
REFERANDUM ACIKLAMASI

Anayasa ve baskanlik sistemi referandum sonuclari ile birlikte Türkiye tek adam diktatörlügüne bir 

adim daha yaklasmis görünmektedir.Gercekte ise bu görüntünün arkasinda Erdogan diktatörlügünün

bütün devlet imkanlarini kullanmasina ve hatta muhalif kesimler üzerinde korku ve yilginlik 

yaratmaya dönük terörist politikalar uygulamasina ragmen bir türlü azaltamadigi muhalefetin gücü 

karsisinda 2 milyonu askin sahte oy pusulasini devreye sokarak secim hileleriyle kazandigini ilan 

ettigi büyük bir yenilgi vardir.

Yüzbinlerce aydin demokrat ve hatta liberal düsüncelere sahip insanlarin hapisanelere 

dolduruldugu,basta kürt vekiller olmak üzere hicbir hukuksal mesruiyeti olmayan tutuklamalarla 

muhalefet sözcülerinin etkisizlestirildigi, yüzelliye yakin gazetecinin cezaevlerine tikilarak halkin 

haber alma özgürlügünün ortadan kaldirildigi,"Varlik Fonu" adi altinda binlerce sirketin mal 

varliklarina devlet zoruyla el koyarak milyarlarca euroluk servet transformasyonu 

yaptiklari,Kürdistanda günlük olarak isledikleri cinayetler ve fasist milislerinin yaygin terörü 

disinda halkin mesru oylariyla secilmis belediye baskanlari ve yerel yöneticilerin neredeyse tümüne 

yakinini tutuklayarak yerine adina kayyum denilen kendi militanlarini atayarak devlet terörünü 

yayginlastirdiklari ve bütün bunlari yeterli görmeyerek fanatik dinci ve fasist lümpen bir kitleye 

yüzbinlerce silah dagitip askeri egitim vererek milislestirdikleri ve bütün bu uygulamalarla muhalif 

kitlelere katliam mesajlari verdikleri bir ortamda bile referandumu ancak iki milyonu geckin sahte 

oy pusulasi kullanarak kazanabilmektedirler.Erdogan korktugu icindir ki simdi de idam cezasini 

getirmekle muhalefeti tehdit etmektedir.Böylesi bir fasizmin Türkiyede daha uzun süre 

yasayabilmesini mümkün görmüyoruz.Evet Erdogan diktatörlügünün bir kitle tabani vardir ve 

devletin tüm olanaklari seferber edilerek örgütlü ve kontrol altinda tutulmaktadir.Özellikle egitm 

düzeyi düsük ve ekonomik destege muhtac olan bu kitleler günlük dinsel ve milliyetci söylemlerle 

neredeyse esaret altina alinmislardir.Büyük cogunlugu neye oy verdigini, neyi destekledigini bile 

bilmemektedir.Böyle yiginlar bugün desteklediklerine yarin kolaylikla lanet okuyabilmektedirler.

Özellikle Almanyada kamuoyu, referandum sonrasi Erdogan diktatörlügüne verilen destegin neden 

bu derece yüksek oldugunu tartismaktadirlar. Almanyadaki destek gercekten de Türkiye 

ortalamasinin cok üzerindedir.Hatta Essen de bu oran yüzde yetmisalti gibi rekor bir düzeyde 

gerceklesmistir.Almanyadaki demokratik olanaklardan ve özgürlüklerden yararlanip Türkiyedeki 

diktatörlügü destekleyen Türklerin oranindaki bu yükseklik Alman kamuoyu tarafindan genel bir 

kaygi hatta kizginlikla karsilanmistir.Bu anlasilan bir seydir.Aidiyet duygusunun, uyum sorunu 

yasayan genis mülteci topluluklarinin, anavatanlarindaki fasist diktatörlükleri desteklemesine yol 

actigi örnekler tarihte vardir.Elbette bu olumsuzlugun nedenleri sosyolojik olarak incelenmeli ve 

politik önlemleri düsünülmelidir.Ancak bu kaygi ve kizginligin bir Türk ve genel olarak da bir 



yabanci düsmanligi halini almasina izin verilmemelidir.Sag irkci politikalar ve ultra milliyetcilik 

Avrupada bütün halklarin en büyük düsmani ve savaslarin,katliamlarin temel ideolojisidir.Popülist 

söylemlerle sevimli hale getirilerek kendisine taraftar arayan fasizm, uluslari kaos ve kirlenmeden 

koruma adina birbirine düsman ederek kirdirmaktadir. Bu konuda yakin tarihin canli derslerini 

tekrar hatirlayarak uyanik olunmalidir.

Türkiye Erdogan diktatörlügüne teslim olmayacaktir.Demokrat,aydin ve insanligin evrensel 

degerlerine kararlilikla bagli olan Türkler, basta Kürt kardesleri olmak üzere Anadolu 

cografyasindaki bütün etnik, kültürel ve dini azinliklarin özgürce yasayacagi bir ülkeyi mutlaka var 

edecekler ve efsunlanmis bir halkin kabusuna son vereceklerdir.

Son bir söz de Alman hükümetine söylemek istiyoruz.Yakin zamanda Türk hükümeti ile yaptiginiz 

silah anlasmalarini iptal ediniz.Bir yandan Erdogan diktatörlügünü elestirmek diger yandan da onun

silahlanmasini saglamak kabul edilemez bir tutarsizliktir.Verdiginiz silah ve askeri teknik biliniz ki 

sonucta Türkiyenin aydin ve muhaliflerine karsi kullanilacaktir.Kürtlere yönelik sürdürülen özel 

savas ve katliamlarda Alman menseli silahlarin kullanilmasi yeni bir sey degildir.Diktatörlük 

özlemleri bu derece desifre olmus ve heran kanli cilginliklara basvurabilecegi bilinen bir diktatörü 

desteklemek anlamina gelecek her türlü askeri anlasma bizce gayrimesru ve  antidemokratiktir.

Daha dün Erdogan inDiktatör oldugunu söyleyen Alman Hükmetu Kulislerin arkasinda ayni 

Diktatöre Panzerfabrikasini „Panzerfabriken von Rheinmetall in Unterlüß bei Celle“ satma 

planlari yapmaktadir. 

Biz Insiyatif olarak Panzer Fabrikasinin satisina karsi olusturlan imza kanpanyasini 

destekledigimizin altini cizerek Mayis 15 de yapilacak olan eyleme destek sunacagimizi beyan 

ediyoruz. Ayrica Alman Hükmetinin  yaptigi ikiyüzlü politikayi kiniyor  ve diyoruzki Türkiyede 

kanli bedeller ödeyerek verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesi ekonomik cikarlara kurban 

edilmemelidir. 
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