
Siyaset Bilimci ve Yazar İsmail Küpeli ile Panel

“REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE”

  Uzun zamandır Türkiyenin iö ve dış politıkanın gündeminde olan o karar, Paskalya günü verildi. Referandumun 
sözde sonuçlarına göre oy kulananların yüzde 51 i yürürlüğe konulmak istenen oteriter ve tüm yetkilerin tek kişi de 
toplanacağı başkanlık sistemine Evet dedi.  Çok az bir oy farkı ile kazanılan Referandum , oylamada hile yapıldığı idiası
ile gölgelendi. En çokta Kürt illerin ve Güneydoğuda resmi mühür olmayan en az 1.5 miliyon oy geçerli kabul edildi. 

  Recep Tayıp Edoğan seçim gecesi şüpheye yer bırakmayacak şekilde referanduma yapılacak itirazların kabul 
edilmeyeceğini belirtti. Partisi AKP referandum sonuçlarını  değerlendirirken, sonucun oteriter rejime, Kürt 
bölgelerindeki savaşa, kitlesel tutuklamalara ve işten çikarma politikasina destek olarak değerlendirdi. Endişemiz, 
başkanlık sisteminin 2019 yıllında yürürlüğe girmesine kadar baskanlık sistemini açıkça diktatörlüğe 
dönüştürmeleridir.

  Referandumun yapıldığı gün olağanüstü hal uygulaması tekrar uzatıldı. Sonucun açıklanmasından sonra binlerce 
insan sokaklara döküldü. Referandumun sayım sonuçlarını protesto ettiler. Fakat büyük protestolar mümkün 
görünmüyor. Çünkü en büyük muhalefet partisi olan CHP işbirliği ve çelişkiler arasında gidip geliyor.

Önyargıların uyanışı

  Almanyada yaşayan 3.5 miliyon Türkiye kökenli lerden 1.4 miliyon seçmen olduğu bu seçimlerde çok sert geçen Evet
Hayir kamplaşması  derin izler bıraktı. 

  Türkiyenin Almanyadaki MIT istıhbarat, ihbar ve casusluk faaliyetlerini artması, Türkiyeye giriş yasakları, Ankaranın 
açiktan ihbar kampanyası, boykot çağrısı, şidet tehditleri, baskı uygulaması Türk ve Kürt gruplarını karşı karşıya 
getirmiş, bu alman işyerlerinede yansımıştır.

  Almanların çoğunluğunun görmedi ise, Hayır seçmenlerinin kendileri ve Türkiyede yaşayan yakınları için korku ve 
endişeye kapıldıklarıydı. Bunun sonucu olarak yüzde 46 ile düşük bir katılım oldu, oy verenlerin de yüzde 60ı yeni 
Anayasaya Evet dedi.

  Bu sonuçlar aynı zamanda geçmişte kalmış bir çok ön yargıyı uyandırmış sık sık burda yaşayan Türklerin 
çoğunluğunun Erdoğanin planlarına Evet dediği iddia edildi. Oysaki dikkatli bakıldığında seçmen olanların seçime 
katılım oranı açısında doğru bir tespit olamdığı halde saçma isteklere temel oluşturuyor. 

İsmail Küpeli ile Panel

  Bu seçimlerden on gün sonra ADA daki toplantımızda Tğrkiyedeki tek kişilik Başkanlık sistemi yönetiminde neler 
olabileceğini ve muhalefetın ne gibi olanaklarının olduğunu tartışacağız. Aynı zamanda Almanyada yaşayan Türkiyeli 
gruplara yönelik iddialar ve referandumun sonrası etkileri ile beraber, Erdoğanın Almanyadaki uzantısına karşı neden 
etkili bir şeyler yapılmadığını yada yapılmak istenmediğini panele katılan Ismail Küpeli bize referandum sonuçlarının 
analizlerini yapacak.

  Siyaset Bilimci ve Yazar İsmail Küpeli sadece Türkiye politakalarının izleyicisi veya raportörü değil, aynı zamanda 
kendiside iktidara yakınlığı ile bilinen medyanın ve grupların saldırılarına hedef olmuştur. 2017 başlarında bu 
sebeplerden dolayı sosyal medyadan çekilme kararı aldı. Şimdi tekrar Türkiyedeki politik gelişmeleri Twitter ve 
Facebook da  paylaşiyor.

Yer: ADA Cafe Wiesenstrasse Wuppertal
Tarih: 27 Nisan 2017 
Saat: 20:00
Giriş: ücretsiz (bağış yapılabilinir)
Tertip: Soli Komitee Wuppertal


