
 

BU FENER NE ZAMAN SÖNER? 
 

Bilirsiniz; deniz fenerleri, deniz araçlarının karaya yahut sığ 
sulara fazlaca yaklaşarak kaza yapmasının, böylelikle 
insanların zarar, gemilerin hasar görmesinin önlenmesi 
amacıyla, tehlike arz eden noktalara konulur.

AKP iktidarının sessiz sedasız “kamu yararına kurulmuş 
dernek” statüsüne terfi ettirdiği ve aynı partinin 
finansörleri, yetkilileri ve yandaşlarınca kurulan “Deniz 
Feneri Derneği” ve şubesi niteliğindeki (yasal zorunluluklar 
nedeniyle) Almanya’da da aynı ad fakat farklı bir tüzel 
kişilik biçiminde kurulan kardeş “Deniz Feneri e.V”nin tüm 
vurgunculuğu, soygunculuğu, insanların yardım 
duygularını ve dinsel inanışlarını sömürerek Almanya 
yaşayan, çoğunluğu emekçi milyonlarca Türkiyeli’den, 
yoksullara dağıtma vaadi ile topladıkları trilyonları nasıl 
AKP’nin borazanı Kanal 7, AKP ve kişisel çıkarları için 
kullandıkları Alman polisi, savcılığı ve yargı kararı ile kesin 
hükümle sabit olmuştur.

Yolsuzluk ve hırsızlık ister İslami ister liberal olsun, 
sermaye sınıfının değişmez geleneğidir. Bu olayla da sözde 
İslamcı burjuvaların, yolsuzluk ve hırsızlıkta, geleneksel 
tekelci burjuvazi ile yarışmakta olduğu kanıtlanmış; adını 
AK koyanın gerçekte kara olduğu gerçeğini bir kez daha 
Deniz Feneri aydınlatmıştır.

Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde sonuçlanan; “Deniz Feneri 
Derneği” davası Almanya tarihinde en büyük bağış 
dolandırıcılığı olarak vurgulandı. Deniz Feneri’nin asıl 
olarak Kanal 7’yi finanse etmek üzere kurulan bir tabela 
derneği olarak kurulduğunu; kurucuların, başta AKP 
yandaşı evrensel dolandırıcılar olduğu ve yine 2002-2007 
yılları arasında, toplam 20 binden fazla insandan 43 milyon 



avronun yoksullara bağış yapılacağı iddiasıyla toplandığı 
tespit etmiştir. 

Aynı kararda; bu derneğin gerçekte hiçbir zaman yardım 
derneği olmadığının, yalnızca bu isim sıfat  altında Mehmet 
Gürkan ve arkasındakilere sermaye oluşturmak için 
kullanıldığını saptamıştır.

Aynı dosyada, suçunu ikrar eden Mehmet Gürkan ile bu 
vurgunun çoğunluğunu paylaşan AKP’nin ve Erdoğan’ın 
kurdurduğu borazanı Kanal 7’de, Gürkan’la Erdoğan’ın el 
ele çekilmiş resimleri de kullanılmıştır. Almanya’daki 
sanıkların, asıl failler olmadığını, asıl faillerin Türkiye’deki 
Deniz Feneri ve onu oluşturan ve onları kullanıp 
nemalananlar olduğu vurgulanmıştı.

Hükümlü Mehmet Gürkan’ın Deniz Feneri ile bağlantılı 
şirketlerdeki kişilerin, gerek Almanya’da, gerekse 
Türkiye’de hep üst düzeyde yöneticilik yaptığı 
vurgulanmıştır. Aynı şekilde; RTÜK Başkanlığını terk 
etmemekte direnen Zahit Akman, İsmail Kahraman’ın 
belirleyici rol oynadıkları belirtiliyordu.

