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Om Landinfos temanotater 

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer 

informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), 

Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos temanotater er basert på opplysninger fra nøye utvalgte kilder. Opplysningene er behandlet 

i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- 

og informasjonsanalyse.  

Temanotatene bygger på både skriftlig og muntlig kildemateriale. En del av informasjonen som 

formidles, er innhentet gjennom samtaler med kilder på informasjonsinnhentingsreiser. Landinfo 

tilstreber bredde i kildetilfanget, og så langt mulig er det innhentet informasjon fra kilder som 

arbeider uavhengig av hverandre. Alt benyttet kildemateriale er fortløpende referert i temanotatene. 

Hensyn til enkelte kilders ønske om anonymitet er ivaretatt. 

Notatene gir ikke et uttømmende bilde av temaene som undersøkes, men belyser problemstillinger 

som er relevante for UDIs og UNEs behandling av utlendingssaker.  

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for 

et bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 

temanotater gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

 

About Landinfo’s reports 

The Norwegian Country of Origin Information Centre, Landinfo, is an independent body within the 

Norwegian Immigration Authorities. Landinfo provides country of origin information (COI) to the 

Norwegian Directorate of Immigration (Utlendingsdirektoratet – UDI), the Immigration Appeals 

Board (Utlendingsnemnda – UNE) and the Norwegian Ministry of Justice and Public Security. 

Reports produced by Landinfo are based on information from carefully selected sources. The 

information is collected and analysed in accordance with common methodology for processing COI 

and Landinfo’s internal guidelines on source and information analysis. 

To ensure balanced reports, efforts are made to obtain information from a wide range of sources. 

Many of our reports draw on findings and interviews conducted on fact-finding missions. All sources 

used are referenced. Sources hesitant to provide information to be cited in a public report have 

retained anonymity.  

The reports do not provide exhaustive overviews of topics or themes, but cover aspects relevant for 

the processing of asylum and residency cases.  

Country of Origin Information presented in Landinfo’s reports does not contain policy 

recommendations nor does it reflect official Norwegian views. 
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SUMMARY 

This note deals with right-wing radical groups in Turkey and the observable growth of 

these groups following the failed coup-attempt of July 2016. After an overview of 

important common traits for these groups, a closer look is taken on three of the biggest 

of these groups and their characteristics. The last part deals with groups which fall 

outside of the definition of right-wing radical groups, but which naturally fits into this 

note. This is not least due to their declared loyalty to Erdoğan and their focus on Islam 

as a common denominator. 

 

SAMMENDRAG 

Dette notatet tar for seg høyreradikale grupper i Tyrkia og den veksten man har kunnet 

observere blant disse gruppene i kjølvannet av det mislykkede kuppforsøket i juli 

2016. Etter en oversikt over viktige fellestrekk for dem, ser notatet nærmere på de tre 

største av disse gruppene og deres karakteristika. Til sist beskrives noen andre grupper 

som faller utenfor definisjonen på høreradikale grupper, men som likevel hører 

naturlig hjemme i dette notatet. Det skyldes ikke minst deres erklærte lojalitet til 

Erdoğan og fokus på islam som samlende faktor.  
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1. NASJONALISTGRUPPER I TYRKIA 

Ytterliggående grupper, både på høyre- og venstresiden, er ikke et nytt fenomen i 

Tyrkia. På 1970-tallet var disse gruppene ofte involvert i regelrette kamper med 

hverandre, og den tyrkiske staten ble ofte beskyldt for å ta meget lett på ytterliggående 

høyreekstremister sammenlignet med hvordan tilsvarende venstregrupper ble 

behandlet.  

Den mest kjente av de høyreekstreme gruppene som stadig er aktive er Ülkü Ocakları, 

bedre kjent som de grå ulvene (Bozkurtlar). De er en del av nasjonalistpartiet MHP, 

som de siste par årene har vært nært alliert med det regjerende AK-partiet.  

De siste årene har en rekke nye ytterliggående høyregrupper dukket opp i Tyrkia, og 

etter det antatte kuppforsøket i juli 2016 har gruppene blitt mer aktive for å markere 

seg og sin støtte til Erdoğan, både på gatene og på sosiale medier. 

Gruppene har en rekke fellesnevnere; de er nasjonalistiske og anti-kurdiske, de 

fremhever det osmanske riket som en gylden tid for landet og de er tilhengere av 

president Erdoğan. I tillegg er disse gruppene ivrige fortalere for konspirasjonsteorier 

hvis hovedbudskap er at det var Vesten og USA som stod bak det antatte kuppforsøket 

i 2016, og at disse landene ønsker å svekke Tyrkias innflytelse i regionen og 

internasjonalt. Gruppene fremhever også sunni-islam som en grunnleggende del av det 

tyrkiske og det å være tyrker, og markerer dermed også avstand til og motstand mot 

religiøse minoriteter. Dette har særlig rammet aleviene, men også kristne og jøder. 

Et annet fellestrekk for de forskjellige gruppene er deres ideal om en sterk stat og en 

sterk leder, og en tilsvarende aversjon mot dissens. De anser nasjonal enhet som 

viktigere enn individuelle rettigheter. Dette kommer også til uttrykk i organisasjons-

strukturene til gruppene som er meget hierarkiske, med en sterk leder på toppen.  

Andre minoriteter, som kurdere og LHBTI-personer, er også ofre for gruppenes 

aggressive retorikk, som ved flere anledninger har ført til fysiske angrep. Både Pride-

marsjer, synagoger og kontorer til det pro-kurdiske partiet HDP har blitt angrepet av 

ytterliggående grupper. I minst ett tilfelle har medlemmer av slike grupper deltatt i en 

regelrett lynsjing av en kurder. 

2. EN OVERSIKT OVER DE FORSKJELLIGE OCAKLAR-
GRUPPENE 

Under følger en oversikt over de kjente nasjonalistgruppene, hvilke partier eller 

personer de har bindinger til og deres viktigste kjennetegn. I kapittelet etter behandles 

andre grupper som ikke har de samme fellesnevnerne som nasjonalistgruppene, men 

som likevel må sees i sammenheng med deres fremvekst. 

2.1 BEGREPET OCAKLAR 

En fellesnevner for mange av de ytterliggående nasjonalistgruppene er bruken av 

ocaklar, flertallsformen av ocak, i navnet. Dette er et meget ladet ord på tyrkisk, og 

kan oversettes med arnested eller ildsted, altså et sted man samlet seg rundt. I gamle 
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dager antas det at ordet viste til ildstedet i nomadeteltene, altså der stammen samlet 

seg. 

Ordet har senere antatt andre betydninger som spiller mer på samholdet enn det fysiske 

ildstedet, og har blitt brukt om slektslinjer, dynastier, hjem, brorskap og korps, et 

samlingssted eller hovedkvarter (e-post korrespondanse med Joakim Parslow, august 

2018).  

2.2 ÜLKÜ OCAKLARI 

Dette er den eldste og største av de ytterliggående nasjonalistgruppene i Tyrkia, og er 

som oftest referert til som Bozkurtlar, De grå ulvene. Ülkü Ocakları oversettes ofte 

med «de idealistiske arnestedene», og gruppen er regnet som en del av 

nasjonalistpartiet MHP (Milliyetçi Hareket Partisi). Det har ikke vært mulig å finne 

gode anslag på antallet medlemmer av denne gruppen, Global Security anslår 

medlemstallet før militærkuppet i 1980 til et sted mellom 200 og 400 tusen (Global 

Security u.å.) 

På gruppens hjemmesider omtales både Ataturk, grunnleggeren av MHP, Alparslan 

Türkeş, og dagens leder av MHP, Devlet Bahçeli, som ledere, mens gruppens leder 

Olcay Kilavuz omtales som general-sekretær. Kilavuz ble valgt inn i parlamentet for 

MHP ved de siste valgene i juni 2018, og representerer Mersin (Yeni Şafak 2018). 

Gruppen ble dannet på siste del av 1960-tallet av Alparslan Türkeş, som også grunnla 

MHP. På 1970-tallet var gruppen aktivt involvert i voldshandlinger mot 

venstreorienterte grupper og mot kurdere, og de blir av enkelte beskrevet som rene 

dødsskvadroner (Global Security u.å.). Türkeş hadde sin bakgrunn fra det militære, og 

han var involvert i den såkalte Operation Gladio. Dette var en NATO-operasjon der 

det ble dannet grupper og gjemt våpenarsenaler som skulle brukes i tilfelle en sovjetisk 

invasjon. Slike grupper fantes i mange land, i Norge var de kjent som Stay behind-

grupper, og de skulle kjempe bak fiendens linjer. Mange av de involverte i denne 

operasjonen ble beskyldt for å ha tette bånd til høyreekstreme grupper (Stevenson 

2018). 

Medlemmer av De grå ulvene har stått bak en rekke attentater og terrorangrep, et av 

de mest kjente er attentatforsøket mot daværende pave Johannes Paul i 1981. 

Attentatmannen, Mehmet Ali Ağca, hadde halvannet år tidligere myrdet redaktøren 

for den store avisen Milliyet, Abdi İpekçi (Humer 2015). 

Ülkü Ocakları presenterer seg som en kultur- og opplysningsforening, og legger stor 

vekt på det pan-tyrkiske fellesskapet, med andre ord de tyrkiske og turkmenske 

folkegruppene som finnes i mange land i Midtøsten og Sentral-Asia. Islam har en 

viktig plass i deres ideologi, men mer som en kulturmarkør snarere enn en ideologi. 

De kobler dette opp mot «tyrkiskhet», og er sterke motstandere av minoritetsbaserte 

rettighetsgrupper, det være seg kurdiske, alevi-tilknyttede eller andre. Et av deres mest 

kjente slagord er «Våre kropper er tyrkiske, våre sjeler er islamske. En kropp uten sjel, 

er et lik» (Stevenson 2018). 

Etter kuppet i 1980 fragmenterte mye av gruppen, men da Devlet Bahçeli tok over som 

leder for MHP i 1997, innledet han en prosess med å gjøre partiet, og Bozkurtlar, mer 

spiselige for den tyrkiske opinionen. Fortsatt ser mange på dem som en gjeng bøller. 

Utover 1990-tallet hadde mange av gruppens medlemmer deltatt i krigføring i 

Nagorno-Karabakh på aserbajdsjansk side. De ble også beskyldt for å stå bak 
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terrorangrep i Xinjiang-provinsen i Kina sammen med uighur-separatister (Global 

Security u.å.).  

Uighurene har også i nyere tid vært et fokus for gruppen. I 2015 deltok De grå ulvene 

i voldsomme protester utenfor det thailandske konsulatet i Istanbul etter at 

myndighetene der hadde returnert en gruppe uighurer til Kina (Sherwell 2015). Flere 

asiatiske turister i Tyrkia ble fysisk angrepet i forbindelse med denne saken, og MHP-

leder Bahçeli forsøkte å bagatellisere disse overgrepene med at dette var unge 

mennesker som ikke så forskjell på koreanere og kinesere fordi begge folkeslag har 

skjeve øyne (Hakan 2015). Samtidig med dette ble det hengt opp et banner på 

bygningen som huser Ülkü Ocakları-hovedkvarteret i Istanbul med teksten «Vi lengter 

etter kinesisk blod». Et banner med den samme teksten ble også hengt opp på 

bygningen til en annen ekstremistgruppe, Alperen Ocakları (Hakan 2015). 

På det parlamentariske planet har nasjonalistene vært vitne til en til dels opprivende 

splittelse, der hovedårsakene ser ut til å være Devlet Bahçelis lederstil og den 

tilnærmingen til AK-partiet han har stått for. MHP har etter kuppforsøket i 2016 

ytterligere nærmet seg det styrende AK-partiet, og inngikk i forkant av valgene som 

ble avholdt i juni 2018 en allianse med dem.  

2.3 OSMANLI OCAKLARI 

Denne gruppen har sitt opphav i et magasin som ble lansert i 2005, og ble i 2009 

registrert som en forening. Gruppen er modellert etter Ülkü Ocakları, og har som 

erklært mål å promotere en osmansk levestil og styresett (Sharma 2015). De er ikke 

tilknyttet noe parti direkte, men har tette bånd til AK-partiet. Deres leder Kadir 

Canpolat har bakgrunn fra den islamistiske Milli Görüş-bevegelsen, i likhet med 

Erdoğan selv (Cubukcu 2018).  

Osmanlı Ocakları er kjente for sin fanatiske lojalitet til Erdoğan, og ble først lagt merke 

til da deres medlemmer dukket opp i demonstrasjoner til støtte for ham iført det 

tradisjonelle muslimske likkledet. På denne måten gav de uttrykk for sin vilje til å gå 

i døden for lederen. AK-partiet på sin side har søkt å holde gruppen på en armlengdes 

avstand for å ikke bli assosiert med dens ekstremistiske og iblant voldelige fremferd 

(Sharma 2015). Canpolat har omtalt gruppen som «Recep Tayyip Erdoğans soldater 

[…] vi ville ikke eksistert uten ham» (Uden Filter 2015). 

Gruppen har ved flere anledninger fysisk angrepet opposisjonspartier, uavhengige 

medier og kritiske journalister (Sharma 2015). De er også anklaget, sammen med to 

paramilitære grupper, for å stå bak henrettelser av menige soldater under kuppforsøket 

i juli 2016, selv om disse allerede hadde overgitt seg (Cubukcu 2018). Selv nekter 

gruppen for dette, og hevder at en av betingelsene for å bli medlem er å avvise bruk av 

vold. En annen betingelse er full lojalitet til Erdoğan (Kızılkaya 2015). 

Gruppen beskyldes for å ha organisert voldelige protester mot avisen Hürriyet ved to 

anledninger. Ingen har blitt arrestert etter vandaliseringen av avisens lokaler, på tross 

av at det finnes video-opptak der et parlamentsmedlem fra AK-partiet egger opp 

vandalene (Jenkins 2015). 

Osmanlı Ocakları skal ha rundt to millioner medlemmer, og avdelinger i alle landets 

provinser, i tillegg til avdelinger utenlands (Cubukcu 2018). 
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2.4 ALPEREN OCAKLARI 

Dette er ungdomsgruppen til det ytterliggående nasjonalistpartiet BBP, Büyük Birlik 

Partisi. I likhet med de andre ocak-gruppene bygger deres ideologi på en blanding av 

ekstrem nasjonalisme og islam, og de støtter Erdoğan. BBP er et veldig lite parti, og 

man kan derfor anta at Alperen Ocakları er en betydelig mindre organisasjon enn både 

Ülkü Ocakları og Osmanlı Ocakları. 

Gruppen har derimot gjort seg bemerket på flere områder, ikke minst i forbindelse med 

de årlige Gay Pride-arrangementene som har funnet sted i Istanbul tidligere. I 2012 

kastet medlemmer av gruppen steiner og flasker mot deltagerne i Pride-marsjen i 

Istanbul, men politiet grep inn og stanset dem før situasjonen eskalerte ytterligere. De 

siste årene har det ikke vært mulig å arrangere Gay Pride, politiet har nektet tillatelse 

fordi de frykter voldelige sammenstøt. I praksis er årsaken Alperen Ocakları, fordi 

gruppen har truet med å angripe arrangementet og å gjøre alt som står i deres makt for 

å stoppe det. De har også fremsatt voldelige trusler mot homo-aktivister ved flere 

anledninger. Tross anmeldelser og forsøk på straffeforfølgelse, slipper de unna (KAOS 

2017). Kürşat Mican, lederen for Istanbul-avdelingen deres, var tiltalt for å oppfordre 

til hat og for å ha fremsatt trusler mot Pride-marsjen i 2016, der strafferammen var 

seks års fengsel. Han slapp imidlertid med en mindre bot, grunnen til dette var «god 

oppførsel», ifølge retten (LGBTI News Turkey 2017). 

Alperen Ocakları har flere ganger angrepet synagoger i Istanbul, under dekke av å 

protestere mot Israels politikk mot palestinerne (BirGün 2017). I 2012 demonstrerte et 

hundretalls medlemmer av gruppen utenfor Hagia Sofia i Istanbul og forlangte at den 

skulle åpne som moske igjen (Hürriyet Daily News 2012b). Et av medlemmene deres 

ble implisert mordet på den tyrkisk-armenske journalisten Hrant Dink, som ble skutt 

og drept i 2007 utenfor avisen han arbeidet i. Det kom under rettsaken frem at dette 

medlemmet i Alperen Ocakları også hadde vært agent for politiet (Hürriyet Daily 

News 2012a). 

3. ANDRE GRUPPER 

Ved siden av de såkalte ocaklar-gruppene har flere andre grupper kommet i medienes 

søkelys og blitt beskyldt for å opptre som rene vigilantegrupper på vegne av AK-partiet 

og Erdoğan. Under omtales tre av de gruppene som har fått mest oppmerksomhet. 

3.1 SADAT 

SADAT International Defence Consulting ble dannet av Adnan Tanriverdi, en 

tidligere general som ble sparket ut av militære på slutten av 1990-tallet (angivelig på 

grunn av islamistsympatier). SADAT beskyldes for å ha deltatt i kamper under 

kuppforsøket i 2016, mot soldater som var utkommandert men sannsynligvis uvitende 

om at de deltok i et kuppforsøk. Flere av disse soldatene ble drept, og mange som ble 

tatt til fange ble mishandlet på det groveste. 

Bak fasaden om forsvarsrådgivning, ligger en tanke om å bygge opp et samarbeid 

mellom islamske land, slik at de kan ta den plassen de fortjener blant verdens 

supermakter. Dette gjøres ved å tilby å trene og konsultere militære og politi i islamske 

land (SADAT u.å.). En av gruppene de skal ha gitt assistanse til er palestinske Hamas 
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(Rossomando 2018). De er også aktive i Syria, der de trener og gir støtte til væpnede 

grupper, flere av disse skal være jihadistiske, der målet er å styrke Tyrkias posisjon på 

den syriske scenen (Yayla 2018). 

En kjent kurdisk politiker har beskyldt SADAT for å delta i forsøket på å brenne ned 

34 kurdiske landsbyer i 2015, og de er beskyldt for å opprette militære treningsleire 

helt uten offentlig kontroll (Hurtas 2018).  

Det er ikke kjent hvor stort SADAT er, og heller ikke konkret hvor de opererer. Det 

antas at mange av dem som leder dette foretaket har sammen bakgrunn som Tanriverdi 

selv; altså militære med islamistiske sympatier. Tanriverdi ble på slutten av 2016 

utnevnt som militær rådgiver for Erdoğan (Rubin 2016). 

3.2 HALK ÖZEL HAREKAT (HÖH) 

Halk Özel Harekat kan oversettes med Folkets spesialstyrker. Gruppen ble dannet i 

etterkant av kuppforsøket i juli 2016, og er ledet av Fatih Kaya, som selv har vært ti år 

i det tyrkiske gendarmeriets spesialstyrker (BBC News 2018). Kjennetegnet av total 

lojalitet til Erdoğan, som omtales som øverstkommanderende, har denne gruppen 

patruljert gater i større byer i biler som liknet regulære politibiler, men med logoen til 

HÖH istedenfor politiets logo (Hürriyet Daily News 2018a). 

Kaya selv og flere andre medlemmer av gruppen har aktivt deltatt i krigen i Syria, 

Kaya som kommandant for en turkmensk gruppe. Et medlem av gruppen skal ha 

kjempet sammen med Nusra-fronten, al-Qaidas syriske avdeling, og ble senere drept i 

Afrin. Han ble hyllet som mujahid (hellig kriger) og martyr av flere ledende 

høyreekstremister og av Kaya selv (ANF News 2018). 

Kaya omtaler gruppens aktiviteter som en del av en pågående jihad, annonsert av 

Erdoğan selv (Aydogan 2017). Imidlertid kan det se ut til at gruppens patruljering i 

biler som er nær identiske med politiets, og deres åpenlyse bevæpning, har blitt for 

mye for styresmaktene: I januar 2018 ble det innledet etterforskning mot gruppen, som 

i mars samme år bestemte seg for å legge seg selv ned (Kızılkoyun 2018). Kaya 

erklærte etter dette at gruppen ville gjenoppstå med nytt navn. 

HÖH skal ha hatt 7000 medlemmer i 22 byer over hele Tyrkia (Hürriyet Daily News 

2018a).  

3.3 KARDEŞ KAL TÜRKİYE/ORHAN UZUNER 

Orhan Uzuner er svigerfaren til Erdoğans sønn Bilal, han er ingeniør og har tidligere 

jobbet i Istanbul kommune. I etterkant av kuppforsøket i 2016 dannet han gruppen 

Kardeş Kal Türkiye, som kan oversettes med «Fortsett som brødre, Tyrkia».  

Gruppen skal ha som mål «å forhindre skade på vår Koran, vår profet, vårt land og vår 

nasjon», og de er fullt lojale til Erdoğan. Politiske motstandere beskylder dem for å 

være en av «Erdoğans militser» (Hurtas 2017). Uzuner avviser dette og sier at de ikke 

bærer våpen, han sier at det er snakk om en plattform, snarere enn noen gruppe av 

frivillige (Aksu 2017).  

Medlemmene skal få tilbud om forskjellige typer trening, blant annet i førstehjelp med 

instruktører fra helseministeriet og 36 timers dronetrening med instruktører fra det 

sivile luftfartsdirektoratet (Ayasun 2017). 

Det er uklart hvor mange medlemmer denne gruppen har. 
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4. OSMANEN GERMANIA BC 

Osmanen Germania BC er i en kategori for seg selv av flere årsaker. Gruppen er dannet 

og basert i Tysland, og den ble opprinnelig dannet som en bokseklubb i 2015. Det er 

en nå en biker-gruppe på linje med Hells Angels og ble sommeren 2018 forbudt i 

Tysland (Hürriyet Daily News 2018b).1 Grunnen til forbudet er at tyske myndigheter 

anklager dem for å være involvert i rekke kriminelle handlinger, alt fra 

narkotikaomsetning til prostitusjon (Tremblay 2018). Selv om gruppens medlemmer 

stort sett er født og oppvokst i Tyskland og andre europeiske land, og knapt snakker 

tyrkisk, regner de seg for tyrkiske nasjonalister. Som navnet antyder, forherliger de det 

osmanske riket (Schumacher 2018).  

Osmanen Germania BC har tette bånd til medlemmer av AK-partiet, hvor den tidligere 

parlamentarikeren Metin Kulunk ser ut til å være forbindelsesleddet. Han ble avslørt i 

2016 da det viste seg at telefonen hans var avlyttet, og en samtale mellom Kulunk og 

president Erdoğan ble lekket. I samtalen informerte Kulunk presidenten om sitt arbeide 

med å få OGBC til å organisere protester mot et forslag i det tyske parlamentet om å 

anerkjenne folkemordet på armenerne (Tremblay 2018). 

Men det er ikke bare Kulunk som har tette bånd til OGBC: En av Erdoğans mest 

betrodde rådgivere, İlnur Çevik, har hatt møter med medlemmer av gruppen og posert 

sammen med dem i OGBC-t-skjorte (Tremblay 2018). 

OGBC har blitt kalt for Erdoğans pitbuller, og er anklaget for å stå bak en rekke tilfeller 

av intimidering av AK-partiets politiske motstandere i Tyskland (Tremblay 2018). 

Tyske myndigheter anklager dem også for å bli brukt av tyrkisk etterretning som en 

«anti-terrorenhet» som kan brukes mot PKK, gülenister og venstreradikale tyrkiske 

grupper. Gruppen skal ha etablert avdelinger i flere andre europeiske land, og antas å 

ha rundt 2500 medlemmer (MEE 2017). 

 

                                                 

1 BC sto opprinnelig for Boxclub, men tolkes nå som å stå for Biker Club. 
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