguma šio
periodo migrantų apsistojo Detroite, Niujorke, Čikagoje, Los Andžele, Filadelfijoje, San Franciske,
Marylande, Virdžinijoje, Konektikute31.
Nuo 1950 metų pabaigos turkų asociacijos kartą per menesį leido savo periodinius leidinius
anglų ir turkų kalbomis: „Anavatan“ („Tėvynė“), „Yankı“ („Aidas“), „Türk evı“ („Turkiški namai“),
„Türk dünyası“ („Turkų bendruomenė“) ir kitus. Nuo 1956 metų įkurta „Turkų amerikiečių asociacijų
28

Ten pat, p. 105-106; Şebnem Köşer Akçapar, min. veik., p. 37.
Ten pat, p. 33; Ibrahim Sirkeci, min. veik., p. 609.
30
Şebnem Köşer Akçapar, min. veik., p. 34.
31
Ten pat, p. 35.
29
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federacija“, kurios tikslas vienyti ir paremti bendruomenę. Taip pat nuo 1979 metų veikia „Turkųamerikiečių organizacija“. Tai politiškai orientuotų turkų-amerikiečių organizacija nacionaliniame
lygmenyje. Apskritai 8-ojo dešimtmečio pabaigoje JAV buvo apie 100 turkų klubų ir organizacijų,
įskaitant ir studentų sąjungas, tačiau jos nebuvo itin aktyvios ir gerai organizuotos32.
Paskutinysis, dabartinis imigracijos periodas apima skirtingų grupių turkų kilmės asmenų
migraciją: specialistus, studentus, pusiau kvalifikuotus ir nekvalifikuotus darbininkus. Be to, svarbu
akcentuoti, kad per šį laikotarpį padaugėjo nelegaliai atvykstančių ir nedokumentuotų asmenų. Galima
pažymėti, kad nuo 1981 metų atsirado galimybė įgyti dvigubą pilietybę (1981 metų Turkijos konstitucijos
pataisa), taigi nemažai turkų, kurie atvyko į Jungtines Valstijas dirbti ar studijuoti trumpam periodui,
įsikūrė ir tapo Amerikos piliečiais. Reiktų atkreipti dėmesį į tai, jog ši imigrantų banga pradėjo labiau
rūpintis religiniu identitetu: kurti religines organizacijas, islamo išpažinėjų kultūrinius centrus, daugiau
rūpintis mečečių statymu. Didesnį susirūpinimą religiniu ir kultūriniu gyvenimu įtakojo Turkijos valdžios
sprendimas (1981 metų Konstitucijos 62 punktas) rūpintis piliečiais, kurie dirba užsienyje, jų vienybe,
vaikų lavinimu, kultūrine, religine veikla33.
2000 metais turkų populiacija JAV siekė maždaug 200,000 žmonių. Skaičiuojama, kad nuo
1820-2004 metų į JAV atvyko 465,771 turkų migrantų34.

2.2 Kanados atvejis
Kaip ir JAV, galima išskirti 3 pagrindinius turkų imigracijos į Kanadą etapus: 1) 1945-1960 –
specialistų ir studentų migracija („Protų nutekėjimas“). 2) 1960-1980 – kvalifikuotų darbininkų
migracijos etapas. Nuo 1980 m. – visų grupių migracija: specialistų, pusiau kvalifikuotų ir nekvalifikuotų
darbininkų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų.
Reikia pažymėti, kad dideli imigracijos į Kanadą mastai pastebimi tik nuo 1960 metų35. Iki to
laiko Kanados valdžia turkus priskyrė „azijiečių“ kategorijai, kuri buvo nepageidaujama, todėl imigracija
buvo nežymi. Pavyzdžiui, 1900-1925 Kanadoje buvo tik 400 turkų. Nors vėliau skaičiuojama, kad prieš
Pirmąjį pasaulinį karą šalyje buvo 500-1000 turkų, tačiau į šį skaičių galėjo patekti ir kitų grupių asmenys
iš Osmanų imperijos. Taigi šioje vietoje galime pastebėti turkų grupių etniškumo problemą.
Tik nuo 1960 metų imigracijos mastai didėjo, nes pati Turkijos valdžia rėmė asmenis, norinčius
išvykti dirbti ar studijuoti į užsienį. 7-ajame dešimtmetyje į Kanadą iš Turkijos (ir Vokietijos) pradėjo
atvykti daugiau kvalifikuoti turkų darbininkai. Daugiausia jie įsikūrė Montrealyje ir Toronte, nedidelės
32

Ten pat, p. 37-38.
Turkijos Respublikos konstitucija, 62 straipsnis, 1982, http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm [Žiūrėta 2013-11-08].
34
Şebnem Köşer Akçapar, min. veik., p. 35.
35
Virginia H. Aksan, min veik., p. 1275-1276
33
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bendruomenės pastebimos Kalgaryje, Edmontone, Londone, Ottawoje, Vancouveryje 36. Po 1980 metų,
kaip ir į JAV, į Kanadą imigravo skirtingų kategorijų žmonės, nemaža dalis iš jų buvo pabėgėliai ar
prieglobsčio prašytojai. Skaičiuojama, kad 1986 metais iš Turkijos atvyko 2000 ekonominių pabėgėlių,
tačiau daugelis jų buvo priversti grįžti į kilmės šalį37. Galima atkreipti dėmesį, kad 1991 metų surašyme
virš 12,000 žmonių tapatino save su turkų etnine kilme, 8,525 iš jų – sakė, kad jie visiškai turkų kilmės,
kiti 3,525 – kad jie dalinai turkai38.
Kalbant apie migrantų siekį išlaikyti savo kultūrinę tapatybę, reikia pabrėžti, kad turkai išlaikė
stiprius ryšius su savo kilmės šalimi, kas padėjo jiems neprarasti savojo identiteto bruožų. Turkiškos
kultūros plitimas pastebimas per organizacijas, muziką, tautinius šokius, turkišką virtuvę, taip pat
švenčiamos šventės, leidžiami laikraščiai. Ko gero, anksčiausia turkų bendruomenės organizacija
Kanadoje buvo įkurta Toronte 1964 metais ir vadinosi „Kanados Turkų Draugystė asociacija“39. Ją įkūrė
turkai, atvykę į Kanadą iš Vokietijos. Jų organizacijos būstinė veikė kaip naujai atvykusių imigrantų
centras, o iki 1980 metų – ir kaip bendruomenės namai.
Svarbu pridurti, kad didėjant bendruomenei, daugėjo ir organizacijų. Nuo 1970 metų pabaigos
atsirado daugiau turkų organizacijų, pavyzdžiui, „Londono turkų kanadiečių asociacija“, „Kanados turkų
kultūros asociacija Hamiltone“ ir kitos. Įvairias asociacijas visoje Kanadoje atstovauja skėtinė
organizacija – „Kanados turkų asociacijų federacija“, įkurta Toronte 9-ojo dešimtmečio viduryje. Verta
pridurti, kad organizacijos leidžia įvairius leidinius trimis kalbomis – turkų, anglų ir prancūzų: nuo 8-ojo
dešimtmečio vidurio „Sesimiz“ („Mūsų balsas“), nuo 1991 metų – „Bu Magazin“ („Žurnalas“), nuo 1994
– „Bizim Anadolu“ („Mūsų Anatolija“) ir kitus40. 1976 metais Toronte įkurta „Kanados turkų kultūros ir
folkloro draugija“. Jos tikslas – skatinti žinias ir supratimą apie Turkiją per jos kultūrą. Grupė organizuoja
liaudies šokių pamokas, parodas ir vaidinimus. Taip pat leidžia savo informacinius leidinius. Be abejo,
šalyje egzistuoja ir kitų turkų kultūrinių draugijų, tačiau dėl ribotos darbo apimties, jos aptartos nebus.
Dar vienas reikšmingas aspektas, atskleidžiantis siekį išlaikyti savo kultūrinę tapatybę – religinės
praktikos. Kaip ir JAV, nuo 9-ojo dešimtmečio Kanadoje pagyvėjo religinė veikla. Buvo statomos
mečetės, aktyviai kviečiama dalyvauti religinėse praktikose, švenčiamos tikybinės šventės. To pasekoje
įkurtos religinės ir islamo kultūrinį paveldą saugančios organizacijos41. Trumpai galima užsiminti, kad
mečetėse dvasininkai mokydavo vaikus turkų kalbos ir istorijos, kas rodo, kad buvo stengiamasi išsaugoti
kultūrinį identitetą.

36

Ten pat, p. 1277
Ten pat, p. 1278.
38
Ten pat, p. 1277.
39
Ten pat, p. 1278.
40
Ten pat, p. 1279.
41
Ten pat, p. 1279-1280.
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3. TURKŲ DIASPORA VAKARŲ EUROPOJE
Profesorius Robin Cohen išskiria 6 turkų migracijos į Europą XX a. etapus42. Pirmasis – XX a.
vid.-1961 metais – pavienių, indivualių, kvalifikaciją turinčių vyrų įdarbinimas per tarpininkus, bet per šį
periodą iš Turkijos išvyko tik apie 2700 žmonių. Antrasis etapas pasižymi masiniu nekvalifikuotų
darbininkų išvykimu. Buvo tikimasi, kad jie išvyks kontrakte numatytam laiko tarpui, o vėliau grįš įgiję
naujų įgūdžių ir prisidės prie šalies industrializacijos. Etapo pabaigoje į Europos valstybes, su kuriomis
buvo pasirašytos darbo sutartys, buvo išvykę apie 600,000 turkų. Trečiojo etapo metu suprasta, kad
laikina darbo jėga tampa nuolatine. Nuo 1973 metų, per naftos krizę, visos darbo sutartys buvo
nutrauktos, todėl prasidėjo nelegalių darbuotojų antplūdis. Ketvirtasis migracijos etapas susijęs su šeimų
susijungimu. Jį paskatino Vakarų Vokietijos politika, kuri numatė atlygio skirtumus gyvenantiems šalyje
su vaikais ir be jų. Pastebima, kad šiuo periodu susirūpinta darbininkų integracija.
Penktąjį etapą žymi įvairių organizacijų, asociacijų kūrimas, vizų įvedimas ir prieglobsčio
prašytojų daugėjimas. Taip pat priimančiose valstybėse didėjo baimė dėl visuomenės nedarbo, atsirado
anti-turkistų judėjimų, padaugėjo diskriminuojančių, rasistinių išpuolių prieš kitataučius. Šeštoji,
dabartinė fazė – daugelio darbininkų sprendimai įsikurti Europoje ir įgijus turto steigti savo verslą. Taip
pat galima pastebėti, kad šio etapo metu vis didėja turkų studentų skaičius Vakarų Europos
universitetuose. Visgi, toliau egzistuoja baimė, kad kitataučiai užims darbo vietas ir nesugebės integruotis
į krikščioniškąją kultūrą.
Kalbant apie turkų diasporą, galima pastebėti tam tikrus visai Vakarų Europai būdingus bruožus.
Pirmiausia, reikia akcentuoti, kad didelio masto turkų imigracija į šį regioną pastebima nuo XX a. 7-ojo
dešimtmečio. Pagrindinės priimančiosios šalys – Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Belgija ir Austrija43.
Dideli turkų imigrantų skaičiai lėmė, kad jie tapo didžiausia musulmonų imigrantų grupe Vakarų
Europoje. Skaičiuojama, kad iki XX a. pabaigos jų kiekis Vakarų Europoje pasiekė ~3,5 milijono44.
Daugiausia jie buvo darbininkų diaspora, kuri palaikė ryšius su kilmės šalimi, siuntė finansus šeimoms ir
tikėjosi sugrįžti namo. Per tą laikotarpį, kol dirbo ir gyveno svetimose valstybėse, turkai stengėsi išlaikyti
savo kultūrinį, kalbinį, religinį identitetą. Be to, jungėsi, steigė pasaulietines ir religines organizacijas.
Taigi, šio skyriaus eigoje bus plačiau aprašyta turkų diasporos istorija XX a., gausiausią jų
skaičių turinčiose Vakarų Europos valstybėse.

