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Özet / Abstract

Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(2):138-143 

Amaç: Mevcut çalışmanın amacı Almanya’da yaşayan genç Türkler’in kültürel uyum sürecindeki bireysel özsaygı ve 
kolektif özsaygılarını, Berry’nin (2003) kültürlenme kavramını kullanarak incelemektir. Buna ek olarak, etnik kimliğin 
daha iyi ruh sağlığı ile ilişkisinin araştırılması da amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ulusal sağlık sistemide görevli Uzman Psikiyatri Hekimliğine başvuran, Türk kökenli ardışık psikiyatri hastaları 
5 maddelik, Latin Amerika Onaylanmış Kültürlenme Ölçeği’nden uyarlanan kültürel uyum ölçeği kullanılarak taran-
mıştır. Görüşme yapılan hastalar ayrıca ICD-10 ölçütlerine göre de herhangi bir psikiyatrik hastalık için değerlendiril-
mişlerdir.  

Bulgular: Bu çalışmaya katılan 220 kişiye uygulanan Kültürlenme Ölçeği sonuçlarına göre, 154 (%70) hasta (88 erkek 
[%57.14], ortalama yaş: 22.1 ± 3.26 yaş ve 66 kadın [%42.85], ortalama yaş: 21.73 ± 1.19 yaş) göreceli olarak iyi uyum 
sağlamış (grup 1);  66 hasta ise (%30) (44 erkek [%66.6], ortalama yaş: 26.3 ± 3.39 yaş ve 22 kadın [%33.3], ortala-
ma yaş: 25.88 ± 3.41 yaş) ev sahibi topluma göreceli olarak zayıf uyum sağlamıştır (grup 2). Bu iki grupta psikiyatrik 
komorbidite iki farklı yapıyı ortaya koymuştur (P < 0.001). Grup 1’de aile çatışmalarının neden olduğu endojen dep-
resyon ve depresyona anlamlı düzeyde daha fazla rastlanmıştır. Buna karşılık Grup 2’de, psiko-sosyal uyumsuzluğun 
tetiklediği depresyon açık bir şekilde daha yaygındır. İyi bir uyumu öngören faktörler olarak iki dillilik, iki kültürlü kimlik 
ve Almanya’da doğmuş olmak belirlenmiş; diğer yandan zayıf uyum ile etkin kültürün baskınlığı, Türk dili ve Türkiye’de 
doğmuş olmak ilişkilendirilmiştir.

Sonuç: Mevcut çalışma, Türk gençlerinde ruhsal bozukluklar ve kültürel uyum arasındaki ilişki de çeşitli alanlarının 
değerlendirilmesi yoluyla iki kültürlü kimlik ile ilgili sağlam bulgular ortaya koymuştur. Bunlar; çoğunlukla konuşulan 
dil, düşünce dili, etnik kimlik, doğum yeri ve ev sahibi topluluğa uyum düzeyi. Kültürel kimlik, göçmenler arasındaki 
ev sahibi topluma uyum süreci değerlendirilmesinde, ruh sağlığının anahtar belirleyicilerinden biridir. Ruh sağlığı ala-
nında çalışan profesyonellerin kültürden kaynaklanan rolleri, bağlamı ve terapötik sonuçları anlamaları son derece 
önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Kültürel uyum, kültürel kimlik, Türkiye, Almanya, ruh sağlığı

SUMMARY: Acculturation, Bicultural Identity and Psychiatric Morbidity in Young Turkish Patients in Germany

Objective: This study was designed to examine, with the use of Berry’s acculturation concept (2003), personal self-es-
teem and collective esteem in the acculturation of young Turks in Germany. Further, it was aimed to examine whether 
ethnic identity is linked to better mental health.

Method: Consecutive psychiatric primary care patients with Turkish background were screened with the 5-item 
Acculturation Questionnaire, adopted from the Latin American Validated Acculturation Scale. The interviewed patients 
were also assessed for psychiatric disorders according to ICD-10.  

