Sol Parti Milletvekili Dağdelen

„Erdoğan ağı Almanya‘da ektiğini biçti“
Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin arasında neden bu
kadar popüler? Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sevim Dağdelen,
lobi organizasyonlarının çalışmalarında bir sebep görüyor.

Sayın Dağdelen, ikinci bir seçim turu mümkün olarak görülürken Türk Cumhurbaşkanı
Erdoğan ilk seçimde bu siyasi pozisyonunu onaylayan bir sonuç elde etti. Bu durum
Türkiye’deki insanlar için ne demek?
24 Haziran Türkiye’nin demokrasisi için kara bir gün. Erdoğan’ın iki kat zaferinden sonra OHAL,
normal durum oldu. Başkanlık sisteminin sunduğu yeni yetkiler sayesinde Erdoğan artık daha
sert bir politik tavır sergileyebilecek. Bu yüzden hem iç hem de dış politikasında muhtemel yeni
gerginliklerden dolayı endişeliyim.
Türkiye’nin ekonomisi baskı altında, Lira ciddi bir şekilde değer kaybetti. Öyle görünüyor ki,
bu durumun seçim üzerinde bir etkisi olmamış, neden?
Zamlar özellikle alt tabakayı etkiliyor, fakat benim gözlemlerime göre bu kritik ekonomik
durum henüz çok belirgin bir şekilde hissedilmiyor. Ve tam olarak bu da, Erdoğan’ın, aslında
Aralık 2019’da yapılacak olan seçimleri, bu kadar erkene almasının sebebi. Erdoğan,
ekonominin şu anda olduğundan daha kötü bir hal almasının, onun seçimlerde oy
kaybetmesine sebep olacağının fakındaydı. Maalesef itiraf etmek gerek ki, Erdoğan’ın planı
işledi.
Almanya’da kullanılan oyların yaklaşık üç’de iki’si Erdoğan’a verildi – ve bununla birlikte bir
önce ki, 2015’de gerçekleşen seçimlere göre (59,7 %) daha fazla. Erdoğan, Almanya’da
yaşayan Türk vatandaşları arasında neden bu kadar popüler?
İki sebebi var. Erdoğan ve partisi yıllardır Almanya hükümeti tarafından destekleniyorlar –
örnek olarak: silah ihracatı ve büyük boyutta finansal yardımlar sayesinde. Bu durum da,
Almanya’da yaşayan bir çok Türk vatandaşının, Erdoğan gibi bir devlet başkanının
desteklenmesini bir problem olarak görmemesine yol açtı. Ayrıca, bu şekilde de, Erdoğan ve
Almanya’daki ağı ektiklerini biçmiş oldular. Erdoğan’ın Almanya’da aldığı yüksek oy oranı,
yıllardır bir takım derneklerden oluşan ve kısmi olarak Alman vergileri ile desteklenen bir ağın
çalışmalarının sonucudur. Bu ağa Ankara’nın yönlendirdiği DİTİB dahildir. Alman hükümeti bu
ağın var olmasına izin veriyor.
Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sandıkta yaptıkları seçimin ne kadar onların
entegrasyonunun başarısız olduğunu gösteriyor?
Sandıkta ki seçimlerinin entegrasyona bağlanmasını yüzeysel bir yaklaşım olarak görüyorum.
Zira Erdoğan’ın destekçilerine Almanya’da yaşayan çok iyi entegre olmuş orta halli insanlar da
dahil. Fakat bu kesim de ideolojik ve politik olarak Erdoğan Türkiye’sinin ırkçı azınlık

politikasından etkileniyor. Bence Alman hükümetinin Türkiye siyasetinde, hem iç hem de dış
politikası ile ilgili başlıca bir hata var. Başbakan Merkel’ın entegrasyon politikasını tekrar
gözden geçirmek gerek. 2005’den beri özellikle Erdoğan’ı ve onun lobi organizasyonlarını
burada yaşayan Türkiye kökenliler için muhatap olarak görüyor. Konu entegrasyon olduğunda
bu organizasyonların temsilcileri de hep masaya oturuyