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Almanya’nın Türk Süper Starı 

"Erdogate" 

Entegrasyon için en önemli gereksinimlerin, lisan ve sosyo-

ekonomik gelişmeden ziyade, duygusal bağlar ve kişinin 

yaşadığı ülkeyle özdeşleşmesi olduğunu ne zaman 

anlayacaksınız? 

Yazar: Stefan Frank, Deutsche Welle, 22 Eylül 2018 

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 26 Eylül 2018 

 

 

Özil & Gündoğan Erdoğan ile aynı yerde oynuyor. 

 Almanya ulusal futbol takımının Türk asıllı iki oyuncusu, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

bir fotoğraf çektirerek, ona hediye olarak kulüplerinin imzalı formalarını 

verdiler. Formaların bir tanesinde Türkçe olarak ‘‘Sayın Cumhurbaşkanıma 

Saygılarımla’’ ifadeleri yer alıyordu. 

 Türkiye’den ilk seçim sonuçları gelmeye başladıktan sonra, binlerce Türk 

Almanya’da sokaklara çıktılar, arabalarının kornalarını çaldılar, ellerinde Türk 

bayrakları ve AKP flamaları ile gece yarısına kadar Erdoğan’ın seçim zaferini 

kutladılar. 

 ‘‘Entegrasyon için en önemli gereksinimlerin, lisan ve sosyo ekonomik 

gelişmeden ziyade, duygusal bağlar ve kişinin yaşadığı ülke ile özdeşleşmesi 

https://www.gatestoneinstitute.org/author/Stefan+Frank
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olduğunu ne zaman anlayacaksınız? Hamed Abdel-Samad, Alman-Mısır Siyaset 

Bilimcisi. 

Bu yaz döneminde Alman toplumu, lider olarak Almanya Şansölyesi Angela Merkel 

yerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ı gören ve ona saygı duyan yüzbinlerce Türk asıllı Alman 

olduğunu fark etmeye başlamıştır. 

Erdoğan’ın tartışmasız bir şekilde, en fazla küçümsenen yabancı lider olarak görüldüğü 

bir ülkede bu gerçeğin ortaya çıkması, muhtemelen oldukça gürültü çıkaracaktır. Yıllar 

boyunca Erdoğan’ın insan hakları ihlalleri, Almanya’ya attığı iftiralar (Nazi 

uygulamalarının hâlâ geçerli olduğunu ileri sürmesi) ve Alman vatandaşlarının 

uydurma terörizm suçlamalarıyla Türkiye’de cezaevlerine atılması Alman medyasında 

düzenli olarak yayınlanmaktadır.  

 

İlkay Gündoğan, Mesut Özil ve Cenk Tosun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da Four Seasons 

Otel’de bir arada görülürken. Foto: Deutsche Welle. 

Türk polisi tarafından 2016 yılı Şubat ayında tutuklanan ve sonrasında da bir Türk 

cezaevinde neredeyse bir yıl hücre hapsinde tutulan Alman-Türk gazeteci Deniz 

Yücel’in başına gelenler, tıpkı Rahip Andrew Brunson’un tutuklanmasının ve 

müteakiben de ev hapsine alınmasının Birleşik Devletler’de yarattığı gibi, Almanya’da 

kamuoyunun büyük öfkesine neden olmuştur. 1994 yılında Alman parlamentosuna 

giren Türk asıllı ilk üye olan, Almanya Yeşiller Partisinin eski liderlerinden Cem 

Özdemir Erdoğan’ı ‘‘Rehine Alıcı’’ olarak tanımlamaktadır. 

Bütün bu nedenlerle, Dünya Kupasından kısa bir süre önce, Türk asıllı iki Alman ulusal 

takım futbolcusunun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir fotoğraf çektirmesinin ulusal bir tepkiye 

dönüşmesi hiç şaşırtıcı değildir. 

Londra’da Four Seasons Otelinde, 15 Mayıs 2018 günü gerçekleşen bir toplantıda, 

Rusya’da oynanacak olan Dünya Kupası için Almanya teknik direktörü Joachim Löw 

tarafından takıma çağrılan, Arsenal orta saha oyuncusu Mesut Özil ve Manchester City 

takımının orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

takımlarının imzalı formalarını verirler. Sadece Alman vatandaşı olan Gündoğan’ın 

Erdoğan’a verdiği formanın üzerinde; ‘‘Cumhurbaşkanıma Saygılarla’’ ifadesi 

yer almaktadır. Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) derhal fotoğrafları medya 

kanalları aracılığı ile dağıtır ve seçim kampanyasında kullanır. 