42

R. Cohen, min. veik., p. 279.
Ten pat; Ibrahim Sirkeci, min. veik., p. 609; Ahmet İçduygu, min. veik., p. 6
44
Michel Bruneau, min. veik., p. 39.
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3.1 Vokietijos atvejis
1961 metais naujoji Turkijos konstitucija suteikė piliečiams galimybę legaliai išvykti į užsienį.
Tais pačiais metais buvo pasirašyta dvišalė darbo sutartis tarp Vakarų Vokietijos ir Turkijos. Tai lėmė
didelius ekonominių imigrantų mastus. Skaičiuojama, kad nuo sutarties pasirašymo iki 8-ojo dešimtmečio
pradžios, Vokietijos kompanijos įdarbino apie 1 milijoną laikinų turkų darbininkų45.
Dažniausiai tai buvo jauni, mažai išsilavinę arba visai neišsilavinę, dauguma vedę vyrai. Pirmąjį
dešimtmetį – iš kaimiškų Anatolijos sričių, Pietų ir Rytų Turkijos46. Galima užsiminti, kad iš pradžių šie
asmenys manė esą tik laikini migrantai, gyveno prastuose bendrabučiuose ir siųsdavo pajamas į gimtinę.
Visgi, darbo kontraktui pasibaigus dažnai suprasdavo, kad neuždirbdavo pakankamai. Be to, kartais
grįžimą į kilmės valstybę atgrasindavo ten vykstantys neramumai ir ekonomikos recesija. Taip jie iš
laikinų migrantų tapdavo Almanci, kas reiškė, kad jų įsikūrimas Vokietijoje iš laikino tapo nuolatiniu47.
Pastebima, kad iki 9-ojo dešimtmečio reemigruodavo nedideli skaičiai turkų, o 8-ajame dešimtmetyje dėl
anksčiau minėtos politikos asmenims, turintiems šalyje vaikų mokėti didesnį atlyginimą, prasidėjo šeimų
susijungimo procesai48.
Kalbant apie imigrantų integraciją, pastebima, kad Vokietija tuo nesirūpino iki 9-ojo
dešimtmečio, nes traktavo šiuos asmenis kaip laikinus darbuotojus. Dar 1983 metais, tuometinis
Vokietijos kancleris Helmut Kohl paskelbė „Savanoriško sugrįžimo skatinimo aktą“ (Voluntary
Repatriation Encouragement Act), kuris siūlė migrantams finansinį apmokėjimą už grįžimą namo 49. Jis
priimtas todėl, kad buvo manoma, jog turkai niekada negalės integruotis į Vakarų Europos krikščioniškąją
visuomenę. Skaičiuojama, kad iki 1984 metų vidurio maždaug 250,000 užsieniečių, daugiausia iš jų
turkai, paliko Federalinę Respubliką. Kita vertus, reikia užsiminti, kad dar 1980 metais, po karinės
intervencijos Turkijoje, Europą užplūdo nemaži pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų srautai, prasidėjo
grandininė migracija 50. Nėra pateiktų tikslių statistinių duomenų apie šiuos asmenis Vokietijoje, tačiau
vien dėl to, kad tuo metu ten buvo daugiausia turkų imigrantų, ko gero, galima daryti prielaidą, kad ir šių
grupių asmenys savo kryptimi įprastai pasirinkdavo Vokietiją.
Nei šalies valdžia, nei visuomenė nepripažino, kad Vokietija tapo imigracijos šalimi, todėl
nevykdė efektyvios integracijos politikos iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos. Tik vėliau – nuo XX a.
45

Michael Fullilove, Diasporas and the International System, Australija, 2008, p. 50; Faruk Sen, Turkish diaspora in
Germany, Duisburg-Essen, 2004, nuoroda internete: http://www3.giz.de/E+Z/content/archive-eng/10-2004/foc_art5.html
[Žiūrėta 2013-11-04]; Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Reform,
revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808-1975, vol. 2, D. Britanija, 2002, p. 427.
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Ten pat; Andrew Mango, The Turks Today, Didžioji Britanija, 2004, p. 149; Faruk Sen, ten pat.
