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Genel Başkanımız Turgut Öker’i Meclise uğurluyoruz
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Saygı değer Üyeler
Sevgil Canlar
AABK olarak yıllardır Avrupa ve Türkiye’de Alevilerin bağımsız siyasi duruşunu ve Demokrasi güçleriyle ittifak etmenin
gerekliliğini savunduk ve bu bilicle üzerimize düşen tüm sorumlulukları bugüne kadar yerine getirmede birçok alanda aktif
çalışmalar yürüttük.
Bu yıl 7 Haziran genel seçimleriyle ilgili sırasıyla HDP ve ardından CHP yetkilileri genel merkezimize gelerek görüş ve
önerilerini bizlere aktardılar.
Örgütümüzün hiç bir partinin arka bahçesi olmayacağını, partiler üstü konumunu koruyacağımızı, siyasete müdahele etme, ya
da rol alma durumunda’da üyelerimizin bilgisi ve onayıyla şeffaf bir şekilde tavır belirleyeceğimizi her fırsatta belirtik.
Konfederasyon olarak Partälerden gelen önerileri, 14 Mart 2015 tarihinde Frankfurt'ta yapılan toplantı’da dikkate alarak
değerlendirdik ve katılan üyelerimizin %99 bu şüreçte rol almanın zorunluluğuna dikkat çekerek şu sonuça hepbirlikte vardık:
13 yıllık AKP iktidarının pervasızlığı, yasa tanımamazlığı, her türlü ahlak kriterlerinden uzak, keyfi ve zalimane tutumundan
kurtulmak, biraz da olsa rahat nefes alma adına, üzerimize düşeni yapmamız gerektiǧine vurgu yaptık. Sorumsuz, duyarsız,
eylemsiz, plansız, şartları ve koşulları kavramadan hareket etmek, bizim için kabul edilmez bir durumdur dedik.
Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye’nin yenidenşekillenmesi yeni Anayasanın yapılması ve AKP nin Başkanlık sistemini
hayata geçirme ısrarlarına karşı biz Alevilerinde bu konuda söyleyecek sözümüzü ve duruşumuzu meclis içerisinde
göstermenin gereğini vurguladık.
AKP'yi engellenmenin yolunun, HDP'nin barajı aşmasından geçtiğini ve HDP'nin barajı aşması, Türkiye Halklarına katkı
sunacağını, Demokratik, özgürlükçü mücadelenin güç kazanacağının önemini belirtik.
Bu ittifak bir partiye teslim olmak, ona yedeklenmek, biat etmek şeklinde olmaması gerektiğini ifade ettik. Alevilerin
demokratik olmayan ve koşulların eşit olmadığı ülkemizde bağımsız siyasi duruşunu oluşturması gerektiğini söyledik.
Verdiğiniz irade doğrultusunda, kendilerine bu seçimin genelde Türkiye, özelde Aleviler için önemli olduğunu, sorumlu
davranmalarını, kuşku ve kaygılarımızı iletmekle birlikte, bu süreçte AKP'nin engellenmesi adına yapılacak çalışmalarda’da
üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik.
Bu bakış açısıyla uzun zamandır HDP’nin teklifi ve daveti üzerine diğer Alevi kurumlarımızla birlikte bir dizi görüşmeler
yürüttük. Bu çerçevede çeşitli yer ve bölgelerde seçilebilir sıralarda Alevi adayların HDP listelerinden gösterilmesini sağladık.
AABK Başkanımız Turgut Öker‘de bu belirlemeler içerisinde İstanbul 2. Bölge 1. Sıra adayı olarak HDP listelerinde yerini
almıştır.
Genelde Avrupa‘da ve tüm Türkiye’de Canlarımızın HDP’yi desteklemelerini tarihi bir görev olarak görüyoruz. AKP’nin
meclisteki gücünün zayıflatılması ve diktatörlüğün yasallaşması olacak olan Başkanlık sistemini engellemenin tek yolu HDP’nin
barajı aşmasıdır. Bu gerçeği görerek hareket eden Avrupa ve Türkiye Alevi Kurumları, HDP yi desteklemenin ülkemizin ve
toplumumuzun geleceği açısından kaçınılmaz görmektedir.
HDP ile yapılan ittifak neticesinde Meclise göndereceğimiz Alevi adaylarımız mücadelemize yeni bir ivme kazandıracaklardır.
Biz de onların destekçisi ve takipçisi olacağızmızı göstermeliyiz. Avrupa’da her alanda çalışmaların içerisinde bir bütün olarak
yer alarak dönemin bize yüklediği sorumluluğumuzun bilinciyle geleceğimize sahip çıkmalıyız. Türkiyede’ki yakınlarımızı’da
sürecin önemine vurgu yaparak, HDP’yi desteklemeye ikna etmeliyiz.
Tarihde ilk defa yurtdışında yaşayan vantaşlarımız oy kulanacaklar ve yurtdışı oyları seçim sonuçlarını değişterecek öneme
sahiptir. AKP’nin meclisteki gücünün zayıflatılması ve diktatörlüğün yasallaşması olacak olan Başkanlık sistemini engellemenin
tek yolu HDP’nin barajı aşmasıdır. Bu fırsatı iyi değerlendirip tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu onurlu
mücadelede yerimizi alarak HDP’yi desteklemeliyiz ve hep birlikte “Oyumuz HDP’ye diyoruz”.
Anlımız gibi yolumuz açık, Hızır yar ve yoldaşımız olsun
AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU
Bülent Ant, AABK Genel Sekreteri
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