 

Portekiz galibiyeti sonrası yanında Cumhurbaşkanı Koachim Gauck ile birlikte 

sounma odasını ziyaret eden Almanya Şansölyesi Angela Merkel. Foto: Deutsche 

Welle. 

Almanya’da ‘‘Erdogate’’ skandalına tepki çok şiddetli olur, adeta bir deprem etkisi 

yaratır. Cem Özdemir; ‘‘Almanya ulusal takımının Cumhurbaşkanının adı Frank-

Walter Steinmeier, Şansölyesinin ismi de Angela Merkel’dir ve parlamentosu da 

Deutscher Bundestag olarak adlandırılır. Yeri Berlin’dedir, Ankara’da değil’’ 

açıklamasını yapar. 

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de ‘‘Almanya Futbol 

Federasyonu, hiç şüphesiz göçmen geçmişleri olan iki oyuncumuzun özel durumlarına 

saygı göstermektedir, fakat bizim futbolumuz ve Futbol Federasyonumuz, Bay 

Erdoğan’ın yeteri kadar saygı göstermediği değerler anlamına gelmektedir. İşte bu 
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nedenlerden dolayı, ulusal takım oyuncularımızın, onun seçim kampanyası için 

kendilerinin manipüle edilmesine fırsat vermeleri iyi değildir. Bunu yaparak 

oyuncularımız, kesinlikle Almanya Futbol Federasyonunun entegrasyon çalışmasına 

yardımcı olmamışlardır’’ açıklamalarını dile getirir. 

Öfkenin daha da büyümesine ise Özil ve Gündoğan’ın çektirdikleri fotoğrafın bir hata 

olduğunu kabul etmeyi reddetmeleri kadar, Almanya Futbol Federasyonundan üst 

düzey yetkililerin olayı açıklamaya çalışma şekli de olmuştur. Her ikisi de Almanya’da 

doğan oyuncuların etkin kökenleri ve yaşlarını (Gündoğan 27, Özil ise 30 yaşındadır) 

bahane olarak göstermeye çalışmışlardır. 

 

2015 yılında Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte 

Almanya’ya kontrolsüz göçmen girişi hakkında uyarılarda bulunan ZMD (Zentralrat 

der Muslime) Başkanı Aiman Mazyek. Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images 

Dünya Kupası öncesindeki son iki maçta Alman taraftarlar Özil ve Gündoğan’ı 

yuhalamıştır. Hatta bazıları Gündoğan’a yapılan bir faulü dahi alkışlamıştır. 

Arayı düzeltme maksadıyla Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Özil 

ve Gündoğan’ı Berlin’deki resmi rezidansında kabul etmiştir. Fakat hemen arkasından 

Die Zeit ile yaptığı bir röportajda Steinmeier, her iki oyuncunun da hata yaptıklarını 

kabul etmediklerini üzgün bir şekilde dile getirmiştir. 
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Bununla birlikte Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Thomas Bierhoff her şeye 

rağmen Özil ve Gündoğan’ın hâlâ entegrasyon için iyi elçiler olduklarında ısrar 

etmiştir. Özil, aslında 2014 yılında, Hubert Burda Media grubu tarafından ‘‘Başarılı 

Entegrasyon Ödülü’’ ile ödüllendirilmiş ve Almanya cumhurbaşkanı ona 

Almanya’nın en büyük spor ödülü olan ‘‘Silver Laurel Leaf – Gümüş Defne Yaprağı’’ 

ödülünü vermiştir. Özil, futbol kariyerinde beş kez Almanya’da yılın futbol oyuncusu 

olarak seçilmiştir. 

Dünya Kupası esnasında süren tartışma, Almanya’nın turnuvada gösterdiği son 80 

yılın en kötüsü olan felaket performans sonrası iyice alevlenmiştir. Bu fiyasko, futbol 

federasyonu üzerine yapılan baskıları artırmış ve birçok insan, Özil’in özür dilemesi ya 

da sonuçlara razı olması çağrısını yapmıştır.  

 

Devrek’te, İngiltere’nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil 

caddesini gösteren iki afiş. Afişin altında bulunan, Devrek Belediyesi tarafından 

yerleştirilen standart küçük kırmızı tabelada MESUT ÖZİL CADDE TN:13 

yazmaktadır. Foto: TRT HABER 

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel yaptığı bir açıklamada; 

‘‘Mesut’un, bu ana kadar bir şey söylemeyerek birçok taraftarı hayal kırıklığına 

uğrattığı doğrudur… Mesut tatilden döndüğünde görüşünü açık olarak kamuoyuna 

ifade etmelidir. Biz bunun yanı sıra beklemek ve Mesut’un bu olaya nasıl dâhil 

olduğunu da görmek istiyoruz. Takdir edilen ve hata yapan uluslararası bir oyuncuya 

şans vermek adildir’’ sözlerini kullanmıştır.  

İki hafta sonra Özil sosyal medyaya, Alman ulusal futbol takımından istifasını 

açıkladığı, İngilizce olarak kaleme aldığı üç açık yazı koyar. Bunun yanı sıra maruz 

kaldığını iddia ettiği ırkçılığa da tepki göstermektedir:  

‘‘Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken, artık Almanya'yı uluslararası 

düzeyde temsil edemem. Almanya formasını gurur ve heyecanla giyerdim ama artık 

aynı şeyleri hissetmiyorum. Bu kararı vermek çok zordu çünkü her zaman takım 

arkadaşlarım, antrenörlerim ve Alman halkı için her şeyimi verdim. Fakat Almanya 

Futbol Federasyonunun üst düzey yöneticilerinin Türk kökenime saygı 

göstermemeleri ve beni bir siyasi propaganda aracına dönüştürmeleri, işleri 
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dayanılmaz noktaya getirdi. Bunun için futbol oynamıyorum. Arkama yaslanıp 

öylece duracak değilim. Ayrımcılık asla kabul edilemez." 

İddialarını desteklemek için Özil, stadyumlarda kendisine yöneltilen yabancı düşmanı 

bir hakaretin yanı sıra, sosyal medyada iki adam tarafından yapılan aşağılayıcı 

yorumlardan da bahseder. Bunlardan bir tanesi neredeyse hiç tanınmayan Almanya 

Sosyal Demokratik Parti (SPD)’den mahalli bir politikacı, diğeri de Münih kentindeki 

bir tiyatronun başkan yardımcısıdır.  

 

Berlin’de bulunan Ibn Rushd-Goethe camisinde Cuma namazını kılan Müslümanlar. 

16 Haziran 2017. Foto: Carsten Koall/European Pressphoto Agency 

Almanya’nın en büyük gazetesi olan Bild, ‘‘sızlanan istifası’’ ve ‘‘Almanya ile 

kafası karışık hesaplaşması’’ nedeniyle Özil’i eleştirirken, birçok Alman gazetesi 

ise aniden 180 derecelik bir dönüş yapar ve Özil’in tarafında yer alırlar. Özil’i ‘‘bir 

despotla konuşması’’ nedeniyle birkaç hafta önce ağır bir şekilde eleştiren gazeteler, 

şimdi sustuğu ve Özil’i savunmadığı için Grindel’e saldırmakta ve Özil’i göçmenlerin 

entegrasyonu konusunda bir tartışmayı alevlendirdiği için kutlamaktadır. Berlin’de 

yayınlanan Tagesspiegel gazetesi; ‘‘Velhasıl, ırkçılık, ırkçılık olarak 

adlandırılır’’ manşeti ile çıkar. 
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ZMD (Zentralrat der Muslime – Müslümanlar Merkez Konseyi) Başkanı Aiman 

Mazyek, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel ve genel müdürü Oliver 

Bierhoff’a istifa çağrısında bulunur. Mazyek’e göre ikilinin yaptığı faul, Özil’den bir 

açıklama talep etmeleri olmuştur. Mazyek açıklamasında; ‘‘Yerde yatan birine tekme 

atmanın sporda cezası kırmızı karttır… Bierhoff ve Grindel, uzun süren kariyerlerinde, 

takım olarak kaybetmek yerine Özil olarak kaybetmekten başka bir şey 

öğrenememişler ise derhal istifa etmelidir’’ ifadelerini kullanır. 

Türkiye’de ise Özil’in istifası ve yaptığı açıklamada Alman ırkçılığından söz etmesi onu 

bir süper kahraman yapar. Erdoğan bizzat Özil’i arayarak desteğini bildirir. Özil’in 

büyükanne ve büyükbabasının yaşadığı ve bir caddesine Özil’in adının verildiği Devrek 

kasabasında Özil’in uzun kollu Almanya forması ile görüldüğü tabela, Erdoğan ile 

birlikte görüldüğü başka bir tabela ile değiştirilir. 

 

Almanya’da Erdoğan’ın seçim zaferini kutlayan taraftarları. Foto: Deutsche Welle 

Birdenbire hedefe Özil yerine Almanya koyulur. Almanya İçişleri Bakanı Heiko Maas, 

ırkçılık iddialarına karşı Almanya’yı koruma ihtiyacını görür ve ‘‘İngiltere’de yaşayan 

ve çalışan bir multimilyonerin, Almanya’nın entegrasyon kapasitesiyle ilgili söyleyecek 

fazla şeyi olduğunu düşünmüyorum’’ açıklamasını yapar.  

Birçok yorumcu suçu birilerine yıkmakla özellikle ilgileniyor görünseler de bu 

tartışmadan alınması gereken iki önemli çıkarım bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi; Erdoğan’ın Türk kökenli Almanlar arasında muazzam bir şekilde 

popüler olmasıdır. Bu durum Türkiye’de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 

açıkça ortaya çıkmıştır. Erdoğan seçimde, oyların sadece %52’sini alabilirken, 

Almanya’da 13 oy sandığından çıkan oyların ise %64,8’ini almayı başarmıştır. En 
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büyük başarıyı da Almanya’nın endüstri bölgesi olan Essen kentinde, şaşırtıcı bir 

şekilde oyların %76,3’ünü alarak göstermiştir. Frankurter Allgemeine gazetesi, 

‘‘Almanya Erdoğan’ın Kalesi’’ diye yazar. Alman kentlerinde binlerce Türk 

sokaklara dökülerek arabalarının kornalarını çalar ve ellerinde Türk bayrakları ve AKP 

flamaları ile Erdoğan’ın seçim zaferini gece yarısını geçene kadar kutlarlar. Bütün bu 

olanlar, başka zaman çok kültürlülüğü sonuna kadar destekleyen, özellikle sol kanattan 

olmak üzere, Alman politikacılarının sert şekilde kınamalarına neden olur. 

 

Almanya’nın Wiesbaden kentine dikilen ve polis tarafından güvenlik gerekçesiyle 

kaldırılan Erdoğan’ın 4 metre uzunluğundaki heykeli. Foto: WorldViews. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanlığı 

seçiminin, Almanya’daki sonuçları ile Birleşik Krallık ile Birleşik Devletler’deki 

sonuçları arasında göze çarpan bir fark bulunmaktadır. Almanya’da Erdoğan oyların 

üçte ikisini kazanırken, esas rakibi sosyal Demokrat Muharrem İnce sadece %20’sini 

kazanabilmiştir. Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’de ise seçim sonuçları tam 

tersidir: ABD’de yaşayan Türklerin %72’si, İngiltere’de yaşayan Türklerin de %59’u 

oylarını İnce’den yana kullanırken sadece %16 (ABD) ve %22’si (İngiltere) Erdoğan’a 

oy vermiştir. 

Almanya’daki Türkler arasında Erdoğan neden bu kadar popülerdir? Almanya Türk 

Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman Haber Ajansına (DPA – Deutsche Presse 
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Agentur) verdiği demeçte bu durumun nedeni olarak; Almanya’da yaşayan Türklerin 

çoğunun, tutucu değerleri beraberinde getiren Anadolu’nun kırsal kesimlerinden gelen 

işçiler, ABD ve İngiltere’deki Türk seçmenlerin ise, muhalefete eğimli, çoğunluğu 

öğrenci ve yüksek öğrenim görmüş insanlar olması gerçeğini ileri sürmektedir. 

Türk kökenli birçok Alman için ikinci neden ise; Türkiye’nin anavatanları olmasıdır. 

Almanya sokaklarında Erdoğan’ın zaferini kutlayan Türklerin çoğunluğu, ebeveynleri 

Almanya’da doğan üçüncü nesil göçmenler olan gençler olduğundan, atalarının 

düşünce yapılarının bir nesilden diğerine geçtiği apaçık ortadadır. Bunu göz önünde 

bulundurarak, Özil tarafından kaleme alınan istifa mektubuna bir göz atalım: 

 

Hamed Abdel-Samad tarafından kaleme alınan Ein Protokoll des Scheterns isimli 

kitabın kapağı. Entegrasyon bütün Batılı toplumların temel meselesidir. Foto: Archy 

News Nety 

‘‘Almanya’da büyümüş olsam da aile geçmişimin kökleri hâlâ sağlam bir şekilde 

Türkiye’dedir… Çocukluğumda annem bana daima saygılı olmamı ve asla nerden 

geldiğimi unutmamayı öğretti ve ben bu değerleri hâlâ muhafaza ediyorum… 

Annem, atalarımı, onların mirasını ve aile geleneklerimi kaybetmeme asla izin 

vermedi. Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek politika veya 

seçimlerle ilgili değildir, o fotoğraf ailemin vatanının en yüksek makamına 

duyduğum saygının gereğidir. Alman medyası farklı bir tablo çizmiş olsa da gerçek; 

Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmemek atalarımın köklerine bir saygısızlık olurdu.’’ 

Evet, Mesut Özil her ne kadar Almanya Gelsenkirchen doğumlu, Madrid ve sonra da 

Londra’ya taşınmadan önce bütün yaşamını Almanya’da geçirmiş olsa da Türk 

gazetelerinin aniden onun doğum yeri olarak Anadolu’daki Devrek kasabasını 

göstermeleri şimdi bir anlam ifade etmektedir. 
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Almanya’nın göçmenlik ve entegrasyona pasif şekilde yaklaşımını en şiddetli 

eleştirenlerden birisi olan Mısır kökenli Alman siyaset bilimcisi Hamed Abdel-Samad, 

Immigration. Ein Protokoll des Scheterns - Göç. Hataların Tutanağı adlı yeni 

kitabında; ‘‘Çok tutucu olmayan aileler dahi göçmen toplumu tarafından yaratılan 

baskılara boyun eğmekte ve çocuklarını din ve geleneklere uygun olarak 

yetiştirmektedir. Bu tarz çocuk yetiştirmenin ölümcül sonuçları ise toplumun sevgi 

ve kabullenişinin, çocuğun kendi iyiliğinden çok daha önemli olmasıdır’’ ifadelerine 

yer vermektedir. 

 

Solingen’de, Alman siyasetçi Thilo Sarrazin aleyhine düzenlenen bir protesto 

gösterisinde, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’e göre birçoğu başarılı bir 

entegrasyon örneği olan Türk kökenli Almanlar ellerinde ‘‘Biz Almanya’yız’’ yazılı 

pankartlar taşırken. Foto: SPIEGEL ONLINE 

Abdel-Samad’a göre; toplumların bu derece güçlü olmalarının nedeni, yıllar boyunca 

neredeyse homojen komşulukların gelişmiş olmasıdır: ‘‘Diğer yabancılarla ve özellikle 

Almanlarla bir kaynaşma yok. İlk yıllarla karşılaştırıldığında altyapı ve kontrol 

mekanizmaları inanılmaz ölçüde genişlemiştir. Bana göre, üçüncü ve dördüncü 

neslin çocuklarının entegrasyonda daha fazla zorluk çekmelerinin nedeni de budur.’’ 

İlk Türk misafir işçinin gelişinden 57 yıl geçtikten sonra, onların torunlarının 

entegrasyonu hâlâ başarılı olarak görülmüyor ise Afrika, Asya ve Orta Doğu’dan 

Almanya’ya 2015 yılından beri gelmekte olan, bir milyondan fazla göçmeninin 

çocukları ve torunlarını entegre etmenin anlamı var mıdır? 

Almanya uyanmadığı sürece, gelecekteki çatışmalar bu yaz gerçekleşen atışmalardan 

çok daha ciddi olabilir. Aylarca süren bir tartışmada, Hamed Abdel-Samad, Özil ve 
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Gündoğan’ın Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın yayınlanmasından hemen sonra 

Facebook sayfasında bir açıklama paylaşmıştır: ‘‘Kendilerine Almanya’da bir kariyer 

için bütün kapılar ardına kadar açılan, süper entegre olmuş Türk kökenli Almanlar, 

Türkiye’de hapsedilen gazeteciler için hiçbir kampanya yürütmemiş, bunun yerine 

Erdoğan için seçim kampanyası yapmışlardır. Şimdi bütün sosyal romantikler 

kendilerine, Türk kökenli Almanların Erdoğan’ı çekici bulmaları için neyi yanlış 

yaptıkları sorusunu sorabilirler.’’ 