Results: By using the acculturation questionnaire among 220 patients included to this study, 154 (70%) patients, 
(88 male- 57,14%, mean age:22,1 sd. ± 3,26 and 66 female- 42,85%, mean age: 21,73  sd. ± 1,19) were found to be 
relatively good adjusted (group 1), and of 66 (30%) patients (44 male- 66,6%, mean age:26,3 sd. ±3,39 and  22 female- 
33,3%, mean age:25,88  sd. ± 3,41) were found to be relatively poor adjusted (group 2) to the host community. The 
psychiatric co-morbidity showed in these two groups two distinct patterns (p< 0.001). Endogenous depression and 
the depression caused by the conflicts in the family-milieu are significantly more common in the group I. Unlike, the 
depression triggered by the psycho-social maladjustment is clearly more prevalent in the group II. The predictors of 
good adaptation were shown to be: bilingualism, bicultural identity and Germany as country of birth, whereas poor 
adaptation was related to: dominance of ethnic culture and language, and being born outside of Germany.

Conclusion: The research presented provides firm evidence for a bicultural identity through assessments of several 
domains of acculturation: language spoken most of the time, language thought, ethnic identity, birthplace and 
the degree of adjustment to the host community. Cultural identity is one of the key determinants of mental health 
in evaluating adaptation to the host culture among immigrants. It is vital for the mental health professionals to 
understand the roles, context, and therapeutic consequences that originate from culture.

Key Words: Acculturation, cultural identity, Turkey, Germany, mental health 
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GİRİŞ

Kültür, kimliğin şekillenmesinde önemli bir unsur-
dur. Kültürel dinamikler, ergenlik dönemindeki göç-
menlerde duygusal ve davranışsal problemlerin ortaya 
çıkmasında kayda değer bir rol oynayabilir. 

Bireyler bir ülkeden diğerine göç ettikleri zaman, 
kültürel ve etnik kimliklerinin yeni deneyimlerden etki-
lenmesi olasıdır (Mann 2006). Göçmenler ve mülteciler 
de dahil olmak üzere etnik azınlıklar baskın kültüre, ken-
di azınlık kültürlerine, her ikisine ya da hiçbirine ağırlık 
verebilirler. Kültürel uyum da dahil olmak üzere asimi-
lasyon, dönüşüm, çok kültürlü ve kaynaşma modelleri 
gibi pek çok terim kültürlerarası süreçte psiko-sosyal et-
kileşimleri tanımlamak için kullanılmıştır  (Floyd 2003, 
Machleidt ve Calliess 2005, Gül ve ark. 2008).

Kültürel uyum, baskın olmayan grup üyelerinin bas-
kın kültürel normlara sosyo-kültürel anlamda uyum ve 
edinim olarak tanımlanmıştır. Kültürlenme stresi, kül-
türlenme sürecine eşlik edebilen psikolojik, somatik ve 
sosyal zorluklardır. Kültürel uyum stresinin, yeni kültürü 
kazanım sürecinde temel bir psikolojik güç olduğu öne 
sürülmüştür (Berry 2003, Hovey ve ark. 2006).

Kültürel uyum hiç bir zaman gerilimsiz bir süreç de-
ğildir. Ruh sağlığı problemleri, kültürlenme stresi ile şid-
detlenip ait olunan etnik grubun geleneksel kültürü ile 
olası bir çatışmaya doğru ilerleyebilir (Ward ve Kennedy 
1994, Kosic ve ark. 2006).

Etnik azınlıkların ruh sağlığı ile ilgili yapılan çalış-
malar, kültürel uyum kavramı içinde, özellikle Berry’nin 
kültürel uyum modelini (Berry, 2003) kullanarak kültü-
rel uyum stratejileri, kültürel uyum stresi, bireysel özsaygı 
ve kolektif özsaygı arasındaki ilişkileri araştırmışlardır.

İki kültürlülük, bireyin kendi kültürel kimliğini kay-
betmeden iki kültür üzerinde de yetkinlik kazanmasıyla 
ortaya çıkan bir durumdur (La Framboise ve ark. 1993, 
Shuang 2007, Vamsi ve ark. 2007). İki kültürlü kimlik 
bazen, başka kültürlere karşı hoşgörü ve önyargının yay-
gın olduğu ev sahibi toplumda ayrımcılıktan kaçınmak 
için gizlenir. Göçmenler, iki kültürlülüğü kültürel uyum 
süreci için bir engel olarak da algılayabilirler. Bu tür 
olumsuz algı göçmenlerde aşırı bir sosyal kültürel uyum 
stresi yaratır (Ekşi ve Sığınmacı 2002, Bhugra 2006, 
Navas ve ark. 2007).

