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1. Giriş 

 

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de bir darbe girişimi gerçekleşti. Aynı gece 

Erdoğan bir video aramasıyla vatandaşlarına tanklara karşı çıkmaları ve hayatlarını 

feda etmeleri çağrısında bulundu. Birçok kişi bu çağrıya uyup sokaklara çıktı. O gece 

265 kişi hayatını kaybetti. Erdoğan'ın kendisi bir saniye dahi tehlike altında değildi; 

çünkü darbe planları hakkında daha önce gizli servis tarafından bilgilendirilmiş ve 

hızlı bir müdahale için gerekli tüm önlemlerin alınmasını önceden başlatılmıştı. 

 

Erdoğan darbe girişimini; “Allah'ın bir lütfu” olarak adlandırmasından kısa bir süre 

sonra, “ülkeyi iyice temizlemesini” sağlayacak bir fırsata dönüştürdü. Darbe 

girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden, Türk hükümeti bir suçluyu çoktan bulmuş ve 

ilan etmişti: Fethullah Gülen. Erdoğan ve hükümetine göre İslam alimi darbeyi 

planlamış, takipçileri de gerçekleştirmişti. 

 

Hiç bir somut delil ya da itirafçı olmamasına rağmen; Erdoğan ve bakanları için 

darbeyi Hizmet gönüllülerinin yaptığından şüphe yoktu. Alman gizli servisi Hizmet 

sempatizanlarının darbede yer aldıklarına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadı. Aksine: 

Alman BND başkanı Bruno Kahl, hareketin darbe girişiminin arkasında olduğu 

tezinden şüphe duyuyor ve bu şüphesini: “Türkiye bizi ikna etmek için çok farklı 

cabalarda bulundu. Fakat bu konuda şimdiye kadar başarılı olmadı.” diye ifade 

ediyordu. Ayrıca, Erdoğan hükümetinin Hizmet hareketinin aşırı dinci hatta terörist bir 

örgüt olduğu yönündeki ifadesine bir Spiegel-röportajında itiraz ediyor: “Gülen 

Hareketi, din ve laik eğitim için birleşmiş bir sivil bir kuruluştur.” diyordu. 

 

Bugüne kadar, darbe girişiminin arkasında kimin olduğu tam olarak ortaya çıkmış 

değil. Daha önce olduğu gibi, Erdoğan’nın darbe girişimini kendisinin planlamış 

olduğu teorisi de hala kanıtlanmadı.Fakat aradan ne kadar çok zaman geçerse, 

gerçeği bulmak da o kadar zor olacak. 

 

Bunun yansıra, siyasi gelişimeler çok hızlı bir şekilde yol alıyor. Darbe girişimi, 

olağanüstü hal ilanı, ilk tutuklama dalgası ve onu takip eden ikinci, üçüncü, dördüncü 

ve bugün sayısını unuttuğumuz tutuklama dalgaları, medya şirketlerinin kapatılması 
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veya şirketlere el konulmalar... Aynı zamanda bir yandan şok altında bulunan, diğer 

yandan Erdoğan tarafından sokağa çıkmaları için sürekli tahrik edilen tedirgin Türk 

toplumu. Bütün bu olaylar birkaç gün içinde gerçekleşti ve ne yazık ki sonrasında da 

haftalar boyunca devam etti. 

 

Zaman geçtikçe Fethullah Gülen'e ve sevenlerine yönelik iddialar ve söylemler 

giderek daha saldırgan hale geldi. En saçma iddialar devlet kontrolündeki Türk 

medyası tarafından yayınlandı: “Gülen darbeyi CIA ile düzenledi. Gülen, PKK ve 

BND birlikte işcevirdiler. Gülen Papa tarafından gizlice kardinal seçildi. Joachim 

Gauck, Alman Hizmet hareketinin imamı ve ablası Angela Merkel. Kulağa aptalca 

gelen bu ve benzeri açıklamalar çok ciddi olarak yapıldı. Almanya'ya bile ulasan bir 

propaganda havası oluşturuldu. 

 

Darbe girişiminden iki yıl sonra bile Hizmet gönüllülerinin sadece Türkiye'de değil, 

diğer birçok ülkede de acımasızca zulüm gördüğü çok acık bir şekilde görülüyor. 

Cadı avı Türkiye sınırlarında bitmiyor. Yasadışı kamulaştırma ve Türk vatandaşlarının 

kaçırılması gibi skandal saldırılar Türkiye sınırlarının ötesine geçti. Hizmet hareketine 

mensup insanlar, Dünya çapında zulüm görüyor, mal varlıkları ellerinden alınıyor, 

tutuklanıyor veya kaçırılıyorlar. Türk gizli servisi MIT sırf bu amaca yönelik kendi özel 

departmanını dahi kurdu. Ayrıca Almanya'da da Türkiye devletin kontrolünde olan, 

yasal olmayan,faaliyetler yürütüldü. Bu durum Alman medyasında ve uluslararası 

haberlerde pek çok defa yer aldı. 

 

Bu rapor, ilk kez bireysel olarak yaşanan olayların arkasında bir sistem bulunduğunu 

göstermek amacıyla genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Türk hükümeti, kendi 

topraklarının ötesinde, etkisini şüpheli yöntemlerle daha fazla arttırmaya 

çalışmaktadır. Erdoğan'ın uzun kolu kimsenin karşı çıkmadığı sürece uzadıkça 

uzuyor. 

 

 

2. Türkiye: Arka Plan 
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1923'te Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'de dört askeri darbe 

geçekleşmiştir: 1960, 1971, 1980 ve 1997. Dördüncü ve sonuncusu bir darbe değil, 

“İslami hareketlere karşı mücadele” olarak silahsız gerçekleşmiştir. 

“28 Şubat Post Modern Darbe'si" olarak adlandırılan son darbe, bugünün 

Türkiyesindeki siyasi gelişmelerin zeminini oluşturan en önemli olaydır. Her dört 

olaydaki darbeciler de askerdi, kendilerini Kemalist olarak görüyorlardı ve devleti 

tehlikeli insanlardan korumak için “düzenleyici devrimciler” olarak hareket etmişlerdi. 

 

Demokrasi ve insan hakları kavramları hiçbir zaman Türk erdemler sıralamasında üst 

sıralarda yer almamıştır. Kuruluşundan bu yana, Türkiye'nin siyasi sistemi bir lider, 

bir otorite odaklı işlemektedir. Bu sistem; otoriter, hiyerarşik, merkezci -ve cumhuriyeti 

güvence altına alan, oldukça fazla ayrıcalıklara sahip- bir askeriye sahip. Basitçe 

söylemek gerekirse ordu, "tecrübesiz" vatandaşların yanlış kararlar almamalarını 

garanti etmek için kendisine pederane bir vazife yüklemişti. Meclisteki yüzde onluk 

baraj engeli, yalnızca kendilerinin "doğru" kabul ettiği partilerin meclise gelebilmesini 

sağlamak içindir. “Yanlış” olarak görülenler ise bütün azınlıklar, Kürtler ve aynı 

zamanda dindar Müslümanlardır. 

 

2000'li yıllların başında dini özgürlük, insan hakları ve demokrasi mücadelesinde 

dindar Müslümanlar, muhafazakarlar, İslamcılar, liberaller, Aleviler, Kürtler ve Hizmet 

gönüllüleri tarafından ortak özgürlük istekleri seslendirildi. Bu insanlar her yönüyle 

çatışmalara yol açabilen farklılıkların bilincindeydiler. Bir demokrasi altında özgürce 

yaşam isteği ağır basmaktaydı. 

 

Türkiye'deki çoğu insan - ve kesinlikle Hizmet gönüllüleri - nihayet din özgürlüğü de 

dahil olmak üzere uluslararası insan haklarına dayalı gerçek bir demokrasi arzu 

etmişlerdi. AKP, seçimler sonrası (2002 yılı) bir askeri darbeye maruz kalmaksızın 

hükümet kurunca bir umut başlamıştı: Türkiye'de sonunda bir gerçek demokrasi 

egemen olacaktı. 

2000'li yıllarındaki reformlar, Avrupa çapında övüldü, takdir edildi. Fakat sonraki 

yıllarda bunların kusursuz bir Batı demokrasisi modeline geçişin dönüm noktası 

olmadığı, tam tersine otokrasiye giden yolun altyapısının hazırlandığı anlaşıldı.  
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Erdoğan bir zamanlar ordunun üstünlüğünü sona erdirme ve demokrasiyi 

güçlendirme vaadi ile iktidara geldi. Askeriyenin yetkisizleştirilmesini başardı. Bugün 

ise AKP sadece parlamentoyu değil, orduyu, yargıyı ve medyayı da kontrol ediyor. 

ABD ve Avrupa'daki Batılı hükümetler, ikinci en büyük NATO ordusuna sahip olan 

ortağını sadece özde yargılıyorlardı ama her zaman olduğu gibi Türkiye'nin istikrarı 

demokrasiden daha önemli olarak görülüyordu. Bu yüzden de Türkiye’de basın ve 

ifade özgürlüğü, din özgürlüğü gibi temel demokratik hakların ihlal edilmesi 

karşısında tüm dünya suskun kalmayı tercih ediyordu. 

 

Bir süre her şey yolundaymış gibi göründü. Azınlık hakları genişletildi, din ve basın 

özgürlüğü güçlendirildi ve eski Kemalist ordunun gücü elinden alındı. Ülke, 2000'lerin 

ortasında olduğu gibi, tarihine Avrupa'ya hiç bu kadar yakın olmamıştı. O dönemde 

Erdoğan insanları biraraya getirme konusunda ustalaşmıştı. Liberaller, solcular, 

Kürtler ve diğer azınlıklar Erdoğan'ın politikasını destekliyordu. Uluslararası 

kamuoyunda bir umut taşıyıcısıydı. Atatürk'ten bu yana hiç bir hükümet lideri, 

Erdoğan gibi kendi kişiliğine odaklı bir kült kurmaya cesaret edememişti. Halk ona 

güveniyordu çünkü 2002'den sonra ekonomik bir patlama yaşanmıştı. 

