
Avrupa ülkelerinde yaşayan biz Türkiye kökenli
göçmenler, Türkiye hükümetinin Almanya ve Hol-
landa gibi ülkelerle tutuştuğu kavga ve gerilimi
kaygı ve ibretle izliyoruz. Çünkü hükümetler
arasında süren ve adeta sokak kavgasına ben-
zeyen bu kriz ve tartışmalar, en çok da, yıllardır
bu ülkelerde yaşayan ve artık çocuklarının
geleceğini bu ülkelerde planlayan bizleri etkileye-
cek. 

Almanya ve Hollanda hükümetlerinin,
“Türkiye’deki iç siyasetin ve tartışmaların buraya
taşınmasını istemiyoruz” diyerek, bazı AKP'li
politikacıların propaganda toplantılarını iptal
etmesi, Avrupa ve Türkiye arasında ciddi bir kriz
ve gerilimi ortaya çıkardı. Yaşananları “ifade
özgürlüğü sınırlanması ve Batı'nın Türkiye
düşmanlığı” olarak görmemizi isteyen AKP
Hükümeti, Avrupa'da yaşayan Türkiyeli
vatandaşlar olarak bizleri de bu krizin ve geril-
imin içine çekmeye çalışıyor. Peki ama iç poli-
tikadaki hesaplar yüzünden bilinçli olarak ve
adım adım tırmandırılan bu kriz gerçekten bir
milli dava mıdır ve bizlerin hayatını nasıl etkileye-
cektir? 

BU BİZİM KRİZİMİZ DEĞİLDİR!
Yaşanan gerilim ve diplomatik krizin ardından
başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP'li yöneti-
ciler Avrupalı ülkelere demediklerini
bırakmadılar. Tehdit ve şantaj içeren
açıklamalarla adeta krize davetiye çıkaran
hükümet temsilcileri, gelinen aşamada aklı selim
ve sağduyulu davranmak yerine ateşin üzerine
benzin dökercesine zehir zemberek açıklamalar
yaparak krizi daha da büyütmeye çalışıyorlar.
Neredeyse Avrupa'ya savaş ilan edilecek!
Hükümet tansiyonu daha da artıracak bu
açıklamalarla da yetinmiyor, Avrupa'da yaşayan
bizleri de bu kavgada taraf olmaya çağırıyor. Ve
lafı dönüp dolaştırıp, “referandumda 'Evet' diy-

erek Avrupa'ya dersini verin” diyor! 
Peki hükümetler arasındaki bu krizde biz niye ve
neyin tarafı olacağız? 
Daha önce Rusya ile yaşanan krizdeki gibi, eğer
Erdoğan ve AKP hükümeti Almanya ve Hollanda
ile yeniden 'dost' olursa olan kime olacak? Bir
gün dost dediğini öbür gün düşman ilan eden bu
dengesiz politikalara neden ve nereye kadar
güvenebiliriz? 
Almanya, Hollanda veya Fransa'da kalıcı olarak
yaşayan bizlerin ekmeğini, huzurunu ve
geleceğini bozan, ırkçılık ayrımcılık, geçim
sıkıntısı gibi zaten yaşadığımız birçok soruna yeni
dertler katan bu kriz neden milli bir dava olsun?
Kendi çıkarları ve politik hesapları nedeniyle
bugün kavga eden hükümetler yarın
anlaştıklarında, bu gerilimler ve kutuplaşmalar
yüzünden aynı işyerini, aynı sokağı aynı şehri
paylaştığımız Alman, Fransız, Hollandalı
vatandaşlarla yıpranan, bozulan ilişkilerimizin
hesabını kim verecek!

Evet bu soruları daha da çoğaltabiliriz. Ama
şurası açıktır ki, hükümetin ısrarla “Türk'ün
Türk'ten başka dostu yoktur”, “bütün dünya bize
karşı düşman” “Avrupa bunun bedelini ödeye-
cek” vb. mesajlar vermeye çalışması bizlerin bu-
radaki hayatını zehirlemekte, zorlaştırmaktadır.
Üstelik bu ülkede son yıllarda artan ırkçı, ayrımcı,
aşırı sağ partilerin ekmeğine yağ sürmektedir.
Çünkü onlar da aynı mantıkla, dini ve milli
farklılıkları kaşıyarak bizleri bölmeye,
düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. 