Kültürel değerler ve ruh sağlığı problemleri arasında 
pozitif bir ilişki olduğu bildirilmiştir (Munir ve Beardslee 
2001, Lahti ve ark. 2003). Bazı etnik toplumlarda, kül-

türel değerleri daha fazla koruma düşük özsaygı, yüksek 
durumluluk ve süreklilik anksiyetesi ve depresyon ile iliş-
kilendirilirken; dil ve etnik kimliğin ruh sağlığı üzerinde 
asgari bir etkisi olduğu görülmüştür (Mossakowski 2001, 
Hovey ve ark. 2006).

Ergenlik dönemindeki Türk gençleri arasında psiko-
lojik uyum sağlama üzerine İsveç ve Norveç’te bir çalışma 
yapılmıştır. İyi uyumu öngören unsurlar Türk kimliği ve 
bütünleşme olarak belirlenmiş, zayıf uyum ise marji-
nalleşme ve algılanan ayrımcılık ile ilişkilendirilmiştir 
(Virta ve ark. 2004, Vedder ve Virta 2005).

Almanya’da Türk Deneyimleri

Türkler 45 yıldan fazla bir süredir Almanya’da ya-
şamaktadırlar. Almanya’ya göç eden ilk Türkler er geç 
Türkiye’ye dönmeyi hedeflemişler, fakat çok geçmeden 
kendilerini Almanya’ya yerleşmiş, evli ve çocuklu bir du-
rumda bulmuşladır. Çocukları Alman okullarına gitmiş-
tir. Almanca’yı öğrenmişlerdir. Aileler mülkiyet sahibi 
olmuş, iş kurmuş ve her geçen gün daha fazla kişiye iş 
vermişlerdir. Çok geçmeden, Almanya’da yaşayan göç-
men topluluğunun yaklaşık %25’ni oluşturarak, en ka-
labalık yabancı topluluk haline gelmişlerdir. Almanya’da 
yaşayan 2.4 milyon Türk’ün yaklaşık 500,000 kada-
rının vatandaşlığa kabul edildiği tahmin edilmektedir 
(Migrationsbericht 2006).

Almanya’da yaşayan Türkler düşük nitelik ve eğitim 
düzeyi nedeniyle, Alman ve Güney Avrupa işçilerine 
göre 2-3 kat daha fazla “çalışan yoksullar” grubuna gir-
mektedir. Türkler aynı zamanda bu gruba göre önemli 
ölçüde daha fazla işsizlik ve sosyal yardım alma riski taşı-
maktadır. Bu durum, bir yandan Alman yaşamına sosyal 
bütünleşme anlamında, çocuklar ve genç ergenler için 
gergin ve sakıncalı bir ortam hazırlarken, diğer yandan 
da Türk ailelerini diğer gruplara göre daha hassas bir hale 
getirmektedir.

İkinci ve üçüncü nesil genç Türkler’in Almanya’da 
yaşayan Türk nüfusun %60’ını meydana getirdiği düşü-
nülmektedir. Bu gençlerin yarısı Almanya’da doğmuş ve 
büyümüştür. Genç nesil daha fazla eğitim ve öğretim, 
daha yüksek profesyonel statü ve daha iyi gelişmiş dil 
becerilerine sahip olmalarıyla birinci nesilden ayrılır. 
Günümüzde, Türkler ve Almanlar arasındaki evlilikler 
azımsanamaz. Birçok örneğin de ortaya koyduğu üzere, 
pek çok genç Türk artık yalnızca Türk kültür ve yaşam 
tarzına sıkıca tutunmuş değildir. Alman toplumu ile bir 
hayli bütünleştiklerinden, ailelerinin de Türkiye’ye dönüş 
yapma istekleri azalmıştır. Buna rağmen, her Türk genci 
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Alman ve Türk kültürleri arasındaki dengeyi kurmayı ba-
şaramamıştır (Yağdıran ve ark. 2001, Schmelling-Kludas 
ve ark. 2003, Murad ve ark. 2004, Gül ve ark. 2008, 
Gün ve Bayraktar 2008).

Avrupa ülkelerinde yaşayan yeni nesil Türkler’in iki 
kültüre de uyum süreçleri ile ilgili az miktarda bilimsel 
bulgu vardır (Uluşahin ve ark. 1994). Yine az miktarda 
araştırma Türk kimliği, kültürel değerler ve Türk dilini 
devam ettirme gibi unsurları Almanya’da yaşayan Türk 
kökenli genç bireylerin ruh sağlığını öngören unsurlar 
olarak incelemiştir. 

İki kültürlü kimlik kavramının ortaya çıkmasıyla, 
kültürel uyum odaklı pek çok envanter ve ölçek geliş-
tirilmiştir (özellikle Batı’da). Mevcut çalışmada kulla-
nılan kültürel uyum ölçeği, ilk olarak Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşayan Latin-Amerikalı göçmenlerin 
bireysel ve kolektif özsaygılarının değerlendirilmesi ama-
cıyla hazırlanmıştır. Bu model kültürel uyum ile ilgili 
çeşitli alanlar belirlemiştir: Çoğunlukla konuşulan dil, 
düşünce dili, etnik kimlik, doğum yeri ve ev sahibi top-
luluğa uyum düzeyi (Coronado ve ark. 2005).

Bu araştırma kültürel uyum ölçeğini kullanarak, ruh 
sağlığı bağlamında, Türk kökenli bireylerin Alman kül-
türü ve Türk kültürü ile ne derece özdeşleştiklerini ince-
lemiştir.  

Araçlar ve Yöntem

Bu araştırma poliklinik ortamında ruhsal bozukluk 
tanısı almış genç Türk hastaların baskın dilleri, kültürel 

kimlikleri, doğum yerleri, benlik algıları ve sosyo-kültü-
rel uyumlarını kültürel uyum çerçevesi içinde incelemiş-
tir. Kültürel uyum ölçeği, her hastanın tercihi ve dildeki 
yetkinliğine göre, Türkçe ve Almanca olarak uygulan-
mıştır. 

Hastalar

Mevcut çalışmanın verisi, Haziran 2007 ve Mayıs 
2008 tarihleri arasında, kültürel uyum ölçeği ve ICD-10 
kriterlerine göre rutin psikiyatrik muayene yoluyla top-
lanmıştır. Ölçeğin uygulanması ve psikiyatrik muayene 
Almanya’da ulusal sağlık sigorta planı yetkisiyle çalışan 
ruhsatlı bir psikiyatri polikliniğinde, uzman bir psikiyat-
rist tarafından yürütülmüştür.

Hastaların özdeğerlendirmelerine göre, toplanılmış 
veri kültürel uyumu sağlamış ve bütünleşmiş, ya da 
marjinalleşmiş ve ayrılmış olarak gruplandırılmışlardır. 
Daha sonra sonuçların değerlendirilmesinde, nüfusla 
ilgili istatistikleri ortaya çıkarmak amacıyla betimleyici 
istatistikler kullanılmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de ortaya 
konmuştur.   

Tanısal Yöntemler

1. Kültürel Uyum Ölçeği

Coronado ve meslektaşlarından (2005) uyarlanan, 5 
maddelik kültürel uyum ölçeği Türk kültürüyle bağlantı-
lı olan genç Türk bireylerin (18-30 yaşları arasında) kül-
türlenme süreçlerini ve iki kültürlü kimliklerini araştır-
mak amacıyla kullanılmıştır. Ölçek Almanca ve Türkçe 

TABLO 1. Almanya’da Yaşayan Türk Kökenli Hastaların Alman Toplumunda Bütünleşme ve Kültürel Uyumla İle İlgili Özdeğerlendirmeleri.

Kültürel uyum  ve bütünleşmenin  
özdeğerlendirilmesi

Baskın dil* Düşünce dili* Kültürel kimlik, özdeğerlendirme* Doğum yeri*

İyi kültürel uyum sağladıklarını   

düşünen hastalar (s= 154)

88 ♂ -ort. yaş: 22.1 ± 3.26,

66♀ -ort. yaş: 21.7 ± 1.19

al (s =  39;  25%)

tü  (s = 46;  30%

ik  (s = 69; 45%)

al  (s = 39;   30%)

tü  (s= 46;   25%)

ik (s= 69;   45%)

al  (s = 11;    7%)

tü  (s= 43;    27%)

ik  (s= 100;  65%)

AL (s = 100; 65%)

TR (s= 54;  35%)

Ayrılmış ya da marjinalleşmiş   

olduğunu düşünen hastalar (s= 66)