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Michael Fullilove, min. veik., p. 51.
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Jeffry H. Cogen ir kiti, min. veik., p. 35.
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Faruk Sen, min. veik.
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Jeffry H. Cogen ir kiti, min. veik., p. 36, 42.
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pabaigos įvestas privalomas vokiečių kalbos mokymas. Be to, XX a. pabaigoje-XXI a. pradžioje, viena
integracijos priemonių buvo pilietybės kaita iš Jus sanguinis į Jus soli principą51. Tai suteikė turkams
didesnę galimybę įgyti Vokietijos pilietybę ir greičiau integruotis į šalies visuomenę.
Kalbant apie reemigraciją, galima pastebėti, kad tie, kurie grįždavo į Turkiją laikinai aplankyti
savo šeimos narių ar visam laikotarpiui, parsiveždavo naujų idėjų. Tai lėmė, kad Juodosios jūros
Anatolijos regione buvo pradėti statyti vokiško stiliaus namai52. Be to, pastebima, kad kai kurie turkai
Vokietijoje įkūrė savo verslus. Buvo nustatyta, kad iki 1983 metų šalyje buvo 322 jų verslo įmonės,
kurias sudarė 345,000 turkų akcininkų, dalis iš jų gyveno Vokietijoje, kiti – Turkijoje53.
Siekiant per daug neišsiplėsti, toliau svarbu akcentuoti, kad turkų diaspora Vokietijoje XX a.
sudarė apie pusę visoje Europoje esančios jų diasporos. Be to, išlaikė savo identitetą per kalbą, kultūrą,
religiją. Vokietijoje buvo kuriamos pasaulietinės ir religinės jų organizacijos. „Religinių Reikalų Taryba“
Turkijoje – tai valdžios institucija, kuri rūpinosi religiniais reikalais, mečečių statymu ir imamų skyrimu
iki 1983 metų, kol jos funkcijas perėmė „Religinių Reikalų turkų islamo sąjunga“ Vokietijoje54. Laikui
bėgant Vokietijoje kūrėsi turkų migrantų asociacijos. Viena pagrindinių – „Turkų bendruomenė
Vokietijoje“. Jos tikslas – apsaugoti turkų migrantų teises visuomeninėse, politinėse, ekonominėse,
kultūrinėse sferose. Tuo tarpu pagrindinė diasporos organizacija šalyje – nuo 1988 metų įsteigta „Turkųvokiečių sveikatos aukojimo“. Jos siekis susijęs su pagrindinių problemų (su kuriomis susiduria turkai)
sprendimu, siekiama aprūpinti juos medicinos priemonėmis, palengvinti priėjimo prie gydymo įstaigų
sąlygas. Egzistuoja ir kitų turkų organizacijų ir asociacijų, tačiau dėl ribotos darbo apimties, šiame darbe
jos aptartos nebus.
Kalbos vaidmuo ir bendruomeninis gyvenimas – taip pat labai svarbūs identiteto išlaikymo
aspektai. Galima pažymėti, kad turkai palaikė tik minimalius ryšius su vokiečiais (darbiniai ryšiai, itin
retai – mišrios santuokos). Dažniausiai jie įsikurdavo šalia kitų savo etninės bendruomenės narių, kas
lėmė vadinamųjų „getų“ susiformavimą šalyje 55. Pagrindinės vietos Vakarų Vokietijoje, kuriose
dažniausiai įsikurdavo šie asmenys – Cologne (Köln), Düsseldorfe, Duisburge, Mainz, Frankfurte. Be to,
reikia pridurti, kad amžiaus pabaigoje šalyje įkurtos pradinės turkų mokyklos, kuriose buvo mokoma
krašto istorijos ir kalbos. Tuo tarpu, kol dar nebuvo tokių mokyklų, vaikai šių dalykų buvo mokomi
namuose ir mokyklėlėse prie mečečių.
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Michael Fullilove, min. veik., p. 51.
Ten pat, p. 50.