Hükümlü Mehmet Gürkan; Kahraman tarafından 
görevlendirildiği ve denetlendiği; Kanal 7 binasında 
Kahraman’a, aralarında Akman’ında bulunduğu çeşitli 
kuryeler aracılığı ile büyük paralar verildiği, Deniz 
Feneri’nin bazı şirketlere çıkardığı paraların göstermelik 
olarak yapıldığı ve hiç birinin geri dönmeyerek, bir kısmının 
siyasi yapıya gönderilip, bir kısmının da kişisel hesap ve 
olanaklarına aktarıldığı saptanmıştır.

Kanal 7 ve kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Kahraman’ın da bu yolsuzluklarda baş rol oynayıp, 
görünen muhasebe ve fiili/gerçek muhasebe kayıtlarına 
kaynaklık yaparak, 16 milyon Avro’yu hangi yapılarda yok 
ettiğini izah edememiştir. Yalnızca bunlar değil, AKP’nin 
yeşil sermayesinin vurguncu, dolandırıcı kuruluşları olan 
Yimpaş ve Aytaç’ın da buradan nemalandığı gösterilmiştir.



Üstelik Almanya’daki Deniz Feneri’nin Türkiye’dekilerle iç 
içe olduğu ve denetlenip kullanıldığı da belirtilmiştir.

Mehmet Gürkan ve Erdoğan’ın, dolandırıcılığın Türkiye’deki 
merkezi olan Kanal 7’de yan yana el ele çekilmiş resimleri 
ile birlikte sergilenmesi, Erdoğan’ın tüm savunmalarını, 
hem bu resim hem de mahkeme kararı açık ve net bir 
biçimde yalanlamaktadır. Mahkeme başkanı; Erdoğan’ın 
kolundaki Mehmet Gürkan’ın “bağışçılardan özür 
dilemesini inandırıcı bulmadığını” belirtmiştir.

Almanya’daki ilk resmi Deniz Feneri soruşturması, Berlin 
İslam Cemaati Başkanı Abdurrahman Vural’ın Almanya’daki 
emekçilerden toplanan yardım paraları ile Kanal 7 ve 
YİMPAŞ’ın finanse edildiğinin farkına vararak ihbar etmesi 
ile başlamıştır.

Daha soruşturmanın başlangıcında Yeni Dünya İletişim 
A.Ş.’nin (ve dolayısıyla Kanal 7’nin) büyük ortakları olan 
Zekeriya Kahraman, Mustafa Çelik, RTÜK Başkanı Zahit 
Akman ve İsmail Karahan’ın adları “kurye” olarak 
saptanmıştır.  Aynı kişilerin Almanya’da 5 ayrı şirket daha 
kurdukları (1-Weiss Handels und Investment, 2-Euro 7 
Fernseh & Markeing Gmbh Limited Şirketi, 3-Atlas Media 
Marketing Limited Şirketi, 4-Aktif Barter AŞ, 5-Beyaz 
Holding/Beyaz İletişim AŞ) ve yardım paralarının çoğunun 
bu şirketlere aktarıldığı saptanmıştır.

Almanya’da Frankfurt Eyalet Mahkemesi, “Deniz Feneri” 
skandalının asıl sorumlularının Türkiye’de yaşayan, 
AKP’nin borazanı Kanal 7 yöneticileri Zekeriya Kahraman, 
AKP’nin, RTÜK’ün başına getirdiği Zahit Akman, Kanal 7 
yöneticisi Zekeriya Kahraman’dan başka, Mustafa Çelik ve 
Harun Yoldaş olduğunu da kararlarında vurgulanmıştır. 

Mahkeme Başkanı Müller, Mehmet Gürkan’ın bir hiyerarşi 
içinde yer almış olduğunu, bu nedenle bütün talimatları 
Türkiye’deki Erdoğan’ın oluşturduğu Kanal 7 



yöneticilerinden aldığı, kararda açık bir biçimde dile 
getirilmiştir.

