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Rüştü KAM
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Allah bize Alman kom-
şunuz Hans’la, Rose ile
İslâm’ın güzelliklerini
niçin paylaşmadınız?
diye hesap soracaktır…
Bu anlayışın farkında ol-
mamız lazımdır. Yıllar-
dan beri Afrika’da,
Asya’da ve Ortadoğu‘da
kurbanlar kesiliyor, ora-
lara zekatlar gönderili-
yor, bağışlar
gönderiliyor ama şahit
olduğunuz gibi sonuç
değişmiyor. Onlar dün
de açtı bugün de aç.
Yarın da aç olacaklar.
364 gün açlıkla müca-
dele edilecekse, bir gün
et yemeği yemenin ne
anlamı olabilir ki?

Başyazı

Ansonsten wird Gott uns
fragen, warum wir un-
sere Freude nicht mit
den Menschen Berlins
geteilt haben. Genauso
wie wir den Bedürftigen
in allen Teilen der Welt
helfen, sollten wir unse-
ren Familien und Liebs-
ten behilflich sein. Eine
förderliche Kommunika-
tion ist nur mit Hilfe
eines friedlichen Mitei-
nanders realisierbar. Wir
hoffen, dass das alljähr-
liche Opferfest einen
wichtigen Beitrag dazu
leisten wird.
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heutige Tag ist ein überaus
wichtiger Tag für die Mus-
lime. Das Opferfest bedeu-
tet Unterwerfung und
Großzügigkeit. An diesem
Tag wird das Fleisch mit

den Bedürftigen, den Nachbarn und den Freun-
den geteilt. Die Muslime danken Gott für seine
Gaben. Diese Tradition wird seit den Lebzeiten
von Adam fortgeführt.

Seit dem Jahre 2009 hat sich der Türkische
Bildungsverein das Ziel gesetzt, die Feierlich-
keiten anlässlich des alljährlichen Opferfestes
im Rahmen eines Straßenfests allen Bürgern
zugänglich zu machen. 

Der kostenlose Imbiss, der allen gleich an-
geboten wird, besteht vorrangig aus den Spen-
den unserer Mitglieder.

Unser Ziel besteht darin, das traditionelle
Opferfest nicht vergessen zu lassen und unse-
ren Kindern weiterzugeben. Gleichzeitig möch-
ten wir das friedliche Miteinander der Gesell-
schaft fördern und eine Möglichkeit der Begeg-
nung schaffen. Aus diesem Grund möchten wir
das Opferfest gemeinsam mit unseren deut-
schen Freunden und Nachbarn begehen und
unsere Freude mit ihnen teilen.

Gott legt uns nahe, unsere Güter und unse-
ren Besitz mit unseren Nächsten zu teilen.
Großherzigkeit und Selbstlosigkeit soll somit
gefördert werden, wodurch jedem ermöglichst
werden soll, am Segen Gottes teilzuhaben. 

So sollten wir diesbezüglich alle unsere
deutschen Freunde in unsere Feierlichkeiten
miteinbeziehen. Ansonsten wird Gott uns fra-
gen, warum wir unsere Freude nicht mit den
Menschen Berlins geteilt haben. Genauso wie
wir den Bedürftigen in allen Teilen der Welt hel-
fen, sollten wir unseren Familien und Liebsten
behilflich sein. Eine kontruktive und förderliche
Kommunikation ist nur mit Hilfe eines friedli-
chen Miteinanders realisierbar. Wir hoffen, dass
das alljährliche Opferfest eine Gelegenheit ist,
miteinander ins Gespräch zu kommen, einander
besser kennenzulernen und Freuindschaften zu
schließen.

Wir sollten das Opferfest unter keinen Um-
ständen als „Fest des Fleisches“ verstehen, das
Fleisch steht nicht im Mittelpunkt. Gott offen-
bart im Koran:

„Weder ihr Fleisch noch ihr Blut er-

DER
urban Bayramı Müslümanlar için fedakârlık
zamanıdır, teslimiyet zamanıdır. Bugünlerde
kurbanlar kesilir ve ihtiyaç sahipleriyle,
dostlarla, komşularla paylaşılır. Verdiği ni-
metler için Allah’a şükredilir. Bu, Hz.

Adem’den beri devam edip gelen güzel bir gelenek-
tir. 

Türk Eğitim Derneği 2009 yılında Berlin’de bir
ilke daha imza atmıştır. Kurban Şenliği’ni kapalı me-
kanlardan sokağa taşımıştır, sokak şenliğine dönüş-
türmüştür. Amaç, kurban geleneğini korumak, bu
geleneğin çocuklarımıza miras olarak bırakılmasını
sağlamaktır. Ayrıca, bu bayramı Alman komşuları-
mızla birlikte kutlayarak, fedakârlığımızı ve sevinci-
mizi onlarla da paylaşmaktır. 

Yüce Allah, sadakayı önce en yakınındakine ve-
receksin, sonra deniz dalgası gibi yayılacaksın der.
“Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini so-
ruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana
baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış-
lar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız herhalde
Allah onu bilir.” (Bakara 215)

Amaç, sahip olunan malın diğer insanlarla özel-
likle de ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasıdır. Fedakâr-
lığın geniş halk kitlelerine intikalini sağlamaktır. Bu
açıdan bakacak olursak, hayırlarımızı verirken, ön-
celiği Berlin’e tanımak zorundayız. Yani, Allah bize
Alman komşunuz Hans’la, Rose ile İslâm’ın güzel-
liklerini niçin paylaşmadınız? diye hesap soracaktır…
Bu anlayışın farkında olmamız lazımdır. Yıllardan
beri Afrika’da, Asya’da ve Ortadoğu‘da kurbanlar
kesiliyor, oralara zekatlar gönderiliyor, bağışlar gön-
deriliyor ama şahit olduğunuz gibi sonuç değişmi-
yor. Onlar dün de açtı bugün de aç. Yarın da aç
olacaklar. 364 gün açlıkla mücadele edilecekse, bir
gün et yemeği yemenin ne anlamı olabilir ki? Kendi
evimizde yangın varken komşunun evindeki yangını
söndürmeye gidemeyiz. Oraya bir kova su gönde-
rebiliriz ama oraya hortumu uzatamayız, uzatırsak
bizim evimiz yanar, biz yanarız…

Bizler değişik ülkelerdeki insanların elinden tu-
talım ancak kendi çocuğumuzun, kendi insanımızın
elini bırakarak veya gevşeterek o eli tutmayalım.
Önce kendi çocuğumuzu kuyudan çıkaralım ve
sonra o eli tutalım, mutlaka tutalım, hem de bir
daha bırakmayalım. 

O insanlara bir lokma et yedireceğiz diye uğraş
vereceğimize, masraflar yapacağımıza bulunduğu-
muz ülkelerde o kurban paralarıyla özel okullar, üni-
versiteler, hastaneler, yurtlar, işyerleri, fabrikalar,
enstitüler açalım ve o kurumlarda o insanların ço-
cuklarını oralarda okutalım, o insanları oralarda te-
davi edelim. 

Bu işi önceden yapmış olsaydık; şimdi o ülkeler-

K

Editorial
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Die Deutschen sollten
die Vorteile des 
Zusamenlebens mit den 
Muslimen erkennen 

Almanlar, Müslümanlarla
birlikte yaşamanın 
avantajlarını görmelidirler



reicht Allah, sondern eure Ehrfurcht ist es,
die Ihn erreicht. (Hacc 37)

Wir hoffen, dass diese Feierlichkeiten auch in
den nächsten Jahren und in weiteren Bezirken
stattfinden werden.

Religiös ausgerichtete Gemeinschaften sollten
mit sozialen Einrichtungen kooperieren und offen
für eine ausgeweitete Zusammenarbeit sein. So
kann das gespendete Fleisch mit Hilfe der sozia-
len Stellen den Bedürftigen überreicht werden.
Auch die Kirchenvereine können in diesem Zu-
sammenhang viel für Obdachlose tun.

Wir wünschen uns, dass erkannt wird, dass
auch Muslime für Werte wie Solidarität und Hilfs-
bereitschaft einstehen.

Wir hoffen, dass erkannt wird, dass die Mus-
lime keine Bedrohung darstellen, sondern zu
einem friedlichen Klima innerhalb der Gesell-
schaft beitragen können. 

Erst dann wird man erkennen, dass der nega-
tive Stereotyp nicht der Wahrheit entspricht.
Heutzutage hat fast jeder muslimische Nachbarn
und Arbeitskollegen. Obwohl wir seit über 50
Jahren zusammenleben, wissen wir nur sehr
wenig übereinander. Auch die Muslime sollten
sich in diesem Zusammenhang fragen, wie es
hierzu kommen konnte. 

Heute begehen wir das Opferfest der Mus-
lime. Nach wenigen Monaten begehen die Chris-
ten das weihnachtliche Fest. Genauso wie sie
heute unserer Einladung gefolgt sind und unsere
Freude geteilt haben, sollten auch wir ihren Ein-
ladungen folgen und ein Signal setzen. Lasst uns
mit gemeinsamer Kraft Vorurteilen entgegentre-
ten und Menschen wie Sarrazin keine Grundlage
für die Verunglimpfung von Muslimen bieten.

Ich möchte meinen Beitrag mit einem Vers
aus der Bibel beenden:  “ Unterdrückt nicht die
Fremden, die bei euch wohnen, sondern behan-
delt sie wie euresgleichen.”(Die Bibel Mose 19)

deki gençleri getirip kurban, zekat ve bağış para-
larıyla bu okullarda okutabilir veya hastanelerde
tedavi ettirebilirdik. Bu şekildeki bir uygulama ilâhi
iradeye daha uygun olurdu. Bağışlarımızı, yardım-
larımızı yaparken biraz da konuya bu tarafından
bakalım. 

“Kurban“ı sadece et olarak düşünmeye-
lim. Bu bayramı sadece et bayramı olarak da
görmeyelim. Çünkü Allah, kurbanın etinin de
kanının da kendisine ulaşmayacağını söyler.
Allah’a ulaşacak olan takvanızdır, duyarlılığı-
nızdır.” der. (Hacc 37)

Dini cemaatler bulundukları şehirlerdeki sosyal
dairelerle birlikte çalışabilirler. Kurbanlarından be-
lirli bir bölümünü kavurma yaparak sosyal daireler
üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler. Kilise-
ler ile birlikte çalışarak onlar üzerinden evsizlere
ulaştırılabilir. Bunlar mümkündür.

Almanlar, Müslümanlarla birlikte yaşamanın
avantajlarını görmelidirler. Müslümanların yardım-
laşma gayretlerini, fedâkarlıklarını görmelidirler.
Müslümanın elinden ve dilinden insanlara zarar
gelmez, hatta Müslümanın eli; din, dil, ırk ayrımı
yapmadan ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşır anla-
yışı, Almanlar arasında yaygın hale gelmelidir. Bu
anlayış kendiliğinden oluşmaz, kendiliğinden geliş-
mez. Gayret etmek lazımdır, irade ortaya koymak
lazımdır, eyleme geçmek lazımdır.

Almanlar, medya üzerinden kendilerine
tanıtılan Müslüman ile; birlikte yaşadıkları,
aynı mahalleyi, aynı sokağı paylaştıkları, aynı
işyerinde çalıştıkları Müslüman arasında bir
farkın olduğunu işte o zaman farkedecekler-
dir. 50 yıldan beri aynı mahallede yaşayan
aynı havayı teneffüs eden, aynı sokakta ya-
şayan, aynı işyerinde çalışan Müslüman, bir-
likte yaşadığı Almanın düşünce dünyasında
olumlu izlenimler bırakamamışsa, onun dü-
şünce dünyasını kendi lehine değiştireme-
mişse sorun biraz da Müslümanlarda aran-
malıdır. 

Müslümanlar özel günlerine yaşadıkları bölge-
lerdeki gayrimüslimleri davet etmelidirler, onların
davetlerine de mutlaka katılmalıdırlar. Mesela, kısa
bir süre sonra Hristiyan aleminin önemli günlerin-
den biri olan Noel geliyor. Nasıl Alman komşuları-
mız bizim davetlerimize katılıyorlar ve en önemli
günümüzde bizlerle birlikte oluyorlarsa, bizler de
onların davetlerine katılalım ve o önemli günle-
rinde onlarla beraber olalım. O zaman yabancılara
önyargı ile bakan Sarrazin gibi kötü niyetli insanlar
kötü emelleri için Müslümanları malzeme olarak
kullanamayacaklardır. 

Yazımı İncil’den bir ayetle bitirmek istiyorum:
”İçinizdeki yabancılara, birlikte oturduğunuz ya-
bancılara kötü davranmayınız, onlara baskı da
yapmayınız. Bilâkis onlara kendinize davrandığınız
gibi davranınız.“ (Mose, 19) 

Başyazı

Überzetsung/Tercüme: 
Mansur DOĞAN
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Bamteli

Prof. Dr.Serdar KURNAZ

Jelatin domuz kemiğinden
üretilmiş olsa bile domuz
kemiği olan ana madde o
denli değişmiştir ki, artık je-
latinin mevcudiyetiyle ortaya
yeni bir madde çıkmıştır. Bu
yeni madde de aksini göste-
recek bir delil bulunmadıkça
necis değildir. Buna binaen
jelatinin domuz kemiğinden
veya herhangi bir hayvanın
herhangi bir parçasından
üretildiğinin kimyasal yol-
larla tespit edilebilmesi ise
jelatinin şer’an temiz olduğu
vakıasını, tıpkı şaraptan
üretilmiş sirkede olduğu
gibi, değiştirmemektedir. Bu
durumda maddenin ”ân’da
ki durumu“ esas alınır. 

Genau dies ist der Fall: Die
neue Substanz „Gelatine“ ist
rein, da sie sich vom Ur-
sprung unterscheidet. Dass
man es chemisch nachwei-
sen kann, dass es vom
Schweinsknochen stammt,
spielt dabei, wie im Falle vom
Essig keine Rolle. Wie es im
islamischen Recht üblich ist:
Es gilt prinzipiell, dass der
Istzustand einer Sache be-
rücksichtigt wird, und nicht
der vorherige oder kom-
mende Zustand eines Ge-
genstandes oder eines
Lebensmittels. Demnach ist
Gelatine nicht mit Schweine-
fleisch oder Schweinekno-
chen gleichzusetzen. 

Serdar Kurnaz kimdir?
2011 yılında Johann Wolfgang Goethe-Frankfurt
Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi’nden mezun
oldu. Hamburg Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır. 
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Focus

Herkesin kuşku duyduğu
madde “Jelatin”

ünümüz dünyasında çeşitli yiyecekleri
tüketirken kendimize daima şu soruyu
sormaktayız: Acaba tükettiğimiz gıda
maddelerinde kimyasal olarak işlenmiş
hangi içerikler var?

Gıda maddeleri üretiminde kullanılan bu ve
benzeri malzemelerin sağlığa yararı ve zararı so-
rusu yanında, Müslümanlar bu gıdaları tüketirken,
zararlı olsun olmasın, kimyasal işleme tâbî tutul-
muş ve muhtemelen şer’an tüketilmesi yasak bir
maddeden îmâl edilmiş olup olmadıklarını sorgu-
lamaktadırlar. Bu soruya tâbî olan ve akla ilk gelen
maddelerin biri ise hayvan kemiğinden, bilhassa
domuz kemiğinden elde edilen jelatindir. Elinizdeki
makale bu son soruya ışık tutma ve jelatin tüketi-
minin şer’an caiz olup olmadığı sorusuna cevap
verme amacına yöneliktir.

Jelatinin gıda maddelerinde kullanılan hâli, bi-
lindiği üzere, doğada bulunmamaktadır ve genel-
likle hayvan kemiğinden veya bağ dokusundan
üretilmektedir. Jelatin kolejinin geri dönüşsüz ola-
rak hidrolize edilmesiyle oluşturulur. Bunun için çe-
şitli hayvanların bağ dokusu ve kemikleri kaynat-
ma ve asitle işleme gibi çeşitli kimyasal işlemlere
tâbî tutulur.

Jelatinin üretildiği ana maddesi geri dönüşsüz
bir şekilde işlendiği için, hangi maddeden üretildiği
sorusunun, jelatinli gıda maddelerinin tüketimine
etkisinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. Zikri geçen
kimyasal işlemin neticesinde ortaya çıkan jelatin
kendi aslı dışında yeni ve müstakil bir madde
midir? Eğer öyle ise bu ortaya çıkan yeni madde-
nin şer’an necis olup olmadığı sorusu sorulması
gerekmektedir. 

İlk soruya cevap verebilmek için şu iki durumu
birbirinden ayırt etmemiz gerekmektedir. Eğer je-
latin içeren gıda maddesinin jelatini, inek, sığır ve
koyun gibi şer’an tüketilmesi caiz olan hayvanlar-
dan üretilmiş ise, bu gibi jelatini ihtiva eden gıda
maddelerini tüketmek şer’an caizdir; ”helal dam-
gasını“ taşıyan bazı şekerlemeler gibi. Nitekim üre-
tildikleri ana madde de zaten şer’an caizdir.
Günümüz araştırmacılarının birçoğuna göre de bu
tür hayvanların kesim şartlarına göre kesilmiş olup
olmamasına bakılmaz. 

Gelelim ikinci soruya: 
Yenmesi haram olan hayvanların kemik vb.

parçalarından üretilen jelatinin tüketimi de caiz
midir? Bu soruya cevap verebilmemiz için başka
bir maddeden meydana gelen yeni bir maddenin
kendi ana maddesinden müstakil bir madde olup
olmadığı sorusuna cevap vermemiz gerekmekte-

Die allseits gefürchtete
Gelatine

ebensmittel zu konsumieren ist heut zu
Tage oft mit der Frage verbunden, wel-
che Zutaten sich darin  befinden, die
chemisch bearbeitet wurden. Neben

dem Anliegen vieler Konsumenten wissen zu wol-
len, welche dieser Inhaltsstoffe schädlich sind
und welche nicht, stellen sich Muslime die zu-
sätzliche Frage, ob es auch aus der Warte der
Religion betrachtet Lebensmittel zu konsumieren
erlaubt ist, die Inhaltsstoffe beinhalten, die der
Gesundheit zwar nicht schaden, aber chemisch
bearbeitet sind und möglicherweise von einer Ur-
sprungssubstanz stammen, die islamisch-recht-
lich zu konsumieren untersagt sind. So stellen
sich viele Muslime die Frage, wie es sich verhält,
Lebensmittel zu konsumieren, die tierische Ge-
latine beinhalten, wie etwa Gelatine, die von
Schweineknochen gewonnen werden. Der vorlie-
gende Beitrag möchte diesem letzten Fall nach-
gehen und die Frage stellen, ob es islamisch-
rechtlich gesehen problematisch ist, solche Le-
bensmittel zu konsumieren. 

Bekannt ist, dass Gelatine in seiner eigenen
Form in der Natur nicht vorzufinden ist. Sie wird
aus Tierknochen etc. gewonnen. Dabei wird aus
dem Bindegewebe verschiedener Tiere mittels
Kochen und Behandlung mit Säuren und Basen
denaturiertes Kollagen extrahiert.

Aufgrund dessen, dass die Ursprungssubstanz
der daraus gewonnenen Gelatine denaturiert
wird, stellt sich die Frage, ob es überhaupt eine
Rolle spielt, aus was Gelatine gewonnen wird.
Führt die chemische Bearbeitung dazu, dass mit
der Gelatine eine neue Substanz vorliegt und
wenn dies der Fall ist, wie ist diese Substanz re-
ligionsrechtlich zu bewerten? Handelt es sich bei
dieser neuen Substanz um eine reine (ṭāhir)
Sache, oder liegt eine Substanz vor, die unrein
(naǧis) ist?

Zur ersten Frage können wir zwischen zwei
Fällen unterscheiden. Wird die Gelatine aus Tie-
ren gewonnen, die nach dem islamischen Recht
erlaubt zu verzehren sind, wie etwa Rinder und
Schafe, so ist auch der Konsum von Lebensmit-
teln mit Gelatine als Zutat erlaubt, da auch die
Ursprungssubstanz zu konsumieren erlaubt ist.
Dabei wird auch nicht unterschieden, ob sie or-
dentlich geschächtet wurde. Kommen wir zur
zweiten Frage: Können Lebensmittel, die Gela-
tine beinhalten, welche von Bestandteilen sol-
cher Tieren, die zu konsumieren verboten sind,
gewonnen wurde, ebenfalls konsumiert werden?
Um diese Frage zu beantworten, gilt es zu über-
prüfen, ob die aus einem Ursprungssubstanz ge-

G L

Ekim/Oktober 2016    9



Bamteli

dir. Jelatin kendi ana maddesinden müstakil bir
madde midir yoksa üretildiği ana maddeye göre
mi değerlendirmek gerekir?

İslam hukukuna göre bir madde üzerinde bir
işlemde bulunulursa bu üzerinde işlem yapılmış
olan maddenin, üretildiği maddeden bağımsız
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz ge-
limi kaynaklarımızda, şaraptan üretilmiş olan sir-
kenin tüketimi hakkında âlimlerimiz bazı
değerlendirme- lerde bulunmuşlardır. Birçok
âlim, bu şekilde üretilmiş sirkenin tüketilebile-
ceği, zira sirkenin şaraptan bağımsız, müstakil
bir madde olduğu kanaatin- dedirler. Şarap sir-
keye dönüşmüştür, yani istihâle gerçekleşmiştir.
Böylece bağımsız, yeni bir madde ortaya çıkmış-
tır. Kimyasal olarak sirkenin şaraptan geldiğinin
tespit edilebilmesi ise bu noktada bir rol oyna-
maz. Nasıl ki şarabın necis olmayıp şer’an temiz,
yâni tâhir olan üzümden imal edilmesi hasebiyle
üzüm şarabının necis olmadığı söylenemezse,
sirkenin de üzüm şarabından üretildiği için necis
olduğu söylenemez. Çünkü üzüm de bir işlem
sürecinden sonra yeni bir maddeye, şaraba dö-
nüşmüştür. Şarap da Maide 5/90 ayetince necis
kabul edilmiş ve dolayısıyla tüketilmesi haram
kılınmıştır. Alimler arasında tartışılan konu ise,
şirkenin şaraptan dönüşümünün tabii yollardan
mı olması gerektiği yoksa uygulanacak herhangi
bir işlemin de sirkeyi şarabın necisliğinden kur-
tarıp kurtaramayacağıdır. Birçok âlim her iki
yolun da sirkeyi bağımsız bir madde haline ge-
tirdiği kanaatindedir. 

Bu prensipten yola çıkarak jelatin konusunda
da aynı sonuca varabilmekteyiz. Jelatin domuz
kemiğinden üretilmiş olsa bile domuz kemiği
olan ana madde o denli değişmiştir ki, artık jela-
tinin mevcudiyetiyle ortaya yeni bir madde çık-
mıştır. Bu yeni madde de aksini gösterecek bir
delil bulunmadıkça necis değildir. Buna binaen
jelatinin domuz kemiğinden veya herhangi bir
hayvanın herhangi bir parçasından üretildiğinin
kimyasal yollarla tespit edilebilmesi ise jelatinin
şer’an temiz olduğu vakıasını, tıpkı şaraptan üre-
tilmiş sirkede olduğu gibi, değiştirmemektedir.
Bu durumda maddenin ”ân’da ki durumu“ esas
alınır. Binâenaleyh, jelatin domuz eti veya domuz
kemiğinin şer’i durumuna tâbi değildir. Jelatin ih-
tiva eden gıda maddelerinin tüketilmesi zikri
geçen argümanlara binaen câizdir. Doğrusunu
Allah bilir…

wonnene Substanz als etwas anderes bewertet
werden kann oder sie wie die Ursprungssubstanz
zu bewerten gilt. 

Nach dem islamischen Recht gilt prinzipiell, dass
wenn auf einen Gegenstand handwerklich – oder
auf einem anderen Wege – eingegriffen wurde,
diese Sache als eine neue Substanz gilt. In den
Rechtsquellen wird z.B. diskutiert, ob Branntwein-
essig bzw. Essig, dass aus Traubenwein gewonnen
wurde, konsumiert werden darf. Die Gelehrten sind
der Meinung, dass dieser Essig konsumiert werden
darf, da er eine neue Substanz ist. Ob der Essig aus
Traubenwein gewonnen wurde, spielt dann keine
Rolle mehr, da eine Umwandlung (istiḥāla) stattge-
funden hat. Dass man noch chemisch nachweisen
kann, dass er aus Wein gewonnen wurde, spielt
dabei keine Rolle. Denn, auch wenn der Trauben-
wein aus Trauben gewonnen wird, kann der Trau-
benwein auch nicht als rein gelten, nur weil es aus
Trauben, die als rein gelten, gewonnen wurde. Die

Trauben „wandeln“ sich zu Wein um und sind somit
eine neue Substanz, die nach Sure 5:90 unrein ist.
Umstritten unter den Gelehrten ist nur, ob eine na-
türliche „Essigwerdung“ den Konsum erlaubt oder
auch eine gezielte Essigproduktion erlaubt ist. Letz-
teres ist vorzuziehen.1

Analoges gilt nach diesem Prinzip auch für die
Gelatine. Auch wenn die Gelatine z.B. aus Schwei-
neknochen gewonnen wird, wird die Ursprungssub-
stanz derart denaturiert, dass eine neue Substanz
entsteht. Diese ist als rein zu betrachten, solange
kein Hinweis dafür vorliegt, dass sie unrein ist.
Genau dies ist der Fall: Die neue Substanz „Gela-
tine“ ist rein, da sie sich vom Ursprung unterschei-
det. Dass man es chemisch nachweisen kann, dass
es vom Schweinsknochen stammt, spielt dabei, wie
im Falle vom Essig keine Rolle. Wie es im islami-
schen Recht üblich ist: Es gilt prinzipiell, dass der
Istzustand einer Sache berücksichtigt wird, und
nicht der vorherige oder kommende Zustand eines
Gegenstandes oder eines Lebensmittels. Demnach
ist Gelatine nicht mit Schweinefleisch oder Schwei-
neknochen gleichzusetzen. In Anlehnung an die
bisher erwähnten Gründe sind Lebensmittel, die
Gelatine beinhalten, nach dem islamischen Recht
zu konsumieren erlaubt.

Wa-llāhu aʿlam.

Übersetzung/Tercüme: 
Zülfikar KAM
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ekizinci Geleneksel Kurban
Bayramı Şenliği coşkulu
bir şekilde kutlandı. Bu
şenliğin hamiliğini Neu-
kölln Belediye Başkanı Dr.
Franziska Giffey ve T.C.

Berlin Başkonsolosu Ahmet Başer
Şen birlikte yaptılar. Yaklaşık 6 bin
Berlinlinin katıldığı şenlikte, kur-
ban etleri kavurma yapılarak pilav

üstünde  ayranla birlikte ücretsiz
olarak ikram edildi. 

Çocuklar için oyun parklarının
olduğu şenlikte, Nasrettin Ho-
ca’nın fıkraları tiyatro tadında
Hakkı Krant ve arkadaşları tarafın-
dan sahnelendi. Ayrıca Türk halk
müziğinden örneklerin sunulduğu
şenlikte yöresel oyunlar da oy-
nandı. Türk Eğitim Derneği, İlahi-
yatçılar Derneği, Türk Alman
Merkezi, Berlin Veliler Topluluğu,
Hikmet Kütüphanesi ve MOCCA
Dergisi tarafından organize edilen
şenliğin amacını organizasyon
başkanı Rüştü Kam şöyle açıkladı:
“Şenliğimiz 2009 yılından beri

devam etmektedir. Amacımız, kur-
ban geleneğini korumak ve çocuk-
larımıza miras olarak bırakılmasını
sağlamaktır. Ayrıca,  Alman kom-
şularımızla  fedakarlığımızı ve se-
vincimizi paylaşmaktır.”  

Neukölln Belediye Başkanı
Franziska Giffey aynı gün Berlin
eyalet seçimleri olduğundan dolayı
şenliğe gönderdiği mesajla katıldı:
“Öncelikle Kurban bayramınızı
kutluyorum. Böylesine özel bir

bayramın halka açık olarak so-
kakta yapılması ve kurban etinin
pilav üstünde ayranla birlikte üc-
retsiz olarak dağıtılması son de-
rece anlamlıdır. Yabancıların yoğun
olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde
yapılyor olması daha da anlamlıdır.
Seneye 9. Berlin Geleneksel Kur-
ban Şenliği’nde buluşmak üzere
hoşcakalın.”

T.C. Berlin Başkonsolosu
Ahmet Başer Şen de konuşma-
sında şunları söyledi: “Bu şenliğin
hamisi olmaktan mutluyum. Bu
anlamlı organizasyonu yapan der-
nekleri tebrik ediyorum. Kurban
Bayramı Müslümanların en önemli
dini bayramlarından biridir. Bu
bayramı sokakta kutluyorsunuz.

İkramlar ücretsiz. Renk, din, dil
ayırımı yapmadan sokaktan geçen
herkese dağıtıyorsunuz. Ben bu
güzellikleri yaşatan dernek temsil-
cilerine huzurunuzda teşekkür edi-
yorum. İşte uyum denilen şey
budur. Karşılıksız ikramdır. Bu bay-
ram şenliğinde çok sayıda Alman
görüyorum. Başka milletlerden de
insanlar var. Suriyeli mültecileri de
görüyorum. Gönül isterdi ki bu
bayramda kimsenin gözyaşı ak-
masın. Herkesin yüzü gülsün,
mutlu olsunlar. Komşumuz Su-
riye’de olup bitenler hepimizin yü-
reğini dağlıyor. Alman makamla-
rına da söyleyeceklerim var. 3 mil-
yon Türk yaşıyor Almanya’da. Üre-
tiyorlar, vergilerini veriyorlar, kat-
madeğerleri yüksek. Onlara hâlâ
yabancı gözüyle bakmak ne kadar
doğrudur?”

Federal Milletvekili Dr.Fritz Fel-
gentreu da yaptığı konuşmada.
“İşte aradığımız uyum budur.
Kur’an sokakta okunuyor ve Al-
manca meali veriliyor. Her ırktan
ve her dinden insan burada. Bir-
likte sohbet ediyorlar. İkramlardan

istifade ediyorlar. Ayrıca Mocca
Dergisi de benzer çalışmaları yapı-
yor. Her sayısını okuyorum. Bilme-
diğim veya eksik bildiğim şeyleri
öğreniyorum. Almanca ve Türkçe
olarak yayınlanıyor. Buraya kızımla
geliyorum. Bu etkinlikten o da ha-
berdar oluyor. Seneye 9. Gelenek-
sel Berlin Kurban şenliğinde bu-
lunmak üzere hoşcakalın.“

VIII. Geleneksel Berlin Kurban Şenliği

S

Güncel
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Ahmet Başar Şen 
T.C.Berlin Başkaosolsu

Dr.Franziska Giffey
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NOEL

WEINACHTEN

Zusammengefasst kann ge-
sagt werden, dass die heuti-
gen Traditionen des
Weihnachtsfestes zu großen
Teilen von heidnischen Prakti-
ken übernommen wurden. Aus
diesem Grund kann man dem
weihnachtlichen Fest keinen
rein christlichen Charakter zu-
sprechen.  

Noel hakkında derine inen bir araş-
tırma, Noel’in hemen hemen her
yönünün ya putperest kökenli oldu-
ğunu ya da Kutsal Kitap’taki kayıt-
ların çarpıtılmış bir biçimi olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla Hristi-
yan bayramı olarak görülen bu kut-
lamanın gerçek Hristiyanlıkla ilgisi
bulunmamaktadır.
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Noel nedir? Was bedeutet Weihnachten?

ber zwei Milliarden Christen auf der gan-
zen Welt begehen jedes Jahr am 25. De-
zember das Weihnachtsfest. Das im
Türkischen verwendete Wort „Noel“
stammt aus dem Französischen und hat
seinen Ursprung im lateinischen Wort

„natalis“ (Geburt). Im deutschen Sprachraum
spricht man auch von der „heiligen Nacht“ oder
„Heiligabend“. Gefeiert wird die Geburt Jesus
Christus, während die Feierlichkeiten schon am
Vortag, also am 24. Dezember beginnen. Die
griechisch-orthodoxe und die armenische Kirche
jedoch begehen das Weihnachtsfest erst am 6.
Januar. Der 25. Dezember als Feiertag leitet sich
vom Julianischen Kalender ab, während die Fest-
legung auf den 6. Januar nach der Kalenderre-
form und dem danach gültigen Gregorianischen
Kalender erfolgte.

Die Stellung des Weihnachtsfests in der
christlichen Welt

Obwohl die Geburt Jesu gefeiert wird, finden
sich bezüglich des Weihnachtsfests keine Anhalts-
punkte oder Erwähnungen in den Testamenten.
Die Anhänger von Jesus im ersten Jahrhundert
nach Christus haben seine Geburt deswegen nicht
gefeiert, weil sie zum Einen sein Geburtsdatum
nicht kannten und zum Anderen generell keine
Geburtstage feierten. 

„Der Gedanke einer Feier der Geburt war den
damaligen Christen völlig fremd.“ (The History oft
he Christian Religion and Church, During the
Three First Centuries, Augustus Neander, New
York, 1848, Henry John Rose, s.190).

Wir verstehen, dass eine Tradition des Ge-
burtstags keinesfalls der Jüdischen Kultur oder
der Tradition der Christen der ersten Jahrhun-
derte zuzuordnen ist. In den heiligen Büchern fin-
den sich nur zwei überlieferte Geburtstage: Der
Geburtstag des Pharaos und der des Königs He-
rodot. An beiden Tagen wurden Menschen ent-
hauptet. Die ersten Christen verstanden, dass
das Feiern des Geburtstags mit negativen Bei-
spielen verknüpft ist.

Traditionen und ihre Ursprünge
Das Zelebrieren des Geburtstags mit brennen-

den Kerzen und Geschenken diente in der Ge-
schichte dazu, die betroffene Person von bösen
Geistern fernzuhalten. Die Christen erachteten
das Geburtstagsfest bis zum vierten Jahrhundert
als Praxis der Götzendiener und lehnten eine
Nachahmung ab.

„Die Griechen glaubten, dass jeder Mensch
während seiner Geburt und im Verlauf seines Le-
bens von einer Schutzgestalt begleitet wird. Den
Geburtstag erachteten sie deshalb als Treffen zwi-
schen dieser Gestalt und der Seele des Men-

ünyada 2 milyardan fazla Hristiyan her
yıl 25 Aralık’ta Noel’i kutlamaktadır.
Türkçe’ye Fransızca’dan girmiş olan Noel
kelimesi, Latince ‘doğum’ anlamına gelen
‘natalis’ kelimesinden türemiştir. Al-
manca karşılığı ise, ‘kutsanmış gece‘dir.
İsa Mesih’in doğum günü olarak kutlanan

Noel’de, kutlamalara 24 Aralık akşam üzeri baş-
lanır. Birçok ülkede ikinci bir Noel günü (26 Ara-
lık)eklendi. Ermeni kilisesi ve bazı Ortodoks
kiliseler Noel’i 6 Ocak’ta kutlamaktadırlar. 25 Ara-
lık Jülyen takvimine göre saptanmış bir tarihtir. 6
Ocak ise takvim reformundan (MS 1582) sonra
geçerli olan Gregoryen takvimine göre ayarlan-
mıştır.

Noel’in Hristiyan alemindeki yeri
Noel Bayramı Hristiyan Aleminde İsa Mesih’in

doğum günü olarak kutlandığı halde bu bayram
Kutsal Kitap’ta (Bibel [Tevrat, Zebur, İncil]) geç-
mez. Değişik ansiklopediler şunu açıklamaktadır-
lar: 1. Wikipedia Ansiklopedisi: “İsa’nın doğum
tarihi İncil’de belirtilmiyor ve şehitlerinin ölüm
günleriyle ilgilenen fakat doğum günlerine ilgi
göstermeyen ilk Hristiyanlar arasında bilinmi-
yordu.“ 2. M’Clintock ve Strong’un Cyclopœdia’
sında “Noel kutlamasının kaynağı ne Tanrı’dır ne
de Yeni Ahit’tir. Mesih’in doğum günü Yeni Ahit’ten
ya da başka herhangi bir kaynaktan kesin olarak
öğrenilemez.” diye belirtilmektedir. 3.The World
Book Encyclopedia “Mesih’in tam doğum tarihini
kimsenin bilmediğini” kabul eder. 4.The New Cat-
holic Encylopedia’sinde ise “Mesih’in doğum tarihi
bilinmiyor. Bu konuda İnciller ay ve gün belirtmi-
yor.” diye yer almaktadır.

İsa Mesih’in 1. yüzyıldaki takipçileri iki
nedenden dolayı onun doğum gününü kutla-
madılar

1. İsa’nın doğum tarihini bilmediler ve 
2. Doğum günlerini kutlama adeti yoktu.

Kaynaklar şunu açıklamaktadırlar 
1. “Doğum günü kutlama fikri, bu devrin Hris-

tiyanlarına tamamen yabancıydı” (The History of
the Christian Religion and Church, During the
Three First Centuries, Augustus Neander, New
York, 1848, Henry John Rose, s. 190).

2. “Daha sonra yaşayan İbraniler, doğum günü
kutlamalarını putperest tapınmanın bir parçası
olarak gördü; ve o günlere ait yaygın kutlama-
larda görülen şeyler bu görüşün doğruluğunu bol
bol kanıtladı” (The Imperial Bible-Dictionary, Lon-
dra, 1874, Patrick Fairbairn, Cilt I, s. 225).

Anlaşıldığı gibi doğum günü kutlaması ne Ya-
hudi kültüründe ne de ilk üç yüzyılda yaşayan
Hristiyanlar arasında görülmektedir. Kutsal Ki-
tapta 2 adet doğum günü kutlamasından bahse-
dilir. Bunlardan biri Firavun’un, diğeri Kral
Herodes’in doğum günüdür. Her iki olayda da bir

D Ü
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insanın başı kesilmiştir. Tanrı’nın Sözü’nde doğum
günü kutlamalarından olumsuz bir şekilde bahse-
dildiğinden ilk Hristiyanlar böyle kutlamalardan
uzak durması gerektiğini anladılar.

Doğum günü kutlamalarıyla bağlantılı yay-
gın âdetlerin kökeni

“Bugün insanların doğum günü kutlamalarında
uydukları çok sayıda âdet eskilere dayanır, kökeni
büyü ve dinle bağlantılıdır. Eski devirlerde, tebrik
etme, hediyeler verme ve yanan mumlar eşliğinde
kutlama yapma gibi âdetler, doğum günü kutlanan
kişiyi o yıl boyunca cinlerden korumak ve güvenli-
ğini sağlamak amacıyla uygulanırdı. Hristiyanlık
dördüncü yüzyıla kadar doğum günü kutlamalarını
putperestlere özgü bir âdet olarak görüp reddetti”
(Schwäbische Zeitung [Zeit und Welt dergi eki],
Nisan 3/4, 1981, s. 4).

“Yunanlılar her insanın doğumu sırasında ya-
nında bir koruyucu ruh ya da daemon olduğuna ve
bu ruhun o insanı ömrü boyunca koruduğuna ina-
nıyordu. Bu ruh ile o gün doğum günü olduğuna
inanılan tanrı arasında da gizemli bir bağ vardı. Ro-
malılar da bu görüşü benimsedi. Bu düşünce insan-
ların inanışlarına yerleşerek koruyucu melek, peri
ve koruyucu aziz gibi kavramların ortaya çıkmasına
neden oldu. Pastaların üzerine mum koyup yakma
âdeti Yunanlılarla başladı. [Artemis] tapınakların-
daki sunaklara, üzerinde ince mumlar yanan, ay
şeklindeki ballı ekmekler konurdu. Halk inanışına
göre, doğum günü mumları dileklerin gerçekleşme-
sini sağlayan özel, büyülü bir güce sahipti. İnsanın
tanrılara sunaklar yaptığı ilk günden bu yana, ya-
kılan ince mumların ve kurban ateşlerinin özel bir
mistik anlamı olmuştur. Dolayısıyla doğum günü
mumları, o gün doğan çocuğu onurlandırmak ve
övmek için kullanılırdı, ayrıca ona şans getirirdi.
Doğum günü tebrikleri ve mutluluk dilekleri bu
günün temel bir özelliğidir. Bu düşüncenin kökeni
büyüdür. Kişi o gün ruhlar âlemine daha yakın ol-
duğundan, doğum günü tebrikleri onu olumlu ya da
olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir” (The Lore
of Birthdays, New York, 1952, Ralph ve Adelin Lin-
ton, s. 8, 18-20).

Doğum günü kutlamalarının Hristiyanlığa
girişi

Dördüncü yüzyılda Constantinus’un sözde Hris-
tiyanlığa dönmesinden sonra, Hristiyanlığın o dö-
nemde yaygın olan biçimine akın eden putperest-
lerin sayısı çok fazlaydı. MS 325’te İznik’te yapılan
bir konsil Katolik kilisenin kuruluşunu başlatmıştır.
The New Dictionary of Theology, bu yüzyılda “Ka-
tolik Hristiyanlığı’nın, Roma İmparatorluğu’nun
resmi dini olduğunu” belirtmektedir. O dönemde
din ve devlet birbirine karışmıştı. Bu, ilk Hristiyan-
ların inançlarına tamamen zıt olan bir durumdu.
(Yuhanna 17:16; Yakub 4:4) Aynı kaynakta, “Eski
Ahit ile Yeni-Platoncu görüşlerin tuhaf ve tamamen
sağlıksız bir şekilde birleşmesinin etkisiyle” kilise-
nin tüm yapısının ve görünümünün, aynı zamanda
temel öğretilerinden birçoğunun kökten değiştiği
yer almaktadır. Putperest uygulamalarla bağlantılı
olduğundan İsa’nın ilk takipçileri Roma bayramla-
rına katılmıyorlardı. Ancak daha sonra bu putperest

schen. Auch die Römer übernahmen diesen
Glauben. Es wurden Kerzen verwendet, um sich
Wünsche erfüllen zu lassen. Das Geburtstags-
fest sollte dem Geborenen Glück bringen.“ (The
Lore of Birthdays, New York, 1952, Ralph und
Adelin Linton, s.8, 18-20)

Das Geburtstagsfest wird Bestandteil
des christlichen Alltags 

Als Kaiser Konstantin zum Christentum kon-
vertierte war die Zahl der Götzendiener nicht zu
unterschätzen. Nach dem Konzil von Nicäa (325
n Chr.) wurde die katholische Kirche gegründet.
Nach dem „New Dictionary of Theology“ stellte
der Katholizismus damals die offizielle Religion
des Römischen Reiches dar. Staat und Religion
wurden nicht getrennt. Diese Entwicklung stand
im Widerspruch zur Praxis der ersten Christen.
Auch die Vermischung von neo-platonischen Ele-
menten mit Bestandteilen des Alten Testaments
sorgte für einen grundlegenden Wandel der
christlichen Theologie und Philosophie. Jesus
Christus und seine Gefolgsleute haben die Fei-
erlichkeiten der Römer aufgrund von unchristli-
chen Praktiken (Götzendienst) stets gemieden.
Doch später fanden Bestandteile der vormals
unchristlichen Elemente Einzug in das christliche
Leben. 

Laut dem Werk „Paganism in Our Christia-
nity“ war die Übernahme von fremden Feierta-
gen und die Uminterpretation dieser eine typisch
christliche Haltung. Das Weihnachtsfest wurde
ab dem vierten Jahrhundert gefeiert. Doch es
gab immer wieder Streitigkeiten bezüglich eines
genauen Datums. Weil sich in den Testamenten
diesbezüglich keine Anhaltspunkte finden ließen,
wurden verschiedene Tage in Betracht gezogen.
So existierten Annahmen, dass Jesus am 20.
Mai, am 28. März, am 2. April oder am 19. April
geboren wurde.

Der 25. Dezember
Die „New Encyclopedia Britannica“ besagt,

dass die Festlegung auf den 25. Dezember
davon rührt, dass am gleichen Tag ein wichtiges
römisches Fest gefeiert wurde. Laut der „New
Catholic Encyclopedia“ war dies das Fest des un-
besiegbaren römischen Sonnengottes. Als sich
das Fest in Europa ausbreitete, wurden auch
nordische Kulte übernommen und mit dem
Weihnachtsfest in Einklang gebracht. In der Ge-
schichte gab es auch Perioden, in welchen das
Fest verboten wurde. So wurde Weihnachten im
Jahre 1647 Bestandteil Englands und nur fünf
Jahre später wieder verboten. Auch in den Ver-
einigten Staaten gab es ähnliche Entwicklungen.
So herrschte im Massachussets der Jahre 1659-
1681 ein generelles Weihnachtsverbot.

Was geschah während der Geburt Jesu?
Die katholische Kirche glaubt an die Ankunft

der drei Könige während Maria ihren Sohn in
den Armen hielt. Jeder der Könige soll einen
Stern im Nachthimmel erblickt haben und ihm
gefolgt sein. Auch das Porträtieren von Jesus
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und Maria, umgeben von einem Lichtkranz,
stammt aus heidnischer Tradition. Man
nannte diese Könige Jasper, Melchior und
Balthasar, obwohl keiner dieser Namen in
den Testamenten auftauchte.

Der Weihnachtsbaum
Der Weihnachtsbaum gilt weltweit als be-

kanntestes Symbol des Weihnachtsfests.
Doch viele vergessen, dass der Weihnachts-
baum aus vorchristlichen Zeiten stammt. So
kann gesagt werden, dass sich der Tannen-
baum als Festsymbol immer weiter in Europa
verbreitete. Felsenstücke, welche in Schwe-
den und Norwegen gefunden wurden be-
günstigen diese Annahme. Das Werk „Rock
Cavings in the Borderlands“ besagt, dass im
Skandinavien der Bronzezeit ein weit verbrei-
teter Glaube seinen Ausdruck fand. Beson-
ders das englische Königshaus begann ab
1841 den Tannenbaum als Symbol des Weih-
nachtsfests zu etablieren.