 

Ama kısa zaman sonra yeni özgürlüklerin sevinci yarım kaldı. Erdoğan gittikçe daha 

fazla eleştiriye maruz kalıyordu. Toplumun her kesiminden insanlar, ama özellikle 

Hizmet hareketine kendisini yakın gören insanlar, onu özgürce eleştirmeye başladı. 

Ve Erdoğan kendi taraftarı olarak gördüğü Hizmet hareketinin fertlerini, düşündüğü 

gibi parmağında oynatamayacağının farkına varmıştı. Temel olarak kendisini tüm 

parti-politik meselelerden uzak tutulan Gülen de belli hükümet faaliyetlerini eleştirel 

bir şekilde yorumlamaya ve onları sorgulamaya başlamıştı. O zamandan sonra 

Erdoğan'ın Hizmet hareketini yok etme çalışmaları baslamıştı. 

 
 

2.1. Basın Özgürlüğünün Sonu 
  

2016 yazından itibaren Alman medyası, başlangıçta tacizleri gazetecilerin kendi 

kişiliklerine yönelik görseler de, Türkiye'nin uzun süredir yanlış bir yolda devam 

ettiğini fark eder. Örneğin, başlangıçta sırf basın özgürlüğüne yönelik  haksızlıklar 
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eleştirildi. Fakat asıl ihlal edilen hakların sadece medya için değil herkes için geçerli 

kabul edilen ve demokrasinin temelini oluşturan özgürlük ve özgür ifade hakları 

olduğu anlaşılmıştı.  

 

Alman gazetecilere ilk uyandırma darbeden 4 ay önce, Mart 2016‘da oldu: Türk polisi 

İstanbul'da Türk Zaman gazetesinin binasını bastı: 1,2 milyon abonesi ile Türkiye'nin 

en büyük gazetesi olan gazete bir önceki yıl “Gülen medyası” olarak adlandırılarak 

zorunlu gözetim altına alınmış ve dramatik baskından birkaç ay sonra tamamen 

kapatılmıştır. Bu arada Zaman'ın günde sadece 10.000 okuru vardı. Görünüşe göre, 

hükümet rejimi eleştiren bir gazetenin okuyucularına böylelikle aşağılayıcı bir şekilde 

ifade özgürlüğünden geriye kalanını sunmaktaydı: Geriye kalan 250 Zaman gazetesi 

çalışanına sadece Türk hükümetinin lehine ve yararına olan yazılar yazmalarına izin 

verildi. Hizmet hareketine kendilerini yakın gören insanlar tarafından, birçok medya 

gibi 1980'lerde kurulmuş bağımsız ve eleştirel gazete böylelikle devletin bir 

propaganda organı haline gelmişti. 

 

Darbe girişiminin ardından ilk 55 günde, 200 gazeteci tutuklandı, 107 kişi hapsedildi 

ve 2.308 kişi de işsiz kaldı. İki yıl sonra bile, rakamlar çarpıcı görünüyor. Amnesty 

International, Mayıs 2018’te Türk medyasının durumunu şöyle özetledi: "180'den 

fazla medya evi hükümet tarafından kapatıldı, 120'den fazla gazeteci gözaltında 

alındı ve binlerce medya çalışanı işlerini kaybetti. Türkiye’de basın özgürlüğü 

neredeyse iki yıldır kelepçeli. Türk hükümeti sivil toplumu bastırmak ve eleştirel 

sesleri susturmak için olağanüstü hallerden aldığı geniş kapsamlı 

güçleri suiistimal ediyor. İfade, toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü ihlal ediyor". 

 

Almanya'da sadece iki gazeteciye karşı büyük ilgi gösterildi. Biri, bugün 

can güvenliğini korumak zorunda olduğu için Almanya'da yaşayan, Kemalist 

gazetesi Cumhuriyet'in eski baş editörü Can Dündar. Neyse ki Can Dündar; Türk 

hükümetinin kendisine ve ailesine yönelik taciz ve tehditlerine 

dayanabilmesi için, uluslararası destek alıyor. 

 

Diğeri ise Deniz Yücel. Die-Welt gazetesinin Alman-Türk editörü. Şubat 2017'de 

kendisine yöneltilen iddianamenin nedenlerini öğrenmek için gönüllü olarak İstanbul'a 

gitti. Ancak Yücel hiçbir bilgiye ulaşamamış ve delil gösterilmeden gözaltına 
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alınmıştır. Bir yıl boyunca yargılanmadan hapishanede kaldı; Uluslararası dayanışma 

kampanyası ''FreeDeniz''in manevi desteği sayesinde sadece ayakta kalma gücünü 

bulabilmiştir. Haziran 2018'de, mahkemesi başlatılacaktı. Gazete makaleleri "terör 

propagandası" iddiasıyla suçlanıyor. Avukatı Veysel Ok, yargıya hakaret 

etme gerekçesiyle iki yıl hapis cezası ile tehdit edilmişti . Avukat, 2015 Aralık ayında 

yapılan bir röportajda, Türk yargısının “sürekli aynı” olduğunu ve “tek sesle” 

konuştuğunu söyledi. Diğer gazeteciler - yaklaşık 120 kişi benzeri bir durumda -

, karşılaştırılabilir bir ilgi alamıyorlar. 

  

Medyanın durumu, yasal bir bakış açısından şüpheli olan tutuklamaların ötesinde, 

tümüyle çok endişe verici. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeden önce bile, AKP'nin 

çoğuna sahip olduğu Türk medyasını, televizyon ve radyo kanallarının yanı sıra 

Türkiye'deki gazetelerin çoğunu kontrol ediyordu. 

 

Şu an Türkiye'de ana akım medyada, siyaset, iş dünyası ve toplum hakkında bilgi 

edinmek isteyen herkes, yüzeysel haberlerle, eğlence filmleri ve 

standart yarışmalarla karşılaşıyor. Kritik raporlar, iç politika çatışmaları, dış politika 

tutarsızlıklarından kimse haberdar değil. 15 Temmuz 2016'dan sonra “tasfiye” ile 

basın özgürlüğünün azalması tekrar artmıştır. Bu arada, yabancı 

medya temsilcileri de, yöneticilerin temel demokratik haklarla tutarsız ilişkilerinden 

etkileniyor. 

  

Türk hükümetinin fikirlerine göre hareket etmeyen ve ifade etmeyenler, kamu olayları 

için akreditasyonunu kaybediyor veya kendilerini hafif tehditler altında buluyorlar. 

Birçok gazeteci artık eleştirel sorular sormaya cesaret edemiyor ya da resmi ifadeler 

hakkında şüphe göstermiyor. Keyfi tutuklamalar veya taciz korkusu, medya 

temsilcilerinin muhalif aktivistlerle irtibat kurmasını engelliyor. Türkiye’deki haber 

durumu, aynı zamanda  diğer ülkelerin Türkiye hakkında haber yapma alanı bu 

nedenle oldukça zayıf. Asıl sorulması gereken soru şu: İnsanlar sonuçlardan 

korkmasa yine kendilerini aynı şekilde ifade ederler miydi? 

 

 

2.2. Türkiye'de Cadı Avı 
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Darbe girişimi sonunda, Türkiye tarafından daha önce görülmeyen bir tutuklama 

dalgası başlatıldı. İlerleyen günlerde ve haftalarda binlerce insan tutuklanıyor, tasfiye 

dalgası öğretmenlere, gazetecilere, akademisyenlere ve iş adamlarına vuruyor. 

Kendisi etkilenmese de mutlaka etkilenen birisini tanıyor. Erdoğan yüz 

binlerce insanı devlet düşmanı ilan etti. 

  

Uzun isim listeleri, ne zaman ve kim tarafından hazırlandığı belli olmasa 

da, sistematik olarak işlenir. Kasım ayının ortasına kadar 135.000 civarında 

memur açığa alındı. Temmuz 2016 ile Haziran 2018 tarihleri 

arasında şok rakamlara ulaşıldı: 151967 kişi işten atıldı, 138 579 kişi 

göz altına alındı, 78687 hapsedildi, 3003 tane okul, yatılı okul ve üniversite kapatıldı, 

5.822 akademisyen işlerinden  atıldı, 4463 hakim ve savcı ihraç edildi, 189 medya 

şirketi kapatıldı,319 gazeteci tutuklandı. 

  

Türk hükümeti, resmi olarak da girişimcilerin ve serbest meslek sahiplerinin mallarını 

büyük çapta kamulaştırdığını da beyan etti. Hizmet destek verenlerden ele geçirilen 

60 milyar dolarlık toplam varlık söz konusuydu. Ancak kamulaştırılan şirketlerin 

yaptığı kazançlar üç rakamlı milyarlara ulaşıyor. Önlemler çok sayıda Alman şirketini 

de etkiledi. Söz konusu yüklü, çok yüklü miktarda paralar. Tam olarak da bu kadar 

çok olduğu için, tüm mağdurları ve paydaşlar sessizliği tercih etti. Amaç: Erdoğan’ı 

kızdırmamak. 

  

Aynı zamanda, herkes tasfiyenin bir bahane olduğunun farkında. Her zaman aynı: 

Tutuklanan ve kamulaştırılan mal Fethullah Gülen'in sevenlerine ait. Delil: kitapların 

ele geçirilmesi ya da bilinmeyenlerin ihbar edilmesi. 

 

Human Rights Watch ve Amnesty International  insan hakları ihlallerinden uzun 

süredir şikayetçi. 2016 yazından sonra yaşanan darbe girişiminden bu yana 

Türkiye'de her türlü anayasal devlet askıya alınmıştır. 