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3.2 Prancūzijos atvejis
Moderni turkų migracija į šią šalį prasidėjo 1965 metais, kai tų metų gegužės mėnesį buvo
pasirašytas dvišalis darbo naujokų ėmimo susitarimas. Visgi, praktiškai Prancūzija darbininkus iš
Turkijos pradėjo rekrūtuoti nuo 8-ojo dešimtmečio, kol 1974 metų liepą rekrūtacija buvo sustabdyta.
Dauguma migrantų atvyko iš Turkijos kaimo vietovių, dažniausiai iš Centrinės Anatolijos dalies.
Remiantis statistiniais duomenimis, galima pastebėti, kad iki 1968 metų šalyje buvo 8000 turkų, iki 1975
metų – 55,710 turkų darbininkų, o iki 1990 – jų buvo maždaug keturis kartus daugiau, t. y. – 198,000.
Daugiausia turkų susitelkė Šiaurės Rytų Prancūzijoje. Jų yra Île-de-France regione (daugiausia
Paryžiuje), Nord-Pas-de-Calais (Calais, Lille, ir Roubaix miestuose), Rhône-Alpes (Lyone), Alzase
(daugiausia Strasbūre) ir Lorraine56.
Svarbu paminėti, kad turkai yra mažiausiai integruota imigrantų bendruomenė Prancūzijoje57.
Pirmiausia, tai lėmė stiprus jų prisirišimas prie savo kilmės šalies kultūros, kalbos ir religinių praktikų.
Antra, jų grupės tiek Prancūzijoje, tiek kitose valstybėse, linkę išlaikyti stiprius bendruomeninius saitus
su savo tautiečiais, skirdami tik minimalų dėmesį (dažniausiai dėl darbo ar studijų), bendravimui su
prancūzais. Pastebima, kad turkų vyrams pavyksta prisitaikyti greičiau, o didesni sunkumai iškyla
moterims, nes įprastai jos būna mažiau išsilavinę58. Apskritai galima pastebėti, kad turkai išlaikė stiprius
ryšius su savo kilmės šalimi ir rečiau mokėdavo prancūzų kalbą negu kiti musulmonai imigrantai. Be to,
jų mečetėse pamaldos dažniausiai vyksta turkų kalba, o ne prancūzų ar arabų59.
Nuo 8-9-ojo dešimtmečių, turkai pradėjo kurti savo religines ir pasaulietines organizacijas. Kaip
jau buvo minėta anksčiau, nuo 9-ojo deš. religiniais reikalais ėmė rūpintis Turkijos valdžia. Dėl tos
priežasties 1985 metais Prancūzijoje buvo įkurta „Religinių Reikalų turkų islamo sąjunga“, kuri aktyviai
pradėjo rūpintis dvasininkų lavinimu, mečečių statymu ir kitais tikybiniais reikalais. Pastebima, kad iki 8ojo dešimtmečio turkai melsdavosi įvairiose patalpose, kur buvo įrengti specialūs maldų kambarėliai60.
Tikriausiai tai galėjo sąlygoti faktas, kad šalyje buvo tik kelios mečetės, be to, jos priklausė ne turkams, o
kitiems musulmonams, kurie įprastai melsdavosi arabų ar prancūzų, o ne turkų, kalba.
56
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2007, p. 147.
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(1968-1999), International Journal of Manpower, Vol. 30, No. 1/2, London, 2009, p. 94, nuoroda internete:
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Galima paminėti, kad kultūriniais reikalais Prancūzijoje rūpinasi „Turkų kultūros centras“, taip
pat „Turkų islamiškasis kultūris centras“. Visgi, egzistuoja ir daugiau svarbių pasaulietinių ir religinių
organizacijų, tačiau dėl šio darbo ribotos apimties ir apžvalginio pobūdžio struktūros, lieka
nepaminėtos61.

3.3 Nyderlandų atvejis

Pirmieji turkų migrantai į Nyderlandus atvyko XX a. 7-ajame dešimtmetyje62. Olandų
ekonomikos poreikiai lėmė, kad tuo metu Nyderlanduose trūko darbo jėgos, todėl 1964 metais buvo
pasirašyta darbo sutartis su Turkija ir kitomis šalimis63. Nuo to laiko turkų darbininkų skaičiai
Nyderlanduose pradėjo sparčiai didėti.
