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Sevgili vatandaşlar,
ACU'ya, parlamento dışı korona soruşturma komitesine hoşgeldiniz.
Parlamento yapmıyorsa, biz vatandaşlar bunu kendimiz yapmak zorundayız.

ACU, yani parlamento dışı korona soruşturma komitesi olarak Covid-19 gelişmesinde vatanımıza 
kısıtlayıcı tedbirlerin neden geldiğini araştıracağız,
insanlar  şimdi neden acı çekiyor, ve Sars-Cov-2 Virüsünden dolayı meydana gelen böyle br 
orantılılık gerçekten varmı.
Bu kısıtlayıcı tedbirlerin orantılık açısından nasıl oluştuklarında ciddi şüphelerimiz var.
Bunlar araştırılması gerekiyor ve ne parlamentolar, ne muhalefet partiler, ne de iktidar partiler bir 
soruşturma komitesi kurmadıklarından, hatta planlamada bile olmadığı için ve geç bile kalındığı 
için, biz ele almamız gerekiyor.
Bu korona konuşma dairesine uzmanları, bütün yaşam alanlarından uzmanları, tıp, sosyal, hukuk 
aynı zamanda ekonomi uzmanlarını ve daha nicelerini davet edip dinleyeceğiz.

Sağ olsunlar tanınmış uzmanlar katılmaya hazırlar, yanımda çalışma gurubunda bulunan  
meslektaşım Prof. Haditsch ve meslektaşım Dr. Schiffmann'ın eşliğinde kendimi tanıtmak 
istiyorum. Benim adım Heiko Schöning, ben Hamburg'tan sade bir hekimim. Benim şahsi 
motivasyonum baba olmamdır, bu memlekette bir çok insanın çocukları olduğu gibi ve biz 
çocuklarımızın acı çektigini görüyoruz, sadece çocuk parkları kapalı olduğu icin değil, 
birbirlerinden ayrı tutuldukları için. Ve bu yetişkinler için daha da kötü bur durum.

Biz kendi kendimize soruyoruz, neden aileler ebeveynlerini misal huzur evlerinde ziyaret 
edemiyorlar?
Bu kadar büyük bir enfeksyon riski var mı? Gerçekten öldürücü bir virüs mü mevcut?
Kuduz veya veba hastalığı mı var? Ve bunun böyle olduğuna dair ciddi şüphelerimiz var.
Veba hastalığı yok. Ama bu duruma karşı yardım eden şey doğruluktur. Işte bu konuyu ünlü nobel 
ödül sahibi Albert Camus “Die Pest” yani ”Veba” adlı harika kıtabında dile getiriyor.
Bu dürüstlügü ve şeffaflığı burada ACU'da, yani parlamento dışı korona soruşturma komitesinde 
garantilemek istiyoruz.

Bu yüzden tıp alanından Prof. Bhakdi, ekonomiden Prof. Otte ve ayrıca hukuk dalından Prof. 
Jungblut gibi uzmanlar gelecek ve bir çok başka uzmanlarda katılmayı şimdiden kabul etti. Ve 
tabikide hükümetin uzmanlarınıda, resmi kuruluşları, Robert Koch enstitüsünü ve uluslararası 
kuruluşlarıda tabiki davet ediyoruz. Herşey şeffaf olacak.
Uzmanların görüşleri canlı yayınlanacak, kesintisiz, internetten izliyebilirsiniz. Bir internet sitesi 
kuracağız ve bunu için tabikide daha çok olanaklara ihityacımız var. Bu yüzden sizden bu halk 
girişimine, bu halk inisiyatifi olan ACU'ya destek vermenizi rica ediyoruz.

En iyi sonuç ne olabilir? Son yıllarda ki normal grip dalgalarında görüldüğü gibi daha büyük bir 
korkuya gerek olmadığını göreceğiz, çünkü aynı bu şekilde bir tutum gösteriyor. Fakat o halde bu 
vahim tedbirler neden alındı?

Alman İçişleri Bakanlığından sızdırılan bilim heyeti raporunda belirtildiği kadarılyla almanyada 
gerekli olan cerrahi operasyonların 90 % yapılmamış ve bu duruma 2,5 milyon insan maruz kalmış. 
Ve bu rapora göre devlet tarafından dayatılan (Korona) tedbirleri nedeniyle şu anda 5000 ile 
125.000 insan ölüyor. 

Yani bu insanlar, vatandaşlarımız, ya vefat etmiş veya daha vefat edecek olanlar. Bu raporun tarihi 



07- Mayis 2020. Işte bu sebepten dolayı şimdi kendimiz bu koronona soruşturma komitesini ele 
alıyoruz, çünkü bekleyecek zamanımız yok.

Devlet kurumlarının bu hususları ortaya çıkarmaması ve gerçekten öyle görüldüğü kadarıyla bizzat  
kendi düzenlemesi ağır ihmalden de ötedir.   
Çünkü  bilimsel veriler şimdiden bu alınan önlemler için bir zemin olmadıgını gösteriyor.
Onun için hepimiz soruyoruz, ekonomi alanında da tabiki, ve bu arada özelikle insan hayatı söz 
konusu - kim bi işten kârlı çıkıyor? Bu soruyu burada cevaplamaya calışacağız. Cui bono? Kim kâr 
ediyor?

Şimdiye kadar verdiğiniz destek için teşekkür eder ve daha fazla destek ve işbirliğinizden dolayı 
mutlu olcağımızı belirtmek isterim. 
Tekrar ediyorum, herkesi, karşı tarafı da, burada konuşmaya davet ediyoruz ve herşey şeffaf bir 
şekilde internette yayınlanacak. Ve tabikide bir basın toplantısı icin hazırız. Bu yüzden federal basın
toplantısı derneğinden bize ve uluslarası basın için mekanlarını açmalarını rica ediyoruz. Çok 
teşekkür ederim.

Sözü meslektaşım Dr. Bodo Schifmann'a veriyorum.

Evet, çok teşekkürler Sayın Schöning.
Parlamento dışı korona soruşturma komitesi neden gereklidir?

Çünkü eksik olan bir orantılık var ortada. Hükümetler kararlar vermek zorunda ve acil durumlarda 
misal bir pandemide ilk etapta temel hakları kısıtlayabilecek bazı tedbirler almak zorunda. 

Ama aynı zamanda meslektaşım Schöning'in dediği gibi yan hasarları engellemek için sürekli bu 
tedbirleri denetleyip hızlıca hafifletmeleri gerekiyor.
 
Bunun yerine bizlere sadece birşeye dayanmayan rakamlar sunuluyor, sadece korku yaymak için 
yarayan rakamlar, hasta rakamları eklenerek ve test edilenler ile gerçekten enfeksiyonlu olanlar 
arasında bir oransızlık olduğu gösterilmiyor.
Var olan ve iyi çalışan yapılar mesela enfeksondan korunma yasası askıya alınıp onun yerine yeni 
birşeyler getiriliyor, ve bunlar çok daha vahim. 

Ve hükümetten taraf gelen tek şey, sürekli bir aşıya olan çağrı. Bu aşı öyle bir hastalığa karşı ki, bu 
hastalığın uluslarası araştırmalar sonucu grip hastalıklarına benzer olduğunu ve ölüm oranının ağır 
grip dalgalarından daha yüksek olmadığını ve alınan önlemlerin bununla gerekçe 
gösterilemiyeceğini çok iyi biliyoruz.

Uluslararası tanınmış araştırmalar ve her alandan uzmanlar virolog olsun, bakteriolog, epidemiolog 
veya ekonomi uzmanları olsun dinlenmiyor. Ve onlar korkunç bir şekilde görmezden geliniyor.

Daha kötüsü yalancı olarak, şarlatan veya komplo teorisyeni olarak adlandırılıyorlar, ki komplo 
teorisyeni 2020 yılının en kötü kelimesidir.

Onun yerine yüksek derecede tehlikeli olabilecek bir aşı için reklam yapılıyor.
Bu tıbbi bir gerekliliği olmayan bir aşıdır çünkü bunu gerektiren bir kanıt yok. Hatta almanyada bu 
aşıyı test edebilecek kadar kişi hastaliğa bile yakalanmıyor.  

Ve bu aşı yeni bir aşı şeklidir, bir RNA aşısıdır, şimdiye kadar mevcut olan aşıların aksine insanın 
genetik yapısını değistiriyor. Ve bu insalar üzerine göz ardı edilemez hasarlar getirebilir. Ve burada 
tıbbın ana prensibi olan insanlara zarar vermeme “Nil no cere” prensibi hatırlanmalı.



Bu hekimlerin görevidir ve başka hekimlerinde katılmalarını ve fikir yürütmelerini ümit ediyoruz, 
çünkü biz hekimler hastalara faydadan çok zarar vermemeliyiz.

Benim motivasyonum büyük ebeveynlerim ve ebeveynlerimdir. Onların bana öğrettikleri şudur:
eğer temel haklarımızın kısıtlandığını his ediyorsam, demokrasi kısıtlanıyorsa, basın özgür basın 
olmaktan çıkıyorsa, ve insan propaganda olduğu hissine kapılıyorsa, yabancı fikirler 
yasaklanıyorsa, hatta siliniyorsa, o zaman sokağa cıkmamız lazım, o zaman aktif olmak gerekiyor,  
veya insan kendisi halkı bilgilendirmesi gerekiyor, aynı korona soruşturma komitesinin yaptığı gibi.
Çünkü zamanı gelir güç rüşvete sürükliyebilir ve bir gün politikacılar gerekli olan doğru ayar ile 
hedefi görmeyebilir.

Ben demokrasi kaybı tehlikesini gördüm ve her gün daha fazla bu hür demokrasi temel yapının bir 
gözetim devletine dönüştüğünü görüyorum. Fikir kontrolü ile ve mobil gözetim ugulamalar ile ve 
buna benzer şeyler ile yapıldığını görüyorum, bahaneside enfeksyondan korunma yasalarıdır.

En iyi elde edilebilecek sonuç bu bilimsel, tıbbi ve insani açıdan abartılmış önlemlerin hukukça ve 
tamamen hukukça aydınlatılmasına ulaşılmasıdır. 

Sorumlular yasal yoldan hesaba çekilmeli ve domuz gribinde yaşanan durumlar tekrarlanmamalı. 
Böyle bir hastalığa aslında hiç bir aşı yapılmaması gerektiği halde, insanlar (domuz gribinde) aşı 
hasarlarına maruz kalmışlardı. Böyle birşey hiç bir zaman tekrarlanmamalı.

Ve bütün alınan önlemler geriye alınmalı çünkü onlar hiç gerçekleşmeyen korku senaryolarına göre 
alındılar. Ve bu korku senaryoları halk ölümcül bir salgından korksun diye sürekli canlı tutuldu. 
Aslında bu şekilde bir salgın yoktu.
Ve en iyi sonuç olarak “Lockdown” denilen karantina uygulamasının ve maske takma zorunluluğun 
son bulmasıdır. Hastalık vakaların olmadıgı bir zaman döneminde, maske takma zorunluluğu bu 
yılın 29.5 tarihinde doktor muayenehanelerine getirildi.

Son haftalarda – bugün 20 Haziran 2020, 14 gün önce almanyanın 20 büyük şehirlerinde 20.000 
katılımcılardan fazla geniş kapsamlı, ırkçılğa karşı toplu mitingler gerçekleşti. Eğer virüs 
almanyada bu şekilde ve bu enfeksyon oranında ortada dolaşıyor olsaydı, o zaman bugün enfeksyon
sayısında yüksek bir artış görünüyor olmalıydı. Ama durum böyle değil.

Ve böylece alınan önlemlerin hiç bir gerekçeliği olmadan alındığı ıspatlanmıştır.
Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler meslektaşım Schiffmann.

Bu arada tekrar altını çizmek istiyorum, bizim bugün yaptıklarımız partiler üstündedir (tarafsız), 
burada konu sağ veya sol değil, şişman veya zayıf değil, ekek veya kadın da değil.
Burada konumuz bir çoğu için ölüm ve hayat meselesidir, yetişkinler için daha fazla yaşam 
kalitesidir, aynı şey çocuklarımız içinde geçerlidir. Bu bizim temel motivasyonumuzdur- hem 
bizden sonra gelecek nesiller içinde. Bu son aylarda maruz kaldığımız durumlarla bizzat  kendimiz 
karşılasıyor olmamızdır.

Biz vatandaşlar yine egemen olmamız lazım, ve bu hakka sahip olduğumuz için bu hakkımızı  
kulanacağız.Bizler anayasaya dayanıyoruz. Elimde tuttuğum anayasada çok harika bir madde var, 
20. madde paragraf 4 “Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir 
çözümün bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir. “



Alabileceğimiz son önlemlerden biri olarakta şu parlamento dışı korona soruşturma komitesini 
görebiliriz.

Ve ümit ediyoruz ki, hükümet sorumluluğunda bulunanlar, insanlara zarar vermemeye ve yardım 
etmeye ant içenler, ülkemizi savunanlar, işte onlara hepisine hatarlatalım, 
memurlar, subaylar, hekimler, evet bütün yurttaşlarımızadır çagrımız, buraya katılmaları ve bu kötü 
durumları- ki bunları gerçekten yaşıyoruz ve sokaklarda görüyoruz, ailerlerde ve şahsi olarak 
arkadaş ve yakınlarımızda görüyorüz.

Buna karşı birşeyler yapmak zorundayız. Ve alman bakışı haricinde buraya uluslararası bir görüşüde
katabileceğimizin sevincini yaşıyorum. Bu yüzden ACU'da yani parlamento dışı korona soruşturma 
komitesinin çalışma gurubunda avusturyadan konuyla ilgili uzman Prof. Haditsch'in bulunmasından
dolayı çok mutluyum.

Buyrun.

Evet, çok teşekkür ediyorum, herkese benden merhabalar.

Sayın meslektaşım Schöning, bu ACU'da yani parlamento dışı korona soruşturma komitesinde 
bulunmaktan çok onur duyuyorum ver gerçekten söylemek gerekirse canı gönülden katılıyorum.

Eğer konuya olgusal seviyeden bakarsak, aklımıza gelen soru bu komitenin neden gerekli 
olduğudur?
Bir araştırma gereklidir çünkü baştan beri ya ağır ihmalkâr veya kasıtlı olarak gerekli olan
itinalı sorumluluk bilinci olmadan sorumsuz ve uygunsuz kararlar alındı. 
Hemde yan hasarları hiç göze almadan. Ve bu kararlar demokratik ana haklarını yerinden sarsıp etik
vazifeleri ayaklar altına aldı.

Apaçık yalnlış  olan bir davranış biçimi hedefsiz ve çok sıkı yöntemlerle giderilmeye çalışıldı misal
korumaya muhtaçları ihmal ederek – huzur evlerindeki insanları göz önünde bulundurmalıyız.
Belki bu yanlış davranıştan dolayı açıklama yapmak zorunda kalmamak için böyle yapıldı, ama en 
azından bu problemlerden saptırmak için yapıldı.

Sonuç itibariyle kasıtsız mı yapıldığının yani bilgisizlikten dolayı veya kasıtlı mı yapıldığının 
aslında pek bir önemi yok -  ki böyle bir durumda motivasyon kaynağıda pek şüpheli bir durumdur.
Her ne olursa olsun kararları alanlar böylelikle kendilerini diskalifiye etmişlerdir.

Alınan geniş kapsamlı kararlardan dolayı, her iki anlatılan olanaklar zorunlu olarak detaylı bir 
araştırmaya tabi tutulması lazım.
Siyasetin ve devlet radyosunun veya devlet medyasının aşırı tek taraflı sunumlarındaki tecrübelere 
dayanarak şunu söyleyebiliriz: Böyle bir araşıtrmaya sonuç itibariyle ancak tarafsız bir parlamento 
dışı korona soruşturma komitesi ile ulaşılabilir.

Benim buraya katılmamdakı şahsi motivasyonum, benim mikrobioloji, viroloji ve enfeksiyon 
epidemiyoloji alanında bir uzman hekim olmamdır. 
Ve şimdiye kadar yapılan objektif dışı yol ve yöntem biçiminden dolayı uzmanlık açısından dolayı 
çok dehşete düştüm.

Bazıları şimdi soracaktır bu objektif dışı yöntem nedir diye?
Bunların arasında sayabileceklerimizden birisi medyada çizilen en kötü hal (worst case) 
senaryolarıdır, korku sağlayan uygunsuz benzetmeler, misal olarak şu tamamen sinir bozucu 



“Italyadaki durumlar “ deyimidir, çünkü ancak kuzey Italya için geçerli bir durumdu. Ve aslında çok
daha zor şartlar altında olan güney Italya bu durumu daha problemsiz atlattı.

Tehdit eden gelşimeler uygunsuz ve çarpıcı bir şekilde sunuldu ve pratikte bu durumlar hiç bir 
zaman gerçekleşmedi. Ve baştan beri almanyanın sağlık sisteminin kalitesi açısından doğru 
değerlendirilseydi, zaten böyle durumların olmayacağı görünürdü.

Ben aynı zamanda eğitimini almış bir pratisyen hekimim. Özellikle hekim olarak  insanları ve insan 
sağlığını hor gören davranış biçimine daha fazla dayanamadım, çünkü bizim meslek anlayışımıza  
ve meslek ahlakı anlayışımıza tamamen terstir.

Bu sürekli verilen korkudan, hatta buna panik yayma da diyebiliriz, ve bundan dolayı psikolojik ve 
sosyal hasarlar, devasa tıbbi ve ekonomik yan hasarlar ve bizim hepimizn kültür ve dernek 
hayatlarımıza yapılan ciddi kısıtlamalar meydana geldi.
Bir bütünsel tıbbcı olarak düşüncem, bu saydıklarım sebep ve motivasyon olarak ayağa kalkmaya 
ve bu çılgınlığa karşı hareket etmeye yeterlidir.

Şu anda dahi tahmin bile edilemiyen felaketi göz önünde bulunudurusak, alınan bu kararları tabiki 
gerektiği saygı çerçevesinde, ve özellikle tarafsız bir şekilde değerlendirip, karar
alanlar hakkında bir hata kanıtlandıgı takdirde, bizzat hesaba çekilmeli.

Tabiki bu araştırma komitesi ile ilgili akla gelen şu sorular oluşabilir: komitenin geleceği nedir ve 
ondan neler bekleyebiliriz, ve sonuç itibariyle en iyi durumda ne çıkabilir?

Benim açımdan, bütün vatandaşlar, en azından hekim meslektaşlarım, çünkü onlarda hipokrat 
düşüncesine kendilerini yükümlü his ettiklerinden, “nil no cere” yani “zarar vermeme”  parolasına 
dayanarak, hükümet yolunda ki yandaş medya dısında da  kendilerini bilgilendirip, eleştirererek 
soru sormaları ve mantığa uygunluk kontrolü yapmaları lazım.
Ve o zaman keşfedilecek olan şudur: Bergamo Italya değildir, Ischgl Avusturya değildir, New York 
ABD değildir, ve Heinsberg'teki bir karnaval kutlaması, Göttingen'deki bir apartman sitesi ve 
mezbahalar, nerede olurlarsa olsunlar, Almanya olmadığı görülecektir.

Herkes bilmeli ve görmeli ki

– alman sağlık sistemi hiç bir zaman altından kalkamayacağı kadar yüklenilme tehlikesi 
altında kalmadı.

– ölçü rakamların, misal ikiye katlanma oranı ve kavranılmaz bir rakam olan “R 0”,  ilk 
etaptaki hedefi korku ile halk üzerine bir baskı uygulamaktı. Ve ölçülen rakamlar ile yapılan 
testler sayısıyla bağlantı kurulmadığından dolayı, ilgisi olmadan ve manipülatif bir şekilde 
konuşuldu.  

– vefat vakalarınla ilgili yanlış ve gayrıciddi rakamlar korku yaymak için kulanıldı.
– vaka sayısı (“lockdown”'dan önce) karantinadan önce belirgin bir şekilde gerilemişti bile
– dört hafta sonra - dikkatinizi çekerim tam dört hafta sonra - maske takma zorunluluğu için 

verilen talimat objektif açıdan gerekçesiz, hukuk dısı ve psikososyal açıdan üstlenilebilir bir 
durum değildi.

– alınan tedbirlere hiç ders almadan sergilenen ısrarlı tutum ve aksi ıspatlanmış beyanlara yani
daha iyi bilgiye ve kanıtlanmış kanaata rağmen sergilenen ısrarlı tutum, bu konu açısından 
da bir suç unsuru niteliğindedir.

– Ve sonuç itibariyle parti politikalarının etkisi altında kalan karar verme mekanizmaların 
ciddi bir şekilde degiştirlmesinde geç bile kalındı, çünkü sadece böylelikle bu demokrasi 
düşmanı hareketin devam etmesi veya terkarlanması kesin engellenilebilecektir.

https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/t%C3%BCrkisch-deutsch/y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC


(ACU'ya,) parlamento dışı korona soruşturma komitesine bu tartışma konularını tarafsız bir şekillde
işlemesinde canı gönülden başarılar dilerim. Bol şanslar.

Çok teşekkür ediyorum meslektaşım Haditsch.

Sonunda bu ACU'yu yani parlamento dışı korona soruşturma komitesini neden şimdiden 
yaptığımızı belirtmek istiyorum.
Parlamentoyu veya ileriki zamanda harekete geçecek başka birilerini beklemek istemiyoruz, çünkü 
zaman daralıyor. Insanlar şimdi acı çekiyor, yakınlarımız şimdi acı çekiyor, ve bir çoğu şimdiden 
çok zarara uğradı. Bazıları hayatlarını bile kaybetti. Aynı İçişleri Bakanlığı’ndan sızdırılan bilim 
heyeti raporunda belirtildiği gibi oldu [önceden tahmin edildigi gibi].
Hatta devlet tarafından dayatılan (Korona) tedbirleri nedeniyle insanlar ölüyor. Ve bu durumda bir 
orantılık yok.

Başka kimse yapmadığı için acil bir şekilde harekete geçmemizi gerektiren sebeplerden bir tanesini 
burada belirtmek istiyorum.
Dünyanin her yerinde kalpleri duran insanlar oluyor. Herkesin 100% hayatında bir defa kalbi 
muhakkak duracaktır.

Fakat iyi haber: terkrardan diriltme imkanı var, yani reanimasyon yapılabiliniyor. Bunun nasıl 
yapıldığına dair de bir kural vardır. Ve bu kural nisan ayının başında uluslararsı ve ardından da 
almanyada degiştirildi. Ve bu (yeni) kural, inanılır gibi değil, şöyle diyor „Covid-19'un yüksek 
enfeksyon riskinden dolayı ve meydana gelebilecek büyük hasardan dolayı suni teneffüs 
uygunlanmayacaktır.
Bu hiç inanılır gibi değil. Ağız bir bezle kapatılmalı. 

Bu şimdi çok daha fazla insanın öleceği anlamına geliyor, çünkü bilimsel olarak suni teneffüs 
eşliginde (göğüs üzerine) baskı uygulandıgı takdirde, çok daha fazla insan kurtarıldıgı 
kanıtlanmışıtr.
Ve böylece ölü vakasındaki sayıda özellikle istatsik bir artış üretiliyor. Bu reanimasyon kuralını 
iptal ettirmemiz lazım.

Çünkü bu araştırma komitesinde tekrar geniş kapsamlı ele alıp kanıtlıyacağız ki şu an veba mevcut 
değil, ortada öldürücü bir virüs yok. Buda iyi bir haberdir.

Ama şunu gerçekten sormalıyız: Bu durum neden böyle? Bu [Korona] önlemleri neden alındı? Kim 
kârlı çıkıyor?

Bizler ailemizin, arkadaşlarımızın ve yakınlarımızın zarara uğramalarını beklemek istemiyoruz.

Şimdi birlikte çalışma zamanıdır.
 
Ve ben sizleri katılmaya davet ediyorum. Bizim arkamızda dev bir holding veya medya şirketleri 
durmuyor. Arkamızda zengin kişiler, vakıflar yok. 
Ne kadar çok daha malzeme ve yardım ile donatlanırsak o kadar çok daha profesyonel bir şekilde 
bu işin üzerinden, uluslararası da gelebileceğiz.
Elimizden geldiğince değişik lisanlara çevrilmiş şekilde yayınlamaya çalışacağız.
Herkesi yardım etmeye davet ediyoruz, vatandaşlık bilinci içinde ki herkesi çağırıyoruz. Onun için 
şimdiye kadar yaptığınız yardımlardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum.

Çok teşekkürler.