44 ♂ ort. yaş: 26.3 ±3.39,  22♀   

−ort. yaş: 25.8 ± 3.41

al (s = 3;   5%)

tü (s= 56;  85%)

ik (s = 7;   10%)

al (s= 0;     0%)

tü (s= 56;  85%)

ik (s= 10;  15%)

al (s = 0;      0%)

tü (s= 61;    92%)

ik (s= 5;     8%)

AL (s= 12;18 %)

TR (s= 54;82%)

Kısaltmalar: AL: Almanya; al: Almanca; TR: Türkiye; tü: Türkçe; ik: ikisi de.
*P < 0.001, **P < 0.02.
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olarak hazırlanmış ve her hasta psikiyatrik muayene 
sırasında dolduracakları değerlendirme için kullanmayı 
tercih ettikleri dili seçmiştir. 

2. Psikiyatrik Süreç

Bu çalışmada kullanılan psikiyatrik muayene 
Almaya’da bu alanla ilgili otoritelerin uygun gördüğü 
resmi yönergeler altında yürütülmüş, tanılar ise ICD-10 
kriterlerine göre koyulmuştur (WHO, Alman uyarlama-
sı “Internationale Klassifikation psychischer Störungen, 
Kapitel V, Klinisch-diagnostische Leitlinien”). Yaş, cinsi-
yet, iş durumu, mesleki eğitim, kültürlenme stresi, adap-
tasyon, uyum ve aile dinamikleri ilgili veri psikiyatrik 
muayene sırasında elde edilmiştir. 

3. İstatistikler

İstatiksel ortalamalar ve standart sapmaların hesap-
lanması amacıyla betimleyici istatistikler uygulanmıştır. 
Buna ek olarak, iki örneklem arasında istatiksel bir kar-
şılaştırma yapmak için x² (ki-kare) testinden yararlanıl-
mıştır. Grup 1 ve 2 verileri için, sıfır hipotezinin olasılık 
testinin yapılması amacıyla Quick Method kullanılmıştır 
(Swinscow 1978).

4. Çıkarılma Kriterleri

Organik bir hastalığı olan hastalar çalışmanın örnek-
lemine dahil edilmemiştir. 

BULGULAR

Araştırmaya katılan hastaların yaş ve cinsiteye göre 
dağılımları 122 erkek (%55.45, ort. yaş: 24.34 ±3.87 
yaş), 98 kadın (%44.55, ort. yaş: 21.88 ± 2.96 yaş) ola-
rak saptanmıştır. Çalışmaya toplamda, ardışık olarak gö-
rülen 1148 hastadan 18-30 yaşları arasındaki 220 hasta 
(%19.16) (ort. yaş: 23.4 ± 3.49 yaş) dahil edilmiştir. 

Bulguların ortaya koyduğu üzere, 220 hasta arasın-
dan, 154 hasta (%70) (88 erkek [%57.14], ort. yaş: 22.1 

± 3.26 yaş ve 66 kadın [%42.85], ort. yaş: 21.73  ± 1.19 
yaş) ev sahibi topluma göreceli olarak iyi uyum sağla-
mış (grup 1); geri kalan 66 hasta ise (%30) (44 erkek 
[%66.6], ort. yaş: 26.3 ± 3.39 yaş ve 22 kadın [%33.3], 
ort. yaş: 25.88  ± 3.41 yaş) göreceli olarak zayıf uyum 
sağlamıştır (grup 2) (Tablo 1). 

Bulgular aynı zamanda 2 grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (P < 0.001, 
x² testi). İki kültürlü katılımcılar kendilerini Alman top-
lumu ile bütünleşmiş olarak tanımlamışlardır. Daha iyi 
bir bütünleşme örneği sergileyen bireyler ilk grupta yer 
almışlardır. Bu gruptaki katılımcıların büyük bir ço-
ğunluğu kendilerini iletişim ve düşünce amacıyla her 
iki dilde de kullanmaya yetkin olarak ifade etmiş; diğer 
yandan ikinci grupta baskın dil Türkçe olarak saptanmış-
tır. İkinci gruptaki katılımcıların Türk dili ve kültürü ile 
yakın bağlara sahip oldukları belirlenmiştir (P < 0.001).

Bulgularımız doğum yerinin de kültürel uyum süre-
cinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur; birin-
ci gruptan daha fazla kişinin (%65) doğum yeri Almanya 
iken, ikinci gruptaki katılımcıların çoğunluğunun (%82) 
doğum yeri Türkiye’dir (P < 0.001).