  

Hizmet hareketine karşı kamuoyuna açık mücadele Erdoğan Başbakan iken Aralık 

2013 yılında, kendisi ülkenin en büyük yolsuzluk 

soruşturması kapsamında anılırken başlamıştır. Dört bakana dava açılmasına 

rağmen, Erdoğan yargı ve emniyet mensuplarının bir çoğunu açığa aldı ve böylece 
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soruşturmayı unutturmaya çalıştı. Dahası, soruşturmayı darbe girişimi olarak 

pazarladı ve Hizmet hareketine ve bütün sevenlerine karşı bir cadı avı başlattı. 

  

İki buçuk yıl sonra başarısız olan darbe, çok uygun bir zamanda gerçekleşti. 

Bunu "Allah'ın lütfu" olarak niteledi ve Hizmet hareketine karşı başlatılan zulmü 

yoğunlaştırdı. "Allaha şükür, bu darbe girişimi ile şimdi bir şeyler yapma imkânı ve 

fırsatımız var. Bunu normal zamanlarda yapamazdık” diyen Erdoğan, Türkiye ve 

yurtdışında cadı avını daha da arttırdı. 

  

Cadı avı tutuklama ve temizleme operasyonlarıyla sınırlı değildir. Gözaltında ve 

cezaevlerinde işkence ve kötü muamele, Türk toplumunda daha fazla korku 

oluşturabilmek  için, yaygın ve sistematik bir hale getirildi. Karakollarda, 

cezaevlerinde ve gözaltı merkezlerinde çekilen işkencenin görüntüleri ve videoları 15 

Temmuz olaylarından sonra devlet haber ajansı Anadolu Ajansı (AA) ve devlete bağlı 

sosyal medya hesaplar tarafından yayınlandı. Bir yandan binlerce insan Türkiye'yi 

tutuklama ve işkence korkusuyla terk ederken, diğer taraftan binlerce kişi Türkiye'yi 

terk edemedi; çünkü hükümet 100.000'den fazla insanın pasaportlarını iptal etti ve 

çok daha fazlası için yurtdışı yasağı getirdi. Birçoğu Türkiye'de zulümden kaçmak için 

yasadışı göç yollarına başvurmak zorunda kaldı. 

 

  

2.3. Dünyadaki Tüm Hizmet gönüllülerine açık Tehditler  
  

Kaçırma, fiziksel saldırı, işkence, ayrımcılık, tehdit ve nefret suçları gibi insan hakları 

ihlalleri Türkiye'nin sınırlarının ötesine yayıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

eleştirmenlerine karşı defalarca tehditte bulundu. Kamusal etkinliklerde, on binlerce 

hayranının katıldığı canlı yayınlarda, Hizmet gönüllülerini avlamaya ve öldürmeye söz 

verdi: 

  

Erdoğan, eylül ayında “Dünyada hiçbir ülke ya da bölge, F* ve militanları için güvenli 

bir yer olmayacak” dedi. 4 Nisan 2017'de Karadeniz'in Zonguldak ilindeki 

bir mitingde, "Her  F*cüyü ordudan, emniyet(polis)'ten ve hükümetten temizliyoruz" 

dedi. Ve biz bu ülkenin ve devletin bedeninden bu kanseri yok edene 
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kadar çalışacağız. Onlar yaşamdan zevk almayacaklar. Onlara karşı mücadelemiz 

sonuna kadar devam edecek. Onları sadece yaralı bırakmayacağız. " 

  

Erdoğan, 19 Ekim 2017'de sarayında yaptığı konuşmada bunları söyledi: “Yurt dışına 

gidenleri asla kendi hallerine bırakmayacağız; Hak ettikleri gibi cezalandırılana kadar 

onları takip edeceğiz. Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet edenler, hem yurt içinde 

hem de yurtdışında rahat bulmayacaklar.” Başka bir konuşmasında, daha da açık bir 

ifadeyle:“ “Onlar anlaşmazlık konusunda kanser hücreleri gibidir. En ufak bir iz 

bırakmamak için kapsamlı temizlik gereklidir. Ve tam şu anda yaptığımız şey bu.” 

 

Erdoğan'ın kışkırtıcı ifadeleri, özellikle de hizmet gönüllülerini, dünyanın her yerinde 

zulme maruz  bırakacaklarını ve öldüreceklerini, hükümet yanlısı medya ve hükümet 

yanlısı isimler tarafından da birçok kez ifade edildi. Utanmadan, kamuoyunda boykot 

çağrısında bulunuldu. Türkiye'de yaşayan akrabaların cezası açıklandı ve 

ölümle tehdit edildiler. 

  

Bu tür şiddet içerikli duyurular sadece savaş retoriği değil, muhalifleri ve 

eleştirmenleri Türkiye  sınırlarının çok ötesinde hedefleyen gerçek bir korku 

kampanyasıdır. Türk hükümeti, yurtdışındaki eleştirmenlerine fiziksel ve Türkiye’deki 

mülklerine karşı saldırıda bulunmaktan çekinmiyor. Mafya tarzı yöntemler 

artık gündemde yer alıyor. 

 

 

Wall Street Journal, Kasım 2017'de Türk hükümetini, Trump'ın güvenlik danışmanı 

Michael Flynn'e bir yıl önce Gülen’i ABD'den Türkiye'ye yasal işlem yapılmadan geri 

gönderilmesi ve iade edilmesi için 15 milyon dolar teklif ettiğine 

dair haber yayınladı. Türkiye, ABD'deki resmi hükümet görevlileriyle bu tür yasadışı 

eylemleri tartışmaya ve planlamaya cesaret ederse, Avrupa ülkelerinde benzer 

kaçırmalar ve suikastlar planladıkları, hatta uygulayabilecekleri artık göz 

önüne buludurulmalıdır. 

 

 

3. Uluslararası Cadı Avı 
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Darbe girişiminden sonra binlerce Hizmet hareketi mensubu ve Erdogan muhalifleri 

yurtdışına kaçtı. Bunların çogu Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine sığındı. Türkiye 

bu insanların iade edilmesi icin basvurular yapiyor, ama Avrupa ülkeleri bu taleplere 

hiç sıcak bakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Fethullah Gülen'i iade etmek 

istemiyor. Cünkü Deliller yetersiz. Türk hükümeti bu durumdan memnun degil ve 

diger ülkeleri teröristlere yardim ve yataklık yapmakla suçluyor. Hukuki yollarla 

istediklerini elde edemedikleri icin, alternatif cözüm üretmeye calisiyorlar. Uzun bir 

süre belirsizlik yasandiktan sonra anlaşılan şu ki: Türk istihbarat teskilati MIT 

yurtdışında sistematik olarak Hizmet gönüllülerini takip ediyor ve yasal olmayan 

yollarla Türkiye’ye geri götürmeye çalışıyor. Batı ülkelerinin aksine Asya ve Afrika 

ülkeleri Türkiye’den gelen baskılara ekonomik nedenlerden dolayı ya da uzun yıllara 

dayanan iyi ikili ilişkiler sebebiyle boyun eğiyor. 

 

Hemen hemen bütün Dünya tarafından olumlu karşılanan Hizmet hareketinin eğitim 

faaliyetlerine rağmen Ankara hiç hız kesmeden bu ülkelerde bulunan ögretmenlerin 

iadesini istiyor. Uzun zamandır herkes tarafından bilinen şu ki, Türkiye'nin 

cumhurbaşkanı diğer ülkelerdeki meslektaslarına sürekli baski uygulayıp AKP karşıtı 

insanların iadesi için onları zorluyor. ABD düşünce kuruluşu Freedom House’a göre 

son yıllarda Hizmet gönüllüleri en az 15 ülkede gözaltına alındı ve en az 3 başka 

ülkede de MİT illegal yollardan insanları kaçırdı. 

 

Türk Adalet bakanı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın  2018 yılı Mart ayında 

televizyonda yayınlanan bir röportajına göre; MİT'in en az 80 Hizmet gönüllüsünü 

Türkiye'ye getirdiğini söyledi. Ama bunların hangi ülkeler olduğunu ve bu 

operasyonların kimlerle koordineli yapıldığını söylemedi. Bu demek oluyor ki, 

demokratik düsünce taşıyan ve Türk pasaportuna sahip herkes Malezya, Pakistan, 

Sudan, Fas ve Afganistan gibi ülkelerde MİT tarafindan kaçırılma riski altında 

bulunmaktadır. 

 

Suudi Arabistanda yerel emniyet kuruluşları Türk devleti ile koordineli olarak Erdogan 

karşıtı kişileri Ankara'ya gönderdi. Hindistan’da Türk Cumhurbaskanı medya 

mensupları önünde açıkça Türk hükümetinin muhaliflerinin orada da tehlike arz 

edebileceklerini iddia etti ve onların da ceza hukukuna göre takip edilmesi icin talepte 

bulundu. Gürcistan'da hizmet hareketine yakın kişilerin tutuklandığının ve Türkiye'ye 
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iade edileceginin haberleri çoğalıyor. 

 

 

3.1. Pakistan’da Kaçırmalar 

 

Muhaliflere karşı yurtdışında sürdürülen cadı avı Türk hükümetinin resmi kurumları 

yanında sivil toplum kurulusları ile daha da hızlandırılıyor. Çok farklı yollarla Türk 

hükümeti yurtdışında bulunan Erdoğan karşıtlarını rahatsız etmek, yıldırmak, 

korkutmak, onlara gözdaği vermek, ve manipule etmek icin uğraşıyorlar. Otoriter 

demokrasilerde, yolsuzluk hat safahada oldugu ve hukuk devletinin kuralları 

işlemediği icin, Türkiye illegal bir şekilde insanları kaçırıyor. 

Kaçırılma örneklerden biri Pakistanda Eylül 2017'de yaşandı. Lahore'da bulunan Pak-

Türk International School'un yardımcı rektörü Mesut Kaçmaz kaybolmustur. 

Kaçmaz'ın bir komsunun Washington Post'a anlattıklarına göre, iki düzine sivil polis 

gelip Kacmaz'ı, eşini ve iki kızını evlerinden alıp gözleri bağlı bir sekilde Pick-Up türü 

plakasız bir arabaya koyup kaçırmışlardır. Tanıklara göre Pakistan emniyet güçleri 

aileyi 17 gün bilinmeyen bir ortamda tutmuştur. Sonra onlara, İslamabad’a sorgu icin 

götürülecekleri söylenmiş. Tanıklar: “Ama bunun aksine onları havaalanına 

götürdüler.”, diyorlar. Hizmet hareketine yakın okulun direktörünü havaalanında Türk 

devlet memurları karşılamış ve plakasız özel bir ucağa bindirmişler. Yolun sonu 

Ankara’da bitmis. 

 

Oysa Kacmaz ailesi politik nedenlerden dolayı Pakistan'da ilticaya başvurmuşlar 

buna rağmen yine de yasadışı yollarla Türkiye'ye götürülmüşlerdir. Buradan anlaşılan 

şu ki, Türkiye dışında yasayan Türkler legal yollar  göz ardı edilip memleketlerine geri 

götürülmektedirler. Pakistanlı insan hakları savunucuları, 285 Türk vatandaşının 

daha ülkeden çıkarılma, kaçırılma tehlikesi altında bulunduklarını söylüyor. 

 

Malezya, Suudi Arabistan ve Gürcistan'dan sonra Pakistan da Türkiye'nin 

Uluslararası hukuka aykırı isteğini yerine getirmistir. Pakistan Hükümeti Kasım 

2016'da bazı öğretmenleri ve diğer hizmet okulu çalışanlarının ülkeden çıkarılmaları 

icin karar vermistir. Bu karar toplam 108 kişiyi ve ailesini kapsamıştır. Son anda 

Pakistan yargıtayı tarafından bu karar bozulmuş böylece bu insanların sınırdışı 
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edilmelerinin ya da Türkiye'ye teslim edilmeslerinin önü alınabilmiştir. Pak-Türk okulu 

çalışanları UNHCR denilen iltica sertifikası verilerek belli bir süre için koruma altına 

alınmıştır. 

 

 

3.2 Malezya’da İnsan Kaçırma Olayları 

 

Malezya’da yaşayan Türk asıllı Turgay Karaman'ın 2 Mayıs 2017 tarihinde 

sözleştiği  buluşmaya gelmemesi üzerine, ailesi ve arkadaşları resmi daireleri 

devreye sokmuştur. Araştırma sonucu bir güvenlik kamerası görüntülerine göre 

Turgay Karaman'ın Kuala Lumpur’da bir yeraltı otoparkında kimliği belirsiz iki kişi 

tarafından önü kesilip plakasız bir araçla kaçırıldığını anlaşılmıştır. Aynı gece iki farklı 

kaçırma olayı daha yaşandığı ve kaçırılan bu kişilerin de Turgay Karaman gibi 

Malezya’da bulunan Hizmet okulunun çalışanları olduğu belirlendi. İkinci sahsın 

kaçırılması adeta bir aksiyon filmi sahnesini canlandırıyor. Amnesty International’in 

haberine göre bu şahsın etrafı beş araçla çevrilmiş ve yaklaşık yirmi kişi tarafından 

şiddet kullanılarak  aracından çıkarılıp kaçırılmış.  

 

Çaresiz aileler kaçırılmaları video mesajı ile halka seslendikten ve olayı kamuoyuna 

duyurduktan sonra Malezya devlet yetkilileri itirafta bulunup kaçırılma olaylarını 

üstlendiler. Emniyet müdürlüğü üç Türk vatandaşının SOSMA (Security Offences 

Special Measures Act 2012) kanununa göre tutuklandığını belirtti. Örgütlenme ve 

terörle işbirliği nedeniyle soruşturma başlatıldı. Amnesty International, Malezyalı 

yetkililerin mağdurların avukatlarıyla ve aileleriyle görüşmelerinin engellediğini ve 

bunun insan haklarına aykırı olduğunu açıkladı. 

 

3.3 Kosovada’da Kaçırılma Olayları 

 

2018 yılı Mart ayı sonunda Kosova'dan 5 Türk öğretmen ve bir doktor ülke 

başkanının bilgisi dışında Türkiye'ye kaçırıldı. DTJ'nin araştırmalarına göre, okulların 

yardımcı rektörü Yusuf Karabina'yı ilk önce Kosova polisi şehir trafiğinde durdurarak 

tutukladı.  
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Yusuf Karabina sabahın erken saatlerinde eşiyle birlikte çocuklarının okul yolundaydı 

ve ailesinin gözleri önünde kelepçelendi. Diğerleri arkadaşlarını sormak için karakola 

geldiklerinde tutuklandılar. Tutuklanmalarından bir kaç saat sonra bu Türk 

vatandaşlarının özel bir uçakla Kosova'dan götürüldükleri söylenmekte. Bundan 

sonrasında kendi ülkelerindeki ceza hukunun önüne çıkmak zorundalar.  Türk 

hükümeti bu 5 öğretmeni bir doktorla birlikte hizmet hareketi için yandaş toplamakla 

suçluyor. Bununla birlikte şüphelilere Türkiye'den kaçmada yardım ettikleri 

söylenmekte. Okul çalışanlarının uzun yıllardan beri Kosova'ya yerleşmiş oluğu, fakat 

kardiyolog olan Karakaya‘nın, bir sene önce Kosova‘da tehlike altinda olmayacağı 

hayaliyle Türkiye'yi terk etmiş bir sürgün olduğu belirtilmekte. Medyadaki haberlere 

göre bu 6 kişi için Türkiye'nin  resmi teslim başvurusu Kosova savcılığı tarafından 

reddedilmiş.  

 

Bariz bir şekilde Türk gizli servisi ve Kosova yetkilileri tarafından düzenlenen ve 

yürütülen bu olay üzerine, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaci İçişleri Bakanı 

Flamur Sefai ve gizli istihbarat şefi Driton Gashi'yi görevden aldı.  Kosova Başbakanı 

Ramush Haradinai bu kaçırma vakalarını uluslararası hukuka aykırı olarak 

nitelendirdi. Kaçırılmadan Türkiye'ye teslime kadar olan bu sürecin kendisinin bilgisi 

dışında gerçekleştiğini öne sürdü. Kosova Dışişleri Bakanliğı olayla ilgili üzüntüsünü 

dile getirip, "Hiçbir şart altında olmaması gerekirdi" dedi. Türk öğretmenlerin geçerli 

işbelgeleri vardı. Bakanlık, onları bu şartlarda teslim etmenin uluslararası kuralları 

ciğnediğini söyledi. 

 

Türkiye Başbakan yardımcısı Bozdağ olayı kutlarken "büyükbaşarı" olarak 

değerlendirdi. MIT'in gelecekte de benzer operasyonları sürdüreceğini dile getirdi. 

Erdoğan da bu gizli istihbarat operasyonunu gizli tutmak için bir sebep görmedi.  

 

Türkiye Kosova‘yı kalkınmasında desteklemişti. Balkan devleti Kosova  2008'de 

bağımsızlığını ilan etti. Erdoğan, Kosova Başbakanı Haradinai’ye ne hadle darbe 

destekçilerini örtbas edip sakladığını sorup "bunu ödeyeceksin" diye tehdit etmişti. Bu 

olay Kosova dışında da bir şok etkisi yarattı. Türk hükümeti Avrupalıların işbirligi 

hususundaki haklı geri duruşunu kınayarak, gerekirse illegal yollardan hareket 

edebileceğini göstermiş oldu. Kosova‘nın aşırı milliyetcilerini destekleyen ve Erdoğan 

yandaşı olan Devlet Bahçeli, gizli istihbaratın Kosova operasyonunu överek Gülen‘in 
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de benzer şekilde Türkiye’ye kaçırılmasını önerdi. Gülen‘i Amerika‘dan kaçırma 

söylentileri zaten Kasım‘dan beri vardı. Kosova‘daki MİT operasyonu, Erdoğan‘ın 

Bulgaristan‘ın Varna şehrinde AB'nin önde gidenleriyle buluşmasından kısa bir süre 

sonra gerçekleşti. Burada yıllardır süre gelen tartışmanın yeni bir başlangıcı 

konuşulmuştu. 

 

 

3.4.Afganistan‘daki Okulların Hukuksuzca Ele Geçirilmesi  

 

Afganistan‘ın başkenti olan Kabil'de 2017‘nin Aralık ayında kalitesiyle bilinen hizmet 

okullarında görev alan biri Afgan üçü Türk olmak üzere, dört öğretmen gizli 

istihbarattarafından tutuklanmışlardı. Taimani semtinde bir kız kolejinin aranması da 

ülkede yoğun protestolara yol açmıştı. Hükümet tarafından hangi suçtan dolayı 

tutuklandıkları hakkında hiçbir açıklama yapılmadı.  

 

Bilindiği üzere Afganistanda Türk dilleri konuşan Özbek, Türkmen ve Kırgız azınlıkları 

bulunmakta. Bu yüzden Erdoğan rejiminden önce de Afganistan Ankara’nın 

dışpolitikasında hep yer almıştı. Türkiye’yle dost ülke olduğundan dolayı 

Afganistan'da ABD ve NATO  arafından yürütülen “Resolute Support” isimli askeri 

misyonda 650 Türk askeri görev yapmaktalar. Ayrıca ülkedeki medyanın iddialarına 

göre Türkiye hükümeti bir Afgan-Türk sivil toplum yapılanması olan Afghan Turk CAG 

Educational NGO (ATCE)‘ye ait okulların kapanması veya hükümete yakın bir yardım 

kuruluşuna devredilmesi için uzun süredir çaba harcıyordu. 

 

 

3.5. Kaçırmalar, Tutuklamalar, ve Seyahat Kısıtlaması 

 

Avrupanın sağlam demokrasilerinde Erdoğan şimdiye kadar muhalifleri yakalama, 

işgenceye mağruz kalabileceği tutuklamalara veya kaçırma için istekli bir partner 

bulamadı. 

 

Ama sadece otokrat ülkeler Erdoğa'nın baskısına yenik düşmedi. İllegal deportlarda 
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Bulgaristan'da sorgulamali bir rol oynamıştır. Darbe girişiminden bir ay sonra bu 

Avrupa ülkesi Türk iş adamını Türk polislerine vermiştir. İki bulgar mahkemesi bunu 

yasaklamasına rağmen bu gerçekleşmiştir. Mahkemelerin yasaklamasının gerekçesi 

Türkiye'de düzgün işleyen bir yargı sisteminin olmamasıdır. Ama Sofia daki hükümet 

bunu görüp, önemsemedi. 

 

2017'de Ankara hükümeti NBA oyuncusu Enes Kanter'in Romanya'dan iade edilmesi 

için uğraşmıştır. Birleşik devletlerde yaşayan Enes Kanter Bukarest de bulunduğu 

zaman pasaportuna el konulmuştur, ama O yine de Birleşik Devletler'e geri 

dönebilmiştir. Granada'da Ağustos 2017'de Türk kökenli Alman yazar Doğan Akhanli 

Interpol'de kırmızı bülten ile arandığı için Türkiye'nin isteği üzerine İspanyol kurumları 

tarafından tutuklanmış, Türkiye nin baskısı ile 2 ay tutuklu kalmıştır. Dünya ülkelerinin 

müdahalesi üzerine Madrid Akanli'yi Türkiye'ye göndermekten vaz geçmiştir. Ocak 

2018'de medyalar İsviçre'de Türk kökenli bir İsveç'linin ve Gülen hareketi mensupu 

olan iş adamının darbe girişiminde sonra Türk diplomatlari kaçırmaya çalıştıklarını 

anlattı. Bu, onların gözlerinde teröristleri, hemen göndermeleri için Ankara tehditler 

savuruyor. Ankara ısrarla, Almanya ve Birleşik Devletler gibi sağlam demokrasilerin, 

bu teröristleri vermesi lazım ki, kendi ülkelerinin vatandaşlarını kurtarabilsinler tezini 

savunuyor. Aynı zamanda Ankara yurtdışında rejim karşıtlarına yapılan cadı avını 

başka metodlar ve yollar ile genişletiyor. Sosyal kurumlar, Türk konsolosluklar ve 

Erdoğan'ı destekleyen lokal sivil toplum kuruluşları korku toplumu yaratıyorlar.  

 

Çoğu insan ölüm tehditleri aldıklarını aktarıyorlar. Nefret kampanyası, gerekçesiz 

ihbarlar ve iftiralar sadece insanlara karşı değil, hizmete yakın olarak görülen 

kuruluşlara karşı da sürdürülüyor. Türk diplomatlar, Türk devleti tarafından gönderilen 

imamlar ve Erdoğan için çalışan aktivistler ülkeden çıkarılanları ihbar ediyor, Erdoğan 

karşıtlarının bilgilerini topluyorlar, onları rahatsız ve tehdit ediyorlar. Yüzlerce tehdit 

ve küfür pek çok ülkenin kuruluşlarına bildirilmiştir. Toplumun her kesiminden, 

bunlara Aleviler ve kürtler de dahil, Erdoğan karşıtlarına karşı yürütülen bu karalama 

kampanyası en fazla hizmet hareketinin gönüllülerini etkilemiştir. 

 

 

4. Erdoğanın Almanya’daki Uzun Kolu 
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Türkiye'deki darbe girişiminden haftalar sonra Almanya'daki hizmet hareketinin 

kurumlarına hakaretler yapıldı, saldırılarda bulunuldu. Gelsenkirchen`de gençlik 

derneğinin camları Erdoğan taraftarlarınca kırıldı. Stuttgart`da bundan dolayı bir okul 

polis tarafından koruma altına alındı. Afişler asılıp Hizmet gönüllülerinin DİTİB 

camilerine girmelerine izin verilmedi. Çoğu yerlerde Hizmet gönül vermiş insanlara 

karşı boykot ilan edilidi. Bir çok restorant, dükkan ve başka kurumlar, Gülen'e 

sempati duyduklarından dolayı buna maruz kalmıştır. İnternete anonim biri böyle bi 

yazı yazmıştı: “Bu insanların Osmanlı Devletinde kafaları kesilirdi. Bugün bunları 

idam etmek lazım.” 

 

Almanyada yayınlanan Zaman Gazetesi Kasım 2016`dan itibaren aboneleri aranıp 

tehdit edilmeye başlandıkdan sonra artık basılmıyor.  

 

Eylül 2016`da gazete yayımcısı gazete yazarlarına ve aynı zamanda gazeteye sadık 

kalan aboneleri zor durumda bırakmak istemediklerinden dolayı baskıya son 

vereceklerini açıklamıştı. Türkiye'de Zaman gazetesi binası, ilkbahar 2016`da basılıp 

kapatıldıkdan sonra Almanya'daki şube ayakta kalmakda zorlanıyordu. Burada 

sadece ekonomideki bir medya alanı ölmedi. Burda demokrasinin bir parçası öldü. 

Almanya'da geriye kalan sadece Türk hükümetinin propagandasını yapan yayınlar 

oldu. Türkiye haberleri yayınlayan pek çok online haber sitesi AKP tarafından maddi 

destek alıyor ve kontrol ediliyor.  

 

En çok hayretler içerisinde bırakan olay, daha 2017`nin sene sonunda Türk 

Devletinin 2016 yazından beri nasıl olup da Almanya'daki Türk diasporasını etki 

altına almaya çalışması oldu. 

 

Uzun zamandan beri ortada Türkiye'deki MİT'den 6000 ajanın Almanya'da olduğuna 

dair söylentiler vardı. Arada bir sosyal medya üzerinden tanımlanamayan kişiler 

tarafından insanlara anonim mailer yazılıp hizmet hareketinden uzak durmaları ve o 

insanlar arasından ayrılmaları söyleniyordu. Farklı camilerde üzerinde isimler yazılıp 

bunlar “F* teröristleri“ diye kağıtlar asılıyordu ve bu insanların içeriye alınmaması 

öneriliyordu.  
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AKP`ye yakın birçok dernek. Türk devletine sadık medya kurumları ve bazı kişiler 

Almanya'da da Erdoğanın stratejilerini sistematik bir şekilde devam ettirip ihbar ve 

casusluk çağırılarına açıkca uyarak bunları uyguluyorlardı. Erdoğan'ın yaydığı nefreti 

Almanyaya taşıyorlardı ve hala devam ediyorlar. Dükkanlar boykot ediliyor, ölüm 

tehditleri yayılıyor ve aileler bölünüyor. 

 

Günlük olarak yayınlanan Sabah gazetesi Eylül 2016 da bir danışma hattı açtı. 

Buraya rahatlıkla anonim bir şekilde Hizmet hareketine mensup olan veya sempati 

duyan kişiler şikayet edilebiliyor. Ayrıca ünlü resamların eserlerini gösterip hain 

olarak ilan ediyorlardı. 

 

Şayet bir sanık tutuklanamayıp kaçıyorsa ailesı tutuklanıyordu. Ekonomik baskılarda 

hat safhaya çıktı. Hiçbir suç şüphesi olmayan  bazı iş verenler iflasın eşiğine getirildi, 

malları ellerinden alındı, Türk pasaportlarına el konuldu ve şirketlerine kayyum 

atandı. Tabiki bu durumda şirketler artık işleyemiyordu. Bazı şirketler bundan dolayı 

birlikte calıştıkları müşterilerini kayıbettiler. O müşteriler de ya iflas eşiğine geldikler 

için ya da “F* şirketlerle“ iş birliği yapmak istemediler. Büyük bir havayolu bu 

olaylardan sonra bazı uluslararası işçilerini hizmet hareketinden oldukları için işden 

çıkardı. 

 

Böyle metotlar maalesef artık Türkiye sınırlarını da geçmiştir. Erdoğan başka 

devletleri ekonomi ve sosyal bağlarını hizmet hareketinden olan insanlarla kesmeleri 

için baskı yapıyor. Mesela hizmet hareketine yakın duran bir Türk Alman girişimçi on 

yıl önce kurduğu okulunu ziyaret etmek için Gürçistan'a giriş yapamıyor.  

 

 

4.1 Vatandaşlıktan Çıkartma ve İhbar Çağrısı 

 

Olumsuz eleştirileri susturmak için Erdoğan elinde olan her yolu deniyor. Yurtdışına 

kaçmak isteyen herkes ülkesindeki mal varlığına el konulmasını göze alıyor. Banka 

hesapları bloke ediliyor, insanların mallarına el konuluyor ve şirketlere kayyum 

atanıyor.  
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İnsan Hakları aslında herkesin bir pasaportunun olması gerektiğini belirtiyor ama tam 

da bu temel hakkı Erdoğan hiçe sayıyor. Bu insanları herhangi bir ülkeye gitmek 

zorunda bırakıyor ve insanları kanunları ihlal etmeye zorluyorlar. Almanya’da anne 

babanın yanında bu vatansızlık ve kimliksiz durum çocuklar içinde devam etmektedir. 

Hiçbir ülkeye sürgün edilemedikleri için sınır dışında göz altına alınıyorlar. 

Vatandaşlıktan çıkarmak diktatörlerin zulümlerinden biridir.  

 

Türkiye’deki olağanüstü hal vatanına ihanet eden insanların, vatandaşlıktan 

çıkarılmalarına müsaade ediyor. 2017 yılında Türkiye Hükümeti vatandaşlıktan 

çıkarılacak insanların listesini yayınladı. Bu liste 200’den fazla kişiyi kapsıyor ve bu 

listede Fethullah Gülen’in de ismi bulunmaktadır. Bu liste yayınlandıktan sonra 

listedeki kişilerin sonraki süreçteki gidişatı resmi olarak açıklanmadı.  

 

Mağdurlar dışındaki insanlar da bu olaydan etkilendi ve bu olay yurtdışındaki Türk 

vatandaşlarını da etkiledi. Çünkü Türk Konsolosluğu’na gitmeye korkar oldular. Bu 

seneki Başkanlık seçimleri için olan oy sandıkları Berlin’deki konsoloslukta 

bulunmaktadır. Hizmet Hareketi’ne bağlı olan ve sempati duyan insanlar oy 

kullanmaya gitmeyi tercih etmiyorlar çünkü pasaportlarının alınmasından korkuyorlar.  

 

Bu durumda şimdiye kadar Almanya’da sürdürdikleri hayat o zaman mümkün 

olmayacaktır. Şu anki hükümete karşı olan muhalif topluluklar da pasaportlarının 

tarihi geçmesine rağmen yurtdışına kaçmaktadır. Diğer ülkelere kaçsalar bile elçilik 

onlara yeni belgeler, pasaport ya da kimlik, vermiyor. Bu nedenden dolayı vatansız 

kalıyorlar. Havuz medyasının yayınladığı ihbar hattına şikayet edilen insanlara ne 

olduğu tam olarak bilinmiyor ama Ankara’ya iletildiği düşünülüyor. 

 

 

4.2. Almayadada Mafya Yöntemleri  
 

2016 yazından itibaren, Türk gizli servisinin ajanlarının Almanyada aktif olarak 

seyahat ettikleri ve Alman-Türk toplumunda endişe yaratmaya çalıştıkları konusunda 

ilk işaretler vardı. Amaç, Hizmet hareketinin başarılı eğitim çalışmalarını gözden 
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kaçırmak ve özel okulları ekonomik olarak düşürmek. Ve bir kez daha korku ve teröre 

yol açan mafya yöntemlerini devreye soktular. Ne yazık ki, kısmen başarılı da oldular. 

Bu ülkede Türk göçmenlerinin tesislerine yönelik şiddetli saldırılar da var.  

 

Cadı avı elçilikten ve konsolosluklardan kaynaklanıyor; Türk istihbarat yetkilileri, 

DİTİB cami topluluğu ve UETD yani bir nevi AKP şubesi tarafından halkın geneline 

taşındı. Ölüm tehditleri, hakaretler, boykot ve mala hasar vermeler oldu. AKP’ye 

yakın düşüncedekilerin belirli mağazalardan alışveriş yapmaları engellenmeye teşvik 

edildi. Ebeveynlere çocuklarını  Hizmet Hareketine ait Özel okulardan almadıkları 

sürece başlarına büyük bela geleceğiyle tehdit edildiler.  

 

 

 

4.3 BAMF da Ajanlar 
 

Bir medya organı almanyadaki yabancılar dairelerinde çalışan türk kökenli 

memurların Türkiye‘den gelen mültecileri Türkiye‘deki iktidar yanlısı çevrelere şikayet 

ettiğini öne sürdü. "Der Spiegel" ve "ARD"nin dergisi olan "Report Mainz"ın ortak 

araştırmasında bahsedildiğine göre; bazı Türk gazete ve televizyonları, Yabancılar ve 

Göçmenler Dairesi (BAMF) ile görüşmeleri sonrasında iltica görüşmesi yapan 

Türkleri, isimleri ve adreslerini yayınlayarak „TERÖRİST“ ilan etmekteler. Bu haber 

dergisi tarafından belirtildiğine göre bunun ile ilgili en az iki vakada polis tarafından 

soruşturma açıldı. BAMF yaptığı açıklamada, son sene içerisinde  serbest çalışan 15 

Türk tercümanın „tarafsızlık politikası“na uymaması nedeniyle ilişiğini kestiklerini 

kamuoyuna belirtti. Aynı açıklamada gelen, mültecilerin bilgilerinin Türk yetkilerine 

verildiğine dair hiçbir vakaya raslanılmadığı belirtildi. 

 

 

4.4 Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Listesi 
 

Şubat 2017 yılında, Münih güvenlik Konferansı'nda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 

başkanı Hakan Fidan Almanya'nın Federal İstihbarat Servis Başkanı Bruno Kahl'a, 

görünüşte yardım beklentisiyle olan Almanya'da iddia edilen Hizmet gönüllülerinden 

300 kişinin isim listesi verildi. Ancak MİT'in 300'den fazla iddia edilen Hizmet 
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destekçisi ve 200'den fazla kurumun listesi devlet güvenlik kurumlarına iletildi. Bazı 

ülkeler etkilenenleri bilgilendirmeye karar verdi ve etkilenenler Almanlar tarafindan 

Türkiye'deki diplomatik misyon ziyaretine karşı uyarıldı. Çünkü Konsolosluklarda söz 

konusu olan kişilerin pasaportlarının ellerinden alınmasından endişe edildiğini belirtti.  

O zamanki İçişleri Bakanı de Maiziere, Almanya'daki Türk gizli servisinin casusluk 

faaliyetlerini keskin bir biçimde eleştirdi. Bunun üzerine Alman Federal Savcı Bürosu 

soruşturmayı ele aldı ve bilinmeyen karşı soruşturma başlattı. ‚‘‘Alman topraklarındaki 

casusluk faaliyetleri cezalandırılıyor ve bizim tarafımızdan hoş görülmeyecek.” 

 

 

Ayrıca listede SPD Bundestag ve Alman-Türk Parlamenterlerinden Michelle 

Müntefering ve Berlin CDU Parlamento’dan Emine Demirbüken-Wegner vardı. İki 

kadın siyasetçi, Gülen hareketinin "iyi ilişkiler" kurduğu iddia edilen "güç ve sivil 

toplum örgütleri merkezleri" başlığı altında listede yer aldılar. Bu tür şüpheler "Türk 

hükümetiyle ilişkilerde yeni bir düşük nokta" olarak nitelendirildi. Bu olay, 

"Parlamentonun Bağımsızlığı, Özgürlüğü ve Haysiyetine  bir saldırı" idi. 

 

 

 

4.5. DİTİB: Camilerin Siyasileşmesi 
 

 

Almanya özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği kisacasi DİTİB -yaklaşık 900 cami- 

topluluklara dahil olduğundan en büyük islam kurumu olarak geçiyor ve  birden bire 

kendini gazetenin başlıklarında görmek zorunda kaldı. Bu kurum Almanya'da 

devletten milyonlar yüksekliğinde maddi yardım almış ( ve hala da alıyor) ve bu 

zamana kadar okullardaki islam dersi ile ilgili hep bu kuruma sorulmuştur. Bundan 

dolayı da her idari işlerin İslam konferansı olduğunda yer almış ve Alman bakanların 

güvenlerini kazanmıştır. Sonradan ise bu kurumun asıl Erdoğan'ın Almanya'daki etkili 

eli olduğu ortaya çıktı. 

 

 

DİTİB'in imamları bir kaç Alman şehrinde casusluk yapmışlar ve Hizmete dahil olan 

insanları gizli rapor etmişler.  
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Karlsruhe'deki başsavcı 2017'den itibaren bu bağlamdan dolayı 19 DİTİB-imamı 

casusluktan dolayı belirledi. Şüpheliler hizmete dahil olan insanları Türk 

hükümetinden görev alarak casusluk yaptıkları icin suçlandılar. 

 

Aralık 2017'de araştırmalar son buldu: 5 imam suçsuz bulundu, 7 tanesi delil 

yetersizliğinden dolayı suçlanmadı, ve diğer yedi kişi Almanya'yı terk edip bilinmeyen 

bir yerde yaşadıkları için prosedürel engellerden dolayı yargılanamadılar.  

Görünüşe göre bu süreçte uyarılan imamlar belirleme yetkisinden çekilebildiklerinden 

sonra  başlatılmış. 

 

 

 

4.6. Politik Etki Altına Alma, Seçim Kampanyası 

 

UETD uzmanlarının görüşüne göre Erdoğan'ı Almanya'da ve  diğer  Avrupa  devletler

inde    destekleyen en merkezi kuruluşlardan biri. 

Şüphesiz  Erdogan'ın  Partisi AKP'ye  çok yakın duruyor. Şu anki 

UETD yöneticisi bundan önce Brüsseldeki AKP  Bürosunun  ilk  yöneticisiydi.  

 

Bu  grup 

Almanya'da Erdoğan için yürüyüşler organize edip hemde çoğu tartışmalı etkinlikleri il

eri gelen AKP'lilerle ayarladı: Adalet Bakanı Bekir Bozdag'ın Baden-

Württemberg'in küçük mevkisi  Gaggenaudaki  planlanmış  konuşması gibi. 

 

UETD'nin Avrupa'nın 15 farklı ülkesinde yaklaşık 250 yerde Gruplamaları var, Merkez 

bürolari ise  Kölndedir.UETD gibi 

hükümete yakın olan türk kuruluşlar tarafindan paralel bir 

yapılanma  oluşturuluyor, üstesinden gelinmesi gerekir diye Alevi cemaati tarafından 

eleştirildi.. UETD bu suçlamaları reddedip kendi bağımsızlığını öne çıkardı. 

Twitterde Alman-Türk UETD den bir kişi tüm Hizmet gönüllülerinin 

acı dolu bir ölümle tehdit etti. Bunu yapan 

sıradan bir deli değil,  bilakis UETD'nin yerel idarecisiydi. 
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4.7. “Osmanen Germanıa” 

 

Bir Milliyetçi Türk Rock Organizasyonu olan “Osmanen Germania BC” nin yaptıkları 

Aralık 2017 yılında ZDF, Stuttgarter Nachrichten ve FAZ tarafından yapılan 

araştırmalar ile ortaya çıktı. Bu topluluğun iktidarda olan AKP’nin talimatı üzerine 

Erdoğan karşıtı olanlara karşı gruplaşıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki eli 

olduğu iddia ediliyor. Bununla ilgili ip uçları Hessen, Baden Württenberg, Hamburg ve 

Berlin emniyet güçleri tarafından toplanıp üye sayısı kendisinin iddialarına göre 2000'i 

geçen organizasyonuna karşı soruşturulma açıldı. Stuttgart'taki savcılık tarafından bu 

grubun önde giden üyelerinden en az sekiz tanesi yargılandı. Yargılanan makama 

yöneltilenler adam öldürmeye teşebbüs, fuhuşu destekleme, adam yaralama ve 

benzeri suçlamalar. 

 

Yapılan şuçların Ankara’dan gelen talimatlar üzerine uygulandığı medya tarafından 

yapılan araştırmalar sonrasında öne sürüldü. Toplanan birçok bildiri Almanya'daki 

bulunan bu rock gurubunun Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) üyeleri 

üzerinden iletişime geçtiği ve Almanya'da Türkiye iktidarını destekleyen çalışmaları 

karşılığında para ve silah yardımı talep ettiği söyleniyor.  

 

Aynı zamanda bu kuruluş Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nde güvenlik görevlileri 

olarak yer alıp, mesela 2016 Darbe Teşebbüsü ardından yapılan miting gibi, 

Erdoğan'ı destekleyen mitinglerde bulundular.  

 

Hessen İstihbaratı AKP/UETD sendikacılar, Türk İstihbarat Birimi ve “Osmanen 

Germania” üyeleri arasında birçok görüşmeler tespit etti. “Osmanen” grubunun 

tanıdık üç önder üyelerini ve UETD bulunan Erdoğan'ın yakın çevresinden üst düzey 

bir sendikacı arasında sıkı bağlantılar bulundu. 

 

Polisin tahmini üzerine 1500 üyesi olan çoğu dövüş sporcusu ve yasa dışı olaylara 

karışmış insanlardan oluşan rock grubu “Osmanen Germania” dış görünüşlerinden 

dolayı “Hells Angels” ları anımsatıyor. Türkiye'de olan darbe teşebbüsünden sonra 

2015 yazında 1500 Erdoğan taraftarı tarafından Frankfurt'ta organize edilen mitingte 
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polisin verdiği bilgiye göre “Osmanen Germania” kuruluşunun başkanı ve birçok 

üyesinin de bulunduğu tesbit edildi.  

Bu kuruluş ve iktidarda bulunan AKP arasındakı bağlantılar çok yakın; “Stuttgarter 

Nachrichten” ve ZDF'nin “Frontal 21” adlı dergisinde yapılan araştırmalar ardından bu 

grubun Erdoğan'ın yakın çevresi tarafından yönlendirildiği öne sürülüyor. Bunun 

yanısıra Alman İstihbarati ses kayıtları ve gözlemlerine dayanarak İstanbul AKP 

Milletvekili ve Erdoğan'ın yakın arkadaşı Metin Külünk’ün “Osmanen Germania”nın 

yönetim başkanlarına para transferinde bulunduğunu tespit etmiştir. 

 

“Spiegel” dergisi 2018 yılının başlarında bu Türk milliyetçi rock grubunun 2016 yılında 

Südbaden tarafında 8 mülteci kampını gözetleyip, zaman zaman 50 üyesini onların 

önüne bekçi olarak  yerleştirdiğini ortaya çıkardı. Bu görevi bölgedeki belediyenin 

bilgisi dışında güvenlik servislerinden bir taşeron firma üzerinden alıp üstlendikleri ve 

güvenlik servislerinin “Osmanen” üyelerinden haberdar olmadığı öne sürüldü. 

 

Ses kayıtları sayesinde alman istihbaratı bu rock gurubu, Avrupalı Türk Demokratlar 

Birliği ve AKP’ nin televizyon sunucusu Böhmermann’ı da hedef listelerine 

koyduklarını belirtiti. Böhmemann’ın programında Erdoğan ile ilgili alaylı konuşması 

nedeniyle, Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı açılan hukuki süreç yanısıra, 

“Osmanen Germania” gurubuna Böhnemann’ın cezalandırlması gerektiğine dair 

talimatı verildiği iddia ediliyor. Buna göre UETD (Avrupalı Türk Demokratlar Birliği) 

nin Mannheim yönetim başkanı Mehmet İlkay Arın 1 Nisan 2016 tarihinde “Osmanen 

Germania” nin başkanı ile bir telefon konuşmasında talimati verdiğini ve “Reis”e 

hakaret ettiği için Bağcının “adamları ile ZDF Mainz'da çalışan birisinin cezasını 

vermesinin gerektiğini” söylediği tespit edilmiştir. 

 

6 Haziran 2016 tarihinde AKP milletvekili olan Metin Külünk bir telefon görüşmesinde 

bir UETD üyesi ile görüşüp tekrak Jan Böhmermann hakkında Türkiye 

Cuhmhurbaşkanına hakaret suçlamasi ile ilgili soruşturma açılmasına yönelik diğer 

UETD üyelerini harekete geçirme talimatı verdiği iddia ediliyor. Bu görüşmede Arın 

Bağcı'ya Böhmermann’ın Köln’deki adresini “dayılar” ile bağlantısı sayesinde 

bulacağını bildirmiştir. Burada geçen “dayılar”ın Alman polisi arasında bulunan türk 

ajanlar olduğu tahmin ediliyor. 
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Alman Polisi Böhmermann’ı “Osmanen” üyeleri ile ilgili uyardıktan sonra, 

Böhmermann bir süreliğine polis koruması altında yurt dışında saklandı. Bunun 

yanısıra Alman polisinin içlerine sızdığı ile sürülen Türk ajanları hakkında birçok 

raporlar açıklandı. 

 

4.8. Türkiye'de Alman Vatandaşlarının Tutuklanması     

Alman gazeteci Deniz Yücel, Temmuz 2016'dan bu yana Türk hapishanelerinde 

tutulan 300'den fazla gazeteciden biri. Ancak, Türk vatandaşlığı yerine, Alman 

vatandaşlığına sahip ilk kişi oldu.  

 

Uluslararası uzmanlara göre, aleyhindekisuçlamaların yanısıra, çoğu sanık 

aleyhindekisuçlamalar saçma ve asılsızdır – Üyesi olmadan, bir terör örgütünün 

desteklenmesi. ‘‘Sınırsız Gazeteciler‘‘ (Reporter ohne Grenzen) adli kurum ve diğer 

birçok kurum iddiaları detaylı bir şekilde incelemiştir. Sonuç: Sistematik bir girişim 

seklinde gazeteciliği bütün bir meslek olarak suç haline getirmeye calismaktadirlar. 

´Die Welt gazetesininTürkiye muhabiri Deniz Yücel, Erdoğan'ın yasadışı silah  

anlaşmasında kişisel sorumluluğu hakkında soruları ortaya çıkaran ve ailesinin ve 

bakanlarının katılımını açığa çıkartan araştırmacı gazetecilerden oluşan birçevreye 

ait. Şubat 2017'den 2018'e  kadar iddianamesiz bir şekilde hapis yattı. Bir Alman 

vatandaşı olarak, hükumetler arasındaki diplomatik çekişmede kârlı olarak 

kullanılabilecek değerli bir rehindi. İlk olarak, Erdoğan'ın Yücel'in  serbest  bırakılması 

karşılığında federal hükümeti Almanya'nın "Gülen takipçilerinin" teslim edilmesi  

yönündeki söylentiler ortaya çıktı.  

 

Sonrasında, Alman silahlarının Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili olduğu iddia edildi. 

Resmi olarak, bu her iki taraftan da itiraz edilmektedir. Ancak, diplomatik olarak perde 

arkasında başka türlü konuşulduğunu varsaymamak saflık olur. Deniz Yücel serbest  

bırakıldıktan hemen sonra Almanya'ya döndü. 2018 yazında Türkiye'de 

yargılanacakmış. Görünüşe  göre, tekrar tutuklanmamak icin Türkiye'ye tekrar 

dönmekten sakınacak. Ulm'den gelen gazeteci ve çevirmen, hem Alman hem Türk 

olan, Mesela Tolu, gözaltından serbest bırakıldı, ancak hala özgür değil. Terör 
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suçlaması nedeniyle 2016 yazında başarısız darbe girişiminden bu yana Türkiye'de  

tutuklanan on binlerce kişiden biri.  

 

Mayıs 2018'de ilk kez yayınlanan "Türkiye'de Davalı" adlı yarım saatlik ARD 

belgeseli, Türk anayasaldevletinin durumunu göstermektedir. 33 yaşındaki, maskeli  

polislerin Nisan 2017'de evini nasıl işgal ettiklerini anlatıyor. Silah cekerek nasıl yerde 

tutulduğunu  ve memurun çocuk odasını nasıl bastığını anlattı.Tolu daha sonra 

oğlunu yanına aldı, beş ay, iki yaşındaki bir çocuk, annesi ile beraber İstanbul'un  bir 

kadın cezaevinde geçirdi. Gazeteci ve çevirmen terörist propaganda ve terör örgütü 

üyeliği ile suçlanıyor. Spesifik olarak, aşırı sol görüşlü örgütlere mensup iki kadının 

cenazesine katıldığı iddia edilmektedir.  

 

Tolu, iddiaları reddederek, tutuklanmasının gerçek sebebinin küçük bir sol haber 

ajansı için çalışmak olduğunu söylüyor. Mesale Tolu, eşi Suat Çorlu ve oğlu Serkan 

hapiste aylar geçirdi.Her iki ebeveyn aleyhindeki dava devam ediyor; O zamana 

kadar, Ulm'da doğmuş ve Alman vatandaşı olan Tolu, Türkiye'den çıkması 

yasaklanmıştır. 

 

 

4.9. Aileler Okullar İle İlgili Baski Altında 
 
Ocak 2016‘da en son Ursulbach‘da ki okul kapatılmak zorunda kaldı.  Çoğu veliler 

çocuklarını Hizmet Hareketine ait uluslararasi okullara göndermek istedikleri halde 

baskıdan dolayı göndermeyince, Özel okullar maalesef kendi kendini ceviremez hale 

geldi. Maddi sıkıntılardan dolayi okullardan bazıları kapatılmak zorunda kaldı.  Hizmet 

hareketine dahil olan hayırseverler de Erdoğan‘ın nefesini enselerinde hissettiler. 

Okul kurucularından birinin pasaportuna Türkiye‘de el konuldu ve hala Türkiyeden 

çıkamıyor. Aynı zamanda diğer Hizmet Hareketine sempati ile bakanlar ve kısmi 

olarak yardım edenler yakınlarına bir sey yapılabileceği korkusuyla yardımı kesmek 

zorunda kaldılar.  
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Yakın çevrede hizmet harekatina dahil olan iki okul daha kapatılmak zorunda kalındı. 

Biri Würzburg şehrindeki meslek lisesi, digeri Ludwigsburg‘daki okul. Şu an Almanya 

genelinde Hizmet Hareketine ait 28 tane okullar var.  

 

Almanya’daki okul sistemi ve demokrasi kültürü ilerlemiş olduğundan Erdoğan’ın 

etkisi o kadar büyük olmadı. Türkiye’de hizmete dahil tüm okullari kapatti veya Imam 

hatip okullarina çevirdi. Almanya‘da  2016 yazından sonraki tedirginlik yüzünden 

birçok veli çocuğunu okullardan aldı ve sayılarda düşüş yaşandı,  ancak daha sonar 

tekrar toparlanabilindi ve sayılar eskisi gibi oldu. Hatta  bazi okullar 2017‘de hafif bir 

çıkış yasadı.  Yoğun olumsuz propagandadan rağmen çoğuu okul müdürü okul 

tanıtımını hiç yapmadıklari kadar yapmak zorunda kaldılar ve güzel sonuçlar elde 

ettiler. Ancak bu durumda kamuoyuna  açıklama yapmak zorunda kaldılar ve  2016 

yazından sonra hizmet okullarunda Alman kökenli ögrencilerin sayısı arttı.  Bundan 

dolayı hizmetteki insanlar egitim ile ilgili ileriye dönük daha iyimser bakıyorlar. 

 

Birçok egitim merkezi ise olumsuz propagandayı maalesef atlatamadı. Eğitim 

merkezlerinde ögrencilerin kurumlara olan bağlılıkları o kadar sıkı değil ve aynı 

zamanda gönüllü çalısan ögretmenler de korkudan geri çekildiler. 110 egitim 

merkezinden 76 tanesi kaldı. Ögrenci sayısı ise 5500 den 1500 e düştü.  Ancak 

intergrationskurslar ikiye katlandı.  

 

Yapılan iftiralar buralarda ters yönde etki yapti. İnsanlar önemli ve başarılı olan eğitim 

ve diyalog faaliyetlerin farkina vardılar. 

 

 

4.10.    Almanya’da iltica 

 

Federal İçişleri Eski Bakanı Thomas de Maziere’nin Eylül 2017’de  „Rhein-

Zeitung“’da yapmış olduğu açıklamaya göre, darbe girişiminden bir sene sonra 250 

diplomat pasaport sahibi ve 365 özel pasaport sahibi Almanya’da iltica başvurusunda 

bulunmuş. Ve bu sayılar sadece etkilenenlerin bir kısmı. Yaklaşık 150.000 türk 

memur, bunların içerisinde polisler, öğretmenler ve adli memurlar son bir bucuk yılda 

ihraç edildi. Aralarında ise diplomat pasaport sahibi olan çok az. Sürekli Erdoğan 



																	Taslak	

	 29	

tarafından yeni tutuklama kararları verildiği icin, binlerce kişi suç isnadı 

bulunmaksızın hapishanede. Pro-Asyl yöneticisi  Günter Burkhardt, iltica 

başvurusunda bulunanların sayısının bu kadar az olmasını Avrupa ve Türkiye 

arasinda yapılmış olan mülteci anlaşması dolayısıyla kaçış yollarının kapalı olmasına 

bağlıyor. Federal Almanya hükümeti resmi bir şekilde hukukun üstünlüğü olan bir 

Devlet olmadığını bildiği ve Türkiye'yi şeffaf ve adil süreç için uyardığı halde, iki 

Devlet ilişkisi kurbansız kalmıyor. 

Türkiye'de insan haklarının eleştirilmesine rağmen, birçok türk vatandaşının iltica 

başvurusu reddediliyor. 2017 yılında yaklaşık 10.000 türk vatandaşı iltica 

başvurusunda bulunmuş. 31 Ağustos’a kadar 6784 kişi yabancılar dairesine göre 

çıkmak zorunda kaldı. Aralık 2017’de gerçekten tüm ret cevaplar hakiki olup 

olmadığına dair şüphe duyuldu. İltica başvurularını kontrol ederken belirli etkenler 

göz önünde bulunduruluyor. Almanya tarafından iltica başvurusu kabul edilmediği 

takdirde kişiler türk resmi daireleri tarafından herhangi bir işkenceye, kötü davranışa 

veya yasadışı davranışa maruz kalınıp kalınmayacağı. 

Bazı Hizmet gönüllüleri için Bamf (Federal mülteci ve göç bürosu ) tarafından bu 

durum Türkiye'deki insan hakları standartları gerekçe gösterilerek reddediliyor. 

Bamf’ın yanısıra Süddeutsche gazetesi bütün başvuruların büyük bir titizlikle 

incelenmesine gayret gösterildiğini söylüyor. Verimlilik nedeniyle hazır metinler 

kullanılabiliyor.  Süddeutsche gazetesine göre bu nedenle bir çok türk vatandaşının 

iltica başvurularına yapılan red bildirilerinde aynı cümleler yazıyor: „Türkiye'nin 

Avrupa birliğine girebilmesi icin, işkence ve kötü muameleyi siyasi sebeplerden dolayı 

asla yapmaması gereklidir.  

Human Rights Watch 2016 yılının Ekim ayında Türk Hükümeti tarafından güvenlik 

makamlarına gerçekte açık çek imzaladıklarını, karşılığında mahkûmlara kendilerinin 

uygun buldukları şekilde işkence yapmalarını istediğini açıklamıştır.  Amnesty 

International(Uluslararasi Af Örgütü)’da hapishanede hor davranılan ve işkenceye 

maruz kalan kişilerden bahsediyor. Bu sebeple Bamf’ın metni 2017 ilkbahardan 

itibaren kullanılmaması gerektiğine rağmen hala kullanılmaktadır. Bazı kişiler iltica 

kararını hukuki yollardan reddetmiş ve etmekte. Böylelikle iki çocuğu ile birlikte Ekim 

2016 yılında Türkiye'den iltica eden 47 yaşındaki diş doktoru Dresden idari 

mahkemesine itiraz ettiği redd kararını kazanmıştır.  
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Kendisi 2016 darbe girişiminden sonra kapatılan hizmet yanlısı bir üniversite 

kliniğinde çalışmaktaydı. Banka hesabı bloke edilmiş, aile yakınları ve arkadaşları ise 

tutuklanmış. Siyasi hiç bir şekilde faal olmamasına rağmen hizmet harekâtına 

mensup olduğu süphesi dahi kadın için tehlike arz ettiği yazıyor kararnamesinde. 

Haklı olarak Türkiye'den Almanya’ya iltica eden kişiler sadece Alman hükümetinden 

değil, hizmet hareketine mensup olan kişilerden de destek bekliyor. Almanya'da ise 

türk hükümetinin sürekli yapmış olduğu negatif propagandalar sonucu birçok hizmet 

hareketine mensup kişi etkilenmiştir. Almanya'da türk mültecileri için her hangi bir 

girişimde bulunmak da katiyen sorunsuz değildir. Yıllardır bağışlar ve gönüllü 

çalışmalar sonucu oluşan Almanya'daki hizmet hareketinin dernek sistemleri de külfet 

altındalar.  

 

5.Sonuç 
 
Darbe girişimini, "Allahın bir lütfü", olarak gören ve böyle ifade eden Erdoğan, bu 

sayede iktidarını sağlamlaştırmış ve eleştirmenlerini ortadan kaldırmaya başlamıştı. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ülkeyi yönetmeye başlamış; acil 

kararnamelerle yeni düzenlemeler yaparak iktidarını sağlamlaştırmaya devam 

etmektedir. Batı dünyası dehşete kapılmış bir sekilde izliyor ama 

otokratı yavaşlatmanın hiçbir yolunu bulamıyor. 

  

Bunun tersi söz konusudur. Jeostratejik olarak merkezi konumdaki önemi ve askeri 

açıdan NATO ortaklarıyla olan bağından dolayı müzakere hatta baskı unsurunu açık 

bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Batılı hükümetlere karşı yaptığı sözlü öfke, 

Rusya'ya karşı yapılan gösterilerin (Charme-offenisve?) Erdoğan‘ın demokratik 

değerler ve siyasi bağlarından olmadığı anlaşılıyor. Düşüncesini 

ve davranışlarını yalnızca büyük güç gösterisi saikiyle belirlediği görünüyor. 

  

Türkiye'de demokrasi için mücadele etmek büyük bir cesaret gerektiriyor. Özellikle de 

orada terörist kabul edilen ve yaptırım uygulanan Hizmet Hareketi mensupları için. 

İşte bu yüzden Alman halkının Hizmetin demokratik girişimlerini desteklemesini 

bekliyoruz. Ancak bu broşürdeki birçok örnekte görüldüğü gibi, Almanya'da bile, 
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Türkiye'nin siyasi durumu hakkında eleştirel konuştuğunuzda, Erdoğan'ın uzun 

koluna karşı bağışık değilsiniz.  

 

Bütün bunlara rağmen bizler demokrasi ve insan hakları, eğitim ve din özgürlüğü için 

Hizmet Hareketi’ne desteğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Bu değerleri 

savunan insanlar asla bitmeyecek.  
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