
Erdoğanın kirli işlerini kim yapıyor?

Almanya ve Türkiye güvenlik güçlerininin işbirliği.

Türkiye ve Almanya makamların ve güvenlik güçlerinin olağandışı birlikte çalışmalar, işbirliği içinde 

olmalarından en çok etkilenen burda yaşayan Türkiye kökenli göçmenler olmuştur.

Almanyanın savaş sonrası en büyük siyasi davası Münihte başlatıldı. Haklarında dava açılan 10 kişi, TKP/

ML (Türkiye Komünist Partisi – Marksist Lenininist) taraftarı olmakla suçlanıyor. TKPML Avrupada yasak 

olmamasına ve Avrupa ülkerinde Terör Örgütü Listesinde yer almamasına rağmen, haklarında yabanci 

terör örgütüne üye olma suçunu cezalandıran, yasanın 129 b maddesine göre dava açılmıştır. Aynı 

zamanda Düsseldorf ve Hamburgta, burda yaşıyan kürt kökenli vatandaşlarımıza karşı davalar da 

sürdürülmektedir. Sözde PKK adına faaliyet yürütüklerıi idiaa edilmekte. Bir yıldan bu yana da 

Düsseldorfta da DHKP-C adına faaliyet yürüttüğü suçlaması ile Wuppertalda yaşayan bir bayan 

mahkeme önüne çıkarıldı. Otuz yıldan beri Wuppertalda yaşayan üç çocuk annesi Türkiyede herhangi bir 

faaliyetinden dolayı bir suçlamayla karşı karşıya olmamasına rağmen, OLG (Yüksek Eyalet Mahkemesı) 

tarafından yargılamaktadır ve sanık leyhine elde edilen bulgulara ragmen OLG yargılamakta israr ediyor. 

Bu yargılamanın soucunda Wuppertal’lı Latıfe bir kaç yıl hapis cezası alabilir.

Yukarda sıralanan olaylar da gösteriyorki, Türk ve Alman devletinin, devletler arası ilişkilerde normal 

ölçüleri aşan bir güvenlik ve devlet şiddeti içeren ilişkidir. Türk Alman devletinin 100 yıllık geleneksel 

ilişkileri iki devlet arasındaki dış ilişkiler politikasini da oluşturmaktadır. Bu siyasi ilişkiyi ne Ermeni halkına 

yapılan katliam, ne askeri darbeler, ne Türkiyedeki insan hakları ihlaleri ve işkence idiaları, nede Avrupa 

insan hakları mahkemesı tarafından alınan kararlar etkilemiştir. Şimdide, 15. Temmuz darbe girişimden 

sonra Erdoğan tarafından başlatılan temizlik hareketinde bu politika kesintisiz devam etmektedir. 

Almanyada yaşayan politik göçmenler bu sıkı işbirliğinin kurbanı konumundalar. Latıfe gibi Almanyada 

yaşayıp, yaşamını diğer insanlara yardım etmekle geçiren, kadın, aile ve iltica konularında insanlara aktıf 

destek sunan, ırkçılığa karşı mücadele eden ve antifaşist yapıların içinde yer alan insanlar bu sıkı 

işbirliğinin kurbanlarıdılar.



25 Ağustos tarihinde yapacağımız bu panelde, Almanya Türkiye ilişkilerinin aşırılığına ve sözde bağımsız 

olan alman Adaletın pratığından dolayı oluşan bazı soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Neden 

Almanya Türkiye ilişkiler bu kadar aşırı? Neden sözde bağımsız olan Alman Adaletı böyle siyasi politik 

kararları hayata geçirmek için kendisini kulandırıyor? Neden yine göçmenler soruşturmaların merkezi 

konumunda? Alaman polisi Türkiyede hangi kurumlarla ve kimlerle ortak çalışıyor? Genelikle davalarda 

delil olarak sunulan “Türkiyede elde edılen bilgiler” nasıl elde edilyor?

Bütün bu soruların cevabını ortaya çıkarmak için platformumuza uzman olarak Münihdeki TKP/ML, 

Düsseldorfdeki PKK ve Latıfeye karşı yürütülen davaların avukatları olan Roland Meister, Frank Jasenski 

ve Yener Sözden katılacak. Aynı zamanda Türkiyeden, Türkiyedeki güvenlik güçlerinin uygulamalarını 

konuşmak için, tanınmış bir insan hakları avukatı da davet edildi. Umarız ki Türkiyeden davetlimiz 

Olağanüstü hal olmasına rağmen katılım sağlayabilir. Karar aşamasına gelmiş Düsseldorfdeki 

yargılanması süren Latıfe C.-A. da aramızda bulunacak.
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