KRİZİN FATURASININ BİZİM SIRTIMIZA
YIKILMASINI KABUL ETMİYORUZ!
Hükümetler arasında yaşanan bu kriz ve geril-
imde vatandaşlar olarak bizlerin hiçbir
sorumluluğu ve ilgisi yoktur. Ama eğer bu
'dolduruşa' gelirsek en büyük zararı vatandaşlar
olarak bizlerin göreceği de açıktır. Bu yüzden

gelmeyelim!
Bu oyuna



kışkırtıcı ve tamamen politik hesaplara dayalı
bu gerilimi tırmandırma çağrılarına karşı “bizi
kendi çıkarlarınıza alet etmenizi istemiyoruz”
diyebilmeliyizç Hangi partiye oy vermiş olursak
olalım veya referandumda ister “Evet' ister
'Hayır' diyelim hükümetin sorumsuzca bu-
radaki hayatımızı zehirlemesine izin vermeye-
lim. 

Politikacıların göstermek istemediği sağduyuyu
biz vatandaşlar gösterelim ve vatan millet
edebiyatıyla atılan bütün ikiyüzlü nutuklara
rağmen, işimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için
yaşadığımız ülkeye düşman olmamızı isteyen-
lere fırsat vermeyelim. 

REFERANDUMUN ASIL KONUSU
TÜRKİYE'NİN KENDİ GELECEĞİDİR!
AKP hükümetinin referandumdan daha fazla
'Evet' çıkarma amacıyla kışkırttığı ve adeta

zorla hazırladığı bu kriz, Türkiye'nin geleceği
için büyük önem taşıyan Anayasa referandu-
mundaki asıl tartışmayı gölgelememelidir. 

Bu referandumda karar vereceğimiz konu, Batlı
devletlerle ilişkiler değil, Türkiye'nin
demokratik mi yoksa otoriter bir yönetime mi
sahip olacağıdır. 

Ve yaşadığımız bu son olaylar göstermektedir
ki, Türkiye'yi bütün dünya ile kavga içine iten,
demokrasiyi sadece kendi işine geldiği için
kabul eden zihniyet, Avrupa'da yaşayan bizlere
de huzursuzluktan başka bir şey vermemekte-
dir. 

Bu yüzden de yaşananlar barış, huzur ve
Türkiye'nin geleceği adına 'Hayır' demek için
düne göre daha fazla nedenimiz olduğunu
göstermiştir.  

1 Almanya ve Hollanda gibi ülkeleri “istemeseniz de zorla gelir, dünyayı başınıza yıkarız” diye tehdit
etmenin krize yol açacağını bilmiyor muydunuz?

2 Türkiye'nin Seçim Kanunu'na göre partilerin yurt dışında propaganda yasağı olmasına rağmen, neden
bu yasaya uyulmamıştır? Birer kamu kuruluşu olan ve bütün vatandaşlara ait olan konsolosluk binaları

neden iktidar partisinin seçim bürosu gibi kullanılmaktadır?

3 Önceden uyarılmasına rağmen zorla ülkeye girmek isteyen AKP'li politikacılara izin vermeyen Hollanda
Hükümeti'ni faşist ilan ediyorsunuz ama 5 ay önce İncirlik'teki askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman

vekilleri ve bakanına izin vermemenizi de faşistlik ve zorbalık olarak görüyor musunuz?

4 Birkaç toplantınız iptal edildiği için Avrupa'yı Nazi ve faşist olmakla suçluyorsunuz ama sadece son 5
ayda Türkiye'de muhalif parti, aydın, gazeteci, sendikacı veya vatandaşlara yönelik ifade özgürlüğü ve

demokratik hak ihlallerini, yüzbinlerce insanın işten atılıp cezaevine gönderilmesini, yargıçların, askerlerin,
öğretmenlerin sorgusuz sualsiz meslekten ihraç edilmelerine vb.. ne dememizi bekliyorsunuz?

5 Bir bakanı sınır dışı ettirecek kadar olayı tırmandırıp bu diplomatik rezalete zemin hazırlayarak,
Türkiye'nin dünyada itibar kazandığını mı düşünüyorsunuz?

6 Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki Türkiyeli vatandaşlara bir ay önce çağrı yaparak “Komşunu da
al Türkiye'ye tatile gel” kampanyası başlattınız; yarattığınız bu krizin, Avrupalı komşularımızı Türkiye'ye

tatile gelmek bir yana, bizlere selam bile veremeyecek hale getirmiş olmasının hesabını kim verecek?

ERDOĞAN VE AKP YÖNETİCİLERİNE SORUYORUZ:
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