Anamnez sırasında elde edilen iş durumu ve mesleki 
eğitim ile ilgili veriler kültürlenme sürecinin kolaylaştı-
rılmasında bu unsurların önemli öngörücüler olduğunu 
ortaya koymuştur (P < 0.001).

Tablo 2’de sunulan bulgular etiyolojik olarak iki 
belirgin komorbidite örüntüsüne işaret etmektedirler. 
Ailevi çatışmaların neden olduğu endojen depresyon ve 
depresyon istatiksel olarak anlamlı bir şekilde daha iyi 
bütünleşme gösteren grupta daha fazla görülmüştür. 
Buna karşılık, psiko-sosyal uyumsuzluk ile tetiklenen 
depresyonun açık bir biçimde zayıf bütünleşme gösteren 
grupta daha yaygın olduğu ortaya çıkmıştır (P < 0.01).

Obsesif-kompulsif bozukluk birinci grupta daha çok 
gözlemlenirken, distimi yalnızca ikinci grupta ortaya 

TABLO 2. Sosyal Bütünleşme ve Psikiyatrik Komorbidite Yaygınlığı Düzeyi.

Hastalar
s= 220 (P < 0.01)

Endojen depresyon 
F32-

Uyum bozuklukları 
F43.2

Anksiyete bozuklukları 
F41-

Diğer
F1-, F20-, F42-,

Daha iyi kültürel uyum ve bütünleşme 
sağlayan hastalar (s = 154/220, 70%)

56% (s= 86) 26% (s= 41) 10% (s= 16) 7% (s= 11)

Zayıf bütünleşme sergileyen hastalar  
(s= 66/220, 30%)

28% (s= 18) 46% (s= 30) 14% (s= 9) 13% (s= 9)
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çıkmıştır. Aksiyete bozuklukları, psikoz ve madde kötü-
ye kullanımına her iki grupta da benzer sıklıkla rastlan-
mıştır. 

TARTIŞMA

Bu araştırmada, Almanya’da doğmuş genç katılım-
cıların çoğunluğunun her iki kültürle de eşit derecede 
özdeşleştiklerini, bu iki kültürlü kimliğin ise Almanya’da 
yaşayan Türkler için bir başa çıkma kaynağı olduğunu 
destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra, araş-
tırmada Türk kimliği ve daha iyi ruh sağlığı arasındaki 
güçlü bir ilişkiyi işaret eden bulgulara rastlanmamıştır. 
İyi adaptasyonu öngören unsurlar iki dillilik, iki kültürlü 
kimlik ve Almanya’da doğmuş olmak olarak saptanmış; 
diğer yandan zayıf adaptasyon etnik kültür ve dilin bas-
kın olma durumu ve Almanya dışında doğmak ile ilişki-
lendirilmiştir. 

Mevcut araştırma, kültürel uyumun çeşitli alanları-
nın değerlendirilmesi yoluyla iki kültürlü kimliği des-
tekleyen sağlam bulgular ortaya koymuştur: Çoğunlukla 
konuşulan dil, düşünce dili, etnik kimlik, doğum yeri 
ve ev sahibi topluma uyum düzeyi. Almanya’da yaşayan 
Türk kökenli bireyler iyi bütünleşmeyi tehdit, korku ya 
da kültürel, etnik ya da ırkla ilgili meselelerden kay-
naklanan önyargılar olmaksızın Alman halkı ile birlikte 
yaşayabilme becerisi olarak tanımlamışlardır. Toplam 
kültürlenme stresi ve aileye özel kültürel uyum stresi 
yüksek olan bireyler arasında aynı zamanda ortaya çıkan 
bir psikiyatrik bozukluk görülme riski daha yüksektir. 
Bu bulgular genellikle, duygu durum bozuklukları ve 
kültürel uyum stresinin bu göstergelerindeki yüksek 
puanlar arasındaki ilişkiye bağlanmıştır. Bununla bir-
likte, kültürel uyuma bağlı aile stresi ve aynı zamanda 
ortaya çıkan madde ile ilgili ve psikiyatrik bozukluklar 
arasında, duygu durum bozuklukları başta olmak üze-
re, pozitif bir ilişki bulunmuştur. Kültürel uyum süre-
cine bağlı olarak ortaya çıkan aile stresine müdahale, 
komorbid ruh sağlığı problemlerinin de gelişmesini 
azaltabilir. 