Galima išskirti 2 pagrindinius migracijos į Nyderlandus periodus: Pirmasis truko nuo 1964 iki
1966 metų, kada atvyko apie 8000 darbo imigrantų, tačiau 1966 metais šaliai patyrus nuosmūkį, nemažai
šių asmenų buvo priversti grįžti į Turkiją. Taip užsibaigė pirmasis etapas ir nuo 1968 metų, kada
Nyderlandų ekonomika vėl atsigavo, prasidėjo naujas įdarbinimo periodas, kuris tęsėsi iki 1974 metų.
Pastebima, kad per tuos metus turkų darbo migracija pasiekė aukščiausią tašką, nes jie pralenkė visas
kitas tautybes savo skaičiumi ir viršūnės laikotarpiu siekė beveik 200,000 žmonių64.
Darbo migrantai, atvykę į Nyderlandus, nebuvo iš prasčiausių visuomenės sluoksnių, bet kilę iš
smulkių ūkininkų šeimų. Tie, kurie atvyko į Nyderlandus – buvo dažniausiai iš kaimų ir provincinių
vietovių – Centrinės Turkijos dalies ar Juodosios jūros pakrantės. Rečiau – iš didesnių miestų, tokių kaip
Stambulas, Izmiras ar Ankara. Keletas migrantų atvyko ir iš mažai išvystytų Rytinės Turkijos žemių65.
Dauguma migrantų buvo vyrai – neišsilavinę ir nekvalifikuoti darbininkai, tačiau raštingi.
Dažnai jų emigracija nebuvo jų pačių individualus sprendimas, tačiau ją skatindavo šeima, prisidėdama
prie asmens kelionės tiek materialiai, tiek palaikydama morališkai. Išeiviai siųsdavo uždirbamus pinigus
šeimoms į gimtąją šalį, tuo tarpu patys apsistodavo pigiuose nuomojamose patalpose, o reikiamus daiktus
atsiveždavo iš savo kilmės šalies. Pastebima, kad dauguma emigrantų buvo vedę, todėl buvo tikimasi, kad
jų atvykimas į Nyderlandus bus trumpalaikis, kaip numatyta terminuotoje sutartyje.
Nepaisant to, 8-ojo dešimtmečio eigoje tapo aišku, kad dauguma imigrantų, kurie negrįžo į savo
gimtinę pasibaigus darbo sutarties terminui, pasiliks Nyderlanduose ilgiau arba visam laikui. Laikinos
61
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migracijos kaitą į nuolatinę nuo to laikotarpio nesunku pastebėti ir per šeimos susijungimą66. Pirmosios
šeimos, kurios atvyko į Nyderlandus – daugiausia darbo tikslais iš miesto regionų. Tuo tarpu kaimo
regione gyvenusios migrantų šeimos iš pradžių nebuvo linkę prisijungti prie šeimos nario, nes įprastai
patys migrantai juos aplankydavo Turkijoje. Visgi, vėliau prasidėjo cirkuliarinė migracija (circular
migration), kada šeimos nariai atvykdavo į Nyderlandus, bet po tam tikro laiko tarpo dažniausiai dėl
asmeninių priežasčių, vėl grįždavo į Turkiją. Buvo ir tokių atvejų, kad šeimos įsikurdavo Nyderlanduose
visam laikui.
Reemigracija 9-ajame dešimtmetyje iš Nyderlandų buvo mažesnė negu iš Vokietijos (nes
Vokietijoje buvo pradėta vykdyti repatriacijos politiką). Pastebima, kad dažniau reemigruodavo vyresnio
amžiaus žmonės, nes nuo 1985 metų nedarbingo amžiaus ar neįgalūs asmenys, grįžę į savo kilmės
valstybę, neprarasdavo savo pašalpos (bet ji būdavo nustatyta pagal Turkijos gyvenimo standartus)67.