Alman savcılardan da önce Deniz Feneri’nin yolsuzluklarını 
ortaya çıkaran kişi Evrensel Gazetesi Almanya Temsilcisi 
Yücel Özdemir; AKP’nin, örgütle ilişkisini Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği (VETD) üzerinden sürdürürken 
Almanya’daki yeşil sermayenin AKP ile olan bağlantısını şu 
şekilde gündeme taşımıştı:

“Yimpaş ile ilgili belgeleri araştırırken, Deniz Feneri ismi sık 
sık karşımıza çıkıyordu. Birçok haber kaynağı, Deniz 
Feneri’nin “yardım” adı altında vatandaşlara dağıttığı gıda 
maddesini ihalesiz bir şekilde Yimpaş’tan aldığını 
söylüyordu. İddiaları araştırırken Deniz Feneri ile Kanal 7 
Int’in mekânsal ve yönetim bakımından iç içe olduğu 
bilgilerini edindik. Frankfurt Mahkemesi’ne başvuruda 
bulunarak, bu dernek hakkındaki resmi bilgileri talep ettik. 
Mahkemenin bize gönderdiği 21.11.2006 tarihli belgede, 
Deniz Feneri e.V’nin Başkanı olarak Mehmet Gürkan 
görünüyordu. Dolayısıyla Kanal 7 Int, Yimpaş ve Deniz 
Feneri arasındaki ilişki, üç kurumun da en yetkili kişisinin 
Gürkan olması, işin içinde bir tezgahın olduğunu 
gösteriyordu. Bütün bu ilişkiler sarmalını, belgeleriyle 2 
Aralık günü Evrensel’in Avrupa baskısında, “Deniz Feneri 
Kimin Yolunu Aydınlatıyor?” manşetiyle verdik. Hem Kanal 
7 Int’in Yimpaş’a ait olması hem de Kanal 7 Int ile Deniz 
Feneri arasındaki organik ilişki böylece deşifre edilmiş 
oldu. Bu haberden kısa bir süre sonra Deniz Feneri 
başkanlığına Mehmet Taşkan getirilerek şüpheler 
dağıtılmaya çalışıldı. Ancak iş işten çoktan geçmişti… Eğer 
doğrudan bu gelişmelerin AKP’yi nasıl etkilediğini 
soracaksanız, fazla bir etkide bulunmayacağını 
söyleyebilirim. Çünkü AKP’nin örgütle ilişkisi UETD 
üzerinden sürüyor ve bu derneğin içindekilerin çoğu 
Avrupa’da doğmuş büyümüş, iş kurmuş kişiler. Bunların 
genel anlamda geniş kesimlerle bir bağı bulunmuyor.”



Ayrıca; Fenerin muhasebecisi Ermiş; 02.O2.2005 tarihli 
notunda, Tsunami için başbakanlığa iletilmek üzere M. 
Gürkan’a 250 bin Avro’nun bankadan çekilerek, ertesi gün 
İstanbul’a uçarak, Başbakan’a verilmek üzere Kanal 7 
müdürü Z. Kahraman’a teslim edildiğini ikrar etmişse de 
Erdoğan, rüşvetin belgesi olmadığı için bunu 
reddedebilmiştir. 

Almanya’daki Deniz Feneri’nin yirmi bin emekçiden 
topladığı 43 milyon Avro’nun 17 milyonunu kuryelerle elden 
Türkiye’ye götürdüğü saptanmıştır. Bu paranın elden 
gideninin önemli bir bölümünün Kanal 7’ye aktarıldığı, 
geriye kalan 8 milyon avronun kârdan Türkiye’deki “Deniz 
Feneri’ne”, 4 milyon avronun Almanya’da kurulan yapay 
şirketlerine aktarıldığı, kalan 2,8 milyon avronunsa 
akibetitenin ise “AK” denilen kara para partisinden 
sorulması gerekmiştir.