Kültür kökeni ve etnik kimliğin gücü belirgin bir bi-
çimde algılanan fizik ve ruh sağlığı ile ilişkilendirilmiştir. 
Yapılan bazı araştırmalar, pek çok hastalığın sonuçları-
nın, birçok psikiyatrik durumda da olduğu gibi, kültü-
re göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Bazı 
araştırmalar da, hastalara sağlık hizmeti sağlanırken, ülke 
kadar etnik kimliğin de göz önünde bulundurulması ge-
rekliliğinin altını çizmişlerdir (Ward 2006, Gong 2007, 
Cleveland ve Laroche 2007).

Bu araştırmanın sonuçları daha önce yapılan araştır-
malarla (Beiser ve Hou 2006, Gong 2007) uyumlu bul-
gular ortaya koymuş ve baskın dilin, doğum yerinin, iş 
durumunun ve iki kültürlü kimliğin kültürel uyum süre-
cinde ortaya çıkan psiko-sosyal stresle ilgili en önemli un-
surlar olarak değerlendirmiştir. Buna ek olarak, bulgular 
endojen depresyonun meydana gelmesinde iki kültürlü 
kimliğin rolü olmadığını da göstermiştir. Psiko-sosyal 
uyumsuzluk nedeniyle ortaya çıkan depresyon daha çok 
etnik kimlik ile ilgili bulunmuştur. 

Türkler’in 40 yılı aşkın bir süredir Almanya’da 
yaşamalarına rağmen, Türk ve Alman sosyo-kültü-
rel yaşamları arasındaki büyük fark dikkat çekicidir 
(Migrationsbericht 2006). Şu anda, pek çok Türk ken-
dilerini iki dünya arasında bölünmüş olarak görmek-
tedir. Alman ve Türk kültürlerine doğru güçlü çekim, 
ergenlik dönemindeki her Türk genç tarafından başarılı 
bir şekilde idare edilememektedir (Ilkilic, 2002).  Bu iç-
sel çatışma çoğu zaman “iki arada bir derede kalmak” 
şeklinde ifade edilebilir; bir yanda ailelerinin geleneksel 
dünyası, diğer yanda ise daha liberal olan ve birey olma 
hissini, özgürlüğü ve serbestliği destekleyen Alman kül-
türü vardır. Bu ikilem (özellikle) Türk gençlerini aşırı bir 
psikolojik baskı altında bırakmaktadır (Zielke-Nadkarni 
2003, Pette ve ark. 2004, Virta 2004, Vedder ve Virta 
2005). Bununla birlikte, kültürel edinim ve özümse ile 
ilgili doğrusal modellerin getirdiği varsayımlardan uzak-
laşmak bu iki kültürü yakınlaştırmak açısından son de-
rece önemli bir adımdır. 

Yeni nesil Türkler’in pek çoğu (ikinci ve üçüncü nesil 
Almanlar) kendi ebeveynlerinden farklı bir yaşam tarzı-
na sahiptir. Onlar “iki kültürle de uzlaşan bilinçli kişiler” 
haline gelmişlerdir. Hemen hemen tamamen eğitimsiz 
işçilerden oluşan Almanya’da yaşayan ilk nesil Türkler’e 
göre, günümüzün nesli daha umut veren bir tablo çiz-
mektedir: Günümüzde Türkler Alman sosyal piramidi-
nin orta katmanlarından yaklaşık her birinde temsil edil-
mektedirler. Bu rol modellere rağmen, ev sahibi ülkenin 
kendini ne kadar çok kültürlü, tarafsız ve çok etnik ya-
pılı bir toplum olarak görmeye hazır olduğu sorusu akla 
gelmektedir. 

İleride Almanya’da yaşayan Türkler’in kültürel uyum 
üzerine yapılacak araştırmalar kültürel uyumun çeşitli 
alanlarına değinmelidir: Politik, ekonomik, sosyal, aile-
sel ve dinsel. Bunun yanı sıra, kültürel unsurların hem 
psikolojik dayanıklılığa hem de psikiyatrik problemler 
karşısında artan hassasiyete katkısını değerlendirmek 
üzere kapsamlı araştırmalar yürütülmelidir. 
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