Galima paminėti, kad ankstyvuoju turkų migracijos periodu buvo pastebimas nemažas agentų
vaidmuo. Dar prieš dvišalį rekrūtavimo susitarimą, Turkijos agentai paruošdavo įdarbinimo kontraktus ir
siųsdavo turkų vyrus dirbti į Vakarų Europos kompanijas68. Tai lėmė, kad Nyderlanduose irgi atsirado
tokių agentų. Jie šalyje atidarė pirmuosius turkiškus kavos namus, mėsinės parduotuves, steigė kitokius
smulkius verslus. Be to, šie asmenys pirmieji įsitraukė į turkų organizacijų Nyderlanduose steigimą.
Svarbu pabrėžti, kad kaip ir kitose aptartose valstybėse, turkų imigrantai daugiausia
koncentravosi tam tikruose regionuose (šiuo atveju šalies vakaruose ir pietuose), palaikė glaudžius
santykius su savo tautiečiais ir sudarė gana uždaras bendruomenes69. Nepaisant to, galima užsiminti, kad
dar pirmaisiais turkų imigracijos į šalį metais, atsirasdavo mišrių santuokų (įprastai tarp vyro turko ir
moters olandės), tačiau tokie atvejai būdavo reti70.
Kalbant apie turkų integraciją ir kultūrinės tapatybės išsaugojimą, svarbu akcentuoti, kad turkų
diaspora Nyderlanduose, kaip ir kitose valstybėse, išlaikė stiprius ryšius su savo kilmės šalimi. Be to, kaip
ir neseniai aptartų valstybių atvejais, Nyderlanduose buvo statomi turkų maldos namai, kuriamos
mokyklos, steigiamos organizacijos, inicijuojami tautinių švenčių, kitų Turkijos Respublikai reikšmingų
datų (ypatingai nepriklausomybės dienos – spalio 29 d.) minėjimai.
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IŠVADOS
ü Turkų emigraciją XX a. iš Anatolijos pusiasalio sąlygojo ekonominis nestabilumas,
neramumai Turkijos viduje, o nuo amžiaus antrosios pusės prisidėjo ir valdžios politika;
ü Į aptartas Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos valstybes migravo daugiausia
ekonominiai darbo migrantai. Pastebėta, kad daugiau išsilavinusių žmonių, specialistų
migruodavo į JAV ar Kanadą. Vakarų Europoje darbo migrantai daugiausia susikoncentravo
Vakarų Vokietijoje, tačiau nemažai šių asmenų buvo Prancūzijoje ir Nyderlanduose, tuo
tarpu Šiaurės Amerikoje – daugiausia JAV, mažiau – Kanadoje;
ü Per visą XX a. periodą galima išskirti keletą pagrindinių migracijos etapų į Šiaurės
Ameriką ir Vakarų Europą. Iki XX a. II-osios pusės šie etapai kontinentuose skyrėsi, nes
amžiaus pradžioje vyko individuali migracija į Šiaurės Amerikos valstybes, tuo tarpu
imigracija į Vakarų Europos valstybes buvo dar mažesnė nei į Ameriką. Tik nuo XX a. IIosios pusės akivaizdžiai pastebimas Vakarų Europos dominavimas priimant ekonominius
migrantus, kadangi su Europos valstybėmis buvo pasirašytos dvišalės darbo sutartys, kas
sudarė sąlygas plėtotis organizuoto darbo migracijai;
ü Turkų diasporai būdingi išskirtiniai bruožai, kurie ją skyrė nuo priimančiųjų šalių
visuomenių daugumos. Tiek Šiaurės Amerikoje, tiek Vakarų Europoje jų mažuma
koncentravosi tam tikrose srityse, palaikė nuolatinius ryšius su savo tautiečiais, gyveno
uždaromis bendruomenėmis. Lingvistiniai skirtumai ir islamiškos religinės praktikos –
esminiai elementai, padėję išsaugoti kultūrinę tapatybę;
ü Tiek Europoje, tiek Amerikoje turkų diaspora stengėsi išlaikyti ir išlaikė savo kultūrinį,
kalbinį, religinį identitetą ir stiprius ryšius su savo kilmės šalimi ne tik steigdama įvairias
religines ir pasaulietines organizacijas, bet ir aktyviai inicijuodama ir dalyvaudama įvairiose
turkų tautinėse veiklose.
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