Der Weihnachtsmann
Der Weihnachtsmann ist weithin bekannt

dafür, Geschenke an die Kinder zu verteilen.
So bekommt er Briefe von Kindern aus aller
Welt und wird von seinen Elfen im Nordpol
bei seiner Aufgabe unterstützt. Heute weiß
man, dass die Erzählung des Weihnachts-
manns vom Heiligen Nikolaus stammt, wel-
cher in Mira (heute Demre), in der heutigen
Türkei gelebt haben soll. Es existieren keine
Quellen, welche eine Verbindung zwischen
dem Weihnachtsmann und Jesus belegen
könnten. Auch in den Testamenten finden
sich keinerlei Hinweise auf die Existenz eines
Weihnachtsmanns. 

Geschenke und Feierlichkeiten
Im Gegensatz zu anderen Feiertagen be-

schenkt man sich zu Weihnachten gegensei-
tig. Auch das traditionelle Festmahl ist ein
zentraler Bestandteil des Festes. Die Satur-
nalien, eine römische Feier zu Ehren des Got-
tes Saturn, begannen am 17. Dezember und
endeten am 23. Dezember. Auch zu diesem
Fest gehörten ausschweifende Festmähler
und ein reger Weinkonsum. 

Fazit
Zusammengefasst kann gesagt werden,

dass die heutigen Traditionen des Weih-
nachtsfests zu großen Teilen von heidnischen
Praktiken übernommen wurden. Aus diesem
Grund kann man dem weihnachtlichen Fest
keinen rein christlichen Charakter zuspre-
chen.  

adetler Hristiyanlığın içine sızmayı başardı. The Paga-
nism in Our Christianity adlı kitapta bu konu şöyle be-
lirtilmektedir: “Geleneklerle insanlara sevdirilen
putperest bayramları devralmak ve onlara Hristiyan-
lığa özgü bir anlam vermek kesin bir Hristiyan politi-
kasıydı.” Kutlanmaya başlandığı dördüncü yüzyılın
başından itibaren, Noel’in tarihiyle ilgili de tartışmalar
hiç eksik olmadı. Kutsal Kitap, Mesih’in doğumunun
gün ya da ayını belirtmediğinden, çeşitli tarihler ileri
sürüldü. Üçüncü yüzyılda, Mısırlı bir grup ilahiyatçı
İsa’nın doğum günü için 20 Mayıs derken, başkaları
28 Mart, 2 Nisan veya 19 Nisan gibi tarihleri destekle-
diler. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde, İsa’nın doğumu
ile yılın her ayı arasında bağlantı kuruluyordu.

25 Aralık tarihinin seçilmesi
1. The New Encyclopedia Britannica 25 Aralık tari-

hinin, İsa’nın doğum tarihi olarak seçilmesiyle ilgili,
“Büyük olasılıkla bunun nedeni, ilk Hristiyanların bu
tarihin ‘fethedilmez güneşin doğum gününü’ işaretle-
yen putperest Roma bayramına denk gelmesini iste-
meleridir” ifadelerine yer vermektedir.

2. The New Catholic Encylopedia’de bu konu şu şe-
kilde yer almaktadır: “H. Usener tarafından ileri sürü-
len ve günümüzde çoğu bilgin tarafından kabul edilen
varsayıma göre, Mesih’in doğumuna kış gündönümü-
nün tarihi (Jülyen takviminde 25 Aralık, Mısır takvi-
minde 6 Ocak) verilmiştir; çünkü o gün Mitra’ya
tapınan putperestler, güneş kuzey yarım kürenin gök-
yüzüne doğru kaymaya başladığından dies natalis
Solis Invicti’yi (yenilmez güneşin doğum günü) kutlar-
lardı.”

Hristiyanlığın baskın gelen biçimi tüm Avrupa’da
yayıldıkça, Noel de onunla birlikte yayılmıştır. Çok geç-
meden Noel, kuzey Avrupa’nın dindışı hasat bayram-
larının birçok özelliğini aldı. Tarih boyunca Noel kutla-
masının yasaklandığı dönemler de olmuştur. İngil-
tere’de önce 1647’de Noel’in günahlardan tövbe günü
olmasına karar verilmiş, sonra da 1652 yılında ise ta-
mamen yasaklamıştır. Kuzey Amerika’da da benzer tu-
tumlar görülmüştür. 1659 ile 1681 yılları arasında
Noel, Massachusetts Koyu Kolonisi’nde yasaklanmış,
çıkarılan kanuna uymayanlar cezaya çarptırılmıştır.

İsa’nın doğum gününde gerçekleşenler
Katolik Kilise, Noel hikayesini anlatırken bebek

İsa’nın Meryem’in kucağında, yanında 3 kral olduğu
söylenen kişilerle betimlendiği bir resim kullanır. Hika-
yeye göre bazı yerlerde 3 hikmetli olarak da adlandı-
rılan bu 3 kral, kendi memleketlerinden bir yıldızı takip
ederek İsa’nın yanına geldiler ve ona tapındılar. Re-
simde İsa ve Meryem başlarında birer hale ile tasvir
edilirler. Bu da putperestlikten gelen bir gelenektir.
Eski zamanda putperestler alimlerini böyle bir ışık dai-
resiyle gösterirlerdi. Ayrıca Kutsal Kitap’ta ve herhangi
eski bir tarihsel kaynakta geçmediği halde bu 3 kralın
isimleri de Gaspar, Melkior ve Baltazar olarak anlatılır.

Raporlar Luka 2:1-16 ve Matta 2:1-14’te bu-
lunur 

1. Luka 2’deki rapora göre İsa’nın nispeten sıcak
bir iklimde doğduğu anlaşılmaktadır. “Kırlarda kalan
ve geceleri sürülerine nöbetleşe bakan çobanlar” ifa-
desi mevsimin kış olmadığını göstermektedir. Bir kay-
nakta şu bilgi veriliyor: “Koyun sürüleri... kışı
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kapalı yerlerde geçirirlerdi ve yalnızca bu gerçek
bile kışa rastlayan geleneksel Noel tarihinin doğru
olamayacağını gösterir; çünkü İncil’de [o sırada] ço-
banların kırlarda oldukları yazılıdır” (Daily Life in the
Time of Jesus, New York, 1962, Henri Daniel-Rops, s. 228). 

2. Anlaşıldığı gibi “yıldız“ Tanrı tarafından gönde-
rilmedi. İlk olarak Kutsal Kitap’ta kullanılan orijinal
Yunanca ifadeye bakılırsa onlar kral ya da bilge değil,
müneccim, yani astrologdu. Anlaşılan onlar yıldızları
yorumlayan putperest falcılardı. Kutsal Kitap bu zi-
yaretçilerin isimleri ve kaç kişi olduklarıyla ilgili hiçbir
bilgi vermez. Tanrı putperestlik ve yıldız falından tik-
sindiği için hiçbir zaman böyle kişileri çağırmazdı.
İkinci olarak müneccimler İsa’nın doğduğu gecede
gelmediler. Bunu, İncil yazarı Matta’nın kaleme aldığı
şu sözlerden anlıyoruz: “Eve girince annesi Mer-
yem’in yanında olan küçük çocuğu gördüler” (Matta
2:11). Görüldüğü gibi İsa yeni doğmuş bir bebek
(Yun.: bréphos = yeni doğan) değil, ‘küçük bir ço-
cuktu’ (Yun.: paidíon = küçük çocuk). Ayrıca Mer-
yem’le Yusuf artık bir ahırda kalmıyor, evde
oturuyordu.

3. “yıldız” bu astrologları önce Beytlehem’e değil,
Yeruşalim’deki Kral Herodes’e götürdü. İsa’yı arayan
astrologlar kıskanç ve nüfuzlu bir katil olan Herodes’e
onun “Yahudilerin yeni doğan kralı” olduğunu söyledi.
Böylece İsa’dan nefret etmesi için Herodes’e güçlü
bir neden verdiler (Matta 2:2). Kurnazca hareket
eden kral, çocuğun önünde eğilmek istediğini söyledi
ve bu nedenle astrologlardan çocuğun yerini kendi-
sine haber vermelerini istedi. Ardından “yıldız”, as-
trologları Yusuf’la Meryem’e götürdü. Astrologlar az
kalsın çocuğun ölümüne sebep olacaktı. Herodes as-
trologlar kendisine haber vermeyince öyle öfkelendi
ki, Beytlehem ve civarında yaşayan iki yaşındaki ve
daha küçük tüm erkek çocukların öldürülmesini em-
retti. 

Bütün bu ayrıntıları hesaba katarsak şu so-
ruları sormamız yerindedir:

Kutsal Kitap’ta falcılık yasaklanmış olduğundan
Tanrı putperest falcıları kullanarak İsa’nın yerini ken-
disini yok etmek isteyen birine bildirir mi? Hakiki bir
yıldız önce Yeruşalim şehrine gidip sonra Beytlehem’e
giderken yönünü değiştirebilir mi? Öyleyse yıldızı
veya yıldız gibi görünen o ışığı kim yönlendiriyordu?
İsa büyüyüp yeryüzündeki görevini tamamlamasın
diye henüz çocukken öldürülmesini isteyen kim ola-
bilir? İnsanları yanlış yönlendiren, onları yalan söy-
lemeye, şiddete başvurmaya ve başkalarını öldürme-
ye teşvik eden kim olabilir? “Kendi yolunda yürü-
meye başladığında katil” haline gelen, ‘hem yalancı,
hem de yalanın babası’ olan bu kişinin kimliğini bizzat
İsa ortaya koydu: İblis Şeytan (Yuhanna 8:44).

Noel ağacı
Dünya çapında yılbaşı ağacı olarak da bilinen Noel

ağacı, yıl sonu kutlamalarında ve simge olarak hedi-
yelik eşyalarda sık sık kullanılır. Birçok ülkede İsa
peygamberin doğumunun kutlandığı Noel’in bir par-
çası olarak düşünülse de, Noel ağacı aslında İsa’nın
doğumunun çok öncesine dayanan bir gelenektir. Bu
gerçeği ortaya koyan önemli bulgulardan bazıları,
İsveç ve Norveç’te keşfedilen kaya resimleridir. İsveç
Ulusal Miras Kurulu’nun işbirliğiyle hazırlanan Rock

Carvings in the Borderlands isimli kitapta konuyla il-
gili “İskandinavya’nın güney kesiminin Tunç Çağı
kadar erken bir tarihte, Avrupa’nın tümünü ve As-
ya’nın büyük bir kısmını içine alan daha büyük bir
dinsel ve kültürel yapıya dahil olduğunu gösteren bir
örnek de kaya resimlerindeki ağaç şekilleridir. Din ve
kozmoloji, geçimini tarımla ve hayvancılıkla sağlayan
halkların şartlarına göre şekil aldı. Tanrıların ismi yer-
den yere değişse de “bu halklar genelde aynı tanrı-
lara tapardı” ifadesi yer almaktadır. Yaprak dökme-
yen ağaçlarla ilgili âdetler zamanla yaygınlaşmış ve
birçok yerde yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Ana
Britannica ansiklopedisi Noel ağacı hakkında şu açık-
lamada bulunur: “Avrupalı putperestler arasında yay-
gın olan ağaca tapınma, Hristiyanlığı benimseme-
lerinden sonra sürdü.” İngiliz kraliyet ailesinin ilk kez
1841’de süslü bir ladin ağacını Noel kutlamalarına
dahil etmesi sonucunda yaprak dökmeyen ağaçlar
büyük rağbet görmeye başladı.

Noel Baba (Weihnachtsmann, Nikolaus,
Santa Claus, Père Noël)

Birçok yerde Noel Baba çocuklara hediyeler geti-
ren biri olarak tanınır. Çocuklar genelde Noel Baba’ya
mektup yazıp hediyeler ister ve inanışa göre Kuzey
Kutbu’nda yaşadığı yerde periler onun hediyeleri ha-
zırlamasına yardım eder. Yaygın inanışa göre Noel
Baba efsanesinin kökeninde Türkiye topraklarında
bulunan Mira’nın (bugün Demre) başpiskoposu Aziz
Nikolaos vardır. The Christmas Encyclopedia “Aziz Ni-
kolaos hakkında yazılanların hemen hemen hepsi ef-
sanelere dayanır” diyor. Noel Baba’yla İsa arasında
tarihi belgelere ya da Kutsal Kitaba dayalı herhangi
bir bağlantı yoktur.

Hediyeler ve eğlenceler
Başka kutlamalardan farklı olarak Noel’de arma-

ğanlar karşılıklı verilir. Partiler, ziyafetler ve içki âlem-
leri Noel dönemine damgasını vurur. Eski Roma’da
Saturnalia şenlikleri 17 Aralık’ta başlar, karşılıklı ar-
mağanların verildiği 24 Aralık’ta sona ererdi. Evler ve
sokaklar ziyafetlerin, içki âlemlerinin ve taşkınlık ya-
panların gürültüsünden geçilmezdi. Ayrıca Noel’de
hediyeler verme âdetini müneccim kralların yaptıkla-
rına dayandırmak doğru olmaz. Yukarıda anlatıldığı
gibi İsa doğduğunda onlar orada değildi. Ayrıca, bir-
birlerine değil, bebek İsa’ya hediye verdiler; çünkü o
zamanlar önemli kişilere ziyarete gidince hediyeler
vermek âdetti.

Sonuç:
Noel hakkında derine inen bir araştırma, Noel’in

hemen hemen her yönünün ya putperest kökenli ol-
duğunu ya da Kutsal Kitap’taki kayıtların çarpıtılmış
bir biçimi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Hris-
tiyan bayramı olarak görülen bu kutlamanın gerçek
Hristiyanlıkla ilgisi bu-
lunmamaktadır.

Joachim HAUPT
Zeuge Jehovas
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Hz. İsa’nın güncel barış mesajı
ristiyanların Noel ayinlerinin bir parçası
olan “sevinçli mesaj, yani müjde” Lukas
İncil’i 2.1 ila 20 ayetlerinde mevcuttur. Bu
metin bugün hala geçerlidir ve İmparator
Augustus ile o günkü dünya durumunu
yansıtır. Romalılar İsrail’i işgal etmişler ve

bir tür vergi listelerini yürürlüğe koymuşlardı.
İmparator Augustus kendisini tanrı olarak görü-

yor ve bütün gücünü gösteriyordu. Bunun tam kar-
şıtı ise Meryem ve Yusuf’un barınakta yer bulama-
dıkları için bir yemlikte dünyaya gelen çocuk İsa idi.
Basit çobanlar bu çocuk İsa’da bir kurtarıcının gel-
diğinin ruhsal işaretlerini görebiliyorlardı. Ve melek-
ler: “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzün-
de O’nun hoşnut kaldığı insanlara  esenlik olsun!”
dediler (Lk 2,14).

Evet, şiddet, terör ve savaş ortamında Tanrı inan-
cının azaldığı dünyada sevinçli bir müjdedir bu: Onur
tanrıya ve yeryüzündeki barışadır. Evet, biz O’na
hamd, O’na şükrederiz, Övgü Tanrıyadır. Tanrı, sev-
gidir. İncil’de bir çok yerde geçtiği gibi Tanrı, tüm in-
sanların mutluluk ve kurtuluşunu istiyor. Ve Tanrı’ya
gösterdiğimiz samimi hürmetin sonucu hepimizin
hasret olduğu barıştır. Bu bize O’nun lütfundan bir
hediyedir!

Biz Hristiyanlar İsa Mesih’le dünyadaki zalimliğin,
açgözlülüğün, bencilliğin ve gücün istismar edilme-

Die aktuelle Friedensbotschaft von Jesus
Christus

as Evangelium (die „Frohe Botsc-
haft“), das in den christlichen Weih-
nachtsgottesdiensten vorgetragen
wird, steht in der Bibel bei Lukas 2,1-
20. Dieser Text ist aktuell bis heute.
Er ist eingebettet in die damalige
Weltsituation mit Kaiser Augustus. Die

Römer hatten Israel besetzt und führten Ste-
uerlisten ein. Kaiser Augustus hielt sich selber
für einen Gott und demonstrierte seine Macht.

Das Gegenbild ist das Jesuskind, das in
einer Krippe auf die Welt kommt, weil in der
Herberge kein Platz für Maria und Joseph war.
Einfache Hirten durften die spirituelle Erfahrung
machen, dass in diesem Jesuskind die Rettung
kommt. Und die Botschaft der Engel: „Verherr-
licht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist
Frieden bei den Menschen seiner Gnade“ (Lk
2,14).

Ja, das ist eine frohe Botschaft in unserer
oft so gottlosen Welt, in der es Gewalt, Terror
und Krieg gibt: Ehre sei Gott und Frieden auf
Erden! Ja, wir wollen Gott anerkennen, Ihm
danken, Ihn lobpreisen. Gott ist die Liebe, Gott
will das Glück und das Heil aller Menschen, so
steht es in der Bibel an vielen Stellen. Und die
Folge von der ehrlichen Verehrung Gottes ist
der Friede, nach dem wir alle uns sehnen: Er
ist ein Geschenk Seiner Gnade!

In Jesus Christus feiern wir Christen den

Hristiyanlar Noel’de
neyi kutluyor?

Was feiern Christen 
zu Weihnachten ?

H D

Biz Hristiyanlar İsa Mesih’le dünyadaki zalimliğin, açgözlülüğün, bencilliğin ve gücün istismar
edilmesinin tam zıttı olan ilahi-insan inancını kutluyoruz. İncil’in Yeni Ahitteki Noel hikayesi
İsa’nın fakir ve zayıf ile dayanışmasını gösteriyor. Tüm evsiz barksızlar kendilerini tarihin bey-
hude barınak arayışı içinde buldular. Tüm mülteciler ve sığınmacılar kendi kaderlerinde Mer-
yem ve Yusuf’un bebek İsa ile kaçışlarını görebilirler. Onlar katil Kral Herod`dan kurtulmak için
Mısır’a kaçmışlardı.

In Jesus Christus feiern wir Christen den gottmenschlichen Gegenpol zum Ungeist dieser Welt:
Habsucht, Geltungssucht und Machtmissbrauch. Die Weihnachtsgeschichte im Neuen Testa-
ment der Bibel zeigt die Solidarität Jesu mit den Armen und Schwachen. Alle Obdachlosen fin-
den sich in der Geschichte der vergeblichen Herbergssuche wieder. Alle Flüchtlinge und
Asylsuchende können ihr Schicksal in der Flucht von Maria und Joseph mit dem Jesuskind
sehen. Sie flohen vor dem mordenden König Herodes nach Ägypten.

Bamteli
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gottmenschlichen Gegenpol zum Ungeist die-
ser Welt: Habsucht, Geltungssucht und
Machtmissbrauch. Die Weihnachtsgeschichte
im Neuen Testament der Bibel zeigt die Soli-
darität Jesu mit den Armen und Schwachen.
Alle Obdachlosen finden sich in der Geschichte
der vergeblichen Herbergssuche wieder. Alle
Flüchtlinge und Asylsuchende können ihr
Schicksal in der Flucht von Maria und Joseph
mit dem Jesuskind sehen. Sie flohen vor dem
mordenden König Herodes nach Ägypten.

Diese Solidarität Jesu mit den Armen und
Schwachen zeichnet Jesus aus und hinterfragt
eine jede Person: auf welcher Seite stehst
Du? Jesus bekennt: „Was Ihr dem Geringsten
tut, dem Fremden, dem Obdachlosen, dem
Gefangenen, das tut ihr mir“ (vgl Mt 25, 35-40). 

Jesus beschreibt klar, wie Er die Herrsc-
henden erlebt: „Ihr wisst, dass die, die als
Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken
und die Mächtigen ihre Macht über die Mensc-
hen missbrauchen“ (Mk 10, 42). Ja, wir kön-
nen staunen, welche Worte Maria im
Magnifikat betet: „Gott zerstreut, die im Her-
zen voll Hochmut sind; Er stürzt die Mächtigen
vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hun-
gernden beschenkt er mit seinen Gaben und
lässt die Reichen leer ausgehen“ (Lk 1, 51-53).

Das Leben und die Botschaft Jesu sind äu-
ßerst sozial- und friedenspolitisch. Christen
und die Kirchen haben sich leider oft anders
verhalten, aber die Botschaft Jesu ist klar:
„Selig, die Frieden stiften. Sie werden Kinder
Gottes genannt“ (Mt 5,9).

Wir leben in einer turbulenten Weltsitua-
tion. Viele Kriege, Gewaltsituationen, Terror.
Wir erleben Machtmissbrauch durch viele Re-
gierungen. Ich staune oft, wie realistisch das
Neue Testament unsere Welt beschreibt mit
Hass und Gewalt. Doch als Jünger*innen Jesu
müssen wir nicht verzagen, nicht resignieren.
Es gibt die wunderbare Einladung und Verhei-
ßung Jesu, dass ich Seinen Geist in mein Herz
aufnehmen kann. Ich mache es durch ein ein-
faches Gebet:

„Komm Heiliger Geist, erfülle mein Herz.
Ich vertraue Dir und will dir folgen.“ Wenn ich
Gottes Geist in meinem Herzen Raum gebe,
dann vertreibt Er die Angst und es zieht inne-
rer Frieden ein, Halleluja.

Wir treffen viele Menschen, die Hass im
Herzen tragen. Wir erleben bei uns selber, wo
wir uns innerlich leer fühlen, oder Angst und
Verzweiflung uns bedrängen. Ja wer von uns
kennt bei Verletzungen und Enttäuschungen
nicht auch die Versuchung zum Negativen,
manchmal vielleicht sogar zur Vergeltung
oder gar der Rache? Vergeben ist gar nicht so
leicht. Doch ohne Vergebungsbereitschaft
wird es bei den großen politischen Konflikten
keine Lösung geben. Jesus sagt, wir müssen
nicht siebenmal vergeben, sondern siebe-
nundsiebzigmal (Mt 18,22). Ja, wir Menschen
können rechthaberisch sein und wir zählen
immer gern die Fehler und die Schuld anderer

sinin tam zıttı olan ilahi-insan inancını kutluyoruz. İn-
cil’in Yeni Ahit’teki Noel hikayesi İsa’nın fakir ve zayıf
ile dayanışmasını gösteriyor. Tüm evsiz barksızlar
kendilerini tarihin beyhude barınak arayışı içinde bul-
dular. Tüm mülteciler ve sığınmacılar kendi kaderle-
rinde Meryem ve Yusuf’un bebek İsa ile kaçışlarını
görebilirler. Onlar katil Kral Herod’dan kurtulmak için
Mısır’a kaçmışlardı.

İsa’nın yoksul ve güçsüzlerle olan dayanışması
onu farklı kılar ve her bir kimseyi sorgular: sen kimin
yanındasın, senin safın neresi? İsa der ki: Siz ki ya-
bancıya, evsiz barksıza, esire ne yaparsanız bana
yapmış sayılır. (vgl. Mt 25, 35-40)

İsa güç sahibi kesimle edindiği tecrübeyi açıklıyor:
Siz idareci sayılanların halklarına baskı yaptıklarını ve
güç sahiplerinin güçlerini insanlar üzerinde istismar
ettiklerini biliyorsunuz. (Mk 10, 42)

Meryemana ilahisinde, Meryem’in nasıl dua etti-
ğini hayretle okuyoruz: “Tanrı eliyle güçlü işler yaptı;
kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti,
hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları
yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise
elleri boş çevirdi.“ (Lk 1, 51-53)

İsa’nın hayatı ve misyonu son derece sosyal ve si-
yasal barışçıldır. Hıristiyanlar ve kiliseler maalesef
çoğu zaman farklı davranmışlardır, ancak İsa’nın me-
sajı açıktır “Ne mutlu barışçılara! Çünkü onlara Tanrı
çocukları denecek “ (Mt 5,9).

Çalkantılı dünya şartlarında yaşıyoruz. Birçok sa-
vaşlar, şiddet, terör. Birçok hükümetin güç unsurlarını
istismar ettiğini görüyoruz. Ben sık sık Yeni Ahit’te
dünyamızın nefret ve şiddet unsurlarını nasıl gerçekçi
bir şekilde açıklandığına hayret ediyorum.

Ama İsa’nın havarileri olarak bizim umutsuzluğa
kapılmamıza, pes etmemize gerek yok. Çünkü O’nun
(Tanrı’nın) Ruhunu kalbime yansıtabileceğime İsa’nın
güzel daveti ve sözü var. Ben basit bir dua ile bunu
yapıyorum: “Gel Kutsal Ruh, kalbimi doldur. Sana gü-
veniyorum ve seni takip edeceğim.” Kalbim içinde
Tanrı’nın Ruhuna yer ayırınca, O korkuyu yok eder ve
yerini bir iç barışa bırakır, elhamdülillah.

“Biz kalbi nefret dolu bir sürü insanla karşılaşıyo-
ruz. Zaman zaman kendimizi bir boşlukta sanıyoruz,
İçimizin bomboş olduğunu hissediyoruz ya da korku
ve umutsuzluğun bizi sıkıştırdığını görüyoruz. Peki,
hangimiz acı ve hayal kırıklığı yaşadığında şeytana
uymaya meyilenmiyor, hatta bazen misilleme ya da
intikam hislerine kapılmıyor?

Affetmek kolay değildir, ama affedicilik olmadan
büyük siyasi çatışmalara hiçbir çözüm bulunamaz.
İsa derki: “biz yedi kez değil 77 kez affetmek zorun-
dayız” (Mt 18,22).

Evet, biz insanlar dik kafalı, inatçı olabiliyoruz ve
devamlı başkalarının hatalarını ve suçlarını tadat edi-
yoruz. Ama böyle olunca insan bir şey elde edemiyor,
yol kat edemiyor ki! 

Mühim olan içimizden negatif unsurları daima ata-
bilmemiz ve kalplerimizi Tanrı’nın ruhuna açmamızdır.



Bundan dolayıdır ki ben kendime devamlı İsa’nın şu söz-
lerini söylüyorum: “Size esenlik bırakıyorum, size kendi
esenliğimi veriyorum, dünyanın verdiği esenlik gibi bir
esenlik değil. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın (Joh
14,27).

Benim gözümde Mahatma Gandhi bu yolda bir
örnek teşkil eder. Bu Hindu barış politikacısı kendi
dininin zaafları ile savaşmış birisidir. O İsa’nın dağ
vaazını çoğu zaman yanında taşımış ancak birçok
Hristiyan’ın davranışını eleştirmişti ve İslam’a
karşı çok yüksek bir saygısı vardı. O, Tanrı ile bağ-
lantılı derin bir maneviyat olmadan, bizim şahsen
sosyal davranış ve siyasette, karakter oluşumunda
fazla yol kaydedemeyeceğimizi fark etmişti. Bu
yüzden 30-35 yaşına geldiğinde mümkün olduğu
kadar kesintisiz şekilde Allah’ın adını zikretmeye
başlamıştı. Hristiyan olmayan Mahatma Gandhi
İsa’nın barış etiğini derinden içselleştirmiş ve ya-
şamıştır.

Papa II. Jean Paul ona çok saygı duyardı ve onun me-
zarı başında “ Şiddet kullanmayan Havari” diye adlandır-
mıştı. Evet, İsa’nın dağ hutbesi, ben cümleleri biraz
değiştirdim:

Kim yeryüzüne mirasçı olacak? Zorbalık yapmayan-
lar!

Kim doyacak? Adalete susamış ve acıkmış olanlar!
Kime merhamet edilecek? Merhametli olanlara!
Kim Allah’ı görecek? Kalbi saf ve temiz olanlar! Cen-

netin Egemenliği kimin olacak? Adalet ve doğruluk uğ-
runa zulüm görenlerin!

Kimlere Tanrı’nın çocukları denecek? Barışı sağlayan-
lara!  Vgl Mt 5,5-10

İsa, acı çekmiş olsalar bile, bütün bu insanları huzurlu
ve mutlu olarak tanımlıyor. Bu tür insanların örnekleri her
kültürde ve dinde bulunur. Ne yazık ki karşı örnekler de.

Hristiyan Noel mesajı dünyaya yöneltilen bir barış me-
sajıdır! Ama önemli olan bunu yaşamaktır.

auf. Nur: So kommen wir nicht weiter! Es
gilt, sich innerlich immer wieder von allen
negativen Ungeistern los zu sagen und
Gottes Geist im Gebet in unser Herz ein-
zuladen. Darum sage ich mir oft die Worte
Jesu: „Frieden hinterlasse ich euch, mei-
nen Frieden gebe ich euch. Nicht einen
Frieden wie die Welt ihn gibt, gebe ich
euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und
verzage nicht“ (Joh 14,27).

Ein Vorbild auf diesem Weg ist für mich
Mahatma Gandhi. Dieser hinduistische
Friedenspolitiker hat die Schwächen sei-
ner eigenen Religion bekämpft, hat die
Bergpredigt Jesus meist bei sich getragen,
aber das Verhalten vieler Christen kritisi-
ert, und hatte einen hohen Respekt vor
dem Islam. Er hat gemerkt, dass ohne
eine tiefe Spiritualität der Gottverbunden-
heit wir persönlich in der Charakterbil-
dung, im sozialen Verhalten und in der
Politik nicht weiter kommen. Darum fing
er mit Mitte 30 an, möglichst ununterbroc-
hen den Namen Gottes zu rezitieren. Ma-
hatma Gandhi hat als Nicht-Christ die
Friedensethik Jesu tief verinnerlicht und
gelebt. Papst Johannes Paul II hat ihn sehr
verehrt, war an seinem Grab und nannte
ihn einen „Apostel der Gewaltlosigkeit“.

Ja, die Bergpredigt Jesu, ich stelle die
Sätze einfach mal um: Wer wird das Land
erben? Die keine Gewalt anwenden! 

Wer wird satt werden? Die hungern
und dürsten nach der Gerechtigkeit!

Wer wird Erbarmen finden? Die Barm-
herzigen!

Wer wird Gott schauen? Die ein reines
Herz haben!

Wem gehört das Himmelreich? Die um
der Gerechtigkeit willen verfolgt werden!

Wer sind die Kinder Gottes? Die, die
Frieden stiften! Vgl Mt 5,5-10

Jesus nennt all diese Menschen, auch
wenn sie Leid erfahren: glückselig. Beis-
piele für solche

Menschen finden sich in allen Kulturen
und Religionen. Gegenbeispiele leider
auch.

Die christliche Weihnachtsbotschaft
ist eine Friedensbotschaft für die Welt!
Es kommt darauf an, sie zu leben.
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Bamteli

ükümet sözcüsü Steffen Seibert 2 Eylül
2016 günü yaptığı basın toplantısında
Alman parlementosunun aldığı sözde “soy-
kırım” kararının hukuki olmadığını belirtti.
Seibert yaptığı açıklamadı, Parlamentola-
rın mahkeme olmadığını, dolayısıyla Alman
Parlamentosu’nun 1915 olaylarının “soykı-

rım” olup olmadığı konusunda karar vermeye yetkili
olmadığını söyledi. Bu açıklamayla Merkel hükümeti
kararın hukuki olmadığını kabul etmiş oldu. Basın
toplantısında Seibert, “Soykırım çok özel hukuki bir
tanıma sahiptir ve ancak yetkili mahkemeler tarafın-
dan yorumlanır ve belirlenir.” dedi. 

Alman Federal Meclisi 2 Haziran 2016’da 1915
olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren karar tasarı-
sını oylamış ve oy çokluğuyla kabul etmişti. Başba-
kan Angela Merkel, Başbakan Yardımcısı Sigmar
Gabriel ve Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’in
katılmadığı oylamada bir milletvekili tasarının aley-
hine oy kullanmış, bir milletvekili ise çekimser kal-
mıştı. Kararının ardından Türkiye’nin Berlin Büyükel-
çisi Ankara’ya çağırılırken TBMM’de Almanya’nın
“soykırım” kararı kınanmıştı.

Alman hükümetinin “kararın hukuken bağlayıcı ol-
madığı” açıklamasından rahatsız olan çevreler basın
yoluyla tepkilerini ağır bir şekilde gösterdiler. 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Ali Söyleme-
zoğlu, “Almanya’da Türkiye’yi ve Türkleri karalama
faaliyetleri devam edecektir. Okullarda “soykırım“ id-

diasını sanki hakikatmış gibi anlatmak istiyorlar. El-
birliğiyle bu karalamaları engelleyeceğiz.” dedi. 

Söylemezoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türk
STK’ları olarak yıllardır, ‘1915 olayları hakkında yetkili
mahkemece verilmiş bir karar olmadığından, Türkleri
ve Türkiye’yi “soykırım” ile suçlayanların iddiaları te-
melsiz bir suçlamadır, yani iftiradır.’ dedik. Şimdi
Alman hükümeti de savunduklarımızı kabul etmiş
oldu. Alman Hükümeti’nin üç aylık gecikmeyle bu ha-
kikatleri açıklamaya mecbur kalmasının tek sebebi
Türk Hükümeti’nin kararlı tutumudur. Eğer Türkiye
güçlü olmasaydı, haklı olmamız bir işe yaramayacak
ve Alman hükümeti bu hakikati kabul etmeyecekti.
Demek ki haklı olmak yetmiyor, adaleti savunabilmek
için ayrıca güçlü de olmak lazım.”

Merkel Hükümeti’nden “Soykırım” kararı ile ilgili açıklama: 

Parlamentonun karar yetkisi yoktur

H

Hükümet Sözcüsü Steffen SEIBERT

Başbakan Angela MERKEL

Birinci Dünya Savaşı devam ederken, Osmanlı
İmparatorluğu’nun tebalarından olan Ermeniler
Ruslar ve Fransızlarla işbirliği yaparak
Osmanlı’yı içerden vurmaya başladılar. Pekçok
camiyi ve Türk köyünü yaktılar, Türkleri katlet-
tiler. Bu isyanlarından dolayı İmparatorluğun
başka bölgelerine gönderildiler. Savaştan yıllar
sonra tüm dünyada ‘Osmanlı Ermenilere karşı
soykırım yapmıştır’ yalanı ortaya atılarak kar-
alama kampanyası başlatıldı. İlk olarak 1965
yılında Uruguay Parlementosu 1915 olaylarını
“soykırım” olarak kabul etti. 2016 yılında Al-
manya da bu kervana katılan 26. ülke oldu.
Ancak oylamadan 3 ay sonra Merkel hükümeti
parlementonun böyle bir karar almaya yetkili
olmadığını açıkladı.  
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Güncel

NSU cinayetleri davası
şahitlerinden 5 kişinin
çeşitli yerlerde ölü
bulunması ya da hastala-
narak ölmeleri dava
sürecindeki şüpheleri
arttırmaktadır. Bu şahitlerin
içerisinde muhbirlerin de
bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Şahitlerden Thomas
Richter Nisan 2014’te
aniden şeker koması
rahatsızlığı sonucu
hayatını yitirmiştir. İlk çıkan
adli tıp raporunda ölüm ne-
deni şeker şoku olarak be-
lirtilirken komisyonun
yaptırdığı raporda “fare ze-
hiri” olduğu görülmüştür. 

Dass 5 wichtige Zeugen im
NSU Prozess an ver-
schiedenen Orten tot
aufgefunden werden oder
tödlich erkranken weckt
Verdachtsmomente.
Besonders wenn es sich
um Zeugen handelt, die
bereit waren auszusagen,
so wie im Fall von Thomas
Richter, der 2014 ange-
blich einem Zuckerkoma
erlag, sich jedoch her-
ausstellte, dass er vergiftet
wurde.

İlker DUYAN

İlker Duyan Kimdir?
Fen Bilimlerinde eğitim aldı. 1986’dan beri Berlin Türk
Sağlık Elemanları Derneği üyesidir. 2005-2009 yılları
arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını
yürütmüştür. 2010 yılında Avrupa Türk Sağlık Elemanları
Federasyonu Eş Başkanlığını yapmıştır. 2012’de Berlin
Brandenburg Türkiye Toplumu Yönetim Kurulu Sözcülüğü
görevine getirilmiştir. 
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Kısaca NSU olarak adlandırılan Nasyonal Sosyalist
Yeraltı örgütü şimdiye kadar bilinen, 8’i Türk 10 kişinin
ölümü, 2 bombalı saldırı ve 14 banka soygunundan so-
rumlu tutuluyor. Kamuoyunda NSU davası olarak ad-
landırılan dava Mayıs 2013 tarihinden itibaren Münih
Eyalet Mahkemesi’nde devam ediyor. Almanya’da,
2000-2007 yıllarında gerçekleşen cinayetlerin ve soy-
gunların NSU terör örgütü ile bağlantısı, 4 Kasım
2011’de NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mun-
dlos banka soygununun ardından saklandıkları kara-
vanda ölü bulunmaları sonucu ortaya çıkmıştı. NSU
terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle halen yargılan-
makta olan Beate Zschaepe ise 2013’te diğer NSU
üyeleriyle birlikte kullandıkları hücre evini ateşe verdik-
ten sonra polise teslim olmuştu. Dava kapsamında
NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile
örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi halen yargılan-
maktadır. Almanya’nın en büyük terör davası niteliğini
taşıyan davayı takip etmek üzere kurulan Meclis Araş-
tırma Komisyonu’nun incelemeleri devam ediyor. 

Dava, Almanya’daki Türkiye kökenli vatandaşlar için
de büyük önem taşımaktadır. Almanya Başbakanı Mer-
kel NSU örgütünün ortaya çıkarılmasının ardından
2012 yılında yaptığı açıklamada, mağdur ailelere tüm
cinayetlerin aydınlatılacağı sözünü vermişti. Geçen za-
mana rağmen olayların hala aydınlatılmamış olması
kamuoyunda mahkemeye karşı güveni azaltırken cina-
yetlerdeki derin devlet bağlantısının göz ardı edileceği
endişelerini artırıyor. Aşırı sağcı ve ırkçı eylemlerde bu-
lunan NSU terör örgütü ile ilgili olarak dava süresince
ortaya çıkan bilgiler, örgütün bağlantılarının çok geniş
olduğuna işaret ediyor. Ancak gerek Meclis Araştırma
Komisyonu üyelerinin gerekse davaya gözlemci olarak
katılan Sivil Toplum Kuruluşları ve gazetecilerin görüş-
leri bağlantıların açığa çıkarılmak istenmediği yönünde. 

NSU cinayetleri, Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü
(NSU)’nün Kasım 2011’de kendisini deşifre etmesinden
bugüne kadar gizemini koruyor. Federal Almanya İstih-
barat Teşkilatı tarafından NSU cinayetleriyle bağlantısı
olabilecek önemli dosyaların imha edildiği konuşuluyor.
Geçen 5 yıl içerisinde de önemli şahitlerin şüpheli
ölümleri bu iddiayı destekliyor. Cinayetlerin ve şüpheli
ölümlerin derin devletin işi olabileceği şüphelerini güç-
lendiriyor. Tüm bu ve benzeri olaylar göçmen kökenli
insanların Alman siyasetine olan güvenini azaltmıştır.
Başbakan Angela Merkel’in, NSU cinayetlerini aydın-
latacağını kamuoyuyla paylaşmasına rağmen sözünü
yerine getirmemesi bu güvensizliği pekiştirmektedir.

Aktuelles

Der Nationalsozialistische Untergrund, auch
NSU genannt, wird beschuldigt, hat 8 türkisch-
stämmige und insgesamt 10 Menschen umge-
bracht, 2 Bombenattentate verübt und 14
Banküberfälle durchgeführt zu haben. Seit dem
6. Mai 2013 findet ein Verfahren gegen den NSU
im Münchner Oberlandesgericht statt.

Die terroristische Organisation flog nach zahl-
reichen Morden und Überfällen, welche überwie-
gend im Zeitraum 2000-2007 verübt worden sind,
nach dem Selbstmord der Mitglieder Uwe Böhn-
hardt und Uwe Mundlos am 4 November 2011
auf. Sie befanden sich auf der Flucht nach einem
zuvor erfolgten Banküberfall und wurden in einem
Wohnwagen tot aufgefunden.

Das dritte Mitglied Beate Zschäpe, letztes
überlebendes Mitglied, hat kurz vor ihrer Fest-
nahme versucht, das vom Terrortrio bewohnte
Haus in Zwickau in Brand zu legen. Zurzeit müs-
sen sich Zschäpe und vier mutmaßliche Unter-
stützer der Terrorzelle vor Gericht verantworten.

Das Verfahren stellt den bisher wichtigsten
Terrorprozess Deutschlands dar. Eine spezielle
Untersuchungskommission versucht seitdem den
Aufbau, die Historie und das Unterstützernetz-
werk des NSU zu beleuchten. Auch für die tür-
kischstämmigen Menschen in Deutschland ist der
Prozess von großer Wichtigkeit, zumal viele von
ihnen das Vertrauen in die deutschen Behörden
verloren haben.

Bundeskanzlerin Merkel hatte 2012 den Hin-
terbliebenen der zahlreichen Opfer nach Be-
kanntgabe des NSU-Skandals versprochen, sie
mit umfangreichen Informationen auf dem neu-
esten Stand der Ermittlungen zu halten. 

Leider ist es den zuständigen Behörden
auch nach mehr als vier Jahren nicht gelungen,
umfangreiche und zufriedenstellende Antworten
auf die Fragen der Opferfamilien zu geben. Diese
Entwicklung legt nahe, dass es weitreichende
Pannen und Unsorgfältigkeiten bezüglich der Er-
mittlungen gab. Auch in den Medien wurde von
Aktenvernichtungen und Ungereimtheiten berich-
tet.

Analysen und gerichtliche Nachkonstruktio-
nen haben ergeben, dass der NSU auf ein breites
Repertoire an Helfern und Mitwissenden zurück-
greifen konnte. Sowohl die Ergebnisse der Un-
tersuchungskommission als auch Materialien
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NSU Cinayetleri Araştırma Komisyonlarına
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB)
adına gözlemci olarak katılan İlker Duyan
MOCCA Dergisi’ne dava sürecini değerlen-
dirdi: 

lmanya’daki göçmen toplumu ve Türk
toplumunun en önemli konusu NSU cina-
yetleridir. NSU komisyonunda ve Münih
Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 10 cinayet
davası görülmektedir. 4 Kasım 2011’den
itibaren medyada bu cinayetlerin 10 ile sı-
nırlı olmadığı toplam 158 faili meçhul ci-

nayetin konuyla bağlantısı olabileceği tartışılıyor.
İşlenen cinayetlerin gizli bir örgüt eliyle ve insanla-
rın dış görünümleri ya da farklılıklarına bakılarak
yapılmış olması Türk toplumunda büyük bir trav-
maya sebep oldu. 

Daha öncesinde cinayetler Alman medyası tara-
fından mafya hesaplaşması ya da PKK terörüne
bağlanarak kamuoyuna duyurulmuştu. Medyanın
yapmış olduğu bu dezenformasyon Türkleri de et-
kiledi. Aslında 2006 yılında işlenen Halit Yozgat ci-
nayetinden sonra Kassel’de daha önce öldürülmüş
olan Enver Şimşek’in ailesinin de katılımıyla bir yü-
rüyüş gerçekleşmişti. Yürüyüş sonunda yabancıların
ölümleriyle ilgili mahkeme kurulması gerektiği ba-
sında yer almıştı ancak bu konuda resmi bir çalışma
yapılmamıştı. 

NSU ile ilgili 2011’den itibaren bazı eyaletlerde
ve Alman Meclisi’nde araştırma komisyonları oluş-
turuldu. Basın ilk toplantılarda komisyonu yakından
takip ederken sonraları ilgi göstermemeye başladı.
Aynı şekilde Türk resmi makamlarının da komis-
yona ilgisi giderek zayıfladı. Türk basınının ve resmi
makamlarının konuya olan ilgisizliği kamuoyuna da
yansıdı ve bu ilgisizlik duyarlı vatandaşları derinden
yaraladı. 

NSU cinayetleri 9 Eylül 2000 yılında Nürnberg’te
şehir çıkışında bir caddede çiçek satan Enver Şim-
şek’in öldürülmesiyle başlamıştı. Enver Şimşek ci-
nayetiyle ilgili komisyona ifade verenlerden biri de

investigativer Journalisten konnten diese An-
nahme bekräftigen.

Die NSU-Morde bleiben bis heute ein Myste-
rium. In den Medien wird darüber berichtet, dass
wichtige Dokumente bezüglich des NSU vernichtet
worden sind. Auch Todesfälle von wichtigen Zeu-
gen und Informanten mehren die Zweifel unter der
Bevölkerung. Diese und ähnliche Entwicklungen
sorgen für einen steigenden Vertrauensverlust in-
nerhalb der türkischstämmigen Bevölkerung. Auch
das nicht eingehaltene Versprechen der Bundes-
kanzlerin lässt alles andere als Optimismus auf-
kommen.

tellvertretend für den TBB (Türki-
scher Bund in Berlin/Branden-
burg) nimmt Ilker Duyan im
Beobachterstatus an der NSU-
Untersuchungskommission teil.
Seine Eindrücke hat er mit dem
MOCCA-Magazin geteilt:

Für die Türken und türkischstämmigen Men-
schen in Deutschland stellt das NSU-Verfahren
ein überaus wichtiges Geschehen dar. Neben
zahlreichen anderen Straftaten geht es vorran-
gig um 10 Mordfälle. 