Din – siyaset – ticaret üçgeninde dans eden bezirgânlar, 
işçilerin, emekçilerin samimi dindarların yardım duygularını 
sömürerek kendilerine sermaye yapanlar; “hiç bir şeyi 
şahsım için yapmadığım için vicdanen rahatım” diyerek, 
vicdan denizini tüketiyor, kirletiyorlar. Aç, yoksul, sefil 
çocukların sırtından en alçakça dinsel, duygusal 
sömürgenliklerini sürdürerek, her türlü yüzsüzlüğü, 
utanmazlığı, sınır tanımazca apaçık sergiliyorlar. 

Fener soygunculuğu basit bir nitelikli dolandırıcılık 
olmayıp, ekonomik politik açıdan palazlanmak için her yolu 
meşru sayanların, parti ve sınıf örgütlerimizin, sendikal-
demokratik kuruluş ve inisiyatiflerimizin yok edilmesi 
hedefleri kursaklarında bırakılacaktır.

Deniz Feneri Almanya’da söndürülürken; Türkiye’deki 
eşdaşı Ramazan’da da reklam ve afişleri ile din-siyaset-
ticaret üçgeninde emekçilerin yardım duygularını 
pervasızca sömürmeye devam ediyordu.



Belki utanma duygusu kabardığında ya da vurgunun 
gündemden düşürülmesi gerektiğinde her şeyi yapan 
Erdoğan, Deniz Feneri reklamı önünde fotoğrafını çeken 
gazeteciye saldırıyordu. 

Aynı zat her fırsatta “tüyü bitmemiş yetim hakkını kimseye 
yedirmeyeceği, yolsuzlukların üstüne sonuna kadar üzerine 
gideceği” söylemine de ara vermiyordu. Ama nedense 
Deniz Feneri olayında dili tutulmuştu. Yoksa “hiç kimseye 
yedirtmeyiz” derken doğruyu mu söylüyor, evet hiç 
kimseye yedirtmeyiz hepsini biz yeriz mi demek istiyordu?

Her iki Deniz Feneri’nin kuruluşundan işleyişine 
toplayışından paylaşımına dek mevcut iktidarla bağlantıları 
ortadadır. Almanya’da Deniz Feneri’nin sadece mahkeme 
kararının değil, tüm ön ve son soruşturma evrak ve 
belgelerinin tümü ile getirilmesi ve objektif bir soruşturma 
ve yargılama ile bizdeki Deniz Feneri bağlantıları ile birlikte 
teşhir ve mahkûm edilerek geçici bir biçimde söndürülmesi 
mümkündür.

“Geçici” dedik çünkü Jetpa, Yimpaş, Kombassan, 
AlbarakaTürk” gibi kurumlar kanalıyla, İslam’ın zaferi için 
ortaya çıkıp, insanların duygularını suiistimal ederek, 
ekonomik ve politik anlamda kişisel ve siyasi güç toplamış 
olmalarının sonuçları ortada iken, yeni yolsuzluklara 
karışmaları engellenmemiş tersine yardım kuruluşu 
kisvesiyle de olsa teşvik edilmiştir.

Sermaye sınıfının sömürgen taşerları olarak işgören 
iktidarlar varoldukça, yeniden başka adlarla da olsa, 
halkımızı sömirmek isteyen bu türden yapılar yeniden 
ortaya çıkacaklardır.

Sosyal devleti ortadan kaldıran, her şeyi doyumsuz kâr 
ilahları kapitalist sömürücü özel teşebbüslere teslim eden 
sermaye sınıfı iktidarları; “refah devleti”ne referans vererek 
yerleştikleri iktidarları ile sosyal devlet ve refah devleti 
yerine “sadaka devleti” kurup, ondan gerekli payı bu gibi 



yollarla almaktadırlar. Aynı kuvvetler, bir yandan insanları 
aç bırakıp, sadakaya muhtaç ederken, öte yandan; insanları 
cahil bırakıp din ve cemaatlerinin inanç sömürüsü ile 
kendilerine bağlı tutmaya çalışmaktadırlar.

AKP iktidarı türban ve kapatma davasından sonra ilk defa 
köşeye bu kadar fena halde sıkışmış, Dişli’nin vurgunları, 
Fırat’ın yargı kararı ile sabit olan hayali ihracatlığı ile ifşa 
olan gerçek yüzleri “Almanya’nın en büyük bağış 
yolsuzluğu ile AKP’nin en üst düzey yöneticileri arasında 
derin bağlantılar var” diyen mahkeme kararı ile bir kez daha 
ortaya çıkarak AKP’nin ampulünü nihayet bu fener 
söndürmüştür.

Ateşin bacayı sardığını görenlere Erdoğan, türban, kapama 
ve Ergenekon savları hakkında içeride ve dışarıdaki 
yandaşları ile her gün konuşurken “Deniz Feneri” ve 
“DTP’nin kapatılması” davaları konusunda dut yemiş 
bülbüle dönerek, susakalmış, gündemi saptırmak için 
kayıkçı kavgası yaptığı suç ortağı Doğan ile göstermelik 
kapışmaya girmiş, Doğan basınını boykot çağrısı yapmış, 
sonuçta beklendiği gibi Doğan ile yeniden uzlaşarak, gizli 
ittifaklarını sürdürmeye devam etmiştir.

Uzlaşma yalnızca Doğan-Erdoğan arasında değildir. 
Soyulan 20 bin kişiden 204 tanığın dinlenmesinden 
vazgeçildikten sonra dördüncü celsede Başkomiser 
Bohm’un “şimdi Deniz Feneri’nin Türkiye ile dini ve politik 
bağlantılarını açıklayacağım” dedikten sonra duruşmaya 
son verilmesi ve Başkomiserin dinlenmemesi ile AKP 
iktidarı ile Almanya arasında da benzer bir uzlaşmanın 
gerçekleştiğinin açık göstergesi olmuştur.

Tüm bunlara rağmen, Başkomiser Böhm, duruşmaya ara 
verilmeden hemen önce, Erdoğan’ın, sanıklar Mehmet 
Gürkan, Zekeriya Karaman ve Habip Kahraman ile 
soygunun karargâhı Kanal 7’de çekilmiş resimlerini 
göstererek, birebir tanıtmış, “araştırmalarımız sırasında hep 
politik motiflerle karşılaştık” demiş, Zahit Akman’dan ve 



paraları taşıma işinden bahsederken de Akman için yerinde 
olarak hep “sanık” sözcüğünü kullanmıştır.

Aynı şekilde, davanın savcılarından Kerstin Lotl da: “Alman 
savcılığı ve polisi olarak, hazırlık soruşturması sırasında 
Türk polisinden İnterpol aracılığıyla yardım talebinde 
bulunduk. Türk polisi bize: ‘bu davada polisiye yardımı 
gerektirecek bir durum yoktur’ dedi ve böylece 
soruşturmanın Türkiye ayağı araştırılamadı” demiştir.

Şimdi, Türkiye’ye dosya gönderilse bile savcılığın özel bir 
polis teşkilatı olmadığı gibi kendisinin de bağımsızlık 
teminatı olmadığından (Şemdinli Davası savcısı Ferhat 
Sarıkaya’yı hatırlayalım) bu soruşturmayı hangi güç ve 
organ bağımsız ve objektif olarak sürdürebilecektir?

Çeteleşen bu soygun düzeninden kurtulmanın seçeneği; 
yakın gelecekte demokratikleşmenin ileri düzeylere 
çıkarılmasının, işçi sınıfı ve ezilen emekçi halkımızın her 
düzeyde örgütlenmesinin sağlanarak, kendi öncü partisini 
(TKP) yeniden yapılandırılarak ayağa kaldırılması ve 
sosyalizm hedefinde birleştirip, önündeki engellerin 
kaldırılarak; Türkiye’nin siyasi arenasında yerini alması; 
itici, yaratıcı gücü ve doğal müttefikleri ile oluşturacağı 
Demokratik Cephe ile oluşacaktır