 

Erdoğan Karşıtı Gazeteciler. Foto: News Agency of Nigeria 

Abdel-Samad kitabında, ‘‘Erdoğan’ın Almanya’daki destekçileri, arka plana itilen ve 

reddedilenlerden ziyade, kazananların tarafında olmak isteyen ve Erdoğan’ı 

Avrupa’ya karşı bir alternatif ve antitez olarak görenlerdir’’ ifadelerini 

kullanmaktadır. 

‘‘Özil’i başarılı bir entegrasyonun canlı örneği olarak kutlayanların tamamı, onun 

Türk kökenli Almanlar arasındaki taraftarlarının, o fotoğraftaki gülümsemesini 

gördükten sonra artık Erdoğan lehine oy kullanacağını görmekten şaşırmamalıdır. 

Entegrasyon için en önemli gereksinimlerin lisan ve sosyo ekonomik gelişmeden 

ziyade, duygusal bağlar ve kişinin yaşadığı ülkeyle özdeşleşmesi olduğunu ne zaman 

anlayacaksınız?’’ 
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Çevirenin Notları: Yazı aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Erdoğan’ın Almanya 

ziyareti öncesi, Türk kökenli Alman futbolcularla çektirdiği fotoğraf olayını yeniden 

gündeme getiren yazıdaki ifadeler ve ileri sürülen görüşler yazara aittir. Yazının 

çevrilerek paylaşılması Sun Savunma Net ve çevirenin aynı düşünceleri paylaştığı 

anlamına gelmemektedir. 

Deutsche Welle gazetesinden yazar Rebecca Staudenmaier’e göre, Almanya ile 

Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinin 12 adet nedeni bulunmaktadır. 

1. Böhmermann Olayı: 31 Mart 2016 tarihinde, Türkiye Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında küçük düşürücü bir şiir kaleme 

aldığı gerekçesiyle, komedyen ve hiciv sanatçısı Alman Jan Böhmermann 

aleyhine bir dava açmıştır. Alman savcılar 4 Ekim 2016 tarihinde 

Böhmermann hakkındaki suçlamaları düşürmüş, fakat bu olay, Ankara ve 

Berlin arasında diplomatik bir krize neden olmuştur. 

2. Ermeni Soykırımı: Alman milletvekilleri, 2 Haziran 2016 tarihinde, 

neredeyse oy birliği ile 1915 yılındaki olayları Ermeni Soykırımı olarak 

tanıyan yasa tasarısını kabul etmişlerdir. Tepki olarak Türkiye, Berlin’deki 

büyükelçisini geri çağırmış ve Almanya’da yaşayan Türk toplumu üyeleri 

birkaç Alman kentinde protesto gösterileri düzenlemiştir. 

3. 15 Temmuz 2016 Darbesi: Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup 

Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmak istemiş, fakat başarısız olmuştur. 

Ankara, Berlin’i başarısız darbe girişimine karşı net bir tutum takınmamakla 

ve Erdoğan’ın darbeyi yönetmekle suçladığı sürgündeki imam Fethullah 

Gülen organizasyonuna karşı hiçbir şey yapmamakla eleştirmiştir. 

4. Darbe Sonrası Tasfiyeler: Darbenin hemen arkasından Türk yetkililer 

binlerce kişiyi tutuklayarak ordu ve yargıda tasfiyeye başlamıştır. Tasfiyeler 

devlet memurları, üniversite görevlileri ve öğretmenleri de kapsayacak şekilde 

genişlemiştir. Alman politikacılar tutuklamaları eleştirmiştir. Türk diplomat, 

akademisyen ve ordu üyeleri ülke dışına kaçmış ve Almanya’dan sığınma 

talebinde bulunmuştur. 

5. Köln Kürt Gösterileri: Erdoğan’ın darbe sonrası muhaliflerini ezmesi, 

Kürtler tarafından da Almanya’nın Köln kentinde de birkaç büyük gösteri ile 

protesto edilmiştir. Gösterilerde, Türkiye tarafından terörist grup olarak 

nitelendirilen, PKK’nın hapiste olan lideri Abdullah Öcalan’ın serbest 

bırakılması talep edilmiştir. Ankara, Berlin’i PKK faaliyetlerini durdurmak 

için yeterli tedbirleri almamakla suçlamıştır. 