Die Tatsache, dass die Terrorzelle im Verbor-
genen agieren konnte und friedliche Menschen
Opfer rassistisch motivierter Mordfälle wurden
weckte tiefes Unbehagen innerhalb der türki-
schen Gemeinschaft. Vorerst wurde die Mordse-
rie mit mafiösen Machtkämpfen und Blutfehden
innerhalb der türkischen Gemeinschaft in Ver-
bindung gebracht. Nach dem Tod Halil Yozgats
2006 in Kassel haben seine Hinterbliebenen mit

NSU cinayetlerinde 
derin devlet izi

Spruen des “Tiefen Staa-
tes” im NSU Prozess 

SA
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kendisinden daha önce alışveriş yapmış olan döne-
min Bavyera İçişleri Bakanı Günter Becktsein’dı.
Olayın ilk gerçekleştiği dönemde İçişleri Bakanı’nın
cinayetin yabancı düşmanlığından kaynaklanmış
olabileceğini yanındaki bürokratlara söylediği ve
bunun üzerine gidilmesi gerektiğini belirttiği halde
gerekli hassasiyet gösterilmedi. Ancak bir polis
araştırma merkezi kuruldu. Merkeze önce “Halb-
mond” daha sonra “Bosphorus” isimleri ve-
rilmişti. NSU komisyonunda olayın şahidi
olarak dinlenen polis kurumunun başı Wolf-
gang Geier’e neden merkeze böyle bir isim
verildiği soruldu. Çünkü verilen isimlerin
Müslümanlar ve Türkleri hedef koyduğu
açıktı. 

İlk cinayetten sonra Münih’te 3 cinayet daha iş-
leniyor. Bu sayı Bavyera Eyaleti’ni rahatsız ediyor
ve araştırmalar arttırılıyor. Merkez ekip personel
sayısı 150’ye çıkartılıyor. Oluşturulan aşırı sağcı ki-
şilerin listesi 682 kişiye ulaşıyor. Ancak bu isimlerin
içerisinde NSU cinayetlerinin bir numaralı zanlıları
Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe’nin isimleri yer al-
mıyor. Araştırmacılar sadece Nürberg çevresindeki
adreslere gidiyorlar. Ayrıca ikinci cinayet olan İs-
mail Yaşar cinayetinde şahitlerin bisikletli şüpheli-
lerden bahsetmesine rağmen bu konunun üzerinde
durulmuyor. 

Keupstrasse’deki bombalamada ölen Böhnhardt
ve Mundlos’un davası da pekçok problem içermek-
tedir. Bu kişiler ve üçüncü arkadaşları Zschäpe ci-
nayetler dışında 15 banka soygunu zanlısı olarak
emniyet birimlerince aranan kişilerdi. 1998 yılında
yapılan baskında Mundlos’un kaçmayı başardığı
garajda 1,8 kilogram patlayıcı ve adres listeleri ele
geçirilmişti. 

Böhnhardt ve Mundlos’un ölü olarak ele geçiril-
diği karavanda Mundlos’un Böhnhardt’ı öldürdük-
ten sonra kendisini öldürdüğü ve öncesinde gazı
açmış olduklarından dolayı patlamanın gerçekleş-
tiği iddia edilmektedir. Ancak kan analizlerine göre
olayın bu şekilde gerçekleşmemiş ve bir üçüncü ki-
şinin de olay anında orada olabileceği şüpheleri bu-
lunmaktadır. Komisyon üyeleri de soruşturma
sırasında görev yerinde bulunan polislere üçüncü
bir kişi olup olmadığını ısrarla sormuşlardır ama
maalesef bu konuda kesin bir bilgiye ulaşılamamış-
tır. 

Aynı gün Beate Zschäpe’nin yaşadığı Zwic-
kau’daki evinde de yangın çıkıyor. Ayrıca kara-
vanda torbalar içerisinde yüklü miktarda para
olduğu tespit ediliyor. Buna dayandırılarak zanlıla-
rın paralarla kaçma planı içerisinde oldukları ancak
polise yakalanacaklarını anladıklarında da birbirle-
rini öldürdükleri iddia ediliyor. Bu teorinin inandırıcı
olmadığı, ölümlerin ve yangınların bu kişilerin or-
tadan kaldırılması ile ilgili olabileceği gerçeğe daha
yakındır. Bina yöneticisi ve komşuların ifadesine
göre Böhnhardt ve Mundlos Zwickau’daki söz ko-
nusu eve sık sık gittiği ve toplantılar yaptıkları an-
laşılıyor. Ev ve karavana yerleştirilen kameralarda
da birlikte görüntüleri zaten mevcut. Toplantı yap-
tıkları evin bodrum katındaki bir odada Adolf Hit-
ler’in fotoğrafının yer aldığı şahitlerin iddiaları
arasında yer almaktadır. Yangından sonra evde 11
adet silahla birlikte Zschäpe’nin bilgisayarı ve te-

der Familie des ersten Opfers Enver Simsek
einen Gedenkmarsch organisiert. Sie forderten
unter Anderem eine gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Mordserie, wurden von offiziellen
Stellen jedoch weitgehend ignoriert.

Seit dem Jahr 2011 wurden unterschiedliche
Untersuchungskommissionen in den Bundeslän-
dern und im Bundestag gegründet. Auch wenn
am Anfang ein reges Interesse von Seiten der
deutschen und türkischen Medien bestand, wur-
den die Forderungen der Familien später nicht
mehr beachtet.

Die blutige Mordserie des NSU begann mit
der Ermordung des Blumenhändlers Enver Sim-
sek in Nürnberg. Auch der Bayerische Innenmi-
nister Günther Beckstein gehörte zu den Kunden
Simseks und warf schon zu Beginn die Frage in
den Raum, ob es ein fremdenfeindliches Motiv
gab. Eine Mordkommission unter den Namen
Halbmond, und später Bosporus wurde gegrün-
det. Diese Namensgebung sollte verdeutlichen,
dass es sich bei den Opfern um türkischstäm-
mige Menschen handelte.

Die Terrorzelle ermordete im Verlauf ihres
jahrelangen blutigen Treibens drei weitere Men-
schen in München. Die bayerischen Polizeibehör-
den intensivierten daraufhin ihre Ermittlungen.
Das Personal im Zentrum wird auf 150 aufge-
stockt. Die Zahl der Menschen, welche zuvor
durch rechtsextremes Gedankengut aufgefallen
sind wird auf 682 korrigiert. Doch die Namen der
wahren Täter, Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe
tauchen nicht auf. Man konzentriert sich weitge-
hend auf Nürnberg und das Umfeld. Obwohl
nach dem zweiten Mord an Ismail Yasar Zeugen-
aussagen über mögliche Täter auf Fahrrädern
berichten, wird diesen Darstellungen nicht weiter
nachgegangen. 

Auch das ständige Agieren aus dem Unter-
grund ist bemerkenswert. Bezüglich des Selbst-
mords von Böhnhardt und Mundlos wurde
spekuliert, ob eine dritte Person beteiligt war. Im
ausgebrannten Wohnwagen wurde eine große
Menge Bargeld sichergestellt. Am gleichen Tag
wurde das vom Terrortrio bewohnte Haus in
Zwickau von Beate Zschäpe in Brand gesetzt.
Von Anwohnern wird berichtet, dass Böhnhardt
und Mundlos das besagte Haus mehrmals für
Versammlungen genutzt hätten. Außerdem hat-
ten sie mehrere Überwachungskameras instal-
liert. 

Es wurden zahlreiche Beweismittel im schwer
beschädigten Haus sichergestellt. Waffen, Geld,
digitale Dokumente, Telefone und Computer
wurden gefunden. Die Brandstiftung und das Ab-
geben der Katzen an die Nachbarn deuten darauf
hin, dass Beate Zschäpe nicht ziellos sondern
planmäßig vorging. 

Besonders die fehlende Empathie der Sicher-
heitsbehörden am Anfang sorgte besonders im
Nachhinein für Empörung. Jahrelang wurde ein
rechtsextremes Motiv ausgeschlossen. Stattdes-
sen machte man die Familien der Betroffenen für
die Mordserie verantwortlich. Von Seiten der Be-
hörden hieß es, sie seien in kriminelle Strukturen
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lefonu da olmak üzere pekçok delil bulunuyor.
Zschäpe’nin o gün internette sıradan şeyler araş-
tırması ve olağan dışı bir durum yokmuş gibi sakin
bir şekilde kedilerini komşusuna bırakıp çıkması
Zschäpe’nin planlı hareket ettiğini göstermektedir.
Ayrıca yangının oluş şeklinden de profesyonel bir
iş olduğu anlaşılmaktadır. 

NSU cinayetleri davası şahitlerinden 5 kişinin
çeşitli yerlerde ölü bulunması ya da hastalanarak
ölmeleri dava sürecindeki şüpheleri arttırmaktadır.
Bu şahitlerin içerisinde muhbirlerin de bulunduğu
ortaya çıkmıştır. Şahitlerden Thomas Richter Nisan
2014’te aniden şeker koması rahatsızlığı sonucu
hayatını yitirmiştir. İlk çıkan adli tıp raporunda
ölüm nedeni şeker şoku olarak belirtilirken komis-
yonun yaptırdığı raporda “fare zehiri” olduğu gö-
rülmüştür. Baden-Württemberg’te eyaletin kendi-
sinin yaptırdığı bir araştırma raporunda, öldürme
şekil itibariyle cinaytlerin batı kültürüne ait olma-
dığı, dolayısıyla yabancılar tarafından işlenmiş ola-
bilecekleri yer almaktadır. Rapor resmi görüşün de
ırkçı bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir.
Şahitlerden Arthur C. Angeberannte Eiche adlı bir
parkta yanmış bir şekilde ölü olarak bulunmuştur.
Meşe ağacının Naziler için önemli bir sembol ol-
ması dolayısıyla ölüm yeri manidardır. Baden-
Württemberg’teki komisyona şahit olarak çağırılan
Florian H. da Heilbronn‘daki organize suçlar büro-
sunun 100 metre yakınında araç içerisinde yana-
rak ölmüştür. Diğer şahitler Melissa M. ve Sascha
W. de ölü bulunmuşlardır. 

Ayrıca Federal Cumhuriyet Baş Savcılığı’nın Fe-
deral Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı From’un
istifasından sonra, diğer yetkili bölümlerin başın-
daki yöneticiler hakkında şimdiye kadar hiç bir so-
ruşturma yapmaması da dikkat çekicidir. Federal
Meclis Araştırma komisyonunda CDU’dan 4,
SPD’den 2, Die Linke’den 2, Yeşiller’den 2 kişi bu-
lunmaktadır. 

verwickelt gewesen. Der Grund für die zahlrei-
chen Morde seien überwiegend interne Macht-
streitigkeiten gewesen.

Im Untersuchungsausschuss des Bundestags
befinden sich jeweils 4 Abgeordnete der CDU, 2
Abgeordnete der SPD, 2 Abgeordnete der Linken
und 2 Abgeordnete der Bündnis 90/Grüne. Die
NSU-Mordserie und die Pannen der Sicherheits-
behörden stellen einen der größten Skandale
Deutschlands dar. Sie hat für großes Unbehagen
innerhalb der Gesellschaft und der Politik ge-
sorgt. Besonders die türkischstämmige Bevölke-
rung Deutschlands beobachtete die Ereignisse
mit großer Anteilnahme und Besorgnis. Leider
wird immer noch nicht mit der nötigen Energie
und Ernsthaftigkeit ermittelt. 

Güncel

Berlin’de hakimler var (!)/ Es gibt Richter in Berlin (!)
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„Hasta bakımına muhtac
olanlara yardım ediyoruz“

Ücretsiz hizmetlerimiz:
- danışmanlık
- bilgilendirmek
- konut aramada yardım
- hasta bakım servislerine yön-
lendirmek
- hasta bakım hakkında başvuru
formlerinde yardım

Değişik dillerde bizimle temasa geçe-
bilirsiniz: Almanca, Arapça ve Farsca

Kamu çıkarlarına uygun bir dernek
olarak farklı ülkelerden gelen ve
hasta bakımına muhtac kalan
insanları destekliyoruz.

Bu insanlarla tanıdıkları ve
güvendkleri bir ortamda karşılaşmak
istiyoruz ve kültürlerine, dinlerine ve
örf ve adetlerine uygun bir şekilde
yardım etmek istiyoruz.

El ele çeşitli hasta bakım servisleri
ile ve gündüz bakım evleri ile
çalışıyoruz.

Değişik komünlerde ve bakım
evbirliklerinde bir oda organize ede-
biliyoruz ve bu hususta yardımcı oluy-
oruz.

Sakinlere seçtikleri hasta bakım
servisinden 24 saat bakım
sağlayabilir ve farklı faaliyetler ile,
geziler ile ve boş zaman aktiviteleri ile
sosyal yaşama katılımlarını
geliştirmekte yardımcı olabiliriz.

Tamamen  yeni inşa edilip ve Ekim
2014´te açılan bakımevimizde odalar
mevcuttur.

Yeni Yaşam  Evimizde Boş Oda  Mevcuttur

Adres: Prinzessinnenstr. 8, 10969 Berlin
Telefon: 030-99404019/ 0177-333 73 23 

E-Posta: info@kultursensibel.com
Internet: www.kultursensibel.com



15 TEMMUZ 
DARBE GİRİŞİMİ

DER PUTSCHVERSUCH 
IN DER TURKEI

Güncel
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DER PUTSCHVERSUCH 

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde bir grup
asker darbe teşebbüsünde bu-
lundu. Genelkurmay başkanı
ve bazı kuvvet komutanları
rehin alındı. Boğaziçi Köprüsü
tek taraflı olarak kapatıldı.
Cumhurbaşkanı’nın kaldığı
otele saldırı düzenlendi. An-
kara Emniyet Müdürlüğüne
uçak, helikopter ve tankla atış
yapıldı.TBMM ve MİT Merkezi
bombalandı. TRT işgal edildi.
Ancak sokağa inen Türk halkı
taşlarla ve sopalarla tankların
üzerine yürüyerek darbe
girişimine geçit vermedi. 

Aktuelles
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Güncel

Cengiz ALĞAN

Oysa beğenmedik-
leri makarnacılar
daha ilk anda, 81 vi-
layette yüzbinlerle,
sabahlara kadar so-
kaklara dökülüp on-
ların da,
demokrasinin de ge-
leceğini kurtardı.
Ben ise 15 Temmuz
Devrimi’nde darbeye
karşı yürüyen bu
yüzbinlerin arasında
bir damla olmaktan
onur duyuyorum.

Cengiz Alğan kimdir?
1967'de Adana'da doğdu. İzmir'de büyüdü. Gazi Üniversi-
tesi, İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Çevir-
menlik yaptı. Sosyalist İşçi, Enternasyonal Sosyalizm, AltÜst
gibi yayınlarda ve Radikal, Taraf, Gündem, Günlük, Özgür
Politika gibi gazetelerde ve çeşitli dergilerde yazıları, çeşitli
derleme kitaplarda makaleleri yayınlandı. Haftalık yazılarına
www.marksist.org internet sitesinde yazdı. Gezi eylemleri
ve 17 Aralık operasyonundan sonra Türkiye solu ile yollarını
ayırdığını söyleyerek kurucusu olduğu DSİP ve “Irkçılığa ve
Milliyetçiliğe DurDe” platformundan istifa etti.
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Hunderttausende
„kleine“ Leute aus
81 Provinzen des
Landes, die die
Putschisten-Unter-
stützer nicht
mögen, waren die
ganze Nacht auf
Straßen und haben
die eigene Zukunft
und die der Demo-
kratie gerettet. Ich
bin darauf Stolz,
ein Tropfen unter
diesen Menschen
zu sein, die sich
gegen den Putsch
gestellt haben.



Aktuelles

emmuz akşamı saat 22:30 civarında,
uzun bir yolculuktan dönmüş evimin ka-
pısından içeri adımımı atarken kardeşim
aradı, köprüyü askerlerin kestiğini söy-
ledi. Televizyonu açıp haberlere baktım.
İki kamyon jandarma köprüyü sadece
tek taraflı trafiğe kapatmışlardı. Haber-
lerde başkaca bir gelişme de yoktu. “Her-

halde büyük bir terör saldırısı ihbarı var, köprüyü
koruma görevi olan jandarma da görevini yapıyor.”
diye düşündüm. O sırada darbe endişesiyle arayan
bir arkadaşıma da böyle söyledim ve ekledim:
“Böyle bir şeye kalkışırlarsa sonları idam olur.”

Birazdan Başbakan’ın “bir kalkışma girişimi” be-
yanı geldi. Bir süre sonra da Cumhurbaşkanı,
CNN’e görüntülü telefonla bağlanarak olayı teyit
etti ve halkı meydanlara ve havaalanlarına çağırdı.
Dokuz saat araba kullanmış ve çok yorgundum
ama hemen elimi yüzümü yıkayıp Atatürk Havaa-
lanı’na gitmek üzere tekrar arabaya atladım. Hal-
kalı Meydanı’ndan geçerken meydanı bomboş
görünce biraz panikledim; Erdoğan’ın çağrısına
rağmen kimsecikler yoktu. Radyoda ise açık bir
darbe girişiminin acı haberleri arka arkaya veril-
meye başlanmıştı.

Havaalanı sapağına gelince meydanın neden
bomboş olduğunu anladım: Bütün Halkalı, havaa-

lanı yoluna akmıştı. Yol, gidiş geliş, kilometreler
boyunca kilitlenmiş, insanlar arabaları terk edip
yollara dökülmüş, alana doğru yürüyüşe geçmişti.
Ben de arabayı bırakıp aralarına karıştım.

Bir süre sonra ileride bir zırhlı aracı zapt edip
üzerine çıkmış bir kalabalık gördüm. Etrafında da
bir sürü insan birikmişti ve sadece iki slogan atı-
yorlardı: “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Ya Allah
Bismillah, Allahu Ekber”. Bir kişi aracın antenini
kırmaya çalışınca hep birlikte “Yapma, yapma!”
diye bağırdık, hemen bıraktı. Oralarda geçirdiğim
saatler boyunca rastladığım tek “şiddet eylemi” de
bu oldu. Üstelik nereden geldiği belirsiz, sürekli
silah sesleri altındayken.

Kimsenin yüzünde maskeler, elinde taşlar, so-
palar, sapanlar, molotoflar yoktu. Sadece Türk bay-

underttausende „kleine“ Leute aus
81 Provinzen des Landes, die die
Putschisten und deren Unterstützer
nicht mögen, waren die ganze Nacht
auf Straßen und haben die eigene
Zukunft und die Zukunft der Demo-

kratie gerettet. Ich bin darauf Stolz, ein Tropfen
unter diesen Menschen zu sein, die sich gegen
den Putsch gestellt haben.

Die Nachricht über die Unterbrechung des
Straßenverkehrs für Autos auf der Bosporus-
Brücke Richtung Europa durch die Soldaten er-
reichte mich am 15. Juli 2016 um 22:30 Uhr vor
meiner Haustür telefonisch über meinen Bruder.
Ich habe sofort den Fernseher eingeschaltet.
Nach der Berichterstattung im Fernsehen ging
es lediglich um eine einseitige Blockade des
Straßenverkehrs auf der Brücke. Es wäre eine
Vorsichtsmaßnahme zur Verhinderung eines ge-
planten Terrorakts und die Soldaten verrichten
Ihren Dienst, dachte ich. Meinem Freund, der
mich in diesem Moment anrief, habe ich auch
meine Version kundgetan. Seiner Sicht, es
könnte sich um einen Putsch der Militärs han-
deln, erteilte ich eine Abfuhr mit dem Hinweis: „
Wenn sie so etwas versuchen, werden sie mit
der Todesstrafe bestraft“.

Der Ministerpräsident teilte mit, dass es ich
um einen Putschversuch hadele und etwas spä-
ter hat der Staatspräsident den Putschversuch
im sender CNN bestätigt und die Menschen auf-
gefordert, unverzüglich auf die Straße zu gehen
und gegen den Putsch zu demonstrieren. Dieser
Aufforderung folgend bin ich gleich in Richtung
Atatürk Flughafen losgefahren. Der Platz im
Ortsteil Halkali war menschenleer, trotz der aus-
drücklichen Aufforderung von Erdogan sah ich
kaum Menschen. Im Radio wurde ununterbro-
chen über den begonnenen Putschversuch be-
richtet.

Auf der Kreuzung zum Flughafen habe ich
verstanden, warum der Halkali- Platz menschen-
leer war, tausende Demonstranten liefen zum
Flughafen, der Autoverkehr zum Airport war
lahmgelegt, es ging gar nichts mehr. Ich stellte
mein Auto ab und lief zu Fuß weiter.

Vor uns stand ein gepanzertes Fahrzeug, auf
dem Demonstranten standen, um das Fahrzeug
herum unzählige Menschen ausschließlich mit
zwei Slogans „Recep Tayyip Erdogan“ und „Gott
ist groß, Allahu Akbar“. Einzige Ausschreitung

15 Temmuz: 
Makarnacı Devrimi

T U

15.Juli: Revolution der  
„kleinen“ Leute in der Türkei
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der Demonstranten war der Versuch eines Man-
nes, die Antenne des gepanzerten Fahrzeugs zu
beschädigen, der aber durch die verbale Einmi-
schung der protestierenden Menge „Mach nicht“
verhindert wurde, trotz einer sehr gespannten Si-
tuation unter dauerhaftem Geschützfeuer.

Bei den Demonstranten waren keine Masken,
Steine, Schlagstöcke, Schlingen und Molotovs zu
sehen. Sie hatten nur Türkische Fahnen. Es waren
keine Zerstörungen zu verzeichnen wie kaputtge-
schlagene Schaufenster, Bankautomaten, geplün-
derte Geschäfte, brennende Fahrzeuge, miss-
bräuchliche Slogans ect. Sie liefen in Begleitung
der vorgenannten zwei Slogans mit großem Glau-
ben und Entschlossenheit gegen den Putschver-
such weiter.

Alt und Jung, Mann und Frau, Bruder und
Schwester, durchweg Menschen von allen Berufs-
gruppen wie Fleischer, Kioskbesitzer, Arbeiter, An-
gestellte, die die Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung (AK-Parti) unterstützt haben zeigten
Rabia-Zeichen. Unter den Demonstranten befan-
den sich auch Teilnehmer, die den Grauen Wölfen
zuzurechnen waren.

Die sogenannten Gezi-Demonstran-
ten aus Istanbul waren nirgends zu
sehen, als die Panzer auf die Men-
schenmenge feuerten. Sie, angeblich
für Freiheit und gegen den Totalitaris-
mus, blieben stumm, als die Jets und
Hubschrauber das Parlament, wichtige
öffentliche Gebäude unter Beschuss
genommen haben und die „bordo be-
reliler=militärische Spezialkräfte“ den
Präsidenten Erdogan in seinem Hotel
töten wollten. Der Beschuß des Parla-
ments war so ein undenkbares Verbre-
chen, das nicht einmal im Unabhän-
gigkeitskrieg der Türkei durch feindli-
che Streitkräfte begangen wurde.

Auch die Künstler des Landes blie-
ben stumm. Die Hotels haben den
unter Beschuss genommenen Demons-

tranten keine Zuflucht gewährt. Keiner hat sich
um lebensnotwendige Hilfe der demonstrierenden
Menschen gekümmert, wie kostenlose WLAN-Ver-
bindungen, Versorgung mit Essen und Trinken
usw. Die einflussreichen globalen Medienvertreter
wie BBC, CNN International waren nicht zu sehen.
Innerhalb einiger Stunden wurden 161 Demons-
tranten erschossen (bei Gezi waren es 7-8 Men-
schen). 1.500 wurden verletzt, Anteilnahme fehlte
leider völlig, obwohl dieser Putschversuch in der
Geschichte der Türkei, der blutigste war. Es ist na-
türlich eine Ironie, dass sich die Junta des Put-
sches „Friedensrat im Land“ nannte. 

Machen wir uns nichts vor; es lag keine ge-
ballte alle Gesellschaftsschichten der Türkei reprä-
sentierende Faust gegen den Putschversuch vor.

rakları vardı. Kimse ne cam çerçeve indiriyor, ne
bankamatiklere, mağazalara saldırıyor, araçları
ters çevirip yakıyor, ne de duvarlara küfürlü slo-
ganlar yazıyordu. On binler sadece “Allahu
Ekber” nidalarıyla ve liderlerinin ismini haykıra-
rak, büyük bir inanç ve kararlılıkla, darbeye karşı
yürüyordu.

Başörtülü teyzeler, cübbeli sarıklı dedeler, ma-
hallelerden bildiğimiz sıradan abiler, ablalar, genç
kızlar, delikanlılar; bakkal, manav, kasap, dar ge-
lirli işçi… Kısaca yıllardır makarna-kömür edebi-
yatıyla aşağılanan AK Parti tabanıydı sokaktaki
kalabalık. Bozkurt işareti yapan epeyce Ülkücü
genç de vardı ama kahir çoğunluk Rabia işareti
yapan, Erdoğan diye feryat eden bu tabandı. (Bu
arada hayatımda ilk defa Ülkücülerle ortak bir ey-
leme katılmış oldum).

Gezi ayaklanmasında gördüğümüz profili ise
tanklar sokağa inip halka ateş açarken ortada gö-
remedik. Güya özgürlük için ve “otoriterleşmeye
karşı” sokakları yakıp yıkan kitleden, otoriterliğin
şahı tepemizde savaş jetlerini uçururken ses çık-
madı. Cumhurbaşkanı kaldığı otelde bordo bere-
lilerce öldürülmek istendi, kamu binalarına,
belediyelere, sivil halka helikopterlerden ateş
açıldı. Tanklar insanları ezdi, sivillere top atışı

yaptı, darbeci askerler halkı taradı. Meclis bom-
balandı, meclis! Ama başkanlık sistemine karşı
parlamenter sistemi savunanlar buna bile ses et-
medi. Oysa işgal yıllarında düşman orduları bile
bunu yapmamıştı.

Sinema salonu kapanıyor diye ortalığı ayağa
kaldıran sanatçılar bir tweet bile atmadı darbeye
karşı. Kurşunlanan halka otel kapılarını açan ol-
madı. Ücretsiz wi-fi şifreleri, ihtiyaç listeleri sos-
yal medyadan yayınlanmadı, “Yeryüzü Sofraları”
kurulmadı. BBC, CNN International filan gelip
darbeye direnen halkı öven tek bir yayın yap-
madı. Gezi’deki gibi 7-8 değil, birkaç saat içinde
161 kişi katledildi, 1.500 kişi yaralandı da bir baş
sağlığı bile dilenmedi. Oysa tarihimizdeki en kanlı
darbe girişimiydi bu. 12 Eylül’ün vahşetinde bile,
darbe anında bu yapılanlar yapılmamıştı. (İronik
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15 Temmuz
darbe den-
emesinde
tankın altına
yatarak darbeyi
önlemeye
çalışan bir
vatandaş.

Ein Bürger, der
sich furchtlos
vor einen
Panzer legt, um
den Putsch zu
verhindern.
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olansa bu kadar kan döken cuntanın kendisine
Yurtta Sulh Konseyi ismini vermesi).

Kimse kusura bakmasın, darbeye karşı “Türkiye
tek yürek” falan olmadı. Kuaförlü saçlarıyla “Cum-
huriyet kadınları”, tiyatrocular, mankenler, afili
isimler uydurup birleşen sol gruplar, yılların güya
insan hakları aktivistleri filan yoktu sokakta. Ak-
sine, evlerinde oturup bunun Erdoğan’ın mizanseni
bir tiyatro olduğunu yayıyorlardı sosyal medyadan.
Hatta (inanılır gibi değil ama) ömrünü “TC or-
dusu darbecidir, Kürdistan’da işgalcidir” söy-
lemiyle geçiren insan hakları aktivisti Eren
Keskin, “mağdur olan” darbeci askerleri
İHD’ye başvurmaya davet etti!

Sol örgütler darbeye karşı sokağa çağrı yap-
madı. Kılıçdaroğlu meclisteki olağanüstü toplantıda
karşı çıktı ama darbenin püskürtülmesini (ne ala-
kaysa) parlamenter demokrasinin zaferi ilan etti.
CHP tabanını darbeye kitlesel bir karşı koyuşa ça-
ğırmadı. Demirtaş ve Yüksekdağ Meclis’e bile git-
medi. Yerlerine konuşan İdris Baluken, yine yalan
söyleyerek, darbe girişimini “Hükümetin 7 Haziran
sonrası Kürtlere karşı başlattığı savaşa” bağladı. En
ufak olayda Kürtleri sokağa dökülmeye çağıran
HDP, aynı Kürtlere “darbeye direnin” bile demedi.

Şimdi hepsi bir olmuş yok Erdoğan’ın mizan-
seni, yok tiyatro diyerek, çıplak elleriyle tankları
durduran halkın direnişini itibarsızlaştırmaya çalı-
şıyorlar. Hasan Cemal gibiler de “Askeri darbe dur-
duruldu ama şimdi Erdoğan darbesi geliyor”
yazıları döşenmeye başladı bile. Apaçık darbeye di-
renmedikleri gibi arsızca, yüzsüzce homurdanıp
mızıldanmaktan başka bir işe yaramadılar. Tür-
kiye’nin siyasi tarihinde hepsi birer utanç vesikası
olacaklar.

Oysa beğenmedikleri “makarnacılar” daha
ilk anda, 81 vilayette yüzbinlerle, sabahlara
kadar sokaklara dökülüp onların da, demok-
rasinin de geleceğini kurtardı. Ben ise 15
Temmuz Devrimi’nde darbeye karşı yürüyen
bu yüzbinlerin arasında bir damla olmaktan
onur duyuyorum. Ve darbeyi ilk duyduğunda
“Bizim askerlerimiz mi yapmış baba?” diye
ağlayan oğluma, “Makarna Devrimcileri”yle o
gece kazandığımız zaferi ömrüm boyunca an-
latacağım.

Die Republik-Frauen mit ihren modischen Frisu-
ren, Theater-Darsteller, Schauspieler, Manne-
quins, Linke Gruppen und Menschenrechts-
aktivisten waren nicht da, nicht auf der Straße.
Sie surften Zuhause in Sozialmedien darüber,
dass die Geschehnisse eine theatralische Insze-
nierung von Erdogan wären. Es ist kaum zu
glauben, dass Eren Keskin, ein Menschenrechts-
aktivist, der sein ganzes Leben mit Aussagen
wie „Das türkische Militär ist putschistisch und
Besatzungsmacht in Kurdistan“ unterwegs ge-
wesen war, den Putschisten riet, sich beim inter-
nationalen Menschenrechtsgericht zu besch-
weren.

Die linken Gruppen haben sich nicht vom
Putsch distanziert. Der Vorsitzender der Repu-
blikanischen Volkspartei (CHP) Kilicdaroglu hat
sich in der außerordentlichen Sitzung des Parla-
ments gegen den Putsch gestellt und dessen
Niederschlagung als einen Sieg der Demokratie
deklariert. Die CHP rief ihre Anhänger nicht auf
gegen den Putsch zu demonstrieren. Demirtas
und Yüksekdag von der HDP waren nicht einmal
anwesend im Parlament. Deren Vertreter Idris
Baluken hat wahrheitswidrig davon gesprochen,
dass der Putschversuch die Konsequenz des am
7. Juni von der Regierung gegen die Kurden be-
gonnenen Krieges sei. Die HDP unterließ einen
Aufruf an die Kurden zum Protest gegen den
Putsch, obwohl sie für Aufrufe gegen jeden Poli-
zeieinsatz bekannt ist.             

Der verdiente lobenswerte gute Ruf der Geg-
ner des Putschversuchs am 15. Juli soll nun da-
durch zunichte gemacht werden, dass es sich
dabei um ein von Erdogan inszeniertes  Theater
handeln würde. Leute wie Hasan Cemal haben
schon damit begonnen, zu behaupten, der
Putsch wäre niedergeschlagen, aber jetzt würde
ein Erdogan-Putsch folgen. Während des Put-
sches hat man von denen nichts gehört. Daher
werden sie in der politischen Geschichte der Tür-
kei einen beschämenden Platz einnehmen. 

Hunderttausende „kleine“ Leute aus 81 Pro-
vinzen des Landes, die die Putschisten-Unter-
stützer nicht mögen, waren die ganze Nacht auf
den Straßen und haben die eigene Zukunft und
die Zukunft der Demokratie gerettet. Ich bin da-
rauf Stolz, ein Tropfen unter diesen Menschen zu
sein, die sich gegen den Putsch gestellt haben.
Während meines ganzen Lebens werde ich den
am 15. Juli gewonnen Sieg der „kleinen“ Leute
gegen den Putsch meinem Sohn erzählen, der
mich weinend gefragt hat „Vater, haben dies un-
sere Soldaten gemacht?“, als er erstmals vom
Putsch erfuhr.

Übersetzung/Tercüme: 
Ahmet YUMUŞAK

Ekim/Oktober 2016    35



Güncel

Amerika Birleşik Devletleri
bugün Türkiye’yi  tekrardan
dizayn etmek istiyor. Bir ikti-
dar değişikliğiyle Türkiye’yi
hem bölge ülkelerine hem
de Rusya’ya karşı kullan-
mak istiyor. Amerika’nın
darbe planı sadece Tür-
kiye’nin iç işleri ile ilgili bir
durum değildir, tamamen
bölge planlarıyla ilgili bir
meseledir. Darbe girişimi-
nin başarılı olması duru-
munda bölgemizde
Amerika’nın kukla Kürdis-
tan’ının yani ikinci İsra-
il’inin kurulması ön
görülüyordu.

Mehmet Perinçek kimdir?
1978’de İstanbul’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2014 yı-
lında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölü-
münde doktorasını tamamladı. 2005-2006 öğretim yı-
lında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü
(Üniversitesi)’nde misafir araştırma görevlisi olarak ça-
lıştı. 2007-2008 yıllarında TC Dışişleri Bakanlığı’nın
projesi çerçevesinde Rusya Federasyonu devlet arşiv-
lerinde araştırmalar yaptı. 2011 tarihinde Ergenekon so-
ruşturması kapsamında “terör örgütüne üye olma”
suçlamasıyla tutuklandı, 2 yıl sonra tahliye oldu.

Die Vereinigten Staaten
von Amerika möchten die
Türkei nach ihrer eigenen
Vorstellung neu strukturie-
ren. Die USA möchte mit
einem Regierungswechsel
die Türkei einerseits gegen
die Staaten in der Region
und andererseits gegen
Russland instrumentalisie-
ren. Der Putsch-Plan von
Amerika betrifft nicht nur
die inneren Angelegenhei-
ten der Türkei, sondern der
Plan umfasst die ganze
Region.

Dr. Mehmet PERİNÇEK
Röportaj: Rüştü KAM
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OCCA: Türkiye’de 15 Temmuz gecesi
bazılarına göre isyan yani kalkışma,
bazılarına göre darbe, bazılarına göre
işgal olarak adlandırılan bir hareket
oldu. Bu sizce nedir? İsyan mıdır,
darbe midir, işgal midir? 
Mehmet PERİNÇEK: Bu hareketi

Amerikancı darbe girişimi olarak tanımlayabiliriz.
Fetullahçıların eliyle Amerika Birleşik Devletleri
Türkiye’de bir darbe planlamıştır. Ordu içerisinde
yuvalanmış bir takım Fethullahçı subaylar, asker-
leri harekete geçirerek Türkiye’ye ve hatta bütün
bölge ülkelerine karşı bir girişim içerisinde bulun-
muşlardır. Bu Fethullahçı-Amerikancı darbe girişi-
minin içerisinde ordunun tamamının bulunmadı-
ğının altını çizmek gerekir. Ordunun büyük çoğun-
luğu bu darbe girişimine karşı durmuştur. Gerçek
vatansever subaylarla milletin birlikteliği Ameri-
kancı-Fethullahçı darbe girişiminin başarılı olmasını
engellemiştir. 

MOCCA: Hem Türkiye’ye hem bölge ülkelerine
yönelik bir darbe girişimi olduğunu söylediniz. Bu
darbe girişiminin asıl amacı neydi? 

Mehmet PERİNÇEK: Amerika Birleşik Devlet-
leri bugün Türkiye’yi kendi tabirleriyle tekrar
dizayn etmek istiyor. Bir iktidar değişikliğiyle
Türkiye’yi hem bölge ülkelerine (Suriye, Irak, İran,
Filistin) karşı hem de Rusya’ya karşı kullanmak is-
tiyor. Amerika’nın darbe planı sadece Türkiye’nin
iç işleri ile ilgili bir durum değildir, tamamen bölge
planlarıyla ilgili bir meseledir. Bunun içerisinde
Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyük Ortadoğu
Projesi yer almaktadır. Amerika’nın Büyük Ortado-
ğu Projesi kapsamında sözde Kürdistan’ı yaşatmak
için Akdeniz’e Suriye’nin kuzeyinden bir koridor
açma planları vardır. Darbe girişiminin başarılı
olması durumunda bölgemizde Amerika’nın kukla
Kürdistan’ının yani ikinci İsrail’inin kurulması ön
görülüyordu. Dolayısıyla bu girişimle, Amerika’nın
operasyonel gücü olan Fetullahçıların Türkiye’de ik-
tidara getirilmesi sadece Türkiye’ye zarar verme-
yecek, bölge refahına, bölge istikrarına, bölgedeki
siyasi gelişmelere de çok büyük bir zarar verecekti. 

MOCCA: Bölgenin yeniden dizaynı konusunda
Amerika tek başına mıdır, Avrupa Birliği, İngiltere
ve İsrail bu işin neresindedir? 

Mehmet PERİNÇEK: Hem bu darbe girişiminin
hem de Büyük Ortadoğu Projesi’nin arkasındaki
esas, ana kuvvet Amerika’dır. Tabi Amerika’nın
yanında İsrail de yer almaktadır. Zaten bölgedeki
varlığını tamamen Amerika’nın politikalarına ve
silahlı kuvvetlerine borçlu olan İsrail’in Amerika’-

OCCA: Die Geschehnisse in der
Nacht des 15. Juni in der Türkei
werden von einigen als Aufstand
bzw. Putschversuch, von einigen als
einen Putsch und von einigen als
eine Okkupation bezeichnet. 

Wie kann man diese Gescheh-
nisse Ihrer Meinung nach bezeichnen? War es
ein Aufstand, ein Putsch, eine Okkupation?

Mehmet PERİNÇEK: Diese Aktion können
wir als einen Putschversuch seitens der Ame-
rika-Gefolgsmänner bezeichnen.  Mit  Hilfe der
Fetullah-Aktivisten hat die USA einen Putsch in
der Türkei geplant. Einige, im Militär vernetzte
Offiziere, die auch Einfluss auf die Soldaten aus-
übten, haben gegen die Türkei sogar gegen die
ganzen Staaten in der Region einen Putschver-
such ausgeübt. Wir müssen hierbei unterstrei-
chen, dass nicht das ganze Militär in diesem
Putschversuch, der von Seiten der Fetullah und
Amerika Gefolgsmänner durchgeführt ist, teilge-
nommen hat. Die Mehrheit des Militärs hat sich
gegen diesen Putschversuch gestellt. Der Zu-
sammenhalt des Volkes gemeinsam mit den
echten patriotischen Offizieren haben  die Ame-
rika-Fetullah-Gefolgsleute an ihrem Sieg ihres
Putschversuches gehindert. 

MOCCA: Sie haben von einem Putschversuch
sowohl gegen die Türkei als auch gegen die an-
deren  Staaten in der Region gesprochen. Was
mag denn der eigentliche Grund dieses Putsch-
versuches gewesen sein? 

Mehmet PERİNÇEK: Die Vereinigten Staa-
ten von Amerika möchte die Türkei nach ihrer
eigenen Formulierung neu strukturieren. Die
USA möchte mit einem Regierungswechsel die
Türkei einerseits gegen die Staaten in der Re-
gion und andererseits gegen Russland instru-
mentalisieren. Der Putsch-Plan von Amerika be-
trifft nicht nur die inneren Angelegenheiten der
Türkei, sondern der Plan umfasst die ganze Re-
gion. Der Plan der USA beinhaltet das Projekt
über den großen Nahen-Osten. Die USA plant
mit dem großen Nah-Ost Projekt angeblich um
Kurdistan aufleben zu lassen, einen Korridor
durch den Norden von Syrien zum Mittelmeer zu
öffnen.  Wenn der Putsch erfolgreich zu Ende ge-
führt wäre, sollte in unserer Region ein Kurdis-
tan-Staat mit einer amerikanischen Marionet-
tenregierung, besser gesagt ein zweites Israel

Türkiye ve bölge ülkele-
rine yönelik Amerikancı
darbe girişimi

M M

Putschversuche der
USA-Gefolgsmänner in
der Türkei und in den
Nachbarsstaaten
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gegründet werden. Nach diesen Putsch-Plänen
sollten die Fetullah-Gefolgsleute, die die opera-
tionelle Macht von Amerika präsentieren, in der
Türkei an die Macht kommen. Und dies würde
nicht nur der Türkei einen großen Schaden, son-
dern dem Wohlstand, der Stabilität und den po-
litischen Geschehnissen in der Region zufügen.

MOCCA: Steht Amerika bei dieser neuen
Strukturierung der Region alleine da? Wo stehen
die EU, England und Israel bei dieser Sache?

Mehmet PERİNÇEK: Die eigentliche Haupt-
macht sowohl hinter diesem Putschversuch als
auch hinter dem großen Nah-Ost-Projekt ist
Amerika. Natürlich gesellt sich Israel neben
Amerika. Israel abgetrennt von Amerika zu den-
ken, ist unmöglich. Denn Israel verdankt seine
Existenz in dieser Region der Politik und der mi-
litärischen Macht von Amerika. Dagegen wäre es
unangebracht zu sagen, dass die EU als Ganzes
hinter Amerika stehe. Auch wenn es in Europa
Regierungen gibt, die amerikanische Politik be-
fürworten, kann man nicht sagen, dass alle
Staaten unter Führung von Amerika stehen. 

Denn wir sehen, dass zwischen Amerika und
einigen Staaten in Europa ernsthafte Unstim-
migkeiten und Konfrontationen geben. Deutsch-
land ist ein Beispiel dafür. Seit einigen Jahren
können wir sehen, dass Deutschland bei be-
stimmten Themen Probleme  mit Amerika hat.
Diese sind wie z.B. das Abhör- Skandal, die
NATO Erweiterung, das Ukraine Problem sowie
die Beziehungen zu Russland. Für die nahe Zu-
kunft können wir voraussagen, dass die Kon-
frontation zwischen Europa und Amerika sich
ausdehnen bzw. vertiefen wird. 

MOCCA: Fetullah Gülen und seine Gefolgs-
leute zeigen ein muslimisches Profil, z.B. sie
beten und die Frauen tragen Kopftücher usw. .
Möchte denn Amerika, dass ein Staat mit einem
muslimischen Profil aufgebaut wird bzw. dass
ein Staat nach diesem Profil regiert wird?  Oder
bezweckt Amerika die Türkei genauso wie es in
Syrien und in Irak der Fall ist, in Teile zu spal-
ten?

Mehmet PERİNÇEK: Der eigentliche Plan
der USA bezüglich der Türkei besteht darin, sie
zu teilen. 

Der Putschversuch spielt hierbei eine wich-
tige Rolle. Wenn man die Ansage der  „Friedens-
komitee im Land“, die sie im türkischen
Staatsfernsehen TRT senden ließen, betrachtet,
ist leicht zu erkennen, dass  sie mit der Aussage
„Frieden im Land“, den Frieden mit den Fetullah-
Gefolgsleuten und der PKK meinen.   Hierbei
wird mit der Aussage „Frieden im Land“ ein Ver-
weis auf Atatürk  zu erzielen versucht. Jedoch
muss gesagt werden, dass das Ganze mit den
Absichten und Zielen Atatürks absolut nichts zu
tun haben. Sie haben seinen Namen instrumen-
talisiert, um Sympathie für sich zu erzielen. 

Die USA versuchte mit diesem Putschversuch
die militärischen Operationen der Türkei gegen
PKK, die in der letzten Zeit zuspitzte, zu stop-

dan kopması mümkün değildir. Avrupa Birliği’ni ise
tam olarak Amerika’nın yanında görmek doğru
olmaz. Avrupa içerisinde Amerikancı politikalar
takip eden iktidarlar olmakla birlikte bütün Avrupa
ülkelerinin Amerika’nın güdümünde olduğunu
söylemek doğru değildir. Çünkü son dönemde
Amerika ile Avrupa’nın belirli ülkeleri arasında ciddi
çelişkilerin ve çekişmelerin olduğunu görüyoruz.
Almanya bunun örneklerinden bir tanesidir. Özel-
likle son birkaç senedir dinleme skandallarından
tutun da NATO’nun genişlemesi, Ukrayna meselesi,
Rusya ile ilişkiler gibi konularda Almanya’nın
Amerika’yla sorunlar yaşadığını görebiliyoruz.
Önümüzdeki süreçte Avrupa’nın Amerika ile
arasındaki çelişkilerin daha da derinleşeceğini
söyleyebiliriz.

MOCCA: Fetullah Gülen ve ona bağlı insanlar
Müslüman bir profil çiziyorlar. Namaz kılıyorlar,
bayanlar başlarını örtüyorlar vs. Amerika’nın
istediği Müslüman görünümlü bir devletin
kurulması ya da devletin o şekilde yönetilmesi
midir, yoksa Türkiye’yi de Suriye ve Irak’ta olduğu
gibi parçalara bölmek mi? 

Mehmet PERİNÇEK: Amerika’nın Türkiye ile
ilgili esas planı Türkiye’yi bölmektir. Darbe girişimi
burada önemli bir rol oynuyor. “Yurtta Sulh Komi-
tesi”nin TRT ekranlarında açıkladıkları bildiriye
baktığımızda “Yurtta Sulh” denilirken Fethullahçı-
larla ve PKK ile sulhun kastedildiği anlaşılıyor. Bu
arada, “Yurtta Sulh” ifadesi kullanılarak Atatürk’e
atıf yapılmıştır. Elbette ki Atatürk’ün amaç ve hede-
fleriyle hiçbir alakasının olmadığını, sempati yarat-
mak amacıyla bu ismin kullanıldığını söylemek
lazım. Amerika Birleşik Devletleri, bu darbe girişi-
miyle Türkiye’nin PKK’ye yönelik son dönemdeki
operasyonlarını durdurmak istemiştir. PKK Ame-
rika’nın bir kara gücüdür. PYD ve PKK’nın
Amerika’nın bölgedeki silahlı kara gücü
olduğunu bizzat Amerikalı generaller ve yetk-
ililer ifade etmektedirler. Burayla bir barış
sağlayarak, sözde barış adı altında, yeni bir
açılımla Türkiye’yi bölme planları vardır. Amerika,
Kuzey Irak’ta kurulacak kukla devletini hem Suriye
toprakları aleyhine, hem Türkiye ve hatta İran
toprakları aleyhine genişletmek istemektedir.
Dolayısıyla Amerika’nın darbe girişimi ile ilgili bir-
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inci planı bölünmüş bir Türkiye’dir, ikincisi de
Türkiye’de 12 Eylül’de olduğu gibi ılımlı İslam adı
altında kendisine bağlı bir iktidar yaratmaktır. Fe-
tullah Gülen’in teşkilatı vasıtasıyla bu iktidar kon-
trol altında tutulacaktı. Ilımlı İslam da bunun bir
ideolojisi olacaktı. Zaten Fetullah Gülen hareketi
Müslümanlık ve İslam’la tamamen çelişen kavram-
lardır. Fetullah Gülen’in Müslüman coğrafyasına en
çok zarar veren Amerika’nın merkezinde yaşaması,
onlar tarafından kullanılması elbette ki İslam’la
bağdaşmamaktır. Diğer taraftan dinler arası diya-
log adı altında Batı’nın en kanlı merkezleriyle
işbirliği içerisinde olmak, Papa’nın elini öpmek vs.
gibi olayları da düşündüğünüzde cemaatin İs-
lamiyet’le ve Müslümanlıkla ilişkisinin olmadığı,
tamamen İslam’ı planları çerçevesinde kullandıkları
aşikardır. Fetullah örgütü Müslüman bir örgüt
ya da cemaat değildir, Amerika Birleşik De-
vletleri’nin ve CIA’nın bölgedeki operasyonel
gücüdür.

MOCCA: AK Parti de Müslüman kimlikli ve
Müslümanların çoğunlukta olduğu bir parti.
Amerika ile de 2009’daki “One Minute” olayına
kadar ilişkilerinde sıkıntıların olmadığını biliyoruz.
Amerika bu vesileyle AK Parti’yi gözden çıkarmış
mı oluyor? Ve yerine yeni bir ortak mı var etmek
mi istiyor?

Mehmet PERİNÇEK: Amerika Birleşik Devlet-
leri ile AK Parti ve Erdoğan’ın arası Büyük Ortadoğu
Projesi’nin ilk yıllarında ve hatta Irak’a saldırı
dönemlerinde gayet iyiydi. Erdoğan kendisini
Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olarak her
tarafta açık bir şekilde ifade ediyordu. Büyük

pen. PKK bildet die Feldmacht der USA. Die
amerikanischen Generäle und Bevollmäch-
tigte äußern selbst, dass YPG und PKK die
bewaffnete Feldmacht Amerikas in dieser
Region sind. Mit dem Vorwand in dieser Region
den Frieden herzustellen, wird mit einer neuen
Ausweitung,  Pläne geschmiedet, um die Türkei
zu teilen.

Amerika möchte den Marionettenstaat, der
im Nordirak errichter werden soll, zu Ungunsten
sowohl syrischer Territorien sowie der Türkei als
auch der iranischen Territorien, ausweiten.  

Demnach ist also eine geteilte Türkei der
erste Plan Amerikas im Hinblick auf den Putsch-
versuch. Zweitens wollten sie in der Türkei – wie
am 12. September der Fall war – unter dem
Namen  gemäßigter Islam eine Amerika gebun-
dene  Regierung hervorbringen. Mit Hilfe der Fe-
tullah Gülen- Organisation sollte die Regierung
unter Kontrolle gehalten werden. Und der gemä-
ßigte Islam sollte dabei deren Ideologie bilden.
Die Fetullah Gülen-Bewegung und der Islam sind
miteinander in Widerspruch stehende Begriffe.
Natürlich ist es mit dem Islam überhaupt nicht
zu vereinbaren, dass Fetullah Gülen in Amerika
lebt, also in einem Land, das am meisten der
muslimischen Geographie Schaden zufügt und
dass er seitens Amerika instrumentalisiert wird.
Wenn man bedenkt, dass diese Bewegung unter
dem Deckmantel des Interreligiösen Dialoges
mit den blutigsten Zentren Europas zusammen-
arbeitet und die Hand des Papstes küsst usw.,
ist es offenkundig, dass sie mit dem Islam nichts
zu tun hat, sogar den Islam für ihre Pläne aus-
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nutzt. Diese Fetullah-Organisation ist weder
eine muslimische Organisation  noch eine mus-
limische Gemeinde. Sie ist die operative Macht
der USA und CIA in der Region. 

MOCCA: Die Partei AKP weist auch eine
muslimische Identität auf und ihre Mitglieder
sind überwiegend  Muslime. Wir wissen, dass sie
auch mit Amerika bis zu dem „One Minute“-Fall
im Jahr 2009 keine Probleme in ihrer Beziehun-
gen hatte. Hat denn jetzt Amerika die AKP ab-
geschrieben und dafür eine neue Verbündete
sich hervorgebracht?

Mehmet PERİNÇEK: Die Beziehungen zwi-
schen der USA und der AKP und Erdogan waren
in der Anfangszeit des großen Nah-Ost-Projek-
tes, sogar in der Zeit des Einmarsches in den
Irak ziemlich gut. Erdogan deklarierte sich auf
jeder Plattform offen als den Co-Präsidenten
des großen Nah-Ost-Projektes. Das große Nah-
Ost-Projekt ist ein Projekt, das bezweckt, die
Türkei  zuspalten. Erdogan hat dies jedoch erst
im späteren Verlauf des Projektes erkannt. Er
hat mit den inneren Kräften der Türkei gemein-
sam gegen Amerika eine klare Stellung bezo-
gen. Somit hat Erdogan seine Funktionalität in
den Augen von Amerika verloren.  Und Amerika
ist es klar geworden, dass sie mit Erdogan die
Türkei nicht spalten können.  Mit den militäri-
schen Operationen gegen die PKK, die am 24.
Juli 2015 begonnen haben, ist die Beziehung
zwischen Amerika und der Erdogan-Regierung
vollständig zu Ende gegangen.  Somit erlang die
Idee, Erdogan zu eliminieren, in Amerika ihre
endgültige Akzeptanz. Bei diesem Putschver-
such waren das Ziel die Türkei und die territo-
riale Einheit der Türkei. Damit geriet jeder, der
für die territoriale Einheit der Türkei steht, in
den Fokus. 

MOCCA: Demnach hat die Mitgliedschaft in
der NATO für die Türkei keine Relevanz?

Mehmet PERİNÇEK: Eigentlich stellt die
Existenz der Türkei in der NATO für die nationale
Sicherheit der Türkei eine Bedrohung dar. In
erster Linie muss folgendes gesagt werden: Der
12. September und die Provokationen davor,
sowie die später durchgeführte Provokationen
in der Türkei und die Operationen wie Ergene-
kon und Balyoz sind alle durch die Zentrale Gla-
dio geplant. Der Begriff und die Struktur von
Gladio wurden in die Türkei mit dem Beitritt der
Türkei in die NATO eingeführt.   Auch als Italien
in die NATO beitrat, wurde ein Gladio in den
Staatsapparat eingeführt. Dies wird als „Super
NATO“ bezeichnet. Amerika baut eine solche
Struktur auf, um die Staaten, die in die NATO
beitreten, zu kontrollieren. Diese Struktur wird
in der Türkei als „Derin Devlet“ [wört. übers.:
tiefer Staat] oder als „Kontragerilla“ bezeichnet.
Diese sind es, den Putsch und die ganzen Pro-
vokationen in der Türkei planen. Und mit dem
NATO-Beitritt wurde sie in den türkischen Staat
untergebracht und verwurzelt. Wenn die Türkei
nicht noch einmal einen Putsch erleben möchte

Ortadoğu Projesi, Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan bir
projedir. Daha sonra Erdoğan, Türkiye’nin iç di-
namiklerinin de etkisiyle Amerika’ya tavır koyması
gerektiğini anlamıştır. Böylece Erdoğan da Amerika
açısından kullanışsız hale gelmiştir ve Amerika
Türkiye’yi Erdoğan’la bölemeyeceğini görmüştür.
24 Temmuz 2015’te PKK’ya karşı başlatılan op-
erasyonlarla da Amerika’yla Erdoğan iktidarının
arası tamamen açılmış ve Erdoğan’ı ortadan
kaldırma fikri Amerika’da kesin olarak kabul
görmüştür. Bu darbe girişiminde Türkiye ve Tür-
kiye’nin toprak bütünlüğü hedeftir. Bununla birlikte
Türkiye’nin toprak bütünlüğünün yanında kim du-
ruyorsa onların hepsi de hedef haline gelmiştir.

MOCCA: NATO’da olmanın bir anlamı yok o
zaman Türkiye için?

Mehmet PERİNÇEK: Aslında Türkiye’nin
NATO’da olması Türkiye’nin ulusal güvenliği açı-
sından bir tehdittir. Öncelikle şunu söylemek lazım,
12 Eylül’ü ve 12 Eylül öncesindeki provokas-
yonları, daha sonraki süreçte Türkiye’de
yapılan diğer provokasyonları, Ergenokon,
Balyoz gibi operasyonları tertipleyen merkez

Gladyo’dur. Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle bir-
likte gladyo kavramı ve yapısı Türkiye’ye yerleş-
tirilmiştir. İtalya da NATO’ya girdiğinde İtalya
devletinin içerisinde bir gladyo kurulmuştur. Buna
“Süper NATO” da denmektedir. Amerika, NATO’ya
giren ülkeleri kontrol etmek için böyle bir yapı
kurmaktadır. Türkiye’de buna “Derin Devlet“ ya da
“Kontrgerilla“ da deniliyor. Bütün bu darbeleri ve
Türkiye’deki bütün bu provokasyonları planlayanlar
da bunlardır. Ve bu NATO’ya girmekle birlikte
Türkiye devletinin içerisine yerleştirilmiş ve
kökleştirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye bir daha darbe
görmek istemiyorsa ve toprak bütünlüğünü koru-
mak istiyorsa NATO’dan çıkmak zorundadır.
Amerika’nın İncirlik’teki üssü hem darbenin merkez
üslerinden biri olmuştur hem de ABD’nin PKK ve
PYD’ye verdiği desteğin merkezlerinden biri haline
gelmiştir. Türkiye kendi komşu ülkeleriyle ve
Avrasya ülkeleriyle işbirliği içerisine gitmelidir ki
Amerika’nın kendisine yönelttiği tehditi göğüsle-
yebilsin. Ve bunun da çok uygun bir zemini vardır.
İran’la, Irak’la, Suriye’yle, tabi ki Azerbaycan ve
Türki Cumhuriyetlerle ve en önemlisi Rusya ve
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Çin’le Türkiye’nin stratejik ilişkiler geliştirmesinin
zemini bulunmaktadır. Bu, hem bölgeye refahın
gelmesini hem de Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve
ekonomik kalkınmasını sağlayacaktır. 

MOCCA: 2015 Kasım ayında gerçekleşen uçak
düşürme krizi sonrası Türkiye’nin Rusya’yla arası
açılmıştı. Bu olayda NOTA’nun bir etkisi var mıdır?

Mehmet PERİNÇEK: Batı’nın geçmişten bu
yana bütün planları Türkiye ile Rusya arasında bir
çatışma yaratmak üzerinedir. Osmanlı döneminde
de bu böyleydi. Eskiden bu planların merkezi İn-
giltere’ydi şimdi ise Amerika’dır. Türkiye ile Rusya’yı
çatıştırılarak hem bu iki ülke arasında kurulabilecek
potansiyel bir ittifakın önüne geçmek hem de bu
şekilde her iki ülke de zayıflatılarak teslim alınmak
istenmektedir. Son uçak krizine baktığımız
zaman da bunu çok net olarak görebiliriz.
Türkiye ile Rusya savaştırılacaktı, Türkiye
yanlız kalacaktı, Amerika rahat bir şekilde
Türkiye’yi kendi tarafına çekebilecekti. Bu bir-
inci amaçtı. İkincisi, Türkiye ile Rusya arasında son
dönemde gelişen ekonomik ve siyasi ilişkiler de
önlenmiş olacaktı. Ve hepsinin ötesinde Amerika,
kendi indirmek istediği Erdoğan’ı, yine kendisinin
en büyük düşmanı olan Rusya eliyle indirmiş
olacaktı. Uçak düşürme olayı da bu amaçla ordu
içerisindeki Amerikancı-Fetullahçı örgütün eleman-
ları tarafından planlanmıştır. Amerika’nın bizzat
başında bulunduğu bir iştir. Bu plan ilk başlarda
işler gibi olmuş fakat Türkiye’deki milli güçlerin
uyarısıyla boşa çıkartılmıştır. Şimdi Türkiye ile
Rusya önümüzdeki süreçte ilişkilerini çok hızlı bir
şekilde stratejik düzeye taşıma aşamasındadır. 

MOCCA: Ordu içerisindeki Fetullahçı subayların
gerçekleştirdiğini söylediğiniz bu uçak düşürme
olayından hükümetin habersiz olduğunu söyleye-
bilir miyiz?

Mehmet PERİNÇEK: Bu Türkiye’ye ve haliyle
hükümete karşı bir tertiptir. Fakat bu olayın
içerisinde o dönemde hükümette bulunan kuvvetler
de vardır. Ahmet Davutoğlu gibi. Bu kuvvetler
Erdoğan’a karşı işin içerisindedirler. Zaten

sowie ihre territoriale Einheit sichern will, muss
sie aus der NATO austreten. Der amerikanische
Stützpunkt in Incirlik ist zu einem der zentralen
Stützpunkte des Putsches geworden. Insbeson-
dere über diesen Stützpunkt aus unterstützt die
USA die PKK und die YPG. Die Türkei muss in
eine Zusammenarbeit mit  ihren Nachbarstaa-
ten und mit den Eurasischen Staaten eintreten,
damit sie der Gefahr, die seitens Amerika auf sie
gerichtet ist, mutig entgegentreten kann.  Und
diese Zusammenarbeit hat eine sehr passende
Grundlage. Die Türkei hat schon die Grundlage
dafür, um mit dem Iran,  Irak, Syrien, natürlich
mit Aserbaidschan  und  den Türkischen Repu-
bliken und am wichtigsten mit Russland und
China eine strategische Beziehung aufzubauen.
Diese Zusammenarbeit würde sowohl der Re-
gion den Wohlstand bringen als auch der Türkei
ihre nationale Sicherheit und die wirtschaftliche
Entwicklung gewähren. 

MOCCA: Nach der Flugzeugabschuss-Affäre,
die im November 2015 vorgefallen war, erlitt die
Beziehung zwischen der Türkei und Russland
einen Riss. Spielt die NATO auch bei diesem Fall
eine Rolle?

Mehmet PERİNÇEK: Seit den vergangenen
Zeiten bis heute schmiedet der Westen immer
wieder Pläne um zwischen der Türkei und Russ-
land einen Streit zu entfachten. Auch im Osma-
nischen Reich war es genauso. Früher bildete
England das Zentrum dieser Pläne, heute hat
dies Amerika übernommen. 

Einerseits versuchen sie mit  dem Entfachten
eines Konflikts zwischen der Türkei und Russ-
land  einer möglichen Allianz beider Länder ent-
gegen zu treten. Anderseits wird damit
versucht, beide Länder zu schwächen und somit
ihre Kapitulation zu erzwingen. Wenn wir die
letzte Flugzeug-Krise betrachten, können
wir dies sehr deutlich sehen. Die Türkei
und Russland sollten sich bekriegen, so
würde die Türkei allein da stehen und kö-
Amerika könnte die Türkei leicht auf seine
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Seite ziehen. Dies wäre die erste Absicht ge-
wesen. Die zweite wäre, die wirtschaftlichen und
politischen Beziehungen zwischen der Türkei
und Russland, die in der letzten Zeit wuchsen,
zu blockieren. Am wichtigsten  jedoch,  was
Amerika hierbei bezweckte, ist, Erdogan, den
Amerika zu eliminieren versucht,  durch den ei-
genen Erzfeind Russland eliminieren lassen
wollte. Dieser Flugzeug-Absturz-Fall wurde von
den Gefolgsleuten der Fetullah-Organisation, die
sich in der Armee verschanzt haben, geplant.
Dies ist ein Fall, bei dem Amerika selbst die Lei-
tung übernommen hat. Dieser Plan schien am
Anfang gut zu laufen. Jedoch durch die Warnun-
gen der nationalen Kräfte in der Türkei wurde er
nutzlos gemacht. Die Türkei und Russland be-
mühen jetzt ihre Beziehungen im kommenden
Prozess rasant auf eine strategische Ebene zu
transportieren. 

MOCCA: Können wir denn sagen, dass die
Regierung über diesen Flugzeug-Absschuss
nicht informiert war, der –wie sie sagen – durch
die Fetullah-Offiziere in der Armee durchgeführt
ist? 

Mehmet PERİNÇEK: Das ist ein Komplott
gegen die Türkei und somit auch gegen die Re-
gierung. In diesem Komplott befinden sich je-
doch auch Kräfte, die damals in der Regierung
dabei waren, wie z.B. Ahmet Davutoğlu.  Diese
Kräfte waren hierbei gegen Erdogan. Natürlich
ist das eine der wichtigsten Gründe, weshalb
Davutoğlu vom Amt suspendiert wurde.
Davutoğlu vertrat in der Regierung die Kräfte
der Amerika-Treuen.  

MOCCA: Bedeutet das, dass Ahmet Davutoğ-
lu auch zur Fetullah-Organisation gehört?

Mehmet PERİNÇEK: Wenn man Amerika-

Davutoğlu’nun görevden alınmasının en önemli ne-
denlerinden biri de budur. Davutoğlu hükümette
Amerikancı kuvvetleri temsil eder. 

MOCCA: O halde Ahmet Davutoğlu da FETÖ’cü
mü?

Mehmet PERİNÇEK: Amerikancı olunca
doğrudan FETÖ’yle yanyana gelirsiniz. Yani siz FE-
TÖ’cüyüm demeseniz de, FETÖ’cü olmasanız da,
Amerikancıysanız FETÖ’yle birleşiyorsunuz demek-
tir. Türkiye’deki liberallere bakın, Amerikancılara
bakın, belki FETÖ’yle hiçbir ilişkileri olmamıştır
fakat en ufak bir durumda FETÖ’yle yanyana gele-
bilmektedirler. 

MOCCA: Fırat Kalkanı Operasyonu’nda Rusya
sessiz kalıyor. Bu durum uçak krizinden sonra
Erdoğan’la olan ilişkilerden dolayı bir paslaşma
mıdır? Eğer böyleyse Amerika neden sizce bu du-
ruma ses çıkarmıyor?

Mehmet PERİNÇEK: Fırat Kalkanı Operasyonu
Amerika‘nın Suriye’deki hakimiyet bölgesine, hem
Amerika’nın kara gücü olan PYD güçlerine hem de
Amerika’nın kurdurduğu IŞİD ve DAEŞ’e karşı bir
operasyondur. Operasyon Rusya ile yapılan
karşılıklı görüşmelerle ve hatta eşgüdüm içerisinde
yürütülmektedir. Amerika zaten bu operasyonun
ilerlemesinden çok rahatsızdır. Bu operasyonu ya
durdurmak istemektedir ya da kendi planları çer-
çevesinde bir noktaya çekmek istemektedir. Şimdi
bir Musul havucu göstererek Türkiye’yi farklı bir
yere yönlendirmek istiyor. Türkiye’nin dikkatini
başka yerlere çekip Türkiye ile Suriye’yi karşı
karşıya getirmeye çalışıyor. Fakat bunlarda da
başarısız olacaktır, oluyor da. Fırat Kalkanı Opera-
syonu hem Türkiye’nin hem Suriye’nin toprak
bütünlüğünü korumak amacıyla yapılmaktadır. Bu-
rada dikkat edilmesi gereken operasyonun azami
başarı sağlaması için mutlaka Rusya ve Şam hü-
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kümetiyle işbirliği içerisinde yürütülmesinin
gerekliliğidir. 

MOCCA: Peki önümüzdeki günlerde Türkiye ile
Suriye bir masaya oturup meselelerin bitmesine
vesile olacak bir çalışma yapacaklar mı? 

Mehmet PERİNÇEK: Bununla ilgili belirtiler
vardır. Hatta bazı görüşmelerin yapıldığı ile ilgili de
haberler medyada yer almaktadır. Suriye’de Tür-
kiye için en ideal hükümet Suriye’nin toprak
bütünlüğünü sağlayabilecek bir hükümettir. Su-
riye’nin toprak bütünlüğü Türkiye’nin toprak
bütünlüğüdür. Bunu ne IŞİD sağlayabilir, ne de
başka örgütler, gruplar sağlayabilir. Suriye’de to-
prak bütünlüğünü sağlayabilecek tek kuvvet
Şam’dır, Esad’dır. 

MOCCA: Tekrar darbe konusuna geri dönecek
olursak, medyada darbe girişimi değerlendirilirken
yapılış şekli ve saatinden yola çıkılarak darbe
planının önceden deşifre olduğu, devletin de darbe
girişimcilerini topyekün derdest edebilmek için
darbe yapılmasına müsade ettiği, yorumları
yapılmıştır. Siz böyle bir yoruma katılır mısınız?

Mehmet PERİNÇEK: Darbenin esas olarak
Eylül ayında yapılması planlanıyordu. Ekonomik
krizle birlikte belki de sokağa küresel merkezler
tarafından yönlendirilen turuncu kuvvetler döküle-
cekti. Arkasından da bol terör eylemlerinin yaşan-
ması ve halk teslim alınarak bir darbe yapılması
planlanıyordu. Fakat Yüksek Askeri Şura’da Fethul-
lahçı subayların temizleneceğinin ortaya çıkma-
sıyla bunun öne alındığı görülüyor. Gece yarısı
yapmak varken daha erken saatte harekete geçil-
mesi bazı bilgilerin sızmasından kaynaklı olabilir
ama bilerek darbeye izin verilmiş olması mümkün
görülmüyor. Çünkü Türkiye direkten dönmüştür,
çok ciddi tehlikeler, badireler atlatmıştır, buna
kasıtlı olarak izin verilmiş olduğuna ihtimal ver-
miyorum. Çünkü neredeyse Türkiye’nin cumhur-
başkanından genel kurmayına kadar birçok kişinin
işlerin biraz daha ileri gitmesi durumunda
hayatlarını kaybetmesi de mümkün olabilecekti.

MOCCA: Devrim kanunlarıyla yasaklanmış
olmalarına rağmen tarikatları Türkiye‘de yaygın
olarak görüyoruz. Her tarafta tekkeleri ve faaliyet
alanları bulunmaktadır. Birincisi yasaklanmış olma-
larına rağmen neden bunları hala Türkiye’de gö-
rüyoruz, ikincisi bu tarikatlar da FETÖ örneğinde
olduğu gibi tekrar bir tehlike konumuna gelebilirler
mi? 

Mehmet PERİNÇEK: Türkiye’nin ulusal gü-
venliğini, iç huzurunu, milletin birlik ve beraber-
liğini sağlamak amacıyla bu kanunların konmuş
olduğunu bizler belki en iyi 15 Temmuz’da anladık.
Bundan 15-20 yıl önce devrim kanunları çerçeve-
sinde Fetullah Gülen’e ait okullar yasaklansın, ta-
rikat okulları kapatılsın, bunların etkinliklerine hem
mali, hem siyasal olarak son verilsin diye söylen-
diğinde en büyük tepkiyi bugün AK Parti’de olan
kişiler gösteriyorlardı. Şimdi bu tür tarikatların faa-
liyet yürütmesinin Türkiye’ye ne kadar büyük bir
zarar getirdiğini hepimiz gördük. Bu tarikatların et-
kinlikleri milleti bölmektedir. Almanya’da aynı

Sympathisant ist, wird man automatisch  auf die
gleiche Ebene gestellt wie die Fetullah-Organi-
sation. Dies bedeutet, auch wenn man nicht
sagt, dass man Anhänger dieser Organisation
ist, sogar auch wenn man wirklich mit dieser Or-
ganisation nichts zu tun hat, wenn man mit
Amerika sympathisiert, heißt das, dass man ir-
gendwie eine Verbindung zu dieser Organisation
hat. Schauen Sie mal die Liberalen in der Türkei
an und die Amerika-Sympathisanten. Vielleicht
hatten sie überhaupt keine Beziehung mit dieser
Organisation gehabt, jedoch bei einem gerings-
ten Verdacht werden sie mit der Organisation in
Verbindung gesetzt.  

MOCCA: In der Operation „Firat Kalkan“
bleibt Russland lautlos. Kann man dieses
Schweigen nach der Flugzeugabschuss-Krise als
einen Schachzug seitens Russlands in den Be-
ziehungen zu Erdogan sehen? Wenn es so ist,
weshalb unternimmt die USA Ihrer Meinung
nach hierbei nichts?

Mehmet PERİNÇEK: Die Operation „Firat
Kalkan“ ist eine Operation in Syrien, die sich in
einer Region abspielt, in der Amerika seinen Ein-
flus hat. Somit wird die Operation gegen YPG-
Kräfte, die die Feldmacht von Amerika präsen-
tieren als auch gegen IS und DAES geführt, wel-
che Amerika ins Leben gerufen hat.

Die Operation wird in bilateralen Gesprächen
mit Russland in Parallelsteuerung durchgeführt.
Die Fortführung dieser Operation ist natürlich für
Amerika sehr unpassend. Amerika ist gegen
diese Operation und müsste diese entweder
stoppen oder in seine Pläne einfädeln. Amerika
versucht in Syrien die Konzentration der Türkei
in eine andere Richtung zu lenken und wirft der
Türkei Mosul als Köder vor. So sollen die Türkei
und Syrien in ein Konflikt gestürzt werden. Auch
hierbei wird Amerika jedoch keinen Erfolg erzie-
len können. Die Operation „Firat Kalkan“ wird
durchgeführt sowohl um die territoriale Einheit
der Türkei als auch von Syrien zu sichern. Es ist
eine Notwendigkeit, was man nicht außer Acht
lassen sollte, ist, dass die Türkei diese Operation
in Zusammenarbeit mit den Regierungen in
Russland und Damaskus zusammen führt, damit
sie höchsten Erfolg erzielen kann. 

MOCCA: Nun gut. Werden die Türkei und Sy-
rien sich in den kommenden Tagen  an einen
Tisch setzen und eine Zusammenarbeit leisten,
um das Problem zu lösen? 

Mehmet PERİNÇEK: Darüber gibt es einige
Hinweise. In den Medien gibt es darüber Nach-
richten, dass solche Treffen stattgefunden
haben. Die ideale Regierung in Syrien ist die, die
die territoriale Einheit Syriens sichern kann. Sy-
riens territoriale Einheit bedeutet die territoriale
Einheit der Türkei. Dies kann weder der IS noch
eine andere Organisation oder eine Gruppe leis-
ten. Die einzige Kraft in Syrien, die diese terri-
toriale Einheit leisten kann, ist Damaskus, ist
Asad.

MOCCA: Wenn wir auf das Thema Putsch zu-
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cadde üzerinde karşılıklı iki camiye gitmeyen, biri
diğerinin cemaatine selam dahi vermeyen insan-
lar var. Bırakın Sünni-Alevi bölünmesini Türk
halkını şu cemaatten bu cemaatten diye bölüy-
orlar. Böyle bir durumda Türkiye’de milli birlik ve
beraberlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Bizim dışarıdan gelen tehdite karşı bir olmamız
için bu tarikatların ekonomik ve siyasal anlam-
daki faaliyetleri tamamen durdurulmalıdır. Her-
kes kendi inancını yaşayabilir fakat bunların
siyasal bir kuvvet olması, belirli devlet kademe-
leri içerisinde örgütlenmesi mutlaka engellenme-
lidir. 

MOCCA: PKK ile FETÖ arasında Amerika gü-
dümünde bir dirsek teması olduğundan bahset-
tiniz. Şimdi Fetullahçılara böyle bir ders verilince
önümüzdeki günlerde PKK’nın da ortadan
kalkacağını söylemek mümkün müdür? 

Mehmet PERİNÇEK: Fetullahçılara ders ver-
ilmesinden önce Türk ordusu son dönemde
yaptığı operasyonlarla zaten PKK’ya en büyük
dersi vermişti. PKK kendi açtığı hendeklere
gömülmüş ve çok büyük kuvvet kaybetmiştir.
Türkiye’yi bölme planlarının ciddi bir şekilde suya
düştüğünü görebiliyoruz. Zaten Fetullahçıların
hareketi PKK’yı kurtarmak içindi. Şimdi onlar da
büyük bir darbe almışlardır. Fakat bu mücadele
daha bitmiş değildir. Türkiye bölge ülkeleriyle
işbirliği içerisinde hem FETÖ hem PKK terörünü
ortadan kaldıracak bir imkana sahiptir. Burada
altının çizilmesi gereken bir nokta Türkiye’nin
güçlü ve istikrarlı bir orduya ihtiyacı olduğudur.
Ordu içerisindeki bir takım kişilerin Fetullahçı bir
darbeye kalkmış olmasından dolayı orduyu hedef
seçmek, ordunun bir gelenek olmuş harp
okullarını, hastanelerini kapatmak, emir komuta
zincirini bozmak çok büyük yanlışlardır. Bunlar
da en fazla FETÖ’cülerin ve PKK’nın işine yara-
yacaktır. Burada Türk hükümetini de uyarmak
gerekir. FETÖ’cüler ordu içerisinden esas olarak
temizlenmişlerdir, devlet içerisinden de temizlen-
melidirler. 

MOCCA: İlave edeceğiniz ya da bilhassa Al-
manya’daki halkımıza söylemek istediğiniz bir
mesajınız var mıdır?

Mehmet PERİNÇEK: Almanya’daki vatan-
daşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde olmalı-
dırlar. İnsanlar farklı siyasi kültürlerde olabilirler
ancak Türkiye’nin ulusal güvenliği söz konusu
olduğunda tüm yurttaşlarımız bir araya gelebil-
melidir. İnsanlarımızı sağ-sol ayrımı yapmadan,
gerek FETÖ gibi örgütlerin hain planla-rına gerek
Amerika’nın Türkiye’yi bölme planlarına karşı as-
gari müşterekte yanyana gelmeye davet ediyo-
ruz.

rückkommen.  Bei der Auswertung des Putschver-
suches wurden auf dessen Vorgang und Uhrzeit
beziehend in den Medien folgende Interpretatio-
nen vorgebracht: Der Putschplan sei schon früher
dechiffriert. Der Staat habe die Durchführung des
Putsches gewährt, um die Mittäter allesamt inhaf-
tieren zu können. Schließen Sie sich dieser Art der
Interpretation an?

Mehmet PERİNÇEK: Der Plan eigentliche war,
den Pustch im September durchzuführen. Dem
Plan nach sollten neben der Wirtschaftskrise noch
die orangen Kräfte [angelehnt an die Orange Re-
volution von Kiew], die von den globalen Zentren
geleitet werden, auf die Straßen aufgerufen wer-
den. Danach sollten verschiedene Terroraktionen
stattfinden, damit das Volk sich leicht  einnehmen
lässt. Und zum Schluss sollte dann der Putsch voll-
zogen werden. Der Putsch wurde doch vorgezo-
gen, nach dem Informationen darüber in die
Öffentlichkeit durchgesickert ist, dass der Hohe Mi-
litär-Rat “von den Fetullah-Offizieren gesäubert
werden solle”. Durchgesickerte Informationen sind
wohl der Grund dafür, das die Putschisten nicht wie
gewöhnlich die Nacht abwarteten, sondern bereits
in den frühen Abendstunden begonnen haben. Mir
erscheint es  unrealistisch, dass dem Putsch be-
wusst Einmarsch gewährt wurde.

Denn die Türkei ist mit einem blauen Auge
davon gekommen. Sie hat sehr ernsthafte Gefah-
ren und unvorhersehbare Risiken überwunden. Für
mich besteht es keinerlei Wahrscheinlichkeit, dass
diesem Putsch mit Absicht freier Lauf gegeben
worden ist. Denn beinahe hätte es dabei vom
Staatspräsidenten bis hin zum Generalstab, vielen
Menschen das Leben gekostet, wenn die Situation
eskaliert wäre. 

MOCCA: Obwohl die Derwisch-Gemeinden mit
den Gesetzen in der Zeit der Kemalistischen Re-
formbewegung verboten worden sind, sind sie in
der Türkei noch zahlreich vorhanden. Überall
haben sie ihre  Gemeindehäuser und sie haben
freie Handlungsräume. Erstens, weshalb existieren
diese Derwisch-Gemeinden immer noch in der
Türkei, obwohl sie verboten sind? Zweitens, kön-
nen diese, wie im Bespiel der Fetullah Terrororga-
nisation, auch erneut ein Gefahrenpotential
darstellen? 

Mehmet PERİNÇEK: Wir haben am 15. Juli
am deutlichsten gesehen, dass diese Reformge-
setze erlassen worden sind, um die nationale Si-
cherheit, um die Einheit  und Zusammenhalt des
Volkes in der Türkei zu gewährleisten. Als es ca.
vor 15-20 Jahren auf die Reformgesetze beziehend
gesagt wurde, dass die Schulen dieser Fetullah-Or-
ganisation und die Schulen der Derwisch-Gemein-
den geschlossen und deren Tätigkeiten sowohl
finanziell als auch politisch verboten sein sollten,
kam der stärkste Widerstand dagegen von den
Personen, die heute in der AKP-Partei sitzen.
Heute haben wir alle gemeinsam gesehen, was für
einen großen Schaden die Tätigkeiten dieser Ge-
meinden der Türkei antun können. Die Tätigkeiten
dieser Gemeinden zerspalten das Volk. Es gibt in
Deutschland zwei Moscheen in einer Straße, deren

Güncel
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Aktuelles

Gemeindemitglieder nicht jeweils in die andere Mo-
schee gehen. Wir lassen mal die Spaltung in Suni-
tisch und Alevitisch zur Seite, sie spalten das
türkische Volk in religiösen Gemeinden auf. Man
kann in solch einer Situation nicht mehr von einer
nationalen Einheit und Zusammenhalt in der Türkei
reden. Damit wir als Volk gegen die Gefahr von
außen gemeinsam standhalten können, müssen die
wirtschaftlichen und politischen Aktionen dieser Ge-
meinden ganzheitlich gestoppt werden. Jeder darf
natürlich seinen Glauben ausüben, jedoch müssen
diese dran gehindert werden, sich zu einer politi-
schen Kraft  zu entwickeln und sich im Staatsapparat
etablieren.

MOCCA: Sie haben von einer Annäherung zwi-
schen PKK und Fetullah-Organisation gesprochen. Da
nun der Fetullah-Organisation eine Lehre erteilt
wurde, könnte man denn behaupten, dass in den
nächsten kommenden Tagen auch die PKK sich in der
Luft auflösen würde?

Mehmet PERİNÇEK: Schon bevor die Fetullah-
Organisation ihre Lehre erhielt, hatte die türkische
Armee bereits in der letzten Zeit der PKK den größ-
ten Hieb gegeben. Die PKK hat sich in die Gruben,
die sie selbst [gegen die türk. Armee] ausgegraben
hatten, verschanzt und sie haben große Machtver-
luste erlitten. Wir können sehen, dass die Pläne der
PKK, die Türkei aufzuspalten, ins Wasser gefallen
sind. Die Aktionen der Fetullah -Organisation dienten
selbstverständlich dazu, die PKK zu retten. Jetzt
haben die auch einen Schlag erhalten. Der Kampf ist
jedoch noch nicht zu Ende. Die Türkei hat jetzt die
Macht - in Kooperation mit den Nachbarländern - so-
wohl die FETÖ-Organisation als auch den PKK Terror
zu vernichten. Der Punkt, der hierbei unterstrichen
werden muss ist, dass die Türkei ein stabiles und
konsolidiertes Militär braucht. Es ist äußerst falsch,
aufgrund dessen, dass einige FETÖ-Kräfte einen
Putschversuch unternommen haben, das Militär als

Zielscheibe zu deklarieren und somit die traditions-
reichen Militärschulen und Militärkrankenhäuser zu
schließen. Weiterhin ist es ebenfalls falsch, den Be-
fehls- und Kommandostab aufzulösen. Solche Aktio-
nen dienen am meisten der FETÖ-Organisation und
der PKK.  In diesem Fall muss die türkische Regie-
rung gewarnt werden. Die FETÖ-Kräfte sind grund-
sätzlich aus dem Militär gesäubert worden. Auch der
Staatsapparat muss von ihnen bereinigt werden.

MOCCA: Möchten Sie noch etwas hinzufügen
oder haben Sie der türkischen Bevölkerung in
Deutschland noch etwas mitzuteilen?

Mehmet PERİNÇEK: Unsere Landsleute in
Deutschland müssen in Zusammenhalt miteinander
bleiben. Die Menschen können in verschiedenen po-
litischen Kulturen etabliert sein. Wenn die nationale
Sicherheit der Türkei das Thema ist, müssen alle un-
sere Landsleute sich zusammen tun können. Wir
rufen unsere Menschen dazu auf, ohne eine rechts-
links Trennung zu machen, sowohl gegen gemeine
Pläne der Terrorgruppen wie der FETÖ als auch der
Aufspaltungspläne von Amerika im Hinblick auf die
Türkei,  sich Seite an Seite zu stellen. 
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Güncel

Darbe girişimine seyirci kaldılar

Ahmet KÜLAHÇI

Demokratik seçimle iktidara
gelmiş bir hükümeti silahla
devre dışı bırakmak için göz-
lerimizin önünde yaşanan bu
darbe girişimine Avrupa doğru
dürüst tepki göstermedi. Tür-
kiye ile tam bir dayanışma
sergilemedi. Bırakın darbe gi-
rişimine tepki göstermeyi,
darbe girişimini protesto
etmek için Almanya'da, İngil-
tere'de, Belçika'da, Avustur-
ya'da, Fransa'da sokaklara
dökülen Türk kökenli insan-
lara “Türkiye'nin maşası” gö-
züyle baktıklarını gizlemedi
Avrupalı politikacılar.

Die Zuschauer 
in der Nacht des Putsches

Ahmet Külahçı kimdir?
1950’de doğdu. 1973 yılında Almanya’ya geldi.
Bochum Ruhr Üniversitesi’nde İletişim ve Siyaset
Bilimleri öğrenimi gördü. 1980 yılında Hürriyet Ga-
zetesi’nin Avrupa merkezi Frankfurt’ta muhabir
olarak çalışmaya başladı. Halen Hürriyet Gaze-
tesi’nde köşe yazıları yazmaktadır.  

Es wurde versucht, eine durch
die Grundprinzipien der De-
mokratie gewählte Regierung
mithilfe von Waffengewalt
außer Kraft zu setzen. Dieses
Unterfangen geschah vor un-
seren Augen, dennoch folgte
keine angemessene Reaktion
von Seiten der Europäischen
Bevölkerung. Der Türkei
wurde keine Solidarität zuges-
prochen, sondern es folgten
etliche Verurteilungen und Kri-
tiken der in Europa ansässi-
gen Politiker bezüglich der
Proteste in Deutschland, En-
gland, Belgien, Österreich,
Frankreich, etc. von türkisch
stämmigen Bürgern, welche
den Putsch auf das Schärfste
verurteilten und ihre Unterstüt-
zung für die Türkei somit Aus-
druck verleihen wollten.
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ürkiye’de 15 Temmuz akşamı bir
darbe girişimi yaşandı. Ölümü göze
alan Türk halkı tanklara, bombalara,
silahlara karşı koyarak darbecileri sus-
turdu. Demokratik seçimle iktidara
gelmiş bir hükümeti silahla devre dışı
bırakmak için gözlerimizin önünde ya-

şanan bu darbe girişimine Avrupa doğru dürüst
tepki göstermedi. Türkiye ile tam bir dayanışma
sergilemedi. Bırakın darbe girişimine tepki göster-
meyi, darbe girişimini protesto etmek için Alman-
ya’da, İngiltere’de, Belçika’da, Avusturya’da,
Fransa’da sokaklara dökülen Türk kökenli insanlara
“Türkiye’nin maşası” gözüyle baktıklarını gizlemedi
Avrupalı politikacılar. “Bir insan iki ülkeye birden
sadakat gösteremez” diyenlar oldu. “Çifte vatan-
daşlık uygulamasına son verilsin” diyenler oldu.

Evet, Almanya’da “kardeş partiler” olarak bili-
nen Hristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Par-
tileri (CDU/CSU), aralarında Türklerin de bulundu-
ğu bazı ülkelerden gelenlere “çifte vatandaşlık
hakkı verilmesine” yıllardır karşıdır. Bu yeni bir şey
değildir. Almanya’da Avrupa Birliği (AB) ülkelerin-
den gelenlere çifte vatanadaşlık hakkı verilmekte-
dir. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ama AB üyesi
olmadıkları halde ABD’den, Kanada’dan, Avustral-
ya’dan, Yeni Zelanda’dan, Güney Kore’den, Japon-
ya’dan, İsrail’den ve bazı başka ülkelerden gelen
“yabancılara” da çifte vatandaşlık hakkı verilmek-
tedir. Yani bu konuda tam bir çifte standart uygu-
lanmaktadır. Hem de Alman Anayasası’nın 3’üncü
maddesinde “Tüm insanlar yasalar önünde eşittir.
Kimsenin cinsiyeti, kökeni, ırkı, dili, ülkesi, etnik
kökeni, inancı, dinsel ve politik düşünceleri nede-
niyle dışlanamayacağı gibi imtiyazlı da olmaz” de-
nildiği halde. Ama Alman Anayasası yıllardır istis-
mar edilmektedir. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile
Yeşiller, 

1998 yılında iktidara geldiklerinde Almanya’da
yaşayan ve isteyen herkese çifte vatandaşlık hakkı
verilmesi için bir girişimde bulundu. Ama CDU/CSU
buna şiddetli bir biçimde karşı çıktı. Hatta dönemin
CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Roland Koch,
“Çifte pasaporta karşı imza kampanyası” bile baş-
lattı. Hessenliler “Türklere karşı nerede imza atılı-
yor?” diyerek Frankfurt’ta, Wiesbaden’de kurulan
stantlara koştu. Aynı kampanyayı Bavyera’da da
CSU sürdürdü. 

İşte Türkiye’deki darbe girişiminin Almanya’da
yaşayan Türkler tarafından da protesto edilmesi
üzerine CDU yeni bir “çifte vatandaşlık tartışması”
başlattı. CDU’lu Federal Meclis milletvekili Jens
Spahn, “Çifte vatandaşlık konusunu bir daha dü-
şünmeliyiz. Genelde çifte vatandaşlık kötü birşey
değil. Ama dürüst olmamız gerekirse, güncel dü-
zenlemeler Almanya’da yaşayan Türklerin lehine-
dir. İki ülkenin çıkarları, hedefleri ve prensipleri
çatıştığında, Almanya’daki Türkler gibi kalabalık bir
grup hangi ülkeye sadık (bağlı) olduğuna dair
karar vermekte zorlandığında, ikilem durumunda
Erdoğan’dan yana karar verdiğinde, Almanya bu
durumda hakkını talep etmeli.” diye şaşırtıcı bir
açıklamada bulundu. Yani baştan Türk kökenli
Alman vatandaşların yaşadıkları bu ülkeye sadakat
ve bağlılık göstermediği yönünde şüpheci bir

ie Türkei hat in der Nacht des 15.
Juli einen Putsch erleben müssen.
Das mutige türkische Volk hat,
trotz der offenen Bedrohung durch
die Panzer, die Bomben und der
Waffen, die Beteiligten des Putsc-

hes niedergeschlagen und diesen somit verei-
telt. Es wurde versucht, eine durch die Grund-
prinzipien der Demokratie gewählte Regierung
mithilfe von Waffengewalt außer Kraft zu setzen.
Dieses Unterfangen geschah vor unseren Augen,
dennoch folgte keine angemessene Reaktion von
Seiten der Europäischen Bevölkerung. Der Tür-
kei wurde keine Solidarität zugesprochen, son-
dern es folgten etliche Verurteilungen und
Kritiken der in Europa ansässigen Politiker be-
züglich der Proteste in Deutschland, England,
Belgien, Österreich, Frankreich, etc. von türkisch
stämmigen Bürgern, welche den Putsch auf das
Schärfste verurteilten und ihre Unterstützung
für die Türkei somit Ausdruck verleihen wollten. 

Es folgte eine Diffamierung der in Europa le-
benden Türken, in welcher sie als verlängerter
Arm der Türkei dargestellt wurden. 

Es folgten Äußerungen wie: “Ein Mensch
kann keine Treue zu zwei Ländern bezeugen”,
und selbst über die Legitimität und das Ende der
“doppelten Staatsbürgerschaft” wurde diskuti-
ert. 

Es ist Tatsache, dass die sogenannten “Sch-
westerparteien” CDU/CSU seit Jahren gegen die
doppelte Staatsbürgerschaft für Menschen aus
bestimmten Ländern sind. Dies stellt jedoch
nichts Neues dar. Deutschland stellt den Bürgern
aus den Ländern der Europäischen Union die Op-
tion auf doppelte Staatsbürgerschaft zur Verfü-
gung. Des Weiteren werden Bürgern aus nicht
EU-Ländern wie den USA, Kanada, Australien,
Neuseeland, Südkorea, Japan, Israel und noch
weiteren die Möglichkeit eingeräumt, in De-
utschland eine doppelte Staatsbürgerschaft zu
beantragen. Das heißt, dass in dieser Thematik
mit doppelten Standards und ungerecht gehan-
delt wird, obwohl es im 3. Artikel des Grundge-
setzes heißt, dass alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind, niemand aufgrund seines Geschlech-
tes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen und politischen
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden darf.  Aber selbst das Deutsche Grund-
gesetz wird seit Jahren quasi missbraucht. Als
im Jahre 1998 die SPD und Die Grünen die Re-
gierung bildeten, wurden ernsthafte Schritte zu
einer doppelten Staatsbürgerschaft für alle in
Deutschland lebenden “Ausländer”, unternom-
men. Die CDU/CSU war aber strikt gegen dieses
Unterfangen. Die Kampagne von Roland Koch,
dem ehemaligen Hessischen Bundesminister
und Mitglied der CDU, zum Sammeln von Un-
terschriften gegen die doppelte Staatsbürgersc-
haft, veranschaulicht die Thematik noch einmal.
Die Bürger Hessens sind mit der Motivation, “wo
kann ich meine Unterschrift gegen die Türken
setzen” auf die Straßen gegangen und zu den
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tutum sergiledi. Jens Spahn’a, kendi partisi CDU’ya
yakınlığıyla tanınan Konrad Adenauer Vakfı tarafın-
dan hazırlanan ve yayınlanan detaylı araştırmayı
açıp okumasını öneriyorum. O araştırmada, Irak,
Libya gibi bir İslam ülkesinin Almanya’ya askeri sal-
dırıda bulunması halinde, Almanya’da yaşayan
Türk vatandaşlarının yüzde 45’inin, Türk kökenli
Alman vatandaşlarının yüzde 50’sinin yani Türk kö-
kenlilerin yüzde 48’inin Almanya’yı savunmaya
hazır olduğu ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmaya
göre eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan
yeni eyaletlerde yaşayan Almanlar arasında bu
oran yüzde 42’de kalmaktadır. Yani bu ülkede ya-
şayan Türkler ve Türk kökenliler, bu ülkeye Doğu
Almanlardan daha fazla sahip çıkmaktadır. Kaldı ki,
Almanya’da yaşayan yeni nesil Türk kökenli Alman
vatandaşlarının, atalarının ülkesindeki gelişmelerle
yakından ilgilenmeleri, orada yaşayan insanların
sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmaları, o ülkeye

sempati duymaları, demokrasiye sahip çıkmaları ne
zamandan beri suçtur? Jens Spahn gibi genç po-
litikacılar, yıllardır bu ülkede doğdukları, bu
ülkede yaşadıkları, bu ülkenin bir parçası ol-
dukları halde, hala kendilerini “ikinci sınıf
yurttaş” hisseden bu insanlara daha fazla
sahip çıkmalıdırlar. Özellikle genç Alman po-
litikacıların dışlamalar ve ırkçı yaklaşımlara
karşı daha fazla çaba göstermelerini, daha
fazla kafa yormalarını istiyoruz. Dışlayıcı yak-
laşımlar sergilemelerini değil...

Avusturya’da da öyle oldu
Avusturya bir Avrupa ülkesidir. Lihtenştayn, İs-

viçre, İtalya, Slovenya, Macaristan, Çek Cumhuri-
yeti ve Almanya ile sınır komşusudur. Nüfusu 8
milyon 700 bin civarındadır. Nüfusun yüzde 17.5’i
göçmen kökenlidir. Ülkedeki 247 bin 500 Türk kö-
kenli insanın 135 bin 500’e yakını Avusturya vatan-
daşıdır. Avusturya 1 Ocak 1995 tarihinden beri
Avrupa Birliği (AB) ülkesidir. Basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğü başta olmak üzere, her alanda öz-
gürlük, eşitlik gibi değerlerin büyük harflerle yazıl-
dığı; “demokrasi projesi”, “medeniyetler projesi” ve
“dayanışma projesi” olarak nitelenen AB üyesi.
Avusturya’nın genç bir dışişleri bakanı var. Sebas-
tian Kurz. 1986 doğumlu. Genç bir politikacı. Çağ-
daş bir politikacı. 3 yıl önce henüz 27 yaşındayken
Avusturya Dışişleri ve Uyum Bakanı oldu. Avus-

Ständen gerannt. Ähnliches Schauspiel ereig-
nete sich in Bayern durch die CSU. 

Nach zahlreichen Protesten der in Deutsch-
land lebenden türkischen Bevölkerung wurde
von der CDU eine neue Welle von Diskussionen
bezüglich der doppelten Staatsbürgerschaft ini-
tiiert. Eine verwunderliche Aussage wurde von
dem Bundestagsabgeordneten Jens Spahn von
der CDU getroffen. Er kritisierte die Proteste der
Türken in Deutschland und sagte, dass die Frage
der doppelten Staatsbürgerschaft erneut evalu-
iert werden müsse, denn dies würde die Motive
der in Deutschland lebenden Türken aufwerfen
und zugunsten derer ausfallen. Er fügte hinzu,
dass wenn die Interessen, Ziele und Prinzipien
zweier Länder aufeinanderprallen, dass die Bür-
ger einer Gemeinschaft, wie die größte Gruppe
der Türken, bei der Entscheidung der Präferenz
eine Erschwernis verspüren. Deutschland habe
jedoch in dem Falle der Türken das Recht Kon-
sequenzen zu ziehen, da diese sich offensichtlich
auf die Seite Erdogans und der AKP geschlagen
haben. 

Er postuliert somit seinen Argwohn bezüglich
der Treue und dem Engagement der türkei
stämmigen Deutschen. Ich empfehle Jens
Spahn das Lesen einer detaillierten Studie der
Konrad Adenauer Stiftung in der gezeigt wird,
dass bei einem Beschuss Deutschlands durch Is-
lamisch geprägte Länder wie Libyen oder Irak,
45% der in Deutschland lebenden Türkischen
Staatsbürger und 50% der türkisch-stämmigen
Deutschen Staatsbürger (der Mittelwert läge bei
48%) bereit wäre, Deutschland zu verteidigen.
In der gleichen Studie geht hervor, dass die De-
utschen in den neuen Bundesländern (ehemals
DDR- Ost Deutschland) nur zu 42% bereit wären
ihre Heimat zu verteidigen. Daraus lässt sich
schließen, dass die in Deutschland lebenden
Türken, ob mit oder ohne Staatsbürgerschaft,
tendenziell bereitwilliger wären Deutschland zu
verteidigen, als die Bürger, welche in Ost-De-
utschland leben. 

Abgesehen davon - seit wann wird es als eine
Schuld betitelt, wenn die neue Generation von
türkischen Bürgern in Deutschland sich mit den
politischen Geschehnissen in dem Heimatland
ihrer Väter beschäftigt, wenn sie die Freude und
das Leid dieses Landes teilen, wenn sie Sympat-
hie verspüren und wenn sie für die Demokratie
auf die Straße gehen? Junge Politiker wie Jens
Spahn müssen der neuen Generation von jun-
gen Türken eine Plattform bieten, da sie, obwohl
sie in diesem Land geboren wurden, hier aufge-
wachsen sind, sich dennoch als Bürger zweiter
Klasse fühlen. Junge Politiker sollten gegen die
rassistische und ausgrenzende Diffamierung
härter vorgehen und diese stoppen. Dies sollte
die aktuelle Problematik darstellen, und nicht die
Ausgrenzungspolitik verstärken. 

Ähnliches geschah in Österreich 
Österreich ist auch ein europäisches Land.

Sie grenzt an die Länder Lichtenstein, Schweiz,
Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechische Repub-

Güncel

Ekim/Oktober 2016    48

Jens Spahn
CDU Federal Meclis Milletvekili



turya Cumhuriyeti’nin en genç dışişleri bakanı.
AB’nin de. Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi
Türkiye’deki darbe girişimi Avusturya’da yaşayan
Türkler ve Türk kökenliler tarafından da protesto
edildi. Dışişleri Bakanı Kurz, darbeye karşı çıkan,
demokrasiye sahip çıkan bu insanların yanında
olma, onlara sahip çıkma yerine, “Türkiye’nin iç
politikasında angajman göstermek isteyen herkes
ülkemizi terk edebilir.” diye şaşırtıcı bir açıklama
yaptı. Muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP)
üyesi Sebastian Kurz, bu yaklaşımıyla tıpkı aşırı
sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) mensubu
politikacılar gibi bir tutum sergiledi. FPÖ’lü Cum-
hurbaşkanı adayı Norbert Hofer, Türklere Avus-
turya vatandaşlığı verilmesinin durdurulmasını
gündeme getirdi. FPÖ Viyana Teşkilatı Genel Se-
kreteri Anton Mhadalik de “Bizim misafirperverli-
ğimizi otoriter bir devlet başkanının emriyle politik
ajitasyonlar için istismar edenler, şiddeti bizim so-
kaklarımıza taşıyanlar için bugünden yarına
hemen şu geçerli olmalıdır: Bir daha asla görüş-
memek üzere güle güle. Auf Nimmerwiedersehen”
dedi. Görülüyor ki çağdaş, demokrat Dışişileri Ba-
kanı Sebastian Kurz ile aşırı sağcı FPÖ bu konuda
neredeyse aynı çizgide. FPÖ’lü politikacıların açık-
lamaları beni hiç şaşırtmadı. Çünkü benzer şeyleri
yıllardır duyuyoruz. Onlar yabancı düşmanı, ırkçı
olduklarını zaten gizlemiyorlar. Ya Sebastian Kurz?
Onun bu konudaki yaklaşımı da, tutumu da, açık-
lamaları da çağdaş, demokrat bir politikacıya hiç
yakışmadı. Bu nasıl çağdaşlıktır? Yapılan kamuoyu
yoklamalarına göre, Avusturya’da yaşayan Türk-
lerin yarıdan fazlası kendilerini “Avusturyalı” his-
setmektedir. Ama aynı insanların yüzde 49.8’i,
göçmen kökenli oldukları için kendilerinin dışlan-
dıkları, yani “eşit yurttaş olmadıkları” hissi taşı-
maktadır. Avusturya’daki Türklerin ve Türk kökenli
insanların yüzde 43’ü son 5 yılda yaşam koşulları-
nın kötüleştiği düşüncesi taşımaktadır. Avus-
turya’da işsizlik oranı yüzde 8.1 civarında olduğu
halde bu oran Türkler ve Türk kökenliler arasında
yüzde 19.8’e ulaşmaktadır. İşte Avusturya Dışişleri
Bakanı Sebastian Kurz ve sağduyulu tüm Avustur-
yalılar, bu olumsuz hislerin, düşüncelerin gideril-

lik und Deutschland. Die Bevölkerungsanzahl
liegt bei ungefähr 8,7 Millionen. Davon weisen
17,5% einen Migrationshintergrund auf. Österre-
ich ist die Heimat von 247.500 Türkisch stämmi-
gen Menschen, von denen 135.500 eine öster-
reichische Staatsbürgerschaft besitzen. Seit dem
01. Januar 1995 ist sie ein Mitglied der Europä-
ischen Union und eines der Länder, welches die
Presse- und Meinungsfreiheit, die Freiheit in allen
anderen Bereichen des Lebens und die Gleichbe-
rechtigung groß schreibt und schützt. Mit Projek-
ten wie dem “Demokratieprojekt”, dem “Zivili-
sationsprojekt” und dem “Solidaritätsprojekt”
lässt sie sich kennzeichnen. Sebastian Kurz, im
Jahre 1986 geboren und somit ein recht junger
Politiker, bekleidet seit Neuem das Amt des Au-
ßenministers Österreichs. 

Dieser zeitgenössische Politiker wurde vor
drei Jahren, mit gerade einmal 27 Jahren, zum
Außenminister und Minister für Integration, und
damit der jüngste Politiker der solch ein Amt in
Österreich und in der EU bekleidet, ernannt. Der
Putschversuch in der Türkei hat auch in Österre-
ich, genauso wie in anderen Teilen Europas, die
dort lebenden Türken dazu bewegt, auf die
Straße zu gehen und ihre Unterstützung zu zei-
gen. Statt dieser Solidarität Anerkennung zuzus-
prechen, hat Außenminister Kurz das Verhalten
der in Österreich lebenden Türken stark kritisiert,
und zudem geäußert, dass jeder, der sich in der
Innenpolitik der Türkei engagieren wolle, das
Land sofort verlassen könne. Mit dieser Aussage
kann der Politiker Kurz von der konservativen
Volkspartei Österreichs (ÖVP) eher in das Lager
der radikalen-Rechten, mit dem politischen Ab-
leger der Freiheitlichen Partei Österreichs, zuge-
ordnet werden. Kürzlich hat der Präsidentschaft-
skandidat der FPÖ, Norbert Hofer, versucht zu
erläutern, warum den Türken keine Österreic-
hische Staatsangehörigkeit mehr gegeben wer-
den dürfe. Ähnliches wurde vom Generalsekretär
der FPÖ in Wien bekundet. Anton Mahdalik
sagte: “Für alle Türken, die unsere Gastfreundsc-

Aktuelles

* LDS P-Schein
* Berlin P-Schein
* Taxibetrieb   
* Grundkurse     
* Intensivkurs    
* Aktuel&Scnell

CARYA Taxischule 

Tel.&Fax: 68006761    Reuterstr. 57   12047  Berlin

Taxischule 

TAXI

caryacab@web.de

Ekim/Oktober 2016    49



mesi, insanların kendilerini “oralı” hissetmeleri için
politikalar üretmeli, üretilmesine katkıda bulun-
malıdır. Kafa yormalıdır. Darbelere karşı çıkan, de-
mokrasiye sahip çıkan ve çoğu Avusturya
vatandaşı olan bu insanlara “kapıyı göstermenin”
hem yanlış hem de çok ayıp olduğunu Sebastian
Kurz da bilmelidir. Mutlaka biliyordur da...

Almanya vatanım, Türkiye de...
Alman politikacıların ve Alman medyasının

yoğun bir biçimde eleştirdikleri Köln’de düzenle-
nen “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi”ne katılan
10-12 yaşlarında Türk kökenli Alman vatandaşı bir
kız çocuğu. Kendisine mikrofonu uzatan televizyon
muhabirine, “Ben Düsseldorf’ta doğdum. Almanya
benim vatanım.” diyor. Daha muhabirin başka bir-
şey sormasını beklemeden de “Atalarımın vatanı
Türkiye de benim vatanım.” diyor. Evet, işte “Bir
insanın iki vatanı olmaz.” diyen Alman politikacı-
lara en iyi ve en güzel yanıtı bu kız çocuğu veriyor.
Bazı Alman politikacılar, bir insanın iki cumhurbaş-
kanının olamayacağını da söylüyorlar. Türkiye’nin
o dönemdeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 18-
22 Eylül 2011 tarihleri arasında Almanya’ya yap-

tığı resmi ziyaret sırasında bir yazı yazmıştım.
Yazının Hürriyet’te yayınladığı akşam Gül onuruna
verdiği resepsiyonda dönemin Alman Cumhurbaş-
kanı Christian Wulff beni görünce yanıma gelip,
“Yazınızı bana tercüme ettiler. Çok güzel bir yazı.”
demişti. İşte o yazı:

İkisi de Cumhurbaşkanım
Türkiye’den ayrıldığımda 19 yaşındaydım. Tıp

öğrenimi yapmak için 1969 yılında Fransa’ya git-
tim. Strasburg Üniversitesi’nde birkaç yıl tıp öğre-
nimi yaptım. Daha doğrusu yapmaya çalıştım...
Olmadı... Beceremedim... 1973 yılında Alman-
ya’ya geçtim. Bochum Ruhr Üniversitesi’nde Ko-
münikasyon Bilimleri, Politik Bilimler ve Genel
Bilimleri öğrenimi gördüm. Bitirdim... 1980 yılında
da Hürriyet Gazetesi’nin Avrupa merkezi Frank-
furt’ta muhabir olarak çalışmaya başladım. Yani
31 yıldır gazetecilik yapıyorum. Öğrencilik döne-
mimde Gustav Heinemann ve Walter Scheel, Al-
manya’nın cumhurbaşkanıydı. Gazeteciliğe başla-
dığımda Karl Carstens’i cumhurbaşkanı olarak ta-
nıdım. Daha sonraki yıllarda da Richard von Weiz-

haft für politische Agitation im Auftrag ihres au-
toritären Präsidenten missbrauchen und Gewalt
auf unsere Straßen tragen, muss es daher, bes-
ser heute als morgen, heißen: Auf Nimmerwie-
dersehen.” Zwischen der Aussage von Sebastian
Kurz und dem rechten Politiker Mahdalik lassen
sich viele Schnittstellen aufzeigen. An den Aus-
sagen der Politiker der FPÖ ist nicht verwunder-
liches und Neues, da sie erneut die rassistische
und ausländerfeindliche Strategie fahren. Was
aber hat Sebastian Kurz zu solch einer Aussage
bewegt? Ein moderner und junger Politiker hätte
solche eine hässliche Aussage niemals äußern
dürfen, da sie nicht in das Bild der Zeit passt.
Laut einer öffentlichen Umfrage in Österreich
fühlen sich mehr als die Hälfte der in Österreich
lebenden Türken “Österreichisch.” 

Zeitgleich besagen die Resultate der Um-
frage, dass 49,8% der repräsentativen Befrag-
ten, sich, als Menschen mit Migrationshin-
tergrund, diskriminiert und als “Bürger zweiter
Klasse” fühlen. Der Umfrage nach empfinden
43% der Türken und türkisch stämmigen Mensc-
hen eine Resignation der Lebensverhältnisse,
welches auch mit dem großen Unmut und der
Unzufriedenheit der Menschen zusammenhängt.
Die hohe Arbeitslosenrate unter Türken in Ös-
terreich - sie ist um das Doppelte größer als bei
den Österreichern - wäre einer diese Unruhe
stiftenden Faktoren. Um dem entgegenzuwirken
sollten Politiker wie Sebastian Kurz, und alle an-
deren Österreicher mit gesundem Menschen-
verstand, Projekte und Initiativen fördern,
welcher dieser Resignation ein Ende setzen.
Menschen, denen das Wohl ihres Heimatlandes
etwas bedeutet, sollte nicht die Ausgangstür ge-
zeigt werden, da dies unwürdig und indiskret ist.
Sebastian Kurz sollte diese Tugend lernen, falls
er sie nicht bereits schon beherzigt hat. 

Deutschland ist meine Heimat, und die
Türkei .. 

Ein heftig kritisiertes Event war das “Treffen
gegen den Putsch durch die Demokratie” in
Köln. Zielscheibe der Medien wurde ein 10-12
Jahre altes türkisches Mädchen, welches von
einem Journalisten interviewt wurde. Sie sagte:
“Ich bin in Düsseldorf geboren und Deutschland
ist meine Heimat.” Und noch bevor der Journalist
eine Frage anhängen konnte, fuhr sie fort und
sagte, dass “die Heimat meiner Eltern auch für
mich eine Heimat ist.” Damit widerspricht sie
fast allen gängigen Aussagen und Argumenten
der Deutschen Politiker, welche sagen, dass ein
Mensch nur eine Heimat und nur einen reprä-
sentativen Präsidenten haben könne. Damals im
Jahre 2011, als noch Abdullah Gül das Amt des
Präsidenten in der Türkei bekleidete, schrieb ich,
im Zuge des offiziellen Besuchs Güls in Deutsch-
land vom 18.-22. September, einen Artikel für
die Hürriyet Zeitung. Mein Artikel wurde ged-
ruckt und am Abend der Rezeption kam der da-
malige Bundespräsident Christian Wulff zu mir
und bekundete seinen Dank und seine Anerken-
nung bezüglich meines Artikel, welchen er über-
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saecker, Roman Herzog, Johannes Rau ve Horst
Köhler’le çeşitli etkinliklerde karşılaştım. Hepsiyle
Hürriyet için söyleşi de yaptım... Almanya’nın şu
andaki Cumhurbaşkanı Christian Wulff’la Aşağı
Saksonya Eyalet Başbakanlığı döneminde tanış-
tım. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’ndeki (CDU)
aktif görevi sırasında da Türkiye’ye ve Türklere
partisinden farklı ve sıcak yaklaşımıyla tanıdığımız
Cumhurbaşkanı Wullf’la geçen yıl Türkiye’ye yap-
tığı resmi ziyaret öncesi Bellevue Sarayı’nda ko-
nuştum. Yine sıcak mesajlar verdi. Evet 38 yılı
aşkın süredir bu ülkedeyim. Almanya’nın ilk iki
Cumhurbaşkanı Theodor Heuss ile Heinrich Lüb-
ke’ye kitaplardan, Gustav Heineman ile Walter
Scheel’i televizyonlardan tanıdım. Diğerlerini ise
şahsen... Yani 23 Mayıs 1949 tarihinde resmen
kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 10
Cumhurbaşkanı’ndan 8’i Almanlar kadar benim
de “yaşamıma” girdi. Onlar benim de cumhurbaş-
kanım oldu. İşte bundan olacak ki, sohbet ettiğim
Alman politikacılar da, Alman medya mensupları
da, benim Hürriyet’te çalıştığımı, Türk olduğumu
bildikleri halde, yine de hep “Kendimi Türk mü,
yoksa Alman mı hissettiğimi” sorarlar. Ben Alman
vatandaşı değilim. Başlangıçta başvuruda bulun-
madım. Sonra da çifte vatandaşlık imkanı yasa-
larla engellendiği için başvuruda bulunmayı hiç
düşünmedim. Yani bir yerde protesto... Evet, ben
Alman vatandaşı değilim, ama Almanyalıyım. Yani
hem Türk’üm, hem Avrupalı, hem de buralı... Al-
manya’ya resmi bir ziyaret için gelen Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül benim
de Cumhurbaşkanımdır. Ama her fırsatta “Ben Al-
manya’daki göçmenlerin de Cumhurbaşkanıyım.”
diyen Almanya Federal Cumhu- riyeti’nin Cum-
hurbaşkanı Christian Wulff da benim Cumhurbaş-
kanımdır.

Yani ikisi de benim Cumhurbaşkanımdır... Tıpkı
bu ülkede yaşayan 2.8 milyona yakın Türk kökenli
insanın da Cumhurbaşkanları olduğu gibi... 

setzen ließ. In diesem Artikel stand folgendes.... 

Beides sind meine Präsidenten 
Im Jahre 1969, mit gerade einmal 19 Jahren,

verließ ich die Türkei, um in Frankreich Medizin
zu studieren. In Straßburg studierte ich dann ei-
nige Jahre Medizin, weil ich etwas in meinem
Leben erreichen wollte, aber ich habe es nicht
schaffen können. Später, im Jahre 1973, zog ich
nach Bochum, um an der Ruhr Universität Kom-
munikationwissenschaften, Politik- und Allgeme-
inwissenschaften zu studieren. Dies schloss ich
erfolgreich ab. Daraufhin fing ich ab 1980 an für
die Hürriyet Zeitung, mit ihrer Niederlassung in
Frankfurt, als Reporter zu arbeiten. Dieser Tätig-
keit gehe ich nun seit 31 Jahren nach. Zu meiner
Studentenzeit waren Gustav Heinemann und
Walter Scheel die Präsidenten Deutschlands. Als
Reporter durfte ich dann über Karl Carstens als
Präsidenten berichten. Im Laufe der Jahre lernte
ich dann die nachfolgenden Präsidenten Richard
von Weizsaecker, Roman Herzog, Johannes Rau
und Hörst Köhler bei verschiedenen Rezeptionen
kennen. Mit allen habe ich Reportagen für die
Hürriyet durchführen dürfen. Mit dem jetzigen
Präsidenten Christian Wulff habe Bekanntschaft
machen dürfen, als dieser noch Ministerpräsident
von Niedersachsen war. Wulff war ein Politiker
der CDU, welcher die Annäherung zu der Türkei
und den Türken in Deutschland suchte. Vor sei-
nem offiziellen Besuch in der Türkei letzten Jah-
res, durfte ich ihn im Schloss Bellevue treffen. 

Ich bin nun seit 38 Jahren in diesem Land. Die
ersten Präsidenten Deutschlands, Theodor Heuss
und Heinrich Lübke, habe ich durch Bücher ken-
nengelernt, Gustav Heinemann und Walter
Scheel durch das Fernsehen und die restlichen
habe ich persönlich getroffen. Das bedeutet,
dass ich die acht der zehn Präsidenten Deutsch-
lands, seit der Gründung der Bundesrepublik im
Jahre 1949, miterlebt habe und dass sie ein Teil
meines Lebens geworden sind. Sie waren auch
meine Präsidenten. Dennoch, obwohl ich diese
Erfahrung vorweise und die Deutschen Politiker
und Reporter mit denen ich in ein Gespräch
komme, das wissen, werde ich stets gefragt ob
ich mich nun eher Deutsch oder wie ein Türke
fühle. 

Ich bin kein Deutscher Staatsbürger und habe
im Laufe der Jahre nie über einen Antrag auf die
Staatsbürgerschaft nachgedacht. Offiziell bin ich
kein deutscher Staatsbürger, aber ich bin ein De-
utscher. Also bin ich ein Türke, ein Europäer und
eine Deutscher. Bei seinem offiziellen Besuch De-
utschlands, stellt Abdullah Gül für mich ebenfalls
meinen Präsidenten dar. Genauso ist aber auch
Christian Wulff, derjenige Politiker der bei jeder
Gelegenheit unterstreicht, dass er der ebenfalls
der Präsident der Menschen mit Migrationshin-
tergrund ist, mein Präsident. Für mich sind beide
Politiker meine Präsidenten. Und viele der fast
2,8 Millionen türkisch stämmigen Menschen in
Deutschland denken so wie ich. 

Aktuelles

Übersetzung/Tercüme: 
Beyhan BOZKURT
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Eren GÜVERCİN

Eren Güvercin kimdir?
1980’de Köln’de doğdu. Bonn Friedrich-Wilhelms Üniversite-
si’nde Hukuk eğitim aldı. Serbest gazeteci olarak çalışmak-
tadır. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher
Zeitung, Qantara.de, taz, der freitag, Deutschlandfunk,
Deutschlandradio Kultur, Islamische Zeitung, Bayrischer
Rundfunk und WDR gibi basın kuruluşlarında çalıştı/
çalışmaya devam etmektedir.

Batı medyası
tarafından yaşananların
Erdoğan’ın bir
senaryosu olup
olmadığı yönünde kom-
plo teorileri ortaya
atıldı. Hatta bazı
Türkiye uzmanları bu
konuda kendilerinden
emindiler. Peki, belge?
Kanıt? Ne gezer!… Bu,
herkesçe bilinen,
neredeyse klişeleşmiş
diyebileceğim Erdoğan
takıntısına uymuyordu. 

Während die Menschen
in der Türkei versuchten
dieses traumatische Er-
eignis zu verarbeiten,
spekulierten westliche
Medien über die Ver-
schwörungstheorie, ob
Staatspräsident Erdogan
diesen Putsch eventuell
inszeniert haben könnte.
Manche Türkeiexperten
und Politiker waren sich
sogar sicher, dass es in-
szeniert war. Indizien?
Beweise? Fehlanzeige.
Es passte einfach in das
gewöhnliche Muster der
mittlerweile sehr verbrei-
teten Erdogan-Obses-
sion.
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arbe girişimi sadece Türkiye’de değil,
tüm İslâm âleminde bir şok dalgasına
yol açtı. Şimdiye kadar laik-Kemalist
ordu subayları tarafından gerçekleştiri-
len 3 darbe yaşamış olmasına ve mu-
haliflerin sistematik olarak askeri

diktatörlüğün takibat ve zulmüne tabi kalmış ol-
masına rağmen, bugünün Türkiye’sinde bir askeri
darbenin mümkün olabileceğine çoğu insan inan-
mıyordu. Boğaz Köprüsü’nün askerlerce trafiğe ka-
patıldığına dair ilk haberler geldiğinde çoğu insan
bunun teröre karşı bir önlem olduğunu düşündü
önce. Ancak sonra haberler geldikçe ve önemli
stratejik noktalar, başta devlet televizyonu TRT as-
kerlerce işgal edilince çabucak anlaşıldı ki bu bir
darbe girişimiydi.

173’ü sivil 246 şehit
Bunun üzerine olaylar üst üste geldi; Meclis

(TBMM) ve İstihbarat Teşkilatı (MİT) binaları savaş
uçakları tarafından bombalandı. İlk saatlerde Baş-
bakan ve Cumhurbaşkanı’ndan açıklama gelmediği
için büyük bir belirsizlik hüküm sürüyordu. İlk ola-
rak Erdoğan hükümete eleştirel bakışı ile bilinen
CNN Türk kanalında akıllı telefon aracılığıyla canlı
yayında göründü ve halkı sokağa çıkmaya, diren-
meye çağırdı. Bu çağrının Erdoğan’a eleştirel
bakan bir kanalda gerçekleşmesinin çok sembolik
bir önemi var. Çünkü her ne kadar birbirlerine
biraz hasım bile olsalar hem muhalefet partileri
MHP ve CHP, hem de muhalif medya derhal dar-
beye karşı net bir tavır sergilediler. Gece milyon-

larca insan tüm yurtta sokaklara çıktı ve

darbecilere karşı durdu. Çatışmalarda 246

kişi hayatını kaybetti, bunların 173’ü sivildi.

Tanklardan ve helikopterlerden silahsız sivil-

lerin üstüne ateş açıldı.

Batı medyasının Erdoğan takıntısı
Türkiye’de tüm bunlar olup biterken ve insanlar

yaşadıklarının etkisinden kurtulmaya çalışırken,
Batı medyası tarafından yaşananların Erdoğan’ın
bir senaryosu olup olmadığı yönünde komplo teo-
rileri ortaya atıldı. Hatta bazı Türkiye uzmanları bu
konuda kendilerinden emindiler. Peki, belge?
Kanıt? Ne gezer!… Bu, herkesçe bilinen,  nere-
deyse klişeleşmiş diyebileceğim Erdoğan takıntı-
sına uymuyordu. Cep telefonlarıyla gayet net
şekilde belgelenmiş olayları haber yapmak yerine
spekülasyonlar yapılmaya devam edildi. Bu bazı
yerlerde o kadar ileri gitti ki yer yer bir suçlu-kur-

er Putschversuch in der Türkei hat
nicht nur dort, sondern in der gesam-
ten islamischen Welt einen Schock
ausgelöst. Die moderne Türkei hat
zwar bereits drei blutige Putschs
durch laizistisch-kemalistische Offi-
ziere der Armee, jahrelange Militär-

diktaturen mit systematischer Verfolgung von
Oppositionellen erlebt, aber das in der heutigen
Türkei ein Militärputsch möglich ist, haben die
meisten Menschen nicht gedacht.

Als die ersten Nachrichten kamen, dass Sol-
daten die Brücken über den Bosporus in Istanbul
abgesperrt hatten, haben die meisten Menschen
an einen Vorkehrung aufgrund eines Terrorhin-
weises gedacht. Schnell stellte sich aber heraus,
dass es sich um einen Putschversuch handelt,
spätestens als die Meldungen kamen, dass an-
dere strategisch wichtige Stellen im Land durch
Militärs besetzt wurden, u.a. der staatliche Sen-
der TRT.

Daraufhin überschlugen sich die Ereignisse.
Das Parlament wurde von Kampfflugzeugen
bombardiert, sowie die Zentrale des türkischen
Geheimdienstes. In den ersten Stunden
herrschte große Unklarheit, weil weder Staats-
präsident Erdogan noch der türkische Minister-
präsident Binali Yildirim zu sehen waren. Erst
durch das Interview im regierungskritischen Sen-
der CNN-Türk meldete sich Erdogan durch eine
Schaltung via Smartphone zu Wort und forderte
die Bevölkerung auf, auf die Straßen zu gehen
und den Putschisten Widerstand zu leisten. Dass
dieser Aufruf gerade in einem ansonsten Erdogan
gegenüber sehr kritisch eingestellten Sender ge-
schah, ist von großer symbolischer Bedeutung.
Denn egal wie zum Teil sogar verfeindet man ist,
haben sowohl die Oppositionspartei CHP und
MHP als auch die oppositionellen Medien sofort
eine klare Haltung zum Putsch eingenommen.
Millionen Menschen gingen in dieser Nacht im
ganzen Land auf die Straßen und stellten sich
den Putschisten entgegen. 240 Menschen star-
ben bei den Kämpfen, 173 davon Zivilisten. Pan-
zer und Kampfhubschrauber feuerten auf unbe-
waffnete Zivilisten.

Während die Menschen in der Türkei versuch-
ten dieses traumatische Ereignis zu verarbeiten,
spekulierten westliche Medien über die Ver-
schwörungstheorie, ob Staatspräsident Erdogan
diesen Putsch eventuell inszeniert haben könnte.
Manche Türkeiexperten und Politiker waren sich

“Canavarlarla savaşan, 
canavarlaşmamaya dikkat
etmeli”

Wer mit Ungeheuern
kämpft, mag zusehen,
dass er nicht dabei zum
Ungeheuer wird. 

D
D
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ban değişimi/dönüşümü yaşandı. Göstericiler tara-
fından silahları ellerinden alınan darbeciler kurban,
göstericiler ise çete oldu. İnsan hem Alman med-
yasından, hem de olayları bire bir yaşayan dostla-
rından haber alınca “Bu ne biçim dünya!”
demekten kendini alamıyor. Darbe girişiminden
sonraki birkaç gün ayrıntılar yavaş yavaş gün yü-
züne çıkmaya başladı:

Cuma gecesi darbeci bir özel harekât birliği
Cumhurbaşkanı’nın tatil yaptığı otele baskın yap-
maya çalışmıştı. Olağanüstü durumdan haberdar
olan Cumhurbaşkanı ise oteli terk edip İstanbul’a
hareket etmişti.

Hâlâ bu darbe girişiminin arkasında gerçekten
kimin bulunduğu kesin olarak cevaplanabilmiş
değil. Ancak tarikat benzeri bir yapılanma içinde
olan ve Scientology ile paralellikler arz eden Gülen
Grubu önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Sa-
dece AK Parti iktidarının iş başına gelmesi ile değil,
ondan önce de Gülen Hareketi devlete adam yer-
leştirmeye uğraşmış. Sadece Gülen Hareketi mi bu
darbenin arkasında yer alıyordu, bu da cevaplan-
ması gereken diğer bir soru. 

Ordunun bir kısmının katılımıyla gerçekleştirilen
başarısız darbe girişimi burada yaşayan Türkiye
kökenli insanları da etkiledi. Hemen darbe girişimi
akşamı Büyükelçilik ve konsolosluklar önünde top-
landılar ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile da-
yanışma içinde olduklarını gösterdiler. Bazı
politikacılar ise Türkiye’deki çatışmaların buraya
sıçrayabileceği endişesini taşıyorlar. Diğerleri de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin Alman-
ya’da neden bu kadar çok taraftarı olduğunu soru-
yor. Almanya’daki Türklerin de oy kullanabildiği
son parlamento seçimlerinde AK Parti yaklaşık %
60 oy almıştı. Bu ani gelişen protesto eylemine ka-
tılanlar sadece Erdoğan taraftarları değildi. Çünkü
Türkiye henüz genç demokrasi tarihinde üç kanlı
darbe yaşadı. Bu bir travma oluşturdu ve bu trav-
mayı Türk toplumu henüz gereğince atlatabilmiş
değil. Muhalefet partilerinin taraftarları darbe giri-
şiminin ilk anından itibaren hükümete çok sert
eleştiriler yöneltmelerine rağmen darbecilere karşı
duruş sergilediler. Almanya’da birçok Erdoğan
sempatizanı var. Bunun sebeplerini anlamaya ça-
lışmak gerek: Çünkü, bu güne kadar yurtdışı Türk-
leri geçmiş hükümetler tarafından asla ciddiye
alınmadılar. Hükümet programlarında rol oynama-
dılar, onlar sadece memlekete döviz getirsinlerdi.
Ama problemleri beklentileri ve istekleri AK Par-
ti’den önceki hükümetlerin umurunda olmadı. İlk
defa AK Parti hükümeti ile birlikte Avrupa’da yaşa-
yan Türkler politikası diye bir şey ortaya konuldu.
İçeriğine bakmaksızın bunun teslim edilmesi gere-
kir. Burada yaşayan Türkler ilk defa Türk hükümeti
için önemli oldukları hissini yaşıyorlar. Alman ço-
ğunluk toplumu böyle bir şeyle hiç karşılaşma-
mıştı, Türk kökenli toplumun kendine olan güveni
siyasi sorumluları şaşırttı. Göstericilerden rahatsız

sogar sicher, dass es inszeniert war. Indizien?
Beweise? Fehlanzeige. Es passte einfach in das
gewöhnliche Muster der mittlerweile sehr ver-
breiteten Erdogan-Obsession. Statt über die
Vorfälle, die durch Handyaufnahmen sehr gut
dokumentiert sind, zu berichten, wurde speku-
liert, gefordert und gewarnt. Das ging sogar so-
weit, dass stellenweise eine Täter-Opfer-Umkehr
stattfand. Die Putschisten, die von Demonstran-
ten entwaffnet wurden als Opfer, und die De-
monstrierenden als Mob. Eine verkehrte Welt,
die in deutschen Medien den Menschen präsen-
tiert wurde, wenn man gleichzeitig von Freunden
vor Ort die Wirklichkeit vermittelt bekommt.

In den ersten Tagen nach dem Putschversuch
kamen Stück für Stück Einzelheiten heraus. Eine
Spezialeinheit der Putschisten soll Freitag Abend
versucht haben, das Hotel, in dem Staatspräsi-
dent Erdogan mit seiner Familie Urlaub machte,
zu stürmen. Nur weil er rechtzeitig über unge-
wöhnliche Truppenbewegungen informiert wur-
de, konnte er rechtzeitig das Hotel verlassen und
nach Istanbul fliegen. Noch kann man nicht end-
gültig sagen, wer alles hinter diesem Putschver-
such genau steckt. Aber die Gülen-Gruppe, die
sektenähnlich strukturiert ist und eher parallelen
zur Scientology hat als einer religiösen Gemein-
schaft, scheint eine tragende Rolle gespielt zu
haben. Nicht erst seit der AKP-Regierung ver-
sucht die Gülen-Bewegung seine Leute in staat-
liche Strukturen zu platzieren. Ob nur die
Gülen-Bewegung hinter diesem Putschversuch
steckt, muss in Frage gestellt werden. Auch an-
dere Akteure können mit eine Rolle gespielt wer-
den.

Der gescheiterte Putsch in der Türkei durch
Teile der Armee beeinflusst auch die Stimmung
unter den hier lebenden türkischstämmigen
Menschen. Bereits am Abend des Putschver-
suchs versammelten sich Tausende Menschen
vor den türkischen Konsulaten und Botschaften
in Deutschland. Die hier lebenden Türken woll-
ten damit ihre Solidarität für die türkische Re-
gierung bekunden. Manche Politiker befürchten
nun, dass die Konflikte in der Türkei auch nach
Deutschland ausstrahlen. Andere fragen sich,
warum Staatspräsident Erdogan und die AKP so
viele Anhänger in Deutschland hat. Bei den letz-
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ten Parlamentswahlen, an der auch die Türken in
Deutschland ihre Stimme in den Konsulaten ab-
geben konnten, errang die AKP knapp 60 % der
Stimmen. 

Es waren nicht nur Anhänger Erdogans, die
sich zu diesen Spontandemonstrationen ange-
schlossen haben. Denn die Türkei hat in seiner
noch jungen Geschichte bereits drei blutige Mili-
tärputschs hinter sich. Das hat ein Trauma hin-
terlassen, was in der türkischen Gesellschaft
immer noch nicht gründlich genug aufgearbeitet
wurde. Anhänger der Oppositionsparteien haben
sich vom ersten Moment an gegen die Putschis-
ten positioniert, auch wenn sie die aktuelle Re-
gierung stark kritisieren. Aber trotzdem hat
Erdogan viele Sympathisanten in Deutschland.
Die Gründe dafür muss man versuchen zu ver-
stehen. Denn bisher wurden die Auslandstürken
von den Vorgängerregierungen nie ernst genom-
men. Sie spielten in ihren Regierungsprogram-
men keine Rolle, sollten nur Devisen ins Land
bringen, aber was ihre Probleme, Erwartungen
und Wünsche waren, das war den Regierungen
vor der AKP schlichtweg egal. Erst mit der AKP-
Regierung ist überhaupt eine Politik für die in
Europa lebenden Türken entstanden. Das muss
man nüchtern feststellen, egal wie man sie nun
inhaltlich bewertet. Die hier lebenden Türken hat-
ten zum ersten Mal das Gefühl, dass sie für die
türkische Regierung wichtig sind. Das kannte die
deutsche Mehrheitsgesellschaft bisher nicht. Das
neue Selbstbewusstsein der türkischstämmigen
Community irritiert die politischen Verantwortli-
chen. Peter Tauber, Generalsekretär der CDU, der
sich von den Demonstrationen gestört fühlt,
sagte: Wer hier lebe und arbeite, „dessen Loya-
lität liegt bei der Bundesrepublik Deutschland“.
Der österreichische Außen- und Integrationsmi-
nister Sebastian Kurz ging noch einen Schritt
weiter, und legte den demonstrierenden Erdogan-
Anhängern die Ausreise nahe.

Diese Aussagen von unseren Politikern sagen
viel über ihre Hilflosigkeit als über die Frage nach
der Loyalität. Die Politik ist überfordert in dem
Umgang mit den konservativ-religiösen Türken,
die nun einmal einen beträchtlichen Teil der Tür-
ken hier ausmachen. Die Politik kommt den Ver-
änderungen in der türkischen Community nicht
hinterher, weil sie sich bisher auch überhaupt
nicht für dieses religiös-konservative Milieu ge-
kümmert haben. Es ist nicht wie so oft behaup-
tet, der wirtschaftliche Aufschwung in der Türkei,
der die Menschen zu Erdogan treibt. Der religiös-
konservative Teil der Türken wurde in der moder-
nen Türkei immer strukturell benachteiligt.
Erdogan und die AKP haben diese Ausgrenzung
überwunden. Während diese große Gruppe der
Türken immer mehr das Gefühl hat, von der
deutschen Politik von oben herab behandelt zu
werden, haben sie bei Erdogan das Gefühl ernst
genommen zu werden. Er ist einer von ihnen. Es
geht nicht um Loyalität, es geht um eine Begeg-
nung auf Augenhöhe. Und unsere Politiker mer-
ken nicht, dass sie mit dieser Rhetorik genau das
Gegenteil erreichen, was sie wollen.
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olan Hristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri
Peter Tauber şöyle diyordu: ”Burada yaşayan ve
çalışan kimsenin Almanya’ya sadık olması lâzım.”
Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz bir adım
daha ileri giderek gösteri yapan Erdoğan taraftar-
larını sınır dışı etmeyi öneriyordu.

Siyasetçilerimizin bu söylemleri onların sadakat
sorusuna cevap aramaktan çok acziyetleri hak-
kında bize fikir veriyor. Siyaset kurumu Türklerin
önemli bir bölümünü oluşturan muhafazakâr-din-
dar kitle ile nasıl ilişkiye gireceği hususunda sıkın-
tıya girmiş durumda.

Siyaset kurumu Türk toplumundaki değişimleri
takip edemiyor çünkü bu zamana kadar hiç muha-
fazakâr-dindar kesimle ilgilenmedi. İddia edildiği
gibi insanları Erdoğan’a yönlendiren sebep Tür-
kiye’nin ekonomik açıdan yükselişe geçmesi de-
ğildi. Modern Türkiye’nin muhafazakâr-dindar
kesimi yapısal olarak hep geri plana itildi. Erdoğan
ve AK Parti ile bu dışlamayı aştılar. Türklerin bu
büyük kesiminin Almanlar tarafından küçümser
muamele gördükleri duygusuna sahip oldukları za-
manda Erdoğan bu duyguyu önemsemişti. O onlar-
dan biri. Mevzu sadakat değil, karşısındakiyle aynı
seviyede -Almanca’daki tabirle- “göz hizasında”
muhatap olabilmek. Bizim siyasetçilerimiz ise bu
söylem ile isteklerinin tam da bunun aksini elde
edeceklerini fark etmiyorlar. 

Ancak, Tauber, De Maiziere ve ortaklarının harici
çatışmaların Almanya’ya taşınabileceği endişeleri
de göz ardı edilemez. Bu, buradaki siyasetçileri de
Erdoğan’ı da bir alarm halet-i ruhiyesine sokmalı.
Çünkü çatışmaların buraya taşınması iki tarafa da
problemden başka bir şey getirmez. Darbe girişi-
minden sonra Almanya’da yaşayan Türkler ara-
sında ihbara, jurnalciliğe kapı aralayan bir hava
hakim oldu. Sosyal medyada restoranlar, işyerleri
ve derneklerin adlarının olduğu listeler dolaşmaya
başladı, bu isimlerin boykot edilmesi istendi. Bu
tutum mevcut siyasiler tarafından maalesef körük-
lendi. Şu an Türkiye’de yaşanan tarihi bir evredir.
AK Parti ve Erdoğan aşırı kutuplaşmış olan Tür-
kiye’nin ve halk tabakalarının arasındaki uçurumları
yok etme misyonuyla yola çıkmıştı. Son yıllarda,
Gezi Olayları ve yıllardır devlete sızma çalışmasını
yürüten Gülen tarikatı ile mücadele sonrasında bu
tutumda bir değişiklik göze çarpıyor. “Düşman’la
mücadele ve bugün öne çıkan ‘AK Parti’yi her eleş-
tiren düşmanca niyetlere sahiptir.” düşüncesi AK
Parti’yi başlangıçtaki çizgisinden saptırdı. Bu Ni-
etzsche’nin bir sözünü hatıra getiriyor: ”Canavar-
larla savaşan, canavarlaşmamaya dikkat etmeli.”
Bazı AK Parti taraftarları da partilerinin -aslında de-
ğiştirmek istediği- önceki hükümetlerin özelliklerini
aldığı duygusuna kapılıyorlar.

Şu anda geçerli olan ruh hali ile AK Parti’nin ku-
rucu felsefesine dönüş gerçekleşmesi zor görünü-
yor. Bilâkis bu toplumdaki kutuplaşmaları artırır. Biz
de kutuplaşmayı Almanya’da hissederiz.

Aber die Befürchtungen von Tauber, De Mai-
ziere und Co, dass externe Konflikte nach
Deutschland getragen werden könnten, sind
nicht von der Hand zu weisen. Das sollten so-
wohl Erdogan als auch die Politiker hier in
Alarmstimmung versetzen. Denn die Austra-
gung dieser externen Konflikte bringt beiden
Seiten nichts außer Probleme. Nach dem
Putschversuch dominiert eine Stimmung unter
den Türken in Deutschland, die der Denunzia-
tion Tür und Tor öffnen. Listen sind in den so-
zialen Medien in Umlauf, die auf Restaurants,
Geschäfte und Vereine aufmerksam machen,
die man boykottieren soll. Dies wird momentan
auch von der türkischen Politik leider geschürt.
Es ist eine historische Phase, die die Türkei mo-
mentan durchläuft. Die AKP und Erdogan waren
mit der Mission angetreten, die stark polari-
sierte Türkei und die tiefen Gräben zwischen
den Schichten zu überwinden. In den letzten
Jahren bemerkt man nach den Gezi-Demonstra-
tionen und die Auseinandersetzung mit der
Gülen- Sekte, die in der Tat systematisch seit
Jahrzehnten - auch vor der AKP-Regierung -
staatliche Strukturen unterwandert hat, eine
Veränderung in dieser Haltung. Die Beschäfti-
gung mit dem ‘Feind’ und die heute vorherr-
schende Haltung, dass jeder Kritiker feindliche
Absichten hat, hat die AKP von ihrem anfängli-
chen Kurs abgebracht. Das erinnert an Nietz-
sches Aussage: “Wer mit Ungeheuern kämpft,
mag zusehn, dass er nicht dabei zum Unge-
heuer wird. Und wenn du lange in einen Ab-
grund blickst, blickt der Abgrund auch in dich
hinein.” Auch manche AKP-Anhänger haben das
Gefühl, dass ihre Partei dabei ist, jene Eigen-
schaften vorheriger Regierungen annehmen, die
man ja eigentlich ändern wollte.

Mit der derzeit vorherrschenden Stimmung,
wird eine Rückbesinnung auf den Gründungs-
mythos der AKP nicht gelingen, sondern die Po-
larisierung verstärken. Und das werden wir
dann auch hier in Deutschland zu spüren be-
kommen.

Übersetzung/Tercüme: 
Zülfikar KAM
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Meclis’in bombalanmasına
şaşıranlar, Ka’be’nin
mancınıkla (taşla) bombalanıp
yerle bir edilmesi gibi, İslâm
toplumunun çok erken bir
döneminde (sahabe arasında)
gerçekleşmiş siyasi bir kavga
(iç savaş) pratiğinden
geldiğimizi unutuyorlar. Bu
örneklerin “insan” olmakla
(normal) mı; yoksa, şiddete
teşne “Arap” ve asker-göçebe
“Türk” olmakla mı ilişkili
olduğunu tartışmak
zorundayız.

Sie sind sogar so weit ge-
gangen, dass die Kaba zer-
stört und erneut aufgebaut
werden musste. Dieser in-
nere Krieg unter den Musli-
men hat sehr viele
Menschenleben gekostet
und sie fortwährend ge-
schwächt. Auch diese histo-
rischen Streitigkeiten
müssen mithilfe wissen-
schaftlicher Methoden auf-
gegriffen werden.

Prof. Dr. İlhami GÜLER

İlhami Güler kimdir?
1959’da Erzurum’da doğdu. Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1994’te doçetnt,
2004’de profesör oldu. Halen Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilimdalı’nde öğretim
görelisi olarak çalışmaktadır. 
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ietzsche’nin kaçık adamı: “Tanrı öldü,
Tanrı öldü. Onu biz öldürdük; hepimiz
onun katiliyiz…” diye pazar yerinde
söylendikten sonra, bu olayın azame-
tini ifade etmek için birkaç cümle daha
sarf eder: “Denizi, nasıl içtik? Ufku,

süngerle nasıl sildik? Dünyayı, güneşinden nasıl
kopardık?...” diye devam eder. Heidegger, Nietz-
sche’nin kaçık adama söylettiği bu sözlerin, Tanrı
tanımaz birinin ona karşı duyduğu kinin basit bir
ifadesi olarak değil; Avrupa’da son üç yüz yılda
gerçekleşen kültürel değişimin (sekülerleşme) bir
göstergesi olarak yorumlar.

15 Temmuz darbe girişimi de, Türkiye açısından
böylesine korkunç bir olaydır. Uzun süreden beri
korkunçluğu üzerine konuşuyoruz da; ülke olarak,
toplum olarak ve muhafazakârlar olarak böyle bir
olaya maruz kalabilmemizin dinsel/teolojik, sosyo-
lojik, politik nedenleri üzerine derin analizlere pek
rastlanmıyor. Olay, istisnai olarak bir kişiye (Fethul-
lah) veya gruba (Cemaat) hasredilerek izahatlar
yapılıyor. Cemaat’in canavarlaşmasına ses çıkar-
mayanlar, “canavarlığını” ortaya koyunca koro ha-
linde küfür yağdırmaya, afallamaya başladılar. Bu
konuda kendimizde taşıdığımız zaaflarımız ve on-
larla olan ortak paydamızı görmekten korktuğu-
muz/ kaçındığımız için, koro halinde türkü söylüyo-
ruz. Şüphesiz, faillerin özel psikolojileri, teolojileri,
sosyolojileri analiz edilmelidir; fakat esas ve daha
önemli olan, bu faillerin, organik olarak bağlı
oldukları Sünni teoloji ile ilişkisi ve Sünni sosyoloji
ile olan psikolojik (manevi-dini) akrabalığıdır. CIA
ile işbirliği ederek milletin iradesine zorla kastetme
skandal suçu (hainlik) dillendirilirken; bu suçu
işleyebilmenin (Nietzcshe’nin deyimi ile “denizi
içmenin”) derin teolojik zeminine kimse dokuna-
mıyor. Çünkü oraya dokunmak, “kendimize/
Sünniliğe” dokunmaktır. Bu “hainleri” kendimizden
uzaklaştırarak olayı izah etmek; olayı “istisna”
laştırmak (Şeytan-Deccal) bize rahatlık veriyor.
Oysa, “Biz”de barınan ve çoğunluk tarafından itibar
edilmeyen “istisna”lar, zamanla kaideyi, normali,
düzeni bozabiliyor (Thomas Kuhn. Bilimsel Devrim-
lerin Yapısı): “Ummadığın taş; kalkar, yarar baş.”
Sorun, ummadığımız bu taşın, nasıl ve niçin acı-
masızca başımızı yardığıdır. Dürüst olalım: 15 Tem-
muz gecesi, gökten gelen saldırının da, yerden
zuhur eden direnişin de kodları aynı yerde, bizde,
içimizdedir.

Kandırıldık mı?
Sayın Cumhurbaşkanımız, 3 Ağustos’ta Din

Şurası’nda yaptığı konuşmasında, onlara kolay

ie allseits bekannten Worte Nietz-
sches: „Gott ist tot! Gott bleibt tot!
Und wir haben ihn getötet!“ Und fügt,
um seinen Worten Nachdruck zu ve,
hinzu: „Wie vermochten wir das Meer
auszutrinken?

Wie haben wir den ganzen Horizont
mit einem Schwamm weggewischt? 

Wie haben wir die Erde von ihrer Sonne los-
kettet? Wohin bewegt sie sich nun?“ zeugen
laut Heidegger davon, wie sehr sich das Europa
der letzten 300 Jahre unter Einfluss der Kultur-
revolution und der Säkularisierung verändert
hat.

Auch der Umsturzversuch in der Türkei am
15. Juli stellt eine Zäsur dar. Leider vermissen
wir selbst nach so einem schrecklichen Erlebnis
eine wissenschaftliche Analyse, die die religiö-
sen, soziologischen und politischen Faktoren
dieses Ereignisses beleuchten. Es muss recher-
chiert werden, inwieweit der Putschversuch wis-
senschaftlich aufgreifbar ist. Woraus setzt sich
die psychologische, soziologische und religiöse
Gedankenwelt der Täter zusammen? 

Die Menschen, welche diese unfassbare Tat
begangen und geplant haben, haben unter uns
gelebt und gearbeitet. Deshalb müssen wir auf-
arbeiten, welche Faktoren bei der Entstehung
dieses fürchterlichen Vorhabens maßgeblich be-
teiligt waren.

Wie konnte es sein, dass wir auf diese Art
und Weise getroffen wurden? 

Unser Präsident verkündete am 3 August,
dass er sich in Bezug auf die FETÖ-Gruppierung
geirrt habe und entschuldigte sich vor aller Öf-
fentlichkeit beim türkischen Volk. Er erzählte,
dass man geglaubt habe, sie würden den Weg
der Gottgefälligkeit gehen. Wir erkennen, dass
das Risiko einer Irreführung anhand von theo-
logischen Argumenten stets vorhanden ist und
im Fall der FETÖ gelungen ist. 

Diese Grundlage der Täuschung war auch
maßgeblich an der Einflussnahme auf die Tür-
kischen Streitkräfte beteiligt. Es gibt Menschen,
die schon früher auf eine mögliche Gefahr hin-
gewiesen haben. Auch sie und ihre Argumente
müssen wir bei der Analyse in Betracht ziehen.
Genauso wie in der Medizin, sollten wir von nun
an größeren Wert auf Prävention legen. Wir soll-
ten aufpassen, dass unsere kulturellen und re-
ligiösen Befindlichkeiten nicht erneut
ausgenutzt und instrumentalisiert werden.

Wenn ich sage, dass wir einige unserer Prak-

15 Temmuz darbesinin
düşündürdükleri

Gedanken zum Putsch-
versuch in der Türkei 
am 15. Juli

N D

Ekim/Oktober 2016    59



Güncel

kanmış olmasından dolayı, -Demokrasilerde (siya-
sette-hukukta) böyle büyük gafletlerin büyük bir
“siyasi faturası” olması gerektiğini atlayarak-: “Rab-
bimden ve milletimden beni affetmelerini istiyorum.”
diyor. Ancak, 10 seneden fazla onlarla girmiş olduğu
işbirliğini izah ederken de: “Aynı menzile giden farklı
yollar olduğumuza inandık”; “Allah dedikleri için,
müsamaha gösterdik”; “Faaliyetlerini engellemeyi,
’Gayretullah’a dokunur’ diye düşünmedik” diyor.
Sorun, bu duygu-düşünce (maneviyat) yakınlığının
derin teolojik -ve de politik- analizi olmalıdır. Sorun,
aynı zamanda kolay kandırılmanın “kolaylığı”nın teo-
lojik zeminidir. Yüzeydeki duygu, düşünce ve
davranış aynılığının tarihsel-teolojik kökleridir. Ce-
maat’in TSK’yı da kolay kandırmasının, içine
sızmasının darbeci zihniyet zeminidir.

Korkunç sonuç ortaya çıkıncaya kadar olup-biten
her şey, burnumuzun dibinde-içimizde olup bitti.
Koku alamayışımızın -ta başından beri alanlar
vardı- nedenleri üzerine düşünmek zorundayız.
Tıpta sağlıklı beslenme, koruyucu hekimlik ve
hastalığın zamanında teşhis ve tedavisi, “sağlıklı
toplum”un alameti iken; kötü beslenme, umur-
samazlık, beden bilincinin zayıflığı, hastalığa ve
ölüme davetiye çıkarmaktır. Darbe teşebbüsü, dini-
kültürel hayatımızda ikinci şıkkın gerçekleşmesidir.

Şura yerine saltanat
Ben, Sünniliğin sökülmesinden-sorgulanma-

sından bahsederken, bunun, Sünniliğin kendi için-
den yapılabileceğini söylüyorum. Yoksa hariçten ve
nevzuhur (bid’at) mezhepler kuralım demiyorum.
Sünniliğin çok erken dönemlerde muamelata ilişkin,
usul ve itikada ilişkin asıllarda boğulan sol (eleştirel-
yenilikçi) kanadının yani Rey Ehlinin: (Mutezile-Ma-
turidilik, Hanefilik, Malikilik) geliştirmiş olduğu
metodolojilerin tekrar canlandırılması ile yapılabi-
leceğine inanıyorum. Çünkü, bin seneden beri İslam
dünyasına egemen olan muhafazakâr sağ kanat yani
Hadis/Sünnet/ Eser/Rivayet Ehli: (Hanbelilik,
Şafiilik, Eş’arilik, Tasavvuf), hem “Usul”ünde (Usul-
i Fıkıh), hem de “Asıl”ında (Kelam-Usuli’d-Din)
önemli teorik/teolojik hatalar barındırıyordu. Günlük
yaşam (iman, ibadet ve ahlak) konularında Sünnilik,
İslam’ı tamamen yanlış yorumladı, demiyorum.
Ancak Sünnilik, siyasette “Şura-Ehliyet” yerine, Sal-
tanata/güce teslim olmada; Usulde kaynakların
(Kur’an, Sünnet, İcma ve İçtihat) hiyerarşisinde ve
her birinin teolojik (Mutlakçı olarak) temellendiril-
mesinde, Rey Ehli’nin itiraz ettiği ciddi sorunlar
vardı. Asıllarda, yani Allah’ın tasavvurunda (Adalet-
ten-hikmetten arınık mutlak güç), Kur’an’ın ma-
hiyeti (yaratılmış Kur’an yerine, “Kelam-ı kadim”)
konusunda, Allah karşısında doğanın/evren-dünya-
nın konumunda (nedensellik veya her an her şeyin
mümkün olduğu), insanın iradesinin Tanrısal irade
karşısındaki konumunda (Eş’arilik/Cebir-Kadercilik)
ciddi sorunlar vardı. Tasavvufun kolayca Sünniliğe
eklemlenmesinde (bireyin, mantıksal bilginin ve
dünyanın yadsınmasında/züht) Kur’an açısından
ciddi sorunlar vardı. Bütün bu maluliyetler ile Sün-
nilik, yine de İslam toplumlarını 19. yüzyılın başına
kadar taşımış ve sonunda kurumsal ve siyasal olarak
çökmüştür. Bu çöküşten sorumlu olarak, kendi teo-
lojisinin payını görmeden Batı’ya, Şeytan’a ve Ga-

tiken hinterfragen sollten, dann meine ich
nicht, dass wir eine neue Rechtsschule gründen
oder unislamische Handlungen etablieren sol-
len. Ich finde nur, dass der kritische Ansatz der
Vergangenheit, also die Ehli-Rey Schule (Matu-
ridi, Hanefi etc.) und ihre Methodik wieder an
Beachtung erfahren sollte. 

Denn ich denke, dass die Ehli-Hadis Schule
in ihren Praktiken und ihrer Denkweise Fehler
begangen haben. Die Sunniten haben den
Islam bis ins 19. Jahrhundert erfolgreich getra-
gen und sind am Ende aufgrund von organisa-
torischen und politischen Gründen zerfallen. 

Man sollte in diesem Zusammenhang als
aller Erstes sich selbst kritisieren und nicht die
Verantwortung von sich weisen, indem man die
ganze Schuld dem Westen, dem Teufel oder
den Nichtmuslime zuweist.

Die Täter des Umsturzversuches am 15. Juli
waren Menschen, welche zuvor als äußerst re-
ligiös angesehen wurden. Sie sind mithilfe ille-
galer Aktionen an Jobs gekommen, haben sich
gegen die demokratisch gewählte Regierung
aufgelehnt und das eigene Volk mit den Waffen
seiner eigenen Streitkräfte angegriffen. Dieser
dramatischen Entwicklung bedarf es einer wis-
senschaftlichen Analyse. Wir müssen aus un-
seren Fehlern lernen.

Die islamische Geschichte zeugt von vielen
Unruhen. Da wären zum Beispiel die Schlach-
ten von Cemel, Siffin und Kerbela, in denen
sich Muslime gegenseitig getötet und bekriegt
haben. Sie sind sogar so weit gegangen, dass
die Kaba zerstört und erneut aufgebaut werden
musste. Dieser innere Krieg unter den Musli-
men hat sehr viele Menschenleben gekostet
und sie fortwährend geschwächt. Auch diese
historischen Streitigkeiten müssen mithilfe wis-
senschaftlicher Methoden aufgegriffen werden.

Der Historiker Halil Inancik hat bemerkt,
dass vergleichbare Umsturzversuche auch im
Osmanischen Reich anzutreffen waren. Auch
damals haben sie großen Verrat am Volk und
am Staat begangen, obwohl diese ihnen am
Anfang wohlgesonnen war. Sowohl die Put-
schisten am 15. Juli als auch ihre historischen
Vorgänger haben das Vertrauen der Bevölke-
rung und des Staats missbraucht und instru-
mentalisiert.

Die FETÖ-Gruppierung hat die religiösen Be-
findlichkeiten des türkischen Volkes gut ge-
kannt und sie somit ausnutzen können. Sie
haben ihre wahre Absicht jahrelang erfolgreich
verbergen können und haben versucht sich mit
religiösem Vokabular Reliabilität zu verleihen. 

Deshalb sorgte es auch für Verwunderung,
als sie als die Rädelsführer des Umsturzver-
suchs ausgemacht wurden. Doch vergessen
viele, dass Umsturzversuche in der Geschichte
des Osmanischen Reichs mitunter auch aus re-
ligiösen Kreisen unternommen wurden. Vertre-
ter, die behaupten, für die gesamte sunnitische
Welt zu sprechen sind sowohl in der Vergan-
genheit als auch heute anzutreffen.

Leider gab es immer wieder verschiedene
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vur’a söverek tatmin olmak, doğru olmasa gerek.

Kabe de mancınıkla bombalanmadı mı?
Seküler-Muhafazakâr yakın geçmişteki bütün

siyasi zevatın (Demirel, Ecevit, Özal) teveccühünü
kolayca kazanan, kendilerini Sünni kalıplara
(amelde Hanefi, itikatta Eş’ari, tasavvufta/tari-
katte Nakşi) göre kolayca toplumun en dindarları
-ve hatta “seçilmişleri”- olarak addedebilen “içi-
mizden” birilerinin, kolayca ABD (CIA) ile işbirli-
ğine girip, İslam’a göre aleni olarak “günah” olan
bir sürü suçu (soru çalma, şantaj, kumpas...) ko-
layca işleyip, modern mesleklerde en yüksek yer-
lere gelip sonunda da meşru siyasi erke karşı
başkaldırma cürmünü işlemesinin, millete karşı
silah sıkmasının yakın (Şah İsmail, Baba İlyas,
Şeyh Bedrettin, Ot(s)man Baba…) ve uzak örnek-
lerini (Cemel, Sıffin, Kerbela) tekrar hatırlamak
zorundayız. Meclisin bombalanmasına şaşı-
ranlar, Ka’be’nin mancınıkla (taşla) bomba-
lanıp yerle bir edilmesi gibi, İslam toplumu-
nun çok erken bir döneminde (sahabe
arasında) gerçekleşmiş siyasi bir kavga (iç
savaş) pratiğinden geldiğimizi unutuyorlar.
Bu örneklerin “insan” olmakla (normal) mı;
yoksa, şiddete teşne “Arap” ve asker-göçebe
“Türk” olmakla mı ilişkili olduğunu tartışmak
zorundayız. Gırtlağına kadar “Kitabına uydurma
(akıl-gerçeklik yerine, kitapların/nassın hegemon-
yası)”, “Hile-i şeriyye (donmuş şeriatın hegemon-
yası)” ve “Daru’l-Harp (sürekli savaş kodunun
hegemonyası ve birçok haramın mubah olduğu
itikadı)”na gömülmüş bir bilinçten böyle şeylerin
çıkması neden yadırganıyor?

“Ne istediler de vermedik“
Yaşadığımız olaya benzer Osmanlı’daki yakın

pratiğini (taraftarlarınca Kutup-Gavs olarak görü-
len İlyas Baba, Otman Baba, Şeyh Bedreddin…)
darbe günlerinde rahmetli olan tarihçi âlimimiz
Halil İnalcık hoca şöyle tasvir eder: “Geleneksel
toplumda halk üzerinde bu nüfuzları dolayısıyla
hükümdarlar, onlara yaranmaya, onları cami ha-
tipleri yaparak (Fethullah’ın cami vaazı olduğu
hatırlansın. İG), şeyhlere vakıflar verip (Sayın
Erdoğan’ın: “Ne istediler de vermedik” sözü
hatırlansın. İG) zaviyeler (Dershaneler hatırlansın.
İG) kurarak yandaş yapmaya çalışırlar(dı). Osman
Gazî’den beri Osmanlı hükümdarlarının bu yolla
dervişleri kendi patrimonyal devlet sistemiyle
bütünleştirmeye çabaladıklarını biliyoruz. Derviş-
ler, hanedanın gözünde otorite ve egemenliğini
meşrulaştıran en etkin araçlardır. Onlar, hükümdar
egemenliğine Tanrısal desteği (te’yid-i ilahî)yi
sağlayan kutsal kişilerdi. Araştırmalar göstermiştir
ki, gerçek bir Babaiyye/ Vefaiyye halifesi olan
Şeyh Edebali’nin, Osman Gazi’ye ve ailesine
sağladığı Tanrısal te’yid, hanedanın kurulmasında
en önemli faktörlerden biri olarak anılmıştır.”(H.
İnalcık. Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet.
İst.2016. s.97).

Darbenin kökleri Sünni anlayışa dayanıyor
Özetle, Fethullah’ın/Cemaatin mehdi inancına

dayanarak, takiyye yaparak, faaliyetlerinde bilgi

Gruppierungen, welche unter einem religiösen
Deckmantel Demagogie betrieben und Leid ver-
ursacht haben. Auch die Putschisten handelten
nach diesem Muster. Wir sehen, dass solche Ak-
teure auch heute noch existieren. 

Sie missbrauchen den Terminus der Gottge-
fälligkeit für die Legitimation ihrer tödlichen Ak-
tionen. Besonders zu Zeiten des Terrorismus und
ihren Akteuren, die sich auf den Islam berufen,
sollten wir mehr als zuvor auf Toleranz, Völker-
verständigung, Rationalismus und Kritisches
Denken setzten.

Fetullah Gülen beruft sich auf den Glauben an
Mahdi, Elemente des Sufismus und den Schick-
salsglauben. Es sind die Elemente, mit denen
seine Gruppierung die Gutgläubigkeit der Bevöl-
kerung ausnutzen konnte. 

Wir sollten uns allgemein kritischer damit
auseinandersetzen, wie wir verhindern können,
dass unsere religiösen Befindlichkeiten instru-

mentalisiert werden. Erst dann können wir Leh-
ren aus Ereignissen wie dem Umsturzversuch am
15. Juli ziehen.

Wir müssen uns kritisch mit der historischen
Entwicklung der Theologie auseinandersetzen.
Wie konnte es sein, dass die FETÖ mit ihrem
„protestantischen“ Islamverständnis dermaßen
an Einfluss gewann? Wie konnte es sein, dass der
Salafismus so viele Anhänger um sich scharen
konnten? 

Auch die Anführer der Putschisten haben ihre
Denkmuster aus verschiedenen Elementen zu-
sammengesetzt. Sie haben Elemente des Sufis-
mus, Lehren von Said Nursi und die Traum-
deutung benutzt. Im Angesicht der Tatsache,
dass theologische Elemente zweckinstrumentali-
siert werden können, sollten wir uns darum be-
mühen, uns an kritischen Ansätzen zu orien-
tieren. In diesem Zusammenhang kann die Rey-
Schule und ihre Methodik (Maturidi, Hanefi) be-
hilflich sein. Wir müssen der Instrumentali-
sierung unserer religiösen Befindlichkeiten ent-
gegenwirken.

Wir sollten den Sinn der Islamischen Gebote
verstehen. Erst dann können wir sie gewissen-
haft und mit bestmöglicher Motivation ausführen.
Das starre Befolgen von Regeln, ohne sich der
Essenz bewusst zu sein, wiederspricht der
menschlichen Natur. Die Ergebenheit vor Gott
kann erst dann erfolgen, wenn wir überzeugt von
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kaynağı olarak ilham ve rüyayı kullanması, muha-
fazakâr kitleyi rahatsız etmedi. Tasavvufun, alim-
sufi Mevlana/Mevlevilik örneğinde, Moğollarla
işbirliğine girmesi; Şeyh/Fakih Bedreddin ve Kut-
bu’l-Aktap Otman Baba, Şah İsmail, Baba İlyas’ın
Osmanlıyı titretmeleri örneklerinde mevcut otori-
teye isyan etmeleri, görmezlikten gelindiği halde;
Fethullah’ta/Cemaatte işgal güçleri ile işbirlikçilik
ve isyanın birlikte kristalleşmesi/FETÖleşmesi
insanları şaşırtıyor. Cemaatte yaşanan dinsel “ger-
çeklik” ile bu gerçekliğin “istikamet/hakikat” üzere
olup olmadığı ayrı tartışma konularıdır. Benim id-
diam, bu gerçekliğin, büyük bir bölümünün kökle-
rinin Sünni teolojide ve tarihte barındığı-yattığı ve
bunların “İslami/hakikat” olmadığıdır. Ülkemizde
Cübbeli Ahmet, Menzil Cemaati, Haydar Baş figür-
leriyle somutlaşan Tasavvuf/Tarikat; “Bin kişi ile
emrindeyim Reis” diyen İhsan Şenocak, Nurettin
Yıldız, ve Ebubekir Sifil figürlerinde kristalleşen
“Kadızâdeliler” –teolojisi değil- “zihniyeti”, mevcut
Sünniliğin parçaları ve tezahürleri değil midir?

Yeni Haricilerin/Selefilerin zulmünden bizi
kim kurtarabilir?

Tasavvuf, -sanıldığının aksine- tarih boyunca
siyasetle daima iç-içe olmuştur. Bu durum,
İslam’ın pür siyasal bir süreç olarak doğması ile
yakından alakalıdır. Bunlardan –tarih boyunca
olduğu gibi- yarın siyasal meşru otoriteyi tehdit
eden illegal atraksiyonların gelmeyeceğini kim ga-
ranti edebilir? Dinlerde bütün cinayetler, baskılar,
tekfirler, zulümler, insan harcamaları hep “Allah
rızası”, “mutlak hakikat” ve “cennet/şehitlik” adına
işlenmiyor mu? “adına” ile “uğruna” arasındaki
farkın, çoğu zaman ayrıştırılamadığını bilmiyor
muyuz? Bundan kurtulmanın yolu hür düşünceyi,
eleştiriyi ve töleransı kanun/hukuk (Laiklik-Demo-
krasi) yolu ile garanti altına almak değil midir? Sa-
mimi dindarların(!) (yeni Haricilerin/Selefilerin)
muhtemel zulmünden bizi kim kurtarabilir? Din ve
teoloji tartışmalarında insanların iki kez toleranslı
ve müeddep-muhasibî olmaları gerekmiyor mu?

“Bir Dolar”larının sırrı
Fethullah’ın dünyayı Müslümanlaştırma ütopya-

sının teolojik kaynakları Sünnilikte mevcuttur. Bu
ütopyayı “mümkün” gözükür kılan teolojik unsur-
lar “Mehdilik” inancı, Eş’ari Kaderciliği ve Tasavvu-
fun ilham ve rüyaya dayanan epistemolojisidir.
Muhafazakâr kitlelerde bu inançlar hâlâ etkindir.
Sahih-i Buhari’deki “Mehdi”, Mesih ve Kıyamet ala-
metleri (Fiten ve Melahim) edebiyatını şimdiye
kadar kim yadsıdı/sorguladı? Tasavvufu şimdiye
kadar Ehl-i sünnetin ana parçası olarak görmüyor
muyuz? Takiyye, akide olarak belki Şiilere hastır;
fakat muhafazakâr politikacılarımız şimdiye kadar
ona başvurmuyor mu? Fethullah’ta yeni olan, “Ta-
kiyye”yi hor kullanmış olmasıdır. Sünnilere göre
“Şeyhu’l-Ekber” olan İbn Arabi’nin “Fususu’l-
Hikem”deki epistemolojisi başta olmak üzere
(kitabın, tümü ile Allah tarafından yazdı-rıldığını
iddia eder), ontolojisi (Vahdet-i vücut), iman ile
küfür arasındaki derin uçurumu ortadan kaldıran
ahlakı ve teolojisi ile -“dinin içinde din”; hatta
“dinin üstünde din”- olarak “paralel din”ini reddet-

seiner Botschaft sind. Zu einer gesunden Über-
zeugung gehört das Hinterfragen und eine kriti-
sche Herangehensweise. So können bestehende
Zweifel auf einer logischen Basis  auf zufrieden-
stellende Art und Weise getilgt werden.

Gott legt uns in zahlreichen Stellen des Ko-
rans nahe, unseren Verstand zu nutzen, um Zu-
sammenhänge besser zu verstehen. Wir sollten
einen Weg einschlagen, der Wert auf tiefen Glau-
ben und Rationalismus legt. So können Men-
schen aufwachsen, die logische Denkansätze
entwickeln und Antworten auf Fragen finden, die
viele Menschen quälen.

Jeder Mensch plagt sich mit der Frage nach
Identität und Sinn. Der Koran liefert in diesem
Zusammenhang zufriedenstellende Antworten
und Lösungswege.  

„16. Ist nicht für die Gläubigen die Zeit ge-
kommen, daß ihre Herzen sich demütigen vor
der Ermahnung Allahs und vor der Wahrheit, die
herabkam, und daß sie nicht würden wie jene,
denen zuvor die Schrift gegeben und deren Frist
verlängert ward, doch ihre Herzen waren ver-
stockt und viele von ihnen wurden ungehorsam?“
(57/16)

Diese Frage ist an die Muslime gerichtet, die
vor 1400 Jahren die Bekanntschaft mit dem
Islam machten. Sie stellt eine Aufforderung dar,
sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen.

Wie konnte es sein, dass die Türkischen
Streitkräfte, Wächter des Kemalismus, von der
FETÖ unterwandert wurden? Auch die Janitscha-
ren versuchten einst den Staat und das Volk zu
hintergehen und wurden zurückgedrängt. Ver-
stehen die Putschisten denn nicht, dass ein sol-
cher Plan nur fehlschlagen kann? Hoffen wir, dass
die Vereitelung dieses Umsturzversuchs zur wei-
teren Festigung der Demokratie führt und beste-
hende Feindschaften im politischen Lager
beseitigt.

In der Nacht des 15. Juli waren manche Mit-
bürger vor den Supermärkten und Bankautoma-

ten vorzufinden, während andere ihren Staat und
ihre Demokratie verteidigten. Sie sind auf die
Straßen gegangen, um die Pläne der Putschisten
zu vereiteln und haben ein vergleichsloses Maß
an Mut und Furchtlosigkeit bewiesen.

Das türkische Volk hat bewiesen, dass sie be-
reit sind ihre Demokratie heldenhaft zu verteidi-
gen. Der türkische Präsident hat nach all den
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Aktuelles

meden, Fethullah’ın “Paralel Yapısı” –daha doğrusu
paralel dini- nasıl reddedilebilir? İbn Arabi’nin “Fü-
tuhat-ı Mekkiyye”sinde ortaya konan “Cifr ve
Ebced” hesapları reddedilmeden, Fethul-lah’ın “Bir
Dolar”larının sırrı nasıl anlaşılır? Osmanlı medrese-
lerinin ilki olan İznik Medresesine baş müderris
olarak atanan İbn Arabi’nin muakkibinin Davut el-
Kayseri olduğunu, Osmanlı’nın “Derviş Devlet”
olduğunu anlamadan “Fethullah”ı nasıl anlaya-
cağız? Eş’ari kaderciliği reddedilmeden, Fethul-
lah’ın bütün başarısını Allah’a hamledip; ken-
dilerinin sadece ilahi lütuf ile “vesile” olarak seçil-
dikleri iddiası/inancı nasıl reddedilebilir? Allah’ın
Amerika’yı İslam’a hizmete koştuğu inancı nasıl
reddedilebilir?

The Cemaat
Yamalı bohçaya dönüşmüş yaşlı (1200 sene)

eskimiş Sünniliği, teolojik bir yapısökümüne
uğratmadan (tecdit/update), politik Selefilik
(Suud-IŞİD) ve Protestanlaştırılmış İslam (The Ce-
maat) ve Şia karşısında salt politik kaygılarla
“Sünni aksı koruyalım” iddiaları boş bir çabadır;
hamasettir. Kur’an ve Sünnet’in mutlaklaştırılması
ve dondurulması ortak ilkelerine haiz olan “Selefi-
lik”in uyuyan hücreleri, Osmanlı’da “Kadızadeliler”
ve daha sonra da “Vahhabilik” olarak uyanmıştı.
Günümüzde ise “IŞİD” olarak uyanmıştır. Nakşilik
de, Osmanlı döneminde “Halidiye” kolunun politik
aksiyonerliği, Cumhuriyetin erken döneminde mu-
halefet olarak Said-i Nursi aracılığı ile “Nurculuk”
(Ş.Mardin) ve şimdilerde de “FETÖ” olarak
aktüelleşmiştir. Bir Selçuklu şehri olan Erzurum’da
doğup büyümüş olan Fethullah, İbrahim Hakkı,
Alvarlı Efe’den (Hazret-i Pir) beslendiği kadar, Said
Nursi gibi Nakşi kültürdeki Mehdiyet, Velayet,
Kutup-Gavs ve İlham-Rüya kodlarını da devral-
mıştır.

İslam’ın erken döneminde teşekkül etmiş olan
Sünniliğin “Rey Ehli”, Allah’ın (Kur’an) ve Peygam-
berin (Sünnet) vermiş oldukları hükümlerin gerek-
çelerini-hikmetlerini sanıldığının aksine, manevi-
yattan, huşudan -saygıdan asla kopmadan- tefek-
kürle (Rey-Nazar) arıyorlardı. Mutezile’den Amr
İbn Ubeyd (ö.144)’e “Kişi, ana rahmine düştü-
ğünde, bir melek gelir ve onun alnına ecelini,
rızkını, şaki mi said mi olacağını (kaderini) yazar.”
hadisini getirdiklerinde Amr İbn Ubeyd: “Bu hadi-
sin ravilerinden A’meş, kezzaptır; onun için,
bu hadis doğru olamaz. Velev ki, doğru
olsaydı ve ben de Hz. Muhammed‘in yanında
olsaydım, ona karşı çıkardım; şayet bu
hüküm, hadis olarak değil de, “Ayet” olarak
nazil olsaydı; o zaman Allah’a derdim ki: “Biz-
den aldığın misak’a ters” diyebilmiştir. Ebu
Hanife, içtihat yaptıktan sonra kendisine
“Sahih” hadis getirdiklerinde, rahatça: “Bu
hüküm, peygamber döneminde Medine’de
geçerli idi; burada (Kufe) durum farklı” diye-
biliyordu.

“Efela ta’kilun?“
Sünniliğin Rey Ehli’nin (Mutezile, Hanefi-Matu-

ridilik, Malikilik), din konusundaki özgüveni bu de-
rece mükemmeldi. Oysa daha sonra “Sünnilik”

persönlichen Angriffen des Westens gezeigt,
dass die Wahrung der Demokratie nicht mit Wor-
ten sondern mit Taten erfolgt. Er hat gezeigt,
dass eine starre Demokratie der vierjährigen Pe-
rioden und Wahlurnen nicht automatisch den Er-
halt dieser Staatsform garantiert. Der 15. Juli
war ein Beweis dafür, wie dynamisch und stand-
haft die heutige Türkei ist.

Es wäre falsch, den Islam für die Fehler der
Muslime oder die Missstände in der muslimi-
schen Welt verantwortlich zu machen. Viehl
mehr sollten wir uns fragen wo die Fehler der
Muslime oder des Islamverständnisses der Men-
schen liegen. Wir sollten aufpassen, dass der
Islam nicht als Instrument für Bürgerkriege, To-
talitarismus und Unterdrückung missbraucht
wird.

Unser Präsident wohnte am 3.August der
„Din Surasi“ bei und betonte, dass wir bei der
Tilgung von Fehlern bezüglich des religiösen Le-

bens von unserer 1400 jährigen Vergangenheit
profitieren sollten. Hierbei müssen wir zweifels-
ohne die Methodik der Rey-Schule (Maturidi, Ha-
nefi) beachten, um unserem religiösen Leben
Dynamik zu verleihen und sie von der Starrheit
zu lösen. In diesem Zusammenhang betonte
man die Verantwortung des Türkischen Religi-
onspräsidiums. 

Ich hätte mir gewünscht, dass auch auf die
Verantwortung der Theologischen Fakultäten in
diesem Sachverhalt hingewiesen worden wäre.
Während der Versammlung wurde mehrmals
wiederholt, dass die FETÖ versucht hat, das Re-
ligionsverständnis nachhaltig zu schädigen. Wir
sollten jedoch nicht vergessen, dass besagte
Gruppierung vieles nicht erfunden, sondern auf
bestehende Quellen zurückgegriffen hat. 

Dies sollte uns eine Lehre sein. Das bedeutet,
dass wir uns kritischer mit zweifelhaften Quellen
befassen sollten. Wir brauchen uns nicht zu
wundern, wenn aus den Reihen der FETÖ be-
hauptet wird, dass der Prophet Muhammad den
Gläubigen Besuche abstattet, wenn in den Wer-
ken von islamischen Gelehrten (Suyuti, Sehavi)
beschrieben wird, dass der Prophet Muhammad
nicht gestorben ist.

Wir müssen uns eingestehen, dass jeder
Mensch von zeit zu Zeit an der Wahrheit zweifeln
kann. Umso wichtiger ist es, diesen Zweifeln
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olarak kodlanan ve dinden düşünceyi
büyük ölçüde diskalifiye ederek, nassı
(metni) perçinleyen “Hadis/Eser/Rivayet
Ehli” (Hanbelilik, Şafiilik ve Eş’arilik) ve
üçüncü yüzyılda bunlara eklemlenen Ta-
savvuf, Allah’ın ve Peygamberin sözlerini
gerekçeli anlama yerine; onların sözlerini
Allah ve Peygamber olarak kişileştirerek,
itaat etmeyi, boyun eğmeyi, teslimiyeti
“Din” haline getirdiler. Zihni, Kutsal ve Mut-
lak kişilere (Allah ve Peygamber) kayıtsız (ge-
rekçesiz) itaat etmeye alışmış kişi, kolayca kişi
kültüne (Halife, Mehdi, Şeyh, Gavs, Kutup,
İmam, Lider…) boyun eğer hale gelmez mi?
Oysa Allah, neredeyse Kur’an’da her önerisinin
sonunda: “Efela ta’kilun?, “Aklınızı çalıştırma-
yacak mısınız?“ Efela tetezekkerun/tete-
fekkerun?… “Düşünmeyecek misiniz?“ demiyor
muydu? Tartışmalarda: “Burhanınızı getirin”
(Bakara 111), “Rabbinizden size bir burhan
gelmiştir” (Nisa 174) demiyor muydu? Bu te-
fekkür, içinde imanın helavetini (helva)
barındırmıyor muydu? Selefiliğin huşuneti ile
tasavvufun anarşizmi ve sululuğu arasında,-
örneğin: Hz. Ali, Hasan-ı Basri, Muhasibî ve
erken dönem Mutezililerinde (örneğin: Ebu
Duad, Amr ibn Ubeyd) olduğu gibi- “aklı ba-
şında” ve aynı zamanda “maneviyatı/ takvası”
olan başka orta bir yol yok mudur? Uzun ta-
rihler boyu sürmüş ve yaygın kitleselliği olan
dekadansları/çürümeleri görebilecek gözleri ve
keskin burunları olan düşünürler çıkarmamızın
zamanı gelmedi mi? “Gönül (Tasavvuf)
Coğrafyamız” edebiyatı yaparken, halkımızın
derin bir sezgi ile gördüğü gibi bu “gönlün”,
güzelliği kadar “ota da, b.k’a da konabileceği”
hatırlanmayacak mı? Gönlün bir özelliğinin de
aynı zamanda “deli” olduğu anlaşılmayacak
mı? Maneviyatımızın mayalandığı kültürel iklim
koşulları ve “mayamız” üzerine düşünmek,
neden müstehil olsun? Mayamızı, münhasıran
Allah mı çalmıştır? Yoksa biz faniler mi
oluşturduk? Neden böyle gelmiş; böyle gitsin?
Kur’an’ın Araplarda yarattığı ıslah gibi, yeni
kuşakların “Biz kimiz?” sorusunu sorma hakkı
ve sorumluluğu yok mudur?: “İman edenlerin
Allah’ı hatırlamak, kendilerine inen haktan
dolayı kalplerinin saygı ile ürperme zamanı
gelmedi mi? Onlar, daha önce kendilerine kitap
verilip de,-aradan uzun zaman geçtiği için-
kalpleri katılaşanlar (Ehl-i kitap) gibi
olmasınlar; onların birçoğu fasık kimselerdir.”
(Hadid 16) Bu soru ve uyarı, bundan bin
dört yüz sene öncesinde vahyin muha-
tapları olan Müminlere yapılmadı mı? Bize
(Sünnilik) kitap verildikten sonra, aradan
uzun zaman (1400 sene) geçmedi mi?
Nedir bu istiğna, körlük ve bönlük?

Muhafazakâr Kemalistlerimiz, en gü-
vendikleri “Mustafa Kemal’in Askerleri”
nin “Mehdinin Ordusu” tarafından kevgire
çevrilmesinin nedenini sorgulamayaca-
klar mı? Yeniçerilerimizin -en azından bir
kısmının- Orduevleri’nde gününü gün
ederek zevk-ü sefa peşinde koşmasının

nachzugehen, um sie mithilfe einer kritischen und
ehrlichen Haltung als unbegründet festzustellen. Un-
sere Zukunft hängt davon ab, ob wir uns der Kritik
und neuen Erkenntnissen versperren oder uns eine
ehrliche und kritische Methodik zu Eigen machen, um
bestehende Zweifel bezüglich islamischer Inhalte,
beruhend auf logischen Argumenten, erfolgreich zu
beseitigen.

Wir sollten uns vom blinden Gehorsam und einer
starren Denkweise lösen und unseren Geist befreien.
So kann Platz für einen ehrlichen Diskurs geschaffen
werden. Somit können wir auch den Feindschaften
in muslimischen Kreisen entgegenwirken. Die fried-
liche Existenz verschiedener Meinungen gewährt den
Frieden unter den Muslimen. Eben dieser Mangel an
Diskurs hat dazu geführt, dass sich die Muslime un-
tereinander unvorstellbares Leid zufügen.

In der muslimischen Geschichte stehen sich zwei
Schulen gegenüber. Zum einen die Rey-Schule, wel-
che sich auf das Kritische Denken beruft und das tür-
kisch-muslimische Denken nachhaltig beeinflusste
(Maturidi, Hanefi), zum Anderen die Ehli-Hadis
Schule, welche sich eher auf traditionalistische The-
sen stützt. Beide Schulen hatten in der Geschichte
ihre jeweiligen Höhepunkte.

Mit der Herausbildung des Nationalstaatsgedan-
kens und dem Niedergang des Osmanischen Reichs
kristallisierten sich verschiedene Formen von religiö-
sen Zusammenschlüssen heraus. Während sufisti-
sche Orden politisch eher unaktiv blieben, versuch-
ten soziale Zusammenschlüsse und politische Par-
teien Einfluss auf gesellschaft und Politik zu nehmen.
Diese Einflussnahme steht in der Demokratie jeder
Partei und jedem sozialen Zusammenschluss zu und
ist rechtens. 

Doch während die regierende AKP dies auf lega-
lem und demokratischen Weg mithilfe von Wahlen
erreichte, hat die FETÖ auf illegalem und gewalttäti-
gen Weg versucht, die Gesellschaft und die Politik zu
unterwandern. Die FETÖ-Gruppierung versuchte
ihren Machtanspruch mit der Rolle Fethullah Gülens
als geistliche Führungsperson (Mahdi) zu legitimie-
ren.

Während politische Parteien ihre Inhalte und Ziele
offenlegen müssen und um Transparenz bemüht
sind, begünstigt die Verschlossenheit solcher Grup-
pierungen die Verbergung ihrer wahren Absichten.
Somit entfernen sie sich von gesellschaftlichen und
politischen Werten wie Brüderlichkeit, nationale Ein-
heit, dem Volk, der Gerechtigkeit und der muslimi-
schen Einheit. Wir erkennen, dass der blinde
Gehorsam in Verbindung mit solch einer gefährlichen
Haltung die Herausbildung solcher Auswüchse be-
günstigt.

Wir sollten historische Lehren aus den verheeren-
den Aktionen von Hasan Sabbah während des Seld-
schukischen Reichs, von Scheich Bedrettin während
des Osmanischen Reichs und von Fetullah Gülen und
dem Umsturzversuch vom 15. Juli ziehen. Es bedarf
einer kritischen Methodik im Umgang mit religiösen,
politischen und gesellschaftlichen Sachverhalten.

Wenn Menschen über die Gegebenheiten der Mo-
derne klagen müssen sie im Gegenzug alternative
Lösungen anbieten. Unser Präsident Erdogan hat es
geschafft, aus einer marodierenden und belächelten

Güncel
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faturası olarak “Hz. Hamza” rolüne soyunan-
lar tarafından, hallaç pamuğu gibi atılma-
larının muhasebesini yapmayacaklar mı?
Darbe yapmayı alışkanlık-gelenek haline ge-
tirenler, bir gün kendilerine de darbe yapıla-
bileceği gerçeğini hâlâ görmeyecekler mi?
“Ordusunu yenemeyen millet, onuru hak ede-
mez” özdeyişini anlamamızın zamanı hâlâ
gelmedi mi? Umalım bu son teşebbüs, siya-
sette orduya bel bağlama yerine; demokrasi-
nin faziletlerini milletçe keşfetmemizin miladı
olsun.

Sandık demokratlığı
15 Temmuz gecesi milletimizin bir kesimi, darbe

teşebbüsü başlar başlamaz banka ve süpermarket
kuyruğunda iken; diğer bir kısmı sokaklara çıkmış;
sayın cumhurbaşkanımızın çağrısı ile de direniş
kitleselleşmiş ve vatan, millet, demokrasi, onur öz-
gürlük uğruna bir kahramanlık/destan yaratılmıştır.
Demokrasinin çıtası, yeryüzünde görülmedik bir
şekilde yükseltilmiştir. ABD ve AB, bu süreç içinde
çirkin yüzünü darbeyi destekleyerek bir kez daha
göstermiştir. Şimdiye kadar içerdeki kültürel
mağduriyetin bir figürü/kahramanı olan Sayın
Tayyip Erdoğan, Batı’nın Türkiye’ye/demokrasiye
saldırısının, yarattığı mağduriyetinin akabinde,
haklı olarak küresel düzeyde demokrasi kahramanı
figürlüğüne terfi etmiştir. Sayın Erdoğan’ın, dün-
yadaki demokrasi teorisinde ve pratiğinde oldukça
arkaikleşmiş dört yılda bir başvurulan “Seçim/
Sandık Demokratlığı” –hoş, onu bile benimse-
meyen, hazmedemeyen kesimlerimiz var- ayrı bir
tartışma konusudur. Bu arada, mağduriyetin,
daima “kahraman ve karizmatik lider“ yarattığını

Republik eine Regionalmacht zu formen. Er
kannte die Bedürfnisse seines Volkes gut, da er
selber nicht zur Aristokratie gehörte. Dies kam
ihm bei der Entwicklung von Lösungswegen zu-
gute. 

Es ist normal, dass eine in der Politik und im
Militär dominierende Minderheit einen regelrech-
ten Hass gegen die aktuelle Regierung und sei-
nen Präsidenten an den Tag legt. Aus diesem
Grund kann auch nicht erwartet werden, dass
die Regierungspartei vergleichbare Züge in Fra-
gen der Regierungsweise oder der Pluralität auf-
weist wie seine westlichen Vertreter.

Das türkische Volk hat die Gewalt und die
verheerenden Todesvorfälle des 15. Juli nicht
verdient. Nichtsdestotrotz haben sie den Um-
sturzversuch auf heldenhafte Art und Weise ver-
eiteln können.

Zweifelsohne hat die aktuelle Regierung mu-
tige Schritte in Richtung kultureller und ökono-
mischer Unabhängigkeit unternommen. Der
Erfolg spricht für sich. Doch sollten wir in Zu-
kunft besonders in Fragen der Innen- und Au-
ßenpolitik bedacht vorgehen. Die Politik sollte
versuchen, sowohl bei der Gestaltung als auch
bei der Umsetzung der Pläne erfolgreich zu sein.
Besonders in instabilen Zeiten wie heute sollte
man versöhnliche Töne wählen um der Heraus-
bildung unnötigen Hasses entgegenzuwirken.

Aktuelles

*Kita "Löwenzahn"
Kranoldstr. 1
12051 Berlin
Telefon: 030/ 634 13 230

*Kita "Die kleinen Strolche"
Kranoldstr. 1a
12051 Berlin
Telefon: 030/ 626 08 336

*Kita "Rainbow"
Bendastr. 21
12051 Berlin
Telefon: 030/ 620 08 811

*Büro
Telefon: 030/ 626 48 71
Fax: 030/ 626 08 196

Unsere 
Öffnungszeiten sind werk-

tags von 7 bis 17 Uhr (Bei Be-
darf bieten wir Frühdienst an).
Mittlerweile können wir auf 15

Jahre Erfahrung zurück-
blicken.

Übersetzung/Tercüme: 
Mansur DOĞAN
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(Mustafa Kemal Atatürk, Sait Nursi, Menderes, Özal,
Erdoğan, Öcalan, Fethullah) görmek ve mağduriyet
yaratmamayı öğrenmek zorundayız. Kahramanlar,
“iyi”dir; fakat daha iyisi, kahramanlara ihtiyaç
duymamaktır. Kitlelere ahlak/adalet vadeden AK
Parti ve Cemaat iktidarları boyunca, -ayrı ayrı ve bir-
birileri ile mukayese etmeden- bu vaatlerini yerine
getirmede ne kadar başarılı olmuşlardır? Bu zaafiye-
tin, şüphesiz Kapitalizmin, “sahip olma“nın, “güç is-
tenci“ modunun küreselleşmiş ve sistemleşmiş
olması ile ilişkisi mevcuttur. “Yer demir, gök bakır (te-
knoloji)” bir dünyada din, ancak bu kadar merhamet-
adalet üretebiliyor olsa gerek. Ben, bu zaafiyette
Sünni kodun, zamanla yıpranmışlığı yanında, taşımış
olduğu teolojik sorunların da etkili olduğu kanaatin-
deyim. Suçu direkt dine/İslam’a atmak yanlıştır. Şu
sonuç da artık “Tüme varım” ile çıkarılsın: Dinin;
siyasal aktörlerin bireysel vicdanında (iman, ibadet
ve siyasal ahlak) oluşunun ötesinde, içgüdü, ihtiras,
güç istenci ve sahip olmanın arenası olan siyasette
aleni söylem haline gelmesi ve bu süreçte dil olarak
içkin olması, siyaseti iç savaş, totalitarizm ve din sö-
mürüsünün bataklığına çevirmektedir.

Diyanet mehdi hadislerini niçin reddede-
miyor?

Sayın Cumhurbaşkanımız, 3 Ağustos’ta “Din
Şurası”nda yaptığı konuşmasında 1400 yıllık gelene-
ğimizden istifade ederek dini hayatımızdaki yan-
lışlıkların düzeltilmesi gerektiğini söylemesi doğrudur.
Bu düzeltme de, Sünniliğin erken döneminde
boğulan “Rey Ehli”nin görüşleri dikkate alınmadan bir
şey yapılamaz. Sayın Erdoğan, düzeltme görevini İla-
hiyat Fakültelerinin, ilmin, düşüncenin misyonu
olduğu gerçeğini atlayarak, siyasi erke bağlı bürokra-
tik bir kurum olan “Diyanet’te olduğunu ifade ederek
muhafazakârlığını bir kere daha ortaya koymuştur.
Bu görevi üstlenen Diyanet ise, şuranın sonuç bildir-
gesinde “Sahih” hadis mecmualarındaki “Mehdi ha-
disleri”ni reddedemediği için Fethullah’ı ancak “sahte
mehdilik” ile suçlayabildi. Sayın cumhurbaşkanımız,
Din Şurasında yaptığı konuşmada: “Fethullah’ın
İslam’ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak
düsturlarında yaptığı tahrifat ve tahribatı, İslam’ın
temel kavramlarına dair çarpıtmaları tespit edilmeli
ve bu tespitler “Fethullah’ın Günah Galerisi” adıyla
kamuoyu ile paylaşılmalı.” demişti. Şundan eminim
ki, bu “Galeri”de kaynaklarda olmayıp da,
“Fethullah’ın kendisine mahsus çok az sayıda “tahri-
fat” ve “tahribat” çıkacaktır. Büyük Sünni alimleri Se-
havî ve Suyuti’nin, peygamberimizin “ölmediği”
iddiası, kitaplarında dururken (Suyutî, el-Havî Li’l-Fe-
tavi. Beyrut. II/327 vd); Fethullah’ın Hz. Muham-
med’in Türkçe olimpiyatlarına katılması iddiası veya
onunla yakaza halinde görüştüğü inancı/iddiası, nasıl
“tahribat” veya “tahrifat” olarak nitelenecek?

Yaratıcı yenilenme
Dini geleneğe karşı –içeriğinden bağımsız olarak-

insanoğlunun –ve de kızının- geliştirdiği başlıca iki
tutum vardır: 

1. Kur’an geldiğinde müşriklerin sergilemiş oldu-
ğu, bid’at (yaratıcılık/yenilik)’a karşı, katı muhafaza-
kâr tutum. Yani atalarımızı, tarihimizi, toplumumuzu
üzerinde bulduğumuz hakikate sıkı sıkı bağlı kalmak

(Şuara/74, Lokman/21, Zuhruf/22-23)
2. Bu geleneğin, -Kur’an’ın yaptığı gibi- organik,

parça parça, tedrici, eleştirel, tefekküre –tekfire
değil- dayalı, yaratıcı yenilenmesi (tecid/update). 

Geleceğimiz, bu iki zihinsel tutumdan hangisini
toplumsal olarak tercih edeceğimize bağlıdır.

Mevcut Muhafazakâr/Sünni-Seküler bilinç
darbeden ders çıkarabilecek mi?

Kur’an’da başından sonuna kadar varit olan
tartışma, düşünme, soru sorma, itiraz etme tarzının,
İslam’ın erken dönemlerinde “Rey Ehli” olarak
kristalleştiği; kitlelerde yaygın olan teslimiyet, taklit,
otoriteye körü körüne boyun eğme eğiliminin ise,
“Ehlu’l-Eser/Hadis ve Sünnet” olarak, Mezhep ve Ekol
olarak kristalleştiği ve Abbasilerin ortalarından itiba-
ren (Mütevekkil-850) Rey taraftarlarının tasfiye edi-
lerek Hadis Ehli‘nin kendini “Ehl-i Sünnet” adı ile
devletin resmi ideolojisi haline getirdiği malumdur.
İkinci yüzyılda kristalleşmeye başlayan Tasavvufun,
giderek üçüncü yüz yıldan itibaren Sünniliğe
eklemlendiği de bilinen bir husustur. Sünniliğin
“Ulema”ya dayanan “otorite”si yerine, Tasavvufta
“Tarikat” örgütlenmesi ve Veli, Gavs, Kutup, Ricalu’l-
Gayp, Şeyh, Mehdi, İmam… gibi Batıni ilham ve
rüyaya itibar eden kişilerin “Manevi-Ruhani” otorite-
sinin kaim olduğu da bilinen bir husustur.

Sünniliğin tarihi süreç içerisinde siyasal ünitesinin,
cahiliyye Araplarında ortaya çıkmış ve Kur’an
tarafından da siyasal işlerin çözümünde bir yol olarak
Müminlere önerilmiş “Şura” ve “Liyakat (ehliyet)” il-
keleri yerine; Perslerden ve Bizanslılardan etkilene-
rek “Zıllullahi Fi’l-ard” olarak “Hilafet” ve “Saltanat”a;
ilmi ünitesinin ise “Mezhep İmamları”nın katı ve dog-
matik iradesine teslim olduğu da bilinmektedir.

On dokuzuncu yüzyılın sonuna ve yirminci yüzyılın
başlarına geldiğimizde bu yapıların İslam toplumlarını
taşıyamayarak çöktüğü bilinmektedir. Modern dö-
nemde İslam toplumları teolojik bir tecdid/röne-
sans/yenilenme/update yapamadan, ulus devletler
olarak kuruldular. Teolojik bilinci “Muhafazakâr” ola-
rak kalan toplumlar, modern seküler devlet yapı-
larından duydukları rahatsızlıklarını hafızalarına
yaslanarak kadim teolojiye göre (Akide ve Şeriat) ye-
nilemeye çalıştılar. Humeyni, Cemaat-i İslami, İhvan,
Hizbu’t-Tahrir, Milli Görüş, Hamas, Hizbullah, Nahda-
tu’l- İslam… ve hareketleri, bunun örnekleridir. Post-
modern dönemde ise (1970’ler sonrası), Taliban,
El-Kaide, DAEŞ, Boko-Haram, Eş-Şebap… gibi örgüt-
ler, İslam Dünyasının Batı tarafından sıkıştırılmasına
karşıt olarak “şiddet” içerikli örgütler olarak tezahür
ettiler.

Cemaatlerin ve siyasetçilerin dini istismari
Türkiye’de Sünnilik, modern ulus devlete karşı

memnuniyetsizliğini başlıca üç tarzda tezahür ettirdi.
1-Tarikatler, 2-Cemaatler, 3-Siyasal Partiler. Tarikat-
lar, nispeten apolitik olarak kalırken; Cemaatlerden
“Süleymancılık” apolitik olarak varlığını sürdürdü;
Nurculuk ise, zamanla Sait Nursi’nin sivil teolojik-po-
litik söyleminden Fetullah Gülen’in domine ettiği sivil-
cemaat görünümlü post-modern “politik” bir hare-
kete dönüştü. Milli Görüş hareketi ise, Necmettin Er-
bakan önderliğinde iki binli yıllara kadar “dini“ bir po-
litik hareket; ondan sonra ise, Erdoğan önderliğinde
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“Muhafazakâr” bir politik harekete dönüştü ve iktidar
oldu. Seküler elitlerin bir kültür devrimi ile kurdukları
devleti “ele geçirme” veya “devlete sızma”, her iki
Sünni politik hareketin teolojik-politik ortak hedefi
olmuştur. The Cemaat/Hizmet Hareketi/Paralel Yapı,
bu işi devlete “sızma” taktiği ile yaparken; Muhafa-
zakâr AK Parti, demokratik örgütlenme yolu ile bu
hedefini gerçekleştirmeye çalıştı. Sünni siyasal kül-
tür-kod (Halife-Sultan-Padişah), Milli Görüş ve AK
Parti’de (Necmettin Erbakan-Tayyip Erdoğan) “Kariz-
matik Lider” şeklinde “Tek Adam” olarak tezahür
ederken; Paralel yapıda “Mehdi-İmam-Gavs-Kutup”
(Fetullah Gülen) olarak tezahür etti. Rey Ehli‘nin
genel tutumu olan düşünme, eleştiri, sorgulama ye-
rine Hadis Ehli‘nin genel tutumu olan teslimiyet,
itaat, taklit, boyun eğme, her iki politik hareketin
genel nitelikleri olarak sayılabilir. Ancak, Paralel
Yapı‘nın Batınî niteliklere haiz “Tarikat” ve “Tasavvuf”
kültürüne daha yakın olması, onu kapalı-hiyerarşik-
dogmatik bir yapıya dönüştürürken; siyasal yapıların
(Milli Görüş-Muhafazakârlık) “Parti” tarzı örgütlen-
mesi, onları daha açık kılmaktadır. Paralel Yapı‘nın
girişmiş olduğu, son “darbe” teşebbüsü, bu yapının
öğreti/teoloji ve örgütlenme tarzının, İslam’ın genel
kardeşlik, vatan, millet, insaf, hakkaniyet, ümmet,
adalet… değerlerinden uzaklaşarak; yabancı güçler
ile kolayca işbirliğine girişebilerek, hedefine/
ütopyasına ve liderine körü körüne kitlenerek nasıl
hoyratlaşabileceğini gösterdi. Evrensel dini değerler
olan barış, sevgi, merhamet, dürüstlük, insaf ve ada-
let yerine; fanatiklik, yobazlık, taassup, kin, nefret,
şiddet ve güç istencinin kontrolüne girdiklerini gös-
terdi. Bunların IŞİD’den hiçbir farkı yoktur.
Sünniliğin, erken dönemde boğduğu “Rey Ekolü”nün
ortalıkta olmayışının ceremesini Selçuklular‘da Hasan
Sabbah; Osmanlı‘da Şeyh Bedrettin-Kadızadeliler,
Türkiye Cumhuriyeti’nde de Fetullah Gülen hareket-
lerinin yarattığı korkunç tahribat ile ödemekteyiz.
Bugün İslam’ın siyasal ünitesinde Kur’an’ın tavsiye
ettiği “Şura” ilkesine (demokrasiye); teolojik ünite-
sinde ise, mevcut Sünniliğin itaat, boyun eğme, tes-
limiyet, taklit, dogma, kör-inanç kodlarından, Rey
Ekolü‘nün düşünceye, sorgulamaya, gerekçeye, hik-
mete adalete dayanan kodlarına geri dönmek
zorundayız.

Bu millet, bu şiddeti yaşamayı hak etmi-
yordu

Dindarların, seküler yapılardan rahatsızlıkları an-
laşılabilir bir şeydir. Ancak, alternatif olarak önerebi-
lecekleri şeyin “ne” olduğu konusunda kafalarında
yeni bir şeyin olmadığı da bir gerçektir. Anakronik
(kronolojik uyumsuzluk) olarak, pre-modern (mo-
dern dönem öncesi) yapılara, kavramlara, kurumlara
özenmenin bir taklit, yetersizlik/yersizlik durumu ol-
duğu behamahal görülmek zorundadır. Muhafazakâr-
ların duygu ve düşünce (kültür) dilini iyi bilen ve
kendisi de öyle olan Erdoğan, zayıf bir ekonomide
aynı zamanda onların devlet dolayımlı menfaatlerini
de temin etmektedir. Erdoğan bu kitlenin Türkiye’de
çoğunlukta olduğunu bildiği ve sandıktan çıkacağına
kesin olarak güvendiği için, Demokrasiyi benimse-
mektedir. Fakat, kendisi dogmatik (mukallit) ve oto-
riter/otokrat bir Mümin olduğu için partide kurumsal
ve ortak akla itibar etmemektedir. Kendi fikirlerini

hem partiye hem de Türkiye’ye dayatmaktadır. Bu
durum, zamanla ülke içinde ona karşı –bir zamanlar
muhafazakarlarda Atatürk’e karşı oluştuğu gibi-
güçlü bir kin ve nefret oluşturmuştur. Oysa, “Ruhi dil
(yumuşak dil), yılanı deliğinden çıkarır” diye bir söz
vardır. Bu darbe, bir yönü ile Paralel Yapı’nın ve bazı
laik/seküler çevrelerin, ordudaki hemfikirlilerin ona
karşı oluşmuş şiddetli kininin, 80 milyon olan Tür-
kiye’nin üzerinde patlamasıdır. Bu millet, bu şiddeti
yaşamayı hak etmiyordu. Halkımız, kendi üzerine
düşen sorumluluğu göstererek, direnerek bu meşum
teşebbüsü püskürtmüştür.

Siyasette dinsel dil iç savaşı körükler
Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın, Cumhuriyet

devrimlerinin Muhafazakâr tabanda yaratmış olduğu
kültürel ve ekonomik mağduriyetleri giderici yönde
almış olduğu cesaretli/korkusuz kararları, tabanında
onu “kahraman” yapmıştır. O da, bu sonuçtan daima
kendinin “doğru” düşündüğü ve bu teveccühün bu-
radan doğduğu zehabına kapılıyor. Oysa, son dönem-
lerde gerek iç politikada, gerekse dış politikada
ülkeye zarar veren ve yanlışlığı kendi tabanınca da
itiraf edilen (Rusya, İsrail ve Suriye ile ilgili) dış poli-
tika kararları aldı. Karadenizli müteahhit kültürüne
sahip olduğu için, çizilmiş planları uygulamada (ya-
pıda) başarılı; ancak, yeni plan çizmede (yönet-
mede/devlet adamlığında) pek başarılı olduğu
söylenemez. 

Kendisine Paralel Yapı tarafından girişilen darbe
teşebbüsünün başarısızlığını kitlelere izah ederken,
“Onlar (kafirler) bir tuzak kurdular; Allah da bir tuzak
kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.”(Âli
İmrân/54) ayetini okuyarak, kendini Allah’ın temsil-
cisi; kendi gibi Sünni Müslüman ve kendine muhalif
olan Paralel Yapı‘yı ise “kafirler” konumuna koydu.
Politikada bu teokratik/teolojik (dinsel) dil, iç savaş-
tan başka bir şeyi körüklemez; onu körüklüyor. Tür-
kiye, iki Sünni siyasal İslamcı politik hareketin savaş
meydanına dönmüş durumda. Buradan çıkıp, davası
dini olabilen; ancak, dili laik olan demokratik siyasete
acilen dönmek gerekiyor. Tarih, bu misyonu sayın
Erdoğan’ın omuzlarına yüklemiştir. Buradan kendi
hegemonyasını daha da pekiştirecek siyasi bir fırsat
çıkarması halinde; Türkiye, bölünmeye ve iç savaşa
doğru daha da bir yaklaşacaktır.

NACHHİLFE

Reuterstr 58    13355 Berlin

Tel: 030  55225 603
E-Mail: turkbv@hotmail.de
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İlahiyatçıları eleştirin ama 
‘Cübbeli’ kadar değer vermediğinizi de bilin

Kritisiert die Theologen, doch wisst sie zu schätzen

Hakikati aramak yerine
kullanmak temel amaç ol-
duğu sürece hakikati, pa-
rayı ve otoriteyi elinde
bulunduran güce uyarla-
yacak kişiler bulunacaktır
her zaman. Tarihte de gü-
nümüzde de böyledir, ge-
lecekte de böyle
olacaktır.

Solange Wahrheit benutzt
wird, anstatt nach ihr zu
suchen, wird es auch kä-
ufliche Typen geben, die
Geldgebern oder Macht-
habern dienlich sind. Das
war schon immer so und
das wird auch in Zukunft
so sein.

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

Mustafa Çevik kimdir?
Marmara Üniversitesi’nde Felsefe okudu.
Yüksel lisansını Harran, doktorasını Ankara
Üniversitesi’nde tamamladı. Oxford Üniver-
sitesi’nde Post doktora yaptı. Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi’nde öğretim görevlisi
olarak çalışmaktadır.  
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ğrencilik yıllarımda Shera-
ton otelde laiklik temalı bir
panele katılmıştım, orada
Doğu Perinçek’i ilk defa din-
liyordum. Aklımda kalan iki
cümlesi var. Birincisi şuydu:
“Kur’an’ın her yerinden kan

akıyor.” Aynı panelde bulunan İsmet Boz-
dağ’ın ses çıkarmadığına ve Taha Ak-
yol’un bu ifadeleri eleştirdiğine de tanık
olmuştum. Bana anlamlı gelmişti bu
tutum. Bu yazının konusuyla ilgili olan
ikinci cümle ise şuydu: “Müslümanların
elinde bu kadar ilahiyat fakülteleri, bu
kadar Kur’an kursları ve camiler var, yine
de Anadolu’da etkin olamıyorlar. Bize
verin birkaç yıl içinde dönüştürelim.” Ha-
kikaten bu kadar resmi kurum ne işe ya-
rıyor? Düşünsenize ilahiyat hocaları ve
mezunları, imam hatip hocaları ve me-
zunları, camiler, Kur’an kursları, müftü-
lükler vs. toplumun her kesimine ulaşma
imkânı olan bu kadar yaygın kurumlar
dini hayatın üzerinde ne kadar etkili ola-
bilmiştir? 
Son dönemde dini görünümlü terör ör-
gütü Türkiye’nin başına bela olunca bilen
bilmeyen düşünen düşünemeyen herkes
“Neden böyle oldu?” sorusu etrafında dü-
şünmeye başladı. Suçlanan ilk kesim ila-
hiyatlar ve ilahiyatçılar oldu. Elbette
ilahiyatçıların ve ilahiyat fakültelerinin
Türkiye’nin dini hayatı ve dini anlayışları
üzerinde etkisi olmalıydı. Ama ne yazık ki
öyle olmuyor. Bu kesimin dini bilginin şe-
killenmesi konusunda pek dikkate alındı-
ğını söyleyemeyiz. Çorap alırken bile on
dükkan dolaşan halkımız din konusunda
ilk duyduğunu bir çorap kadar bile araş-
tırma yapma gereği duymada kabul et-
mektedir. 

Toplumun her kesiminde herkesin
kendine ait bir din anlayışı vardır. Ve ila-
hiyat camiasından beklenen de bu “en
doğru” dini anlayışı meşrulaştırmak için
bilgi ve argüman üretmektir. Bu “isten-
dik” din anlayışına ters görüş ortaya koy-
mak “haddini aşmak” olarak diye bakılır
bu kesimde. Yani ilahiyatlar ilk kuruldu-
ğunda nasıl ki “laikliğin teolojisini meşru-
laştırmak” için kurulmuş ise bugün de
ilahiyat camiasından beklenen işlev bun-
dan öteye bir şey değildir. 

Dini aydınlanma (Aydınlanma felsefesi
anlamında değil) gibi bir beklenti yoktur
bu kesimden. Hatta her cemaat kendi
dini anlayışını meşrulaştırmak için kendi
ilahiyatçısını üretmeye çalışmıştır. 

Bilindiği gibi FETÖ grubunun bir za-
manlar en az mensubunun bulunduğu
kesim ilahiyat camiasıydı. Öyle ki bir
dönem “ilahiyatçıların şerrinden Allah’a
sığınırım” sloganı bu çevrelere aittir. Uzun
süre ilahiyatçıları devşiremeyince kendi
ilahiyat fakültelerini ve kendi ilahiyatçısını

ls Student besuchte ich ein Panel mit dem
Thema Laizismus im Sheraton Hotel, wo ich
Doğu Perinçek zum ersten Mal zuhörte.

Ich errinere mich an zwei seiner Sätze:
Der erste Satz : “Der Koran blutet an allen
Ecken und Enden.” Ich wurde Zeuge, wie
İsmet Bozdağ dazu schwieg und Taha Akyol

diese Aussagen kritisierte. Ich fand diese Haltung bemer-
kenswert.

Der zweite Satz, der auch mit diesem Artikel in Verbin-
dung steht, lautete: “Muslime können, trotz ihrer vielen
Fakultäten, Korankursen und Moscheen,  in Anatolien nicht
wirksam werden. Gebt sie uns und wir transformieren in
wenigen Jahren.”

Im Ernst; wozu dienen all diese offiziellen Institutio-
nen? Was haben all diese Theologie-Dozenten und -Absol-
venten, Lehrer und Absolventen der Religionsschulen,
Moscheen, Korankurse, Muftis usw. mit ihrem weitverzwe-
igten Netzwerken, die alle gesellschaftlichen Schichten er-
reichen können, für einen Einfluß auf das religiöse Leben?

Nachdem in letzter Zeit die religös anmutende Terro-
rorganisation zu einer Gefahr für die Türkei wurde, beg-
annen Wissende wie Unwissende, Besorgte wie Unbe-
orgte sich Gedanken darüber zu machen “Wie konnte das
passieren?”.

Als erste wurden Theologen und die Theologie beschul-
digt. Natürlich  hätten die Theologen und theologische Fa-
kultäten Einfluß auf das religiöse Verständnis und das
religiöse Leben haben müssen. Doch leider geht das so
nicht. Man kann nicht sagen, das dieser Schicht bei der
Gestaltung religiösen Wissens viel Beachtung zuteil wird.
Die Leute laufen 10 Geschäfte ab, bevor sie sich für ein
Paar Socken entscheiden, laufen jedoch der erstbesten re-
ligiösen Aussage hinterher, ohne sie, mindestens wie beim
Kauf der Socken , zu prüfen.

Jedermann in jeder gesellschaftlichen Schicht hat ein
eigenes Verständnis der Religion. Und von den Theologen
wird erwartet, das sie Argumente für dieses “einzig wahre”
Religionsverständnis liefern, um sie zu legalisieren.  An-
sichten, die diesem “gewünschten” Religionsverständnis
zuwider laufen, werden von diesen Kreisen als “Übertre-
tung” angesehen.

D.h.  die Erwartungshaltung an die theologischen Ins-
titutionen und der theologischen Gemeinde haben sich von
ihrer Gründungskonzeption, die “Theologie des Laizismus
zu legalisieren”,  nicht allzu weit entfernt.

Man erwartet keine religiöse Aufklärung (nicht im Sinne
der Philosophie der Aufklärung) von diesen Kreisen. Mehr
noch; jede Gemeinde hat versucht, Theologen hervorzub-
ringen, die ihr eigenes Religionsverständnis  legalisieren
sollten.

Die FETÖ-Gemeinde hatte seinerzeit am wenigsten
Theologen in ihren Kreisen, wie man weiss. Mehr noch;
der Slogan “Ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem Übel der
Theologen” kam aus diesen Kreisen. So wissen wir, das,
als sie lange Zeit keine Theologen für sich gewinnen konn-
ten, sie eigene Theologiefakultäten aufgebaut und eigene
Theologen ausgebildet haben.

Denn sie brauchten “operationelle Theologen”. Sie bra-
uchten “Fatwa’s”, die das Gewissen der Aktivisten beruhi-
gen sollten. Diese “operationellen Theologen” sollten bei
Bedarf die Gegenseite “Exkommunizieren” oder die eige-
nen “höheren Ziele” verherrlichen.

Das heisst, die Einstellung, sich genehme, eigene Theo-
logen auszubilden, wenn die vorhandenen nicht nach der

Aktuelles
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ürettiğini biliyoruz. Çünkü “operasyonel ilahiyatçı”ya ih-
tiyaç vardı. Gerektiğinde aksiyonerin vicdanını rahatla-
tacak ilahiyat bilgisinin yani “fetva”nın üretilmesi
gerekiyordu. Gerektiğinde karşı tarafı “tekfir” edecek
gerektiğinde beri tarafın “yüce amacı”nı yüceltecektir bu
“operasyonel ilahiyatçı.” Yani Cumhuriyetin başından
beri ilahiyatçılar senin dediğini yapmıyorsa, yaptıklarını
meşrulaştırmıyorsa sen de “işe yarar ilahiyatçı üret”
yaklaşımı hep vardır. 

Kimsenin, örneğin coğrafya veya deprem konusunda
uzman olarak görüşüne başvurduğu jeoloji mühendisleri
gibi gördüğü yok ilahiyatçıları. Birçok insan dini bilgiyi
ilahiyat camiasından bilgi almak yerine hala mahalle-
sinde tanıdığı sıradan bir kişiden almayı tercih eder. 

Bu toplumda esas otorite “din alimi”dir. “Din alimi”
dururken kimsenin akademisyen ilahiyatçıları otorite
kabul etmesini bekleyemeyiz. İlahiyatçılar olsa olsa
“din alimi”nin düşünceleri için argüman üretme
yetkisine sahiptirler, eleştiri ve itiraz hadleri de-

ğildir. Çünkü karşılarındaki ya kainat imamıdır, ya
müceddittir, ya gavstır ya da kutbul aktaptır vs.

Peki bugün yaşayan “din alimi” kimdir veya nasıl ol-
malıdır? Herkes kendi mezhebine, meşrebine ve fraksi-
yonuna en yakın kişiyi “alim” kabul etmektedir. Mesela
“kedicikler için“ Adnan Oktar dururken bir başkası mu-
teber “alim” kabul edilebilir mi bugün? Siz örnekleri ço-
ğaltabilirsiniz. Basın da öyle davranıyor elbette. O da
“Cübbeli” veya benzeri şov ve reyting değeri yüksek
“hocalar” dururken akademik ciddiyete sahip ilahiyatçı-
ların iş görmeyeceğini bildiği için o da “işlevsel” bakıyor.
Yani herkes işine yarayan ilahiyatçının peşinde. Sıradan
her meslek gibi. Yani işini görecek mühendis aradığın
müddetçe bu talebe arz yapacak mühendislik çalışma-
ları olacaktır. Benzer şekilde ilahiyatçılar da işlev için
talep edilirse bu talebe de arz edilecek ilahiyatçı da ila-
hiyat bilgisi de her daim bulunacaktır. 

Hakikati aramak yerine kullanmak temel amaç ol-
duğu sürece hakikati parayı ve otoriteyi elinde bulun-
duran güce uyarlayacak kişiler bulunacaktır her zaman.
Tarihte de günümüzde de böyledir, gelecekte de böyle
olacaktır. O yüzden ilahiyat camiasını suçlarken biz “iş
gören ilahiyat” mı arıyoruz yoksa hakikat mi arıyoruz
sorusunu kendimize sormalıyız önce.

eigenen Pfeife tanzen, gab es bereits seit
der Gründung der Republik.

Niemand betrachtet die  Theologen als
Experten und fragt nach ihrer Meinung, wie
sie es z. Bsp. bei einem Geologen tun wür-
den, wenn es um Erdbeben geht. Viele  zie-
hen es vor, sich in ihren  religiösen Angele-
genheiten von einem gemeinen Bekannten
im eigenen Kiez beraten zu lassen.

Die wahre Autorität bilden in dieser Ge-
sellschaft die “Religionsweisen”. Es kann
doch nicht zugemutet werden, die akade-
mischen Theologen anstelle dieser “Religi-
onsweisen” als Authorität anzuerkennen.
Theologen dürfen im besten Fall Argumente
für die Ansichten der “Religionsweisen” pro-
duzieren. Kritik oder gar Widerspruch wäre
Anmaßung. Denn sie stehen entweder Ima-
men des Universums, Erneuerern, Erretern
oder Vertretern des Propheten usw. gege-
nüber.

Und wer ist heute der lebende “Religion-
weise” oder wie sollte er sein?  Jeder hält
den seiner Konfession, Weltanschauung
oder Fraktion am nächsten stehenden für
den “Religionsweisen”. Gäbe es heute beis-
pielsweise für “die Kätzchen” einen vertra-
uenswürdigeren “Religionsweisen” als
Adnan Oktar? Man kann diese Beispiele
weiterführen.

Und die Medien verhalten sich ebenso.
Sie nehmen auch lieber einen “Cübbeli”, der
eine höhere Quote verspricht, als einen
ernsthaften Theologen.

D.h. jeder schaut sich nach einem für
ihn nützlichen Theologen um. Wie in jedem
gemeinen Beruf. Solange man nach einem
Ingenieur such, der den eignen Bedürfnis-
sen gerecht wird, wird es auch Ingenieure
geben, die diesen Bedarf bedienen werden.
Ähnlich verhält es sich mit Theologen und
theologischem Wissen; wer nach nützlichen
Theologen oder theologischem Wissen
sucht, wird sie auch finden.

Solange Wahrheit benutzt wird, anstatt
nach ihr zu suchen, wird es auch käufliche
Typen geben, die Geldgebern oder Macht-
habern dienlich sind. Das war schon immer
so und das wird auch in Zukunft so sein.

Deshalb sollten wir uns, bevor wir die
Theologen beschuldigen, fragen, ob wir
nach der Wahrheit suchen oder nur nach
“nützlichen Theologen”.

Übersetzung/Tercüme: 
Hamdi İLHAN
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15 Temmuz: 
Darbeye karşı bir kutlu direniş öyküsü

Semiha Kavak kimdir?
Edebiyat alanında, kitap eleştiri, analiz, deneme
yazıları yazıyor. Star Gazetesi, Radikal, Milliyet,
Yeni Şafak, Hece Dergisi, İtibar, Temrin, Ayraç,
Mocca, Berceste, Edebistan.com'da aktif olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.

Fetullah Gülen’in
yıllarca ilmik ilmik
ördüğü TSK’ya çok
güvendiği belliydi. Bu
nedenle Gülen
Erdoğan’a karşı tehditi
hiç elden bırakmadı.
Çeşitli şifrelerle
Erdoğan’a karşı hem
tehditlerini sürdürdü,
hem de bağlılarına
sonsuz ümitler verdi.
Gülen’in TSK içindeki
gücü AB(D) tarafından
da biliniyor ve
yapılacak bir askeri
darbenin mutlak
başarılı olacağına
inanılıyordu. Darbe
sonucunda
Erdoğan’dan kurtu-
lunulacak ve yeni bir
dönem başlayacaktı.
FETÖ’nün darbe planı
en ince ayrıntısına
kadar planlanmıştı.
Yurdun dört bir yanı
darbeci askerlerce
kuşatılacak, Erdoğan,
tatilde olduğu Mar-
maris’te (ölü ya da diri)
ele geçirilecekti. Bu
tablo sonucunda halk
çaresiz darbeyi
planlayanların
planlarına uyacaktı.

Semiha KAVAK
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hakkı” halkın vekale-
tine dayalı bir haktır.
Halkın kendisini yö-
netme hakkını ver-

diği kişiler için en başta gelen değer kuşkusuz
“ehliyet”tir. Demokrasilerde halk vekaletini seçim-
lerde kime vermek istediğini beyan eder. Ve çoğun-
luğun tercihi, aynı zamanda bir ehliyet tescilidir.
Vekil, yeni bir seçim dönemine kadar asıl olan seç-
menin/halkın taleplerini göz önüne alarak yönetim
mekanizmalarını bu talepler doğrultusunda kullan-
maya özen gösterir. Halkın seçimlerde önem verdiği
kriterler aynı zamanda toplumun değer yargılarının
da göstergesidir. “Nasılsanız, öyle idare edilirsiniz.”
sözü “yönetim ve halk” arasındaki bağın şeklini be-
lirleyen bir ana unsur niteliğindedir. Halkın iyiye, doğ-
ruya verdiği önem ehil yöneticilerin iş başına getirilip,
getirilmediğiyle ölçülebilir. Halkın ehil olmayana ve-
kaletini vermesinin sonuçları toplumlar açısından ol-
dukça yıkıcı olabilir. O nedenle İslam, ehil olanların
yönetici yapılmasını öğütler. Bunun için Kur’an,
daima ehil olanın iş başına getirilmesini tavsiye eder:
“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne
güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işiten-
dir, hakkıyla görendir.”, “Siz ey imana ermiş olanlar!
Allaha, Peygambere ve aranızdan kendilerine otorite
emanet edilmiş olanlara itaat edin; ve herhangi bir
konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allaha ve Pey-
gambere götürün, eğer Allah’a ve ahiret gününe
(gerçekten) inanıyorsanız. Bu (sizin için) en hayırlı-
sıdır ve sonuç olarak da en iyisidir.” (Nisa Suresi 58,
59) Demokrasilerde bireyin irade beyanını seçimler
belirlediğine göre seçmen tarafından verilen kararlar,
yapılan tercihler son derece önemlidir. Zira, yasal de-
ğişimlerin adresi meclistir ve halk seçtiği iktidarın ic-
raatlarını yeni bir seçime kadar kabul etmek
durumundadır. Bu süreç içerisinde elbette halk çeşitli
yollarla görüşlerini, taleplerini, eleştirilerini dile geti-
recek, yeni bir tercih dönemine hazırlık yapacaktır.
Amaç sürekli toplumların daha ileri gitmesini sağla-
mak, onların refah düzeyini yükseltmek ve her geçen
gün toplumsal desteği daha da artırmak olduğuna
göre toplumun tüm katmanlarının daha iyiyi, daha
doğruyu araştırması son derece önemlidir. Halkın ehil
görüp seçtiği yöneticileri yeni bir tercih dönemi gel-
meden şu veya bu gerekçelerle alaşağı etmek, güç
kullanarak değiştirmeye kalkmak halkın iradesine
karşı koymak olduğu gibi Hakk’ın ölçüleriyle de bağ-
daşmaz. 

Demokrasinin tarihi aynı zamanda bir darbe-
ler tarihidir

Yönetmeyi kendine hak gören ve halkın tercihle-
rini dikkate almayan kimi güç odaklarının durumdan
vazife çıkarmaları veya bunu kendilerine verilmiş bir
görev gibi görerek her an iktidarı denetlemeye mec-
bur bir pozisyonda bulunmaları, onları tarih boyunca

halk tercihlerinin önüne geçmek için adeta yarışa
sokmuştur. O nedenle demokrasinin tarihi aynı za-
manda bir darbeler tarihidir. Darbeler tarihi, siyaset
tarihinin kendisi kadar geriye uzanır. Örneğin Roma
İmparatoru Jül Sezar bir darbe kurbanı olmuştur ve
bazı Roma imparatorları iktidara darbeyle gelmiştir.
1799’da Napolyon Fransa’da iktidarı bir darbeyle ele
geçirmişti. Antik Yunan ve Hindistan kentlerinde de
darbeler fazlasıyla yaygındı.

Düzenli orduların kurulması ve silahlı gücün asker
elinde toplanmış olması nedeniyle darbeler genelde
askeri kuvvetlerin, silahlı organize güçleri içerisinden
çıkmıştır/çıkmaktadır. Askerî darbe, bir ülkede silahlı
kuvvetler mensuplarının bir hiyerarşi içerisinde veya
bir hiyerarşiye bağlı olmadan silah zoru ile ülke yö-
netimine el koyması demektir. Askeri darbelerin çe-
şitli gerekçeleri olduğu gibi en geçerli nedenleri ise
iktidarların ekonomik ve sosyal sorunları çözmede
başarısız kaldıkları ve ülkeyi her geçen gün uçuruma
sürüklemekte olduğu iddialarıdır. Bu doğrultuda ileri
sürülen sav ise devletin iç ve dış güvenliğin zafiyete
düştüğü, ekonomik göstergelerin gitgide kötüleştiği,

rejimin tehlike altında olduğu yönündeki savlardır.
Böylesi gerekçelerin oluşması için derin güçlerin çe-
şitli kesimlerle işbirliği yaparak toplumsal çatışmaları
kışkırttığı ve darbelere zemin hazırladığı iddiaları ise
en çok öne çıkan iddialardan biridir.

475 adet darbe/darbe girişimi
Darbelerin, demokrasinin gelişmişlik düzeyleriyle,

sivil sistemin yerleşikliğiyle ilişkisi yadsınamaz. O ne-
denledir ki genellikle darbeler demokrasisi gelişme-
miş, buna uygun kurum ve kuralları yerleşmemiş
ülkelerde meydana gelmektedir. Amerikalı akademis-
yenler Jonathan M. Powell ve Clayton L. Thyne’nin
derlediği bilgilere göre, 1950 yılından 2010 yılına dek
dünyada 475 adet darbe veya darbe girişimi söz ko-
nusu olmuş, bunların 239’u darbe girişimi olarak kal-
mış ve sivil yönetim tarafından etkisizleştirilmiş,
236’sı ise askeri kanadın sivil yönetime el koyması
ile sonuçlanmış. Diğer bir deyişle, bu 475 askeri kal-
kışmanın %50,32’si darbe girişimi olarak kalırken,
%49,68’inde ise darbe gerçekleşmiş. Bu kalkışmaları
coğrafi bölgeler olarak değerlendirdiğimizde bunların

“Yönetme
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sadece 8’inin Avrupa ülkelerinde meydana geldiğini
görürüz. Geride kalanlar ise Latin Amerika ve Afrika
ülkelerinde meydana gelmiştir. Darbelerin en yoğun
olarak yaşandığı yılların 1960-1975 yıllar arasında ol-
ması darbelerin birbirini tetiklediği veya o dönemlerin
dünyayı darbeler üzerinden şekillendirmeye çalışan
yabancı ellerin aktivitesine bir işaret olarak değerlen-
dirilebilir.

Günümüze gelince; Darbe girişimleri hız kesmiş
görünse de 2010 yılından bu yana dünyada 10 darbe
girişimi yaşandı ve bunların 9’u başarılı oldu. Darbe-
ciler sadece Türkiye’de başarısız oldular. Bu tarih ara-
lığında Gine-Bissau, Madagaskar, Gine, Mali, Sudan,
Papua Yeni Gine, Lesotho, Burkina Faso, Burundi ve
Türkiye. Darbe yaşayan ülkeler ise: Nijer, Mısır, Gine-
Bissau, Mali, Maldivler, Ukrayna, Burkina Faso ve
Tayland darbe girişimlerine sahne oldular. 

Darbe sonrası cunta yönetimleri
Askerler zaman zaman sivil iradeye karşı güçlerini

devam ettirmek için muhtıralarla da iktidarlara yön
verirler ve toplumu darbelere karşı nötrleştirirler.
Böylesi ülkelerde darbeler sürekli toplumların kaderi
haline gelir. Darbeciler başarılı olduklarında sivil yö-
netimleri rafa kaldırırlar ve kendi yöntemleriyle halkı
idare etmeye kalkarlar. Korku ve baskıya dayalı yö-
netimleriyle halkı baskı altına alırlar. Askeri darbe
sonrasındaki yönetim tarzları da ülkeden ülkeye de-
ğişim göstermekte. Demokrasisi daha geride olan ül-
kelerde genelde yönetim askeri cuntanın elinde olur.
Latin Amerika’da darbeden sonra değişik rütbede as-
kerlerden oluşan cunta yönetimi oldukça yaygındır.
Afrika’da ve Türkiye’de ise cunta ile birlikte çalışacak
yeni bir meclis oluşturma ve bu meclis üyelerinin de
cunta tarafından seçilmesi yönteminin uygulanması
daha yaygın bir uygulamadır. 27 Mayıs 1960 ve 12
Eylül 1980 darbeleri ile yönetimi ele geçiren cuntalar
olan Milli Birlik Komitesi (MBK) ya da Milli Güvenlik
Kurulu (MGK), ülkeyi mutlak biçimde yönetmiş; aynı

zamanda Kurucu Meclis ya da Danışma Meclisi adıyla
cunta tarafından seçilen sivil temsilcilerin olduğu
ancak MBK ya da MGK karşısında oldukça zayıf iş-
levli, güdümlü bir meclis oluşturulmuştur.

Darbelerin tarihine baktığımızda demokrasileri
yerleşmiş ülkelerin çoğunun geçmişinde halk tercihi
önemli görülmemiş, halk adına yönetme sevdalıları
erki elinden bırakmak istememiştir. Askeri darbelerin
sık sık yaşanmasının nedeni genelde sivillerin devleti
yönetmeyi beceremedikleri yönündeki bilinç altına
yerleşmiş olan düşünceleridir. Bu bilinçaltı zaman
zaman çeşitli şekilde ortaya çıkabilmektedir. Bugün
bile en demokrat sanılan ülkelerde dahi hâlâ eskinin
kalıntıları diridir ve yöneticiler o zinde güçleri dikkate
almak zorundadırlar.

TÜRKİYE’DE DARBELER
Türkiye bugüne gelinceye kadar yönetme hakkını

kendinde gören ve o nedenle seçilmiş iktidarları de-
virmeye yönelik birçok kalkışmayla karşılaştı. Bunla-
rın bazıları bu girişimlerinden sonuç aldılar. Bazıları
ise henüz baş vermeye kalktıklarında başları ezilmiş
ve böylece başarısız olmuşlardır. 

Bab-ı Âli Baskını
Türkiye’de ilk darbe girişimin Balkan Savaşları’nda

alınan hezimetler üzerine İttihat ve Terakki önderli-
ğinde yapılan Bab-ı Âli Baskını olduğu belirtilir. Bal-
kanların elden çıkması halkı isyana sevkeder. Halk bu
durum karşısında Sadrazam Kamil Paşa Hükümeti’ni
sorumlu tutmaktaydı. Netice itibarıyla savaştan alı-
nan kötü sonuçlar nedeniyle, İttihat ve Terakki ön-
derliğinde darbe hazırlıkları başlamıştı. 23 Ocak 1913
günü o zamanlar binbaşı olan Enver Bey önderliğinde
Bab-ı Ali’ye girildi. Dönemin Harbiye Nâzırı Nâzım
Paşa silahla vurularak öldürüldü. Sadrazam Kamil Pa-
şa’ya ise zorla istifa mektubu imzalatıldı. Mektup, pa-
dişah V. Mehmed tarafından kabul edildi. Yeni
sadrazam ise, 31 Mart Vakası sırasında da büyük ba-
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şarılar gösteren Mahmut Şevket Paşa oldu. Bu olay
Modern Türkiye Tarihi’nin ilk darbesi olarak değerlen-
dirilmektedir.

Çok partili demekrosiye geçiş
İdari yönden oldukça çalkantılı ve sert tedbirlerle

geçen cumhuriyetin ilk dönemlerinde darbe girişim-
lerinin önü kapatıldı. Ancak, çok partili demokrasiye
geçiş dönemimizle birlikte darbeler gündeme gel-
meye başladı. Bu yeni dönemin dünyada çalkantıların
olduğu, darbelerin etkin olduğu bir döneme tesadüf
etmesinin de etkisiyle askerler sivil yönetimleri yakın
takibe aldılar ve ortaya çıkan boşlukları kendilerinin
sivil idarelere karşı güçlenmeleri için bir fırsat olarak
değerlendirdiler. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka-
nunu’nun 35. maddesinde yer alan “Silahlı kuvvetle-
rin vazifesi; Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin
edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve ko-
rumaktır.” hükmü darbeciler için adeta bir sığınak
oldu.

27 Mayıs 1960 Darbesi
Türkiye sivil iktidara karşı en acımasız darbeyi

1960 yılında yaşadı. Çok partili döneme geçilmesiyle
birlikte seçimlerde iki kez halkın çoğunluğunun
oyunu alan ve halk tarafından coşkuyla desteklenen
Demokrat Parti iktidarı, önce muhaliflerinin sert eleş-
tirilerine hedef oldu. Daha sonra yaşanan bir kısım
olaylar ve ileri sürülen iddialara dayanılarak sivil yö-
netim darbeyle devrildi. Sivil iktidara müdahale genç
subaylar olarak anılan 37 subay tarafından hazır-
landı. 27 Mayıs 1960’da Kurmay Albay Alparslan Tür-
keş’in okuduğu bildiriyle ordu yönetime el koydu.
Cuntanın başında emekli Orgeneral Cemal Gürsel
vardı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve hükümet üye-
leri tutuklandı. Yüzlerce akademisyen, subay ve ast-
subay, öğretim üyesi, hakim ve savcı emekliye sevk
edildi. Ülke Milli Birlik Komitesi tarafından yönetili-

yordu. Daha sonra bu komite içinde de tasfiye ya-
şandı. Yassıada’ya gönderilen hükümet üyeleri komik
ithamlarla, evrensel hukuka aykırı olarak kurulan
Yassıada Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. En
ağır iddialar Başbakan Adnan Menderes, Cumhurbaş-
kanı Celal Bayar, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve
Dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu üzerinde yoğun-
laştı. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül
1961’de, Adnan Menderes ise başarısız bir intihar gi-
rişiminde bulunduğu için bir gün sonra sağlık heye-
tinden sağlam raporu alındıktan sonra öğlen vakti
idam edildi.

27 Mayıs sonrası darbe girişimleri
Ülkeyi yangın yerine çeviren 1960 darbesi TSK

içerisindeki bazı askerlerin taleplerini kesmedi. Dar-
beci komite arasında bulunan ancak o tarihte Kore’de
olduğu için darbeye katılamayan ve yurda dönüşünde
Harp okulu komutanlığına getirilen Kurmay Albay
Talat Aydemir ve arkadaşları darbenin etkilerinin ka-
lıcı olması gerektiğini belirterek askeriye içerisinde
örgütlenmeye gitti. Albay Talat Aydemir 22 Şubat
1962’de yapılan atama ve tutuklamalara karşı, askeri
öğrencilerin de desteğini alarak darbeye kalkıştı
ancak sonuç alamayınca pazarlık sonucu teslim oldu.
Bu direniş uzlaşma ile sonlandırıldı ve Aydemir
emekli edildi, 10 Mayıs 1962’de çıkarılan özel af ya-
sasıyla da serbest bırakıldı. Ancak Albay Aydemir 21
Mayıs 1963’de Anayasa‘da öngörülen reformların
gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci darbe girişi-
minde bulundu, girişiminde başarılı olamadı. Yapılan
mahkemeden sonra Süvari Binbaşı Fethi Gürcan ile
birlikte idama mahkum edildi. Hüküm 5 Temmuz
1964 günü yerine getirildi. 

Askeri Muhtıralar
Talat Aydemir ve Binbaşı Fethi Gürcan’ın darbeye
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teşebbüsü nedeniyle idam edilmiş olmaları TSK içe-
risindeki darbecilerin önünü kesmeyi sağlamadı.
1971 ve 1997 yıllarında yine TSK içerisinden bir grup
mevcut iktidarların çekilmesini istedi. Post modern
darbe denilen darbeye teşebbüs öncesi sivil iktidarı
değiştirme yöntemleri kullanılarak mevcut hükümeti
istifaya zorlandı. 1971 yılındaki muhtıra öncesi
Doğan Avcıoğlu’nun çıkardığı Devrim gazetesi etra-
fında toplanan ve içlerinde 27 Mayıs darbesini yapan
Millî Birlik Komitesi’nin liderlerinden emekli Korgene-
ral ve kontenjan senatörü Cemal Madanoğlu’nun da
bulunduğu bir grup darbe yapmayı planladı ancak 9
Mart 1971’de planlanan darbe girişimi, Mahir Kaynak
ve Mehmet Eymür’ün de bulunduğu Milli İstihbarat
Teşkilatı mensuplarının durumu Genelkurmay Baş-
kanı Memduh Tağmaç ve 1. Ordu Komutanı Faik Tü-

rün’e haber vermesinin ardından bastırıldı. İzleyen
süreçte Madanoğlu tutuklandı, ancak cezalandırıl-
madı. 9 Mart girişiminden sonra, 12 Mart 1971 tari-
hinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh
Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu
ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur’un imza-
sıyla dönemin Cumhurbaşkanı emekli orgeneral Cev-
det Sunay’a bir muhtıra verilerek, Adalet Partisi
Genel Başkanı Süleyman Demirel başbakanlığındaki
hükümet istifaya zorlandı. Demirel, muhtıraya diren-
meyerek istifa ettiği için “Şapkasını alıp gitmek”le
suçlandı.

12 Eylül 1980 Darbesi
Türkiye, 1960 darbesinin ardından tarihinin en

karanlık dönemlerinden birini, 12 Eylül 1980’de, dö-
nemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderli-
ğinde emir komuta zinciri içinde yapılan darbe ve
darbeyi izleyen süreçte yaşadı. 1980 darbesi sıra-
sında tek kanallı Türkiye’de TRT ekranına Kara Kuv-
vetleri Komutanı Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri
Komutanı Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanı Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Sedat
Celasun’la birlikte çıkan Kenan Evren darbe bildirisini
bizzat okudu. Darbeciler bu kez darbenin gerekçesi
olarak azan terörü ve irticai faaliyetleri, siyasetin
bunları önlemede zaaf gösterdiğini öne sürdüler. Dar-
beyle birlikte her gün akan kan nasıl olduysa bir

günde kesildi. Bu durum askerlerin darbe öncesi
kanın durması için çaba göstermeyip, darbeye zemin
hazırlanmasını arzuladıkları şeklinde yorumlandı.
Darbenin ardından partiler lağvedildi, parti liderleri
önce askeri üslerde gözetim altında tutuldu, ardından
yargılandı. Ülke 1983 seçimlerine kadar Genelkur-
may Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanların-
dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi tarafından
yönetildi.

12 Eylül Bilançosu
12 Eylül darbesi toplumda yıllarca kapanmayacak

yaralar açtı. Darbenin sonuçları topluma travma ya-
şattı. Darbeyle başlayan süreçte;

-TBMM kapatıldı, anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi
partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el ko-
nuldu. 

-650 bin kişi gözaltına alındı. 
-1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 
-Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 
-7 bin kişi için idam cezası istendi. 
-517 kişiye idam cezası verildi.
-Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı

(18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, 1’i Asala
militanı). 

-İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e
gönderildi. 

-71 bin kişi TCK’nin 141, 142 ve 163. maddele-
rinden yargılandı. 

-98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan
yargılandı. 

-388 bin kişiye pasaport verilmedi. 
-30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı. 
-14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 
-30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına gitti. 
-300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 
-171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi. 
-937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasaklandı. 
-23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 
-3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğ-

retim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi. 
-400 gazeteci için 4 bin yıl hapis cezası istendi ve

3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 
-31 gazeteci cezaevine girdi. 
-300 gazeteci saldırıya uğradı. 
-3 gazeteci silahla öldürüldü. 
-Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 
-13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 
-39 ton gazete ve dergi imha edildi. 
-Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 
-144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 
-14 kişi açlık grevinde öldü. 
-16 kişi “kaçarken” vuruldu. 
-95 kişi “çatışmada” öldü. 
-73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi. 
-43 kişinin “intihar ettiği” belirtildi.

28 Şubat 1997 post-modern darbe
12 Eylül 1980 darbesinin bu yıkıcı etkileri de as-
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kerlerin seçilmiş-sivil yönetimlere müdahale isteğini
azaltmadı. Bir süre pusuda bekleyen zinde güçler bu
kez 1980 darbesinden 17 yıl sonra, tarihe “post-mo-
dern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinde, 12
Mart darbecilerine benzer bir yöntemle Necmettin Er-
bakan liderliğindeki Refahyol koalisyon hükümetini
istifaya zorladı. Çok kanallı TV ve radyo Türkiye’sin-
deki 28 Şubat sürecinde medya kuruluşları temsilci-
leri de -yargı mensupları ve üniversite yöneticilerinin
yanı sıra- Genelkurmay Başkanlığı binasında brifing-
lere davet edildi. Başbakanlık binasının karşısındaki
Genelkurmay Başkanlığı’nda verilen brifinglerde,
Başbakan Erbakan “Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bi-
rinci öncelikli tehdit olarak duyurulan irticanın lideri”
olarak yansıtıldı. Bu süreçte Fetullah Gülen’in deste-
ğine ihtiyaç duyuldu ve Gülen TV’lere çıkarak Erba-
kan’a suçlamalarda bulundu. İktidarın yönetmeyi
beceremediğini, bırakıp gitmeleri gerektiğini belirtti.
Batı’nın düşman bellediği Erbakan’a hakarete varan
eleştirilerde bulundu. Anlaşılan; Gülen’in arkasındaki
güç ondan böylesi bir açıklama yapmasını istemişti.
Yapılan çeşitli baskıların ardından koalisyonun ortağı
Çiller görevi devralarak baskıyı ortadan kaldırmak is-
tedi. Erbakan istifa etti ancak Çiller’in partisinde ya-
şanan istifalar sonrası Cumhurbaşkanı Demirel Çiller
yerine Mesut Yılmaz’a hükümeti kurma görevi verdi.
Böylece asker baskısıyla Refahyol hükümeti sonlan-
dırılmış oldu. 

27 Nisan 2007 e-muhtıra
Ahmet Necdet Sezer’in görevinin sona ermesinin

ardından TSK, AK Parti iktidarın cumhurbaşkanını be-
lirleme tercihine müdahale etmeye kalktı.11. cum-
hurbaşkanının seçimi için parlamentoda yapılan ilk
tur oylamanın yapıldığı gün gece yarısına doğru Ge-
nelkurmay Başkanlığı sitesinden yapılan açıklama da,
tarihimize “e-muhtıra” olarak geçti. AKP Hükümeti bu
bildiriye kararlılıkla yanıt verdi. Ancak 27 Nisan
2007’de, hükümeti uyaran bu bildiriyi şahsen yazdığı
ve duyurduğunu açıklayan dönemin Genelkurmay
Başkanı Yaşar Büyükanıt emekliye sevk edilmedi,
hakkında idari/cezai bir soruşturma başlatılmadı,
dava açılmadı. E muhtıranın asıl hedefi Erdoğan’ın
cumhurbaşkanı olmasını engellemekti. Erdoğan, baş-
bakanlıkta kalmaya karar verdi. AK Parti de eşi ba-
şörtülü olduğu için cumhurbaşkanı olması engellen-
mek istenen önceki başbakan Abdullah Gül’ü cum-
hurbaşkanı seçti. 

Darbecilerin yargılanması
Bu arada darbelere karşı caydırıcı bir hamle ya-

pıldı ve 2010 tarihinde yapılan mini anayasa değişik-
liğiyle darbecilerin yargılanmasına başlandı. 12 Eylül
darbecilerinden hayatta olan Kenan Evren ve Tahsin
Şahinkaya yargılama sonucu ağırlaştırılmış müebbet
cezasına çarptırıldı. Cezaları iyi hal nedeniyle müeb-
bete çevrildi. Kısa bir süre sonra Evren ve Şahin-
kaya’nın ölümüyle de davalar rafa kalktı. AK Parti’nin
e-muhtıraya karşı dik duruşu, 1980 darbecilerinin

yargılanmasını sağlamasının darbe heveslilerini cay-
dıracağı düşünülüyordu. AK Parti’nin her seçimden
başarıyla çıkması, AB normlarına uygun kimi düzen-
lemelerin yapılması toplumda darbe dönemlerinin
kapandığı yorumlarına yol açsa da bütün sivilleşme
girişimlerine rağmen TSK içerisine sızmış (sözde) dini
bir örgüt alttan alta yeni bir darbeyi örgütledi. Ve bu
örgüt 15 Temmuz gecesi tarihin en kanlı darbesini
gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

FETÖ’NUN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ ELE
GEÇİRME PLANI

Fethullahçı Terör Örgütünün TSK içerisinde yapı-
lanmaya başlamasının tarihi 1985’li yıllara kadar uza-
nır. 1980 darbesine methiyeler düzen bir isim olan
Fetullah Gülen, darbe sonrasında da faaliyetlerini
sürdürdü. Asıl hızlı yapılanma dönemi ise Özal döne-
miyle başlar. Özal’ın işbaşına gelmesini fırsat bilen

Fetullah Gülen sadece emniyet içerisine değil, TSK’ya
da sızmanın çalışmalarına başlar. TSK’ya ilk sızmala-
rın 1985-86 yılları olduğu belirtiliyor. TSK içerisine
çok gizli şekilde elemanlarını yerleştirmeye başlayan
Fetullah Gülen, kimi özel toplantılarında ordu içeri-
sine şakird yerleştirmenin önemine değinir ve bu du-
rumdaki kişilerin çok büyük sevaplar kazanacağını
anlatır. Ordu içerisine yerleştirdiği elemanlarına giz-
lenmelerinin gerektiğini anlatan Fetullah Gülen,
bunun için bu kişilerin ibadetlerini ertelemeleri, İslam
kaynaklarında yer almayacak yöntemlerle ibadetle-
rini yapmalarını veya hiç yapmamalarını belirtir ve
bunlar için fetvalar verir. Bu yolla TSK içerisine yüz-
lerce kişiyi sokar. Daha sonra çalınan sorular vasıta-
sıyla  askeri okulları da ele geçirirler. Ancak tüm bu
sinsi çalışmalara rağmen TSK içerisindeki yapıyı ta-
mamen ele geçirmeleri kolay olmaz. Zira, TSK düzeni
bir hiyerarşiyle oluşmaktaydı. Yapının tepe isimleri
bir hiyerarşiye bağlı olarak atanmaktaydı. Bu ise ör-
gütsel yapının, halkanın tamamlanmasına engeldi.
Bunun için mevcut yapıyı alt üst edecek bir zorla-
maya, kimi gerekçelere ihtiyaç vardı. Yapılan anket-
lerde halkın en güvendiği kurumların en başında TSK
gelmekteydi. O nedenle bu güveni yıkmadan hiyerar-
şiyle oynayabilmek mümkün gözükmüyordu. İşte bu
noktada askerlerin seçilmiş iktidara (AK Parti iktida-
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rına) darbe yapma hazırlığı içerisinde oldukları öne
sürüldü. 

Fetullah Gülen’e bağlı savcıların Ergenekon
soruşturması

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki grupların siyasi
iktidarlara karşı geçmişte birçok kez darbe girişi-
minde bulunduğu dikkate alındığında bu tür iddiaların
gerçekliği her zaman mümkündü. Zira TSK içerisinde
bir grup AK Parti’nin asıl kadrosunun siyasal İslamcı
olduğunu, onun “devletin kılcal damarlarına kadar
sızın” diyen bir başka dinci grup olan Fetullah Gülen
grubuyla işbirliği yaptığını ve laikliği yok etmeye ça-
lıştıklarını öne sürüyordu. Yapılan bu karşı propagan-
daya rağmen AK Parti’nin yerel seçimlerden başarıyla
çıkması ve genel seçimlerde de başarılı olması üze-
rine bazı muhalif kesimler kitlesel eylemlerle iktidara

karşı sokak muhalefeti başlattılar. “Cumhuriyet Mi-
tingi“ adı altında düzenlenen mitinglerde, “Cumhuri-
yetin elden gittiği, laikliğin tehlikede olduğu” gibi
söylemlerle AK Parti iktidarının önüne geçilmesi ge-
rektiği öne sürülüyordu. Bunun için yargı dahil tüm
kurum ve kuruluşlara çağrılar yapılıyor, ordu göreve
çağrılıyordu. Kimi medya kuruluşları askerlerin ikti-
dardan aşırı derecede rahatsızlık duyduğunu, hiye-
rarşik bir darbe girişimi olmasa da TSK içerisinde bir
grup askerin her an darbeye kalkışacağı öne sürü-
yordu. İşte bu atmosferde Ümraniye’de bir gecekon-
duda 27 el bombası, TNT kalıpları ve fünyeler
bulundu. Genişletilen soruşturmalar sonucunda bu
silahların iktidarı devirmek isteyen Ergenekon adlı ör-
güte ait olduğu belirtildi. Fetullah Gülen’e bağlı sav-
cıların yaptığı soruşturmalar kapsamında gözaltına
alınan 58’i tutuklu, 150’den fazla şüpheli hakkında;
silahlı terör örgütü kurmak, hükümeti devirmek, hü-
kümeti görev yapamaz hale getirmek, terör örgütü
kurmak ve yönetmek, silahlı terör örgütüne üye
olmak, silahlı terör örgütüne yardım etmek, cebir ve
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni
ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engelle-
meye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne
karşı halkı isyana tahrik, patlayıcı madde bulundur-
mak atmak ve bu suçlara azmettirmek, Cumhuriyet
gazetesine patlayıcı madde atmak ve 17 Mayıs
2006’daki Danıştay saldırısına azmettirmek, devletin

güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel
verileri kaydetmek, askeri itaatsizliğe teşvik, halkı
kin ve düşmanlığa alenen tahrik gibi suçlarından
kamu davası açıldı. 

Emniyet, TSK, yargı kuşatması
Sürdürülen soruşturmalara göre Ergenekon terör

örgütünün fikri temeli 2003-2004 yıllarında hazırla-
nan “Ayışığı ve Sarıkız” adlı planlara dayanmaktaydı.
Bu planların asıl dayanağı ise zamanın Ege Ordu Ko-
mutanı olan orgeneral Hurşit Tolon’a ait olduğu be-
lirtilen ve 2002 tarihinde iktidara gelmesi muhtemel
olan AK Parti iktidarına karşı hazırlandığı öne sürülen
mücadele planıydı. İddialara göre Tolon, 32 sayfadan
oluşan AK Parti iktidarını engelleme planını zamanın
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e sundu ancak
Sezer, Tolon’a sakin olunması ve bir süre daha bek-
lenmesini önerdi. Ergenekon planının dayanakları var
olduğu iddia edilen bu rapora kadar uzanmaktaydı.
Bu iddialarla başlatılan operasyonlar sonucu sivil,
asker, bürokrat, gazeteci vs yüzlerce kişi mahkeme-
lerde yargılandı ve müebbetlere varan ağır cezalara
çarptırıldı. Bu davalarla birlikte TSK içerisinde birçok
üst rütbeli subayın darbeci denilerek cezalara çarptı-
rılması ve askeriyeden atılması üzerine TSK içerisine
sızmış olan Fetullah Gülen’e bağlı subaylar terfi etti-
rildi, atılanların yerine yerleşti. Bütün bunlar yapılır-
ken (sözde) iktidara sahip çıkılıyor ve böylece onlara
darbe yapmak isteyenlerin yerine demokrasiye bağlı
askerler getiriliyordu. AK Parti iktidarı yıllarca bu sav-
larla uyutuldu ve FETÖ’nün TSK içerisinde sızmadığı
yer kalmadı. TSK içerisinde FETÖ’ye mensup olma-
yan askerler çeşitli ihbarla suçlanıp, askeriyeden
atıldı. Sorular çalınarak askeri okullar Fetullah
Gülen’e bağlı gençlere teslim edildi. Böylece emni-
yetten sonra TSK’da FETÖ’nün eline geçti. Daha
sonra AK Parti’ye açılan kapatma davasından başla-
yarak yargı da ağırlıklı olarak FETÖ’nun eline geçti.
Üstelik yargının kilit noktalarını ele geçirme işini de
TSK’da olduğu gibi AK Parti’yi koruma adına AK Parti
iktidarına yaptırdılar. Yargının bir daha sivil iktidara
müdahale edememesi için bazı yasaların çıkarılması-
nın gerekli olduğunu iktidara yutturan bu yapı refe-
randumla HSYK’yı ele geçirdi. Böylece emniyet, TSK,
yargı kuşatması tamamlanmış oldu. İktidarda AK
Parti vardı ama ağırlıklı güç Fetullah Gülen’in kontro-
lüne girmişti.

Erdoğan’ı bitirme görevi Gülen ordusuna ve-
rildi

İktidar, bu yapının kurduğu tuzağı fark ettiğinde
iş işten geçmişti. İktidarın İsrail’le, AB(D) ile çatış-
maya başlamasının ardından Erdoğan ile Batı arasın-
daki ipler iyice gerilmişti. 2009’da Davos’ta
Erdoğan’ın çıkışının ardından “ Mavi Marmara” olayı-
nın yaşanması, İsrail’e destek veren ülkeleri de Er-
doğan’ın karşısına dikti. Batı bloku Erdoğan’ın
mutlaka siyaseten bitilmesi gerektiği üzerinde ittifak
halindeydi. Bu görevi yerine getirebilecek olan tek
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güç ise Pensilvanya’da koruma altına aldıkları Fetul-
lah Gülen ve onun ordusuydu. Gülen, 28 Şubat’ta ol-
duğu gibi yeniden Batı blokundan iktidarı devirme
görevi almıştı. Yaptığı haftalık vaazlarında alttan alta
Erdoğan’a eleştiriler yapmaya başladı. İsrail’in yıllar-
dır yaptığı zulmü görmemezlikten gelip, Filistin’in İs-
rail’e attığı bombalar için gözyaşı döktüğünü belirten
Gülen bu kez de Mavi Marmara için devreye girerek;
“Otoriteden izin alınmalıydı” diyerek İsrail’in katliam-
larına arka çıktı, ölenlere şehit denilemeyeceğini öne
sürdü. Bu açıklamalardan anlaşılan; Fetullah Gülen,
Erdoğan’ı bitirmeye kararlıydı. Sistem içerisine
yerleştirdiği ordusu en soldan, en sağa kadar
birçok yerde aktif durumdaydı. Gülen ordusu
TSK, emniyet, yargı, bürokrasi ve sivil örgütleri
ele geçirmiş olan bir orduydu. Yapılan hesap-
lara göre bu derece güçlü bir yapının iktidarı
belirleme ve Erdoğan’ı siyasetten uzaklaştır-
ması zor değildi. Erdoğan’a ilk salvo onun en yakı-
nındaki isim olan MİT müsteşarı Hakan Fidan
üzerinden vurulmak istendi. Erdoğan’ın ameliyat ola-
cağı güne rast getirilen bir günde Hakan Fidan FETÖ
savcılarınca ifadeye çağrıldı. Şimdilerde itirafçı olan
savcıların anlattıklarına göre Fidan o gün Oslo görüş-
meleri nedeniyle devlete ihanetten tutuklanacak,
daha sonra da dosya Erdoğan’a uzandırılacaktı. Böy-
lece olay Erdoğan’ı da yargılama noktasına getirile-
cekti. Bu operasyonu başaramadılar. Fidan ifade

vermeye gitmedi. Erdoğan onu korumaya aldı ve
böylece Erdoğan ile Fetullah Gülen örgütü arasındaki
ilk büyük savaş başlamış oldu.

Gezi Parkı
İktidar, Fetullah Gülen örgütünün her tarafı ele

geçirmesinin tehlikeli bir noktaya geldiğini ve buna
engel olunması gerektiğini, aksi takdirde iktidarların
bu yapıyla mücadeleye gücünün yetmeyeceğini dü-
şünerek bu yapıyı durdurmak gerektiğine karar
verdi. İlk olarak bu yapının finans kaynaklarını oluş-
turan dersaneleri kapatma kararı aldı. Bu karar FETÖ
yapısı üzerinde bomba etkisi yaptı. Bu karara sert
tepki gösterdiler ve açıktan açığa iktidara her plat-
formda saldırmaya başladılar. Bu tartışmalar yaşanır-
ken iktidar Gezi Parkı’nda başlayan bir eylemle
sarsıldı. Taksim’de yapılacak Taksim alanını düzen-
leme projesi nedeniyle ağaçların yok edileceğini öne
süren bir grup Gezi Parkı’nda eylemlere başladı. Bu-
rada ilk fitili yakan kişi ise HDP milletvekili Sırrı Sü-
reyya Önder oldu. Başlangıçta gençler tarafından
başlatılmış olan bu eylem daha sonra legal/illegal sol
kitlelere yayıldı. FETÖ’ye bağlı polislerin şiddete da-
yalı uygulamalarıyla buradaki olaylar büyüdü. Olay
Erdoğan iktidarını hedef alan bir halk ayaklanmasına
dönüştürülmek istendi. Sadece İstanbul’da değil,
yurdun çeşitli yerlerinde eylemler başlatıldı. Eylem-
lerde ölenler, yaralananlar oldu. Ancak sonunda ikti-

Güncel

Tecrübeli ve güleryüzlü kadrosuyla siz saygıdeğer Berlinli vatandaşlarımıza hizmet sunan
eczanemiz;

-Kan şekeri, kolestrol ve tansiyon ölçümü,
-Güncelleştirilen Alman Sağlık Kanunlarıyla ve Türkiye’de kullanılan ilaçlar hakkında bilgi ve
danışmanlık,
-Berlin’in her semtine hızlı ve güvenli sipariş servisi sunmaktadır.

APOTHEKE IMPLUS kadrosu olarak müşterilerimize sağlık dolu günler dileriz.

Karl-Marx-Str. 27 12043 Berlin

Tel: 30 62 90 35 55 Fax: 30 62 90 35 54
.....wenn es um Ihre Gesundheit geht!

Inh. Meral Durak-Apothekerin-

APOTHEKE IMPULS

Ekim/Oktober 2016    79



Güncel

dar aldığı önlemlerle bu eylemleri sona erdirdi.
FETÖ’nun bu süreçte öne çıkmadan olayları kışkırttığı
ve en soldan en sağa bileşenleri olan bu eylemle ik-
tidarın devrilmesine zemin hazırladığı daha sonraları
ortaya çıktı. Kimi itiraflara göre ise bu bir tepki tes-
tiydi. İktidara karşı daha sonra yapılacak önemli ope-
rasyonlar için çeşitli kesimlerin iktidara karşı tepkisi
büyütülmek istenmişti. 

17-25 Aralık operasyonları
Bu olaylardan yaklaşık beş ay sonra Türkiye

büyük bir operasyona uyandı. Bu örgütün kontrolün-
deki bazı savcılar, bir süredir yaptıkları dinleme ve iz-
leme sonucu iktidarın bazı bakanlarının yolsuzluk ve
rüşvet işlerine bulaştığını öne sürerek dört bakan,
bakan oğulları ve 80 civarında bürokrat, işadamını 17
Aralık 2014 tarihinde gözaltına aldılar. Asıl hedefin
Erdoğan olduğu anlaşılıyordu. Birçok kişi tutuklandı.
Bununla da yetinilmedi 25 Aralık’ta ikinci bir dalga

başlatıldı ve bu kez Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da
şüpheli olarak gözaltına alınmak istendi. Örgütün
savcısı Muammer Akkaş tarafından yürütülen soruş-
turmada 96 kişiye yöneltilen suçlamalar arasında
‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek,
ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet’ bulunuyordu.
Savcı Akkaş, birçok iş adamının da aralarında bulun-
duğu 41 kişilik gözaltı listesi hazırladı, mahkemeden
bazı iş adamlarının malvarlığına el koyma kararı çı-
karttı. Ancak emniyet gözaltı kararına uymadı. İkti-
dar karşı atağa geçerek emniyette büyük bir değişim
yaptı. Çok sayıda kişiyi görevden aldı, yerlerini de-
ğiştirdi. Bu olaylardan sonra MİT tırları operasyo-
nuyla örgüte bağlı savcı ve askerler Türkiye’nin
Türkmenler’e gönderdiği tırları durdurdu. MİT ele-
manlarını tartakladı. Bu operasyon iç ve dış basına
servis edildi ve Türkiye’nin IŞİD’e silah gönderdiği
iddia edilerek Türkiye zor durumda bırakıldı. Yine
hedef Erdoğan’dı. Erdoğan ve iktidarına karşı yapılan
bunca operasyona rağmen Ak parti 30 Mart yerel se-
çimlerinden büyük bir zaferle çıktı. Oysa örgüt ve bi-
leşenleri yerel seçimde iktidarın büyük bir yenilgiye
uğrayacağını öne sürüyor, böylesi bir sonuç bekli-
yordu. 10 Ağustos’da yapılan cumhurbaşkanlığı se-

çiminde de bu çevrelerce Erdoğan’a karşı yapılan tüm
kampanyalar ve ittifaklar sonuç vermedi ve Erdoğan
cumhurbaşkanı seçildi. 

FETÖ ile mücadele
Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da

FETÖ ile mücadelenin önemine değinerek, Fetullah
Gülen örgütünün sistemden temizlenmesi için gerekli
soruşturmaların açılmasını istedi. 30 Ekim 2014 tari-
hinde Paralel Yapı’yla (FETÖ) mücadele MGK iç ve dış
tehdit listesine girdi. Artık Fetullah Gülen örgütü kıs-
kaca alınıyordu. 14 Aralık 2014 tarihinde bu yapıya
karşı önemli bir operasyon yapıldı ve yapının medya
ayağındaki isimler gözaltına alındı. Bu tarihten sonra
ise çeşitli operasyonlarla örgütle mücadeleye girişildi.
Örgütün emniyet içerisindeki uzantıları temizlenmeye
başlandı. Bürokrasi dahil birçok yerde faaliyette olan
örgüt elemanları yargıya teslim edildi. Ancak, ka-
muoyunda örgütle ciddi bir mücadelenin yürütülme-
diği, bu konuda sadece Erdoğan’ın titiz davrandığı
algısı yerleşmişti. Bu yapı mücadeleye rağmen hâlâ
her yerde etkinliğini sürdürüyordu ve uzun zaman-
dan beri örgütlendikleri yer olan TSK içerisindeki
uzantılarına hiç dokunulamamıştı. O nedenle sık sık
örgüte bağlı askerlerin darbeye kalkışacağı öne sü-
rülüyordu. Bu iddialar üzerine bazı savcıların TSK
içindeki örgütlenme için soruşturma başlattığı ve 200
kişilik bir listeyi Genelkurmayın bilgisine sunduğu be-
lirtiliyordu. Yargının bu atağının yanı sıra iktidarın ise
TSK içinde temizlik yapmayı 2016 Ağustos ayındaki
YAŞ’a bırakmayı tasarladığı sanılıyordu.

FETÖ DARBESİ VE TAHMİN EDİLEMEYEN HALK
TOKADI

Fetullah Gülen’in yıllarca ilmik ilmik ördüğü
TSK’ya çok güvendiği belliydi. Bu nedenle Gülen Er-
doğan’a karşı tehditi hiç elden bırakmadı. Çeşitli şif-
relerle Erdoğan’a karşı hem tehditlerini sürdürdü
hem de bağlılarına sonsuz ümitler verdi. Gülen’in
TSK içindeki gücü AB(D) tarafından da biliniyor ve
yapılacak bir askeri darbenin mutlak başarılı olaca-
ğına inanılıyordu. Darbe sonucunda Erdoğan’dan kur-
tulunulacak ve yeni bir dönem başlayacaktı.
FETÖ’nün darbe planı en ince ayrıntısına kadar plan-
lanmıştı. Yurdun dört bir yanı darbeci askerlerce ku-
şatılacak, Erdoğan, tatilde olduğu Marmaris’te (ölü
ya da diri) ele geçirilecekti. Bu tablo sonucunda halk
çaresiz darbeyi planlayanların planlarına uyacaktı.
Darbe sabah üzeri planlanmıştı ancak darbe planı ak-
şama varmadan MİT tarafından öğrenilince darbeci-
ler planlarını erkene almak zorunda kaldılar. 

Saat saat 15 Temmuz gecesi
Darbeci askerler 15 Temmuz saat 21:00’ den

itibaren kışlalarından ayrılarak planlanan yerlere
doğru hareket ettiler. Köprülerin tek yönlü olarak as-
kerlerce kapatılması vatandaşlarca darbeden ziyade
teröre karşı alınmış geniş çaplı bir harekat olarak dü-
şünüldü. Ancak sosyal medya üzerinde bunun bir
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darbe olduğu da hızla yayıldı. Birçok kişi darbe yapıl-
dığı bilgisi üzerine hızla sokağa çıktı. Askerlere tepki
gösteren vatandaşlara bazı subaylar silahla karşılık
verdi. Devletini, milletini korumakla görevli bir grup
gözü dönmüş FETÖ mensubu asker adeta halkına
düşman kesildi. Emir komuta zincirine bağlı olmadık-
ları anlaşılan FETÖ’cü subayların planları açığa çık-
mıştı. Hedefleri Erdoğan’ı etkisizleştirmek ve bu
durum karşısında genelkurmay başkanı ile kuvvet
komutanlarını darbeye sahip çıkmaya ikna ederek
darbeyi emir komuta zinciri içerisinde yapılmış gös-
termekti. Bu nedenle darbeciler Genelkurmay baş-
kanı ve bazı kuvvet komutanlarını rehin aldılar.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a darbe metnini
imzalatmayı başaramayan darbeciler yine de ele ge-
çirdikleri TRT’den okuttukları bildiride darbeyi
TSK’nın emir komuta zinciri içerisinde yapılmış bir
darbe olarak gösterdiler. Bu arada darbeciler MİT ve
Gölbaşı Özel Harekat merkezini kontrollerine almaya
çalıştılar. Hedeflerinden birinin Hakan Fidan’ı öldür-
mek olduğu anlaşılıyordu. Ancak buralarda karşılaş-
tıkları direnişler sonucu amaçlarına ulaşamadılar.
Özel harekat merkezini bombalayan darbeciler bu-
rada 42 polisimizi şehit ettiler. 

Saatler ilerledikçe halk Başbakan Binali Yıldırım
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akıbetini öğrenmeye
çalışırken Başbakan Yıldırım saat 23:00 civarlarında
NTV’ye bağlanarak, bir grup askerin darbe girişi-
minde bulunduğunu, ancak başaramayacaklarını ve
darbe girişiminde bulunanların en ağır cezaya çarp-
tırılacağını belirtti. 

Saat 00:30 civarlarında da Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Face Time ile CNN Türk TV’ye bağlanıp halkı
sokağa çağırmasıyla darbeciler iyice zora girdi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, CNN Türk canlı yayınına bağ-
lanarak, halka sokağa çıkma ve darbe girişimine
karşı direnme çağrısında bulunmasının ardından,
yurdun tamamında halk darbe girişimine direnmek
üzere, meydanlara akın etti. Darbe girişimine muha-
lefet partileri de tepki gösterdi, ilk olarak MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli, ardından CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimine karşı açıklama-
larda bulundu. 

Saat 01:00’de Koordinasyon Merkezine, Atatürk
Bulvarı, Hoşdere Caddesi ve Genelkurmay civarında
6 tankın araçları ezerek ilerlediği, Genelkurmay çev-
resinde ve karargah içinde çatışma çıktığı, Ankara
Emniyet Müdürlüğüne uçak, helikopter ve tankla atış
yapıldığı bilgisi geldi. 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar
gece ilk darbe karşıtı açıklamayı yapan komutan
oldu. Orgeneral Dündar telefonla yaptığı açıklamada,
endişe edecek bir durumun olmadığını, darbecilerin
küçük bir grubu temsil ettiğini, emir komuta zinciri
içerisinde diğer birliklerle gerekli tedbirleri aldıklarını
belirtti. 

Saat 01:28’de ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-
amiral Bülent Bostanoğlu, “Komuta kademesi olarak
bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz.” açıklamasında
bulundu. Ardından, Genelkurmay Özel Kuvvetler Ko-

mutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, “Eşkiyalar başa-
rılı olamayacaklar.” dedi.

Saat 01:40’da Atatürk Bulvarı ve Çankaya
Köşk’ü üzerinden beş nolu giriş kapısı önüne ateş
ederek, 5 zırhlı araç yaklaştı. Silah kullanılarak kar-
şılık verildi ve 100 kişilik bir vatandaş grubunun da
desteği ile püskürtüldü.

Saat 02:00’de ise Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, minarelerden sela okunması çağrısında bu-
lundu.

Saat 02:30’u gösterdiğinde MİT Basın Danışmanı
Nuh Yılmaz, “Darbe püskürtüldü” açıklamasını yaptı. 

Saat 02:40’da ise TBMM’ye savaş uçağı tarafın-
dan iki bomba atıldı.

Saat 02:55’te TRT’yi basan askerlerin halk ve
polis tarafından püskürtülmesinin ardından, TRT
Genel Müdürü Şenol Göka, bildirinin silah zoru al-

tında TSK adına okutulduğu ve çok zor saatler geçir-
dikleri yönünde açıklamada bulundu.

TRT Yerleşkesi’ne toplanan vatandaşlar, burada
darbe girişimini protesto etti. Diğer kanallarda işgal
ihtimali üzerine tedbirler artırıldı ve işgal edilen ve
CNN Türk, Hürriyet ve hurriyet.com.tr’nin bulunduğu
Doğan Medya Center’da darbe karşıtı protestoların
güçlendirilmesi istendi. 

Saat 03:22’den itibaren Meclis sabaha kadar
sürecek şekilde, aralıklarla yeniden bombalanmaya
başlandı.

Saat 03:39’da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
ikinci kez savaş uçağı ve helikopterler tarafından vu-
ruldu.

Marmaris’te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra İs-
tanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, saat 04:00’de basın mensuplarının karşı-
sına çıktı.

Saat 04:12’de Meclis, bir kez daha vuruldu ve
Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki askeri helikop-
terden halka ateş açıldı.

Saat 05:40’da Boğaziçi Köprüsü’nde top atışı ya-
pılması nedeniyle, bir TOMA alev aldı.

Bir yandan saldırılar sürerken, saat 05:45’te
Harbiye’deki TRT İstanbul Radyosu’nu basan asker-
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lerin teslim olduğu bilgisi verildi. 
Saat 06:01’de İstanbul Boğazı, deniz ulaşımına

kapatıldı. 
Saat 06:23’te Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı

Külliyesi’ne bomba atıldı.
Saat 06:40’da Boğaziçi Köprüsü’ndeki askerler,

teslim oldu. 
Saat 06:50’de Genelkurmay Başkanlığına veka-

leten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ge-
tirildi.

Saat 07:15’te Çerkezköy’deki 3. Zırhlı Tugay’dan
İstanbul’a 15 tank sevk edildi.

Saat 07:45’te Genelkurmay’dan çıkan tanktan
barikat için yolda park eden kamyonlara ateş açıldı.
Aynı dakikalarda, Güvercinlik Kara Havacılık Okulu’na
jandarma ve polis tarafından operasyon yapılması is-
tendi. Operasyona destek amacıyla vatandaşlar ve
belediye iş makineleri alana yönlendirildi. Buradaki
darbe yanlısı askerler, helikopterler ile Akıncı Üssü’ne
geçti.

Saat 08:00 olduğunda ise Ankara Kazan’daki
Akıncı Ana Jet Üssü’nden uçakların kalkmasını engel-
lemek için, üssün yakıt ikmal borularının vanaları ka-
patıldı, elektrik, internet, telefon, suları kesildi.
Vatandaşların, polislerin ve belediye iş makinelerinin
buraya yönlendirilmesi sağlandı. Bunun üzerine An-
kara Kazan’daki Akıncı Üssü’nden uçakların kalkma-
sını engellemek isteyen vatandaşlara yaylım ateşi
açıldı ve 5 kişi şehit oldu, 40 kişi de yaralandı.

Saat 08:32’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar, götürüldüğü Akıncılar’daki 4. Ana Jet Üs
Komutanlığından alınarak, Başbakanlığa getirildi.

Bu olaydan 4 dakika sonra ise Jandarma Genel
Komutanlığı, Emniyet Özel Harekat polislerince ele
geçirildi, karargahtaki Fetullahçı Terör Örgütü’ne
mensup askerler etkisiz hale getirildi.

Saat 09:19’da Antalya, Niğde ve çeşitli illerden
özel harekat polisleri başkente sevk edildi.

Saat 09:40’da Genelkurmay Başkanlığından
çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim
oldu.

Bu dakikalarda darbe girişimiyle ilgili başlatılan
soruşturmalar kapsamında, ülke genelinde gözaltına
alınan Gülen cemaat üyesi sayısı bin 563’e ulaştı.

Saat 11:00’i gösterdiğinde de Genelkurmay
Başkan vekilliğine getirilen Orgeneral Ümit Dündar,
basın açıklaması yaptı.

Saat 12:15’te ise Başbakan Binali Yıldırım,
yanına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı da
alarak, Çankaya Köşkü’nde basın karşısına çıktı
ve darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.

Darbenin ağır bilançosu
Böylece bir kanlı darbe girişimi sona ermişti.

Yapılan açıklamalara göre bilanço ağırdı. 246 va-
tandaşımız darbe girişimi esnasında şehit düş-
müştü. Yapılan açıklamalara göre gazi sayısı 2
binin üzerindeydi. FETÖ mensuplarının darbe gi-
rişimine katılan üst düzey asker sayısı şaşırtıcı
düzeydeydi. Bu durum bu yapının TSK içerisinde

ne derece güçlü olduğunu gözler önüne serdi. Darbe
girişimine katılan 8 bin 651 personelin bin 676’sını
erbaş ve erler, bin 214’ünü askeri öğrenciler oluşur-
ken, bunların 178’i general-amiral, 2 bin 728’i subay,
7 bin 106’sı diğer rütbeler oluşmaktaydı. Soruştur-
maların hâlâ devam ettiği ve gözaltına alınan ve tu-
tuklananların sayılarının her geçen gün artması
düşünüldüğünde FETÖ’nün TSK’yı bir ahtapot gibi
sardığı ortaya çıktı. Darbeye katılan kimi subayların
Cumhurbaşkanı, kuvvet komutanları ve Genelkur-
may Başkanının yanına kadar sızması ise birçok kişi
gibi onların yaverliklerine onay verenleri de şaşkına
çevirdi. Darbe girişimine sadece askerlerin değil,
FETÖ mensubu emniyet güçleri ve sivillerin de katıl-
dığı kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Bir başka iddia
ise darbede İncirlik Üssü’nün kullanıldığı, buradan
kalkan uçakların darbecilere yardımcı olduğu, darbe
gecesi kimi ABD’lilerin Türkiye’de bulunduğu, darbe-
nin başarısız olduğu anlaşılınca başka bir ülkeye kaç-
tıkları veya İncirlik’te, Büyükelçiliklerde saklandıkları
idi. Darbe girişimin merkez üssü olarak kullanılan
Akıncılar üssünde bulunan ilahiyatçı Yard. Doç. Adil
Öksüz’ün Fetullah Gülen’in TSK imamı olup, darbeyi
başlatan ve idare eden kişi olduğu öne sürüldü ancak
orada yakalanan Öksüz, kısa bir sürede salıverilmiş
ve izini kaybettirmişti. Böylece darbe girişiminin arka
planı tümüyle aydınlatılamadı. 

Halkın direnişiyle başarısız olan bir darbe gi-
rişimi 

Darbe girişimine karşı direnişte askerler içinde
darbeye karşı duranların, emniyetin, MİT’in göster-
diği olağanüstü gayret son derece belirgindi ama asıl
kahraman yedisiyle, yetmişiyle tankları durdurmaya
çalışan, kurşunlara göğsünü geren halkındı. Dünya
bu sahne karşısında şaşkındı. Silahsız bir halk ayağa
kalkmış, en kanlı, en acımasız bir darbe girişimini ba-
şarısız kılmıştı. Son 10 darbe girişimi arasında tek
başarılamayan darbe FETÖ’nün yapmaya kalktığı
darbe olmuştu. Ve bu darbenin başarısız olmasının
asıl kahramanı halktı. Halk darbecilere gerekli dersi
vermişti. Bu tablo tarihin şanlı sayfalarına işlenecek
türden bir tabloydu. Umarız bu tablodan herkes ge-
rekli dersleri çıkarmıştır. Halkın gücünün ne derece
önemli olduğunu görenler dileriz halka hizmetin
Hakk’a hizmet olduğunu hiç unutmazlar.
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