6. Alman Vatandaşlarının Tutuklanması: Alman Welt gazetesi muhabiri 

Deniz Yücel, 14 Şubat 2017 tarihinde Türkiye’de gözaltına alınmıştır. Meşale 

Tolu ve insan hakları eylemcisi Peter Steudtner dâhil diğer Alman 

vatandaşları da Alman hükümeti tarafından politik nedenler olarak 

tanımlanan nedenlerle Türk yetkililer tarafından tutuklanmıştır. Üç Alman 

vatandaşı da serbest bırakılmıştır, yargılanmaları halen sürmektedir. 

7. Referandum Kampanyalarının Yasaklanması: Bazı Alman yerel 

yetkilileri 2017 yılı Mart ayında, Erdoğan’ın yetkilerini artırmak maksadıyla 
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yapılacak olan Nisan 2017 referandumu öncesinde, Türk bakanların kendi 

bölgelerinde yapılacak toplantılara katılmasını engellemiştir. Türk lider de 

Almanya’yı, Türk vatandaşlarına ve Almanya’yı ziyaret eden Türk 

milletvekillerine karşı ‘‘Nazi Taktikleri’’ kullanmakla suçlamıştır. 

Erdoğan’ın dokundurmasından hoşlanmayan Alman liderler de onun çok 

fazla ileri gittiğini ifade etmişlerdir. 

8. Casusluk: 30 Mart 2017 tarihinde Almanya, Türkiye’yi yüzlerce şüpheli 

Gülen taraftarının yanı sıra Almanya’daki Gülen hareketiyle bağlantılı 

200’ün üzerindeki dernek ve okul hakkında casusluk yapmakla suçlamıştır. 

Almanya’dan sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşları, Almanya 

Göçmenlik bürosu yetkililerini, kendileri hakkındaki bilgileri Türk 

hükümetiyle bağlantıları olan medya organlarına sızdırmakla suçlamışlardır. 

9. Erdoğan ve Türkiye’nin Düşmanları: 18 Ağustos 2017 tarihinde, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın ana partilerinden 

üçünü ‘‘Türkiye’nin Düşmanları’’ olarak nitelendirerek, Almanya’da 

yaşayan Türklere, Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde, bu partilere oy 

vermemeleri yönünde bir çağrı yapmıştır. Erdoğan’ın oy vermeyin çağrısında 

bulunduğu Türkiye düşmanı partiler; Merkel’in Hıristiyan Demokratlar, 

Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partileridir. Merkel yaptığı açıklamada 

Erdoğan’ın Almanya’nın içişlerine müdahale ettiğini dile getirmiştir. 

10. Türkiye ve Avrupa Birliği Üyeliği: 4 Eylül 2017 tarihinde Almanya 

Şansölyesi Angela Merkel, bir seçim tartışması esnasında Türkiye’nin Avrupa 

Birliği (AB) üyesi olması gerektiğini düşünmediğini ve Türkiye’nin üyelik 

sürecinin sonlandırılması maksadıyla diğer AB liderleri ile görüşeceğini ifade 

etmiştir. Aynı yıl Ekim ayında Merkel, Türkiye’nin AB üyelik fonlarının 

kesilmesi yönündeki bir hareketi de desteklemiştir. 

11. Afrin Harekâtı: 20 Ocak 2018 tarihinde Türk ordusu ve Suriyeli isyancı 

müttefikleri, Suriye’nin kuzeyinde, Kürtlerin kontrolünde olan Afrin’e ‘‘Zeytin 

Dalı Operasyonu’’ adı verilen bir saldırı başlatır. Bu hamle Alman politikacılar 

tarafından eleştirilir ve Almanya’daki Kürt toplulukların geniş çaplı 

protestolarına neden olur. 

12. Deniz Yücel: 16 Şubat 2018 tarihinde Türkiye, aleyhinde bir iddianame 

hazırlanmaksızın bir yıldan fazla bir süreden beri cezaevinde tutulan Türk 

kökenli Alman gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını emreder. Türk 

devlet medyasına göre; Yücel tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest 

bırakılmıştır. Savcılar Yücel için, terör propagandası ve tahrikten 18 yıl hapis 

cezası talep etmişlerdir. 

https://www.gatestoneinstitute.org/13009/erdogan-germany-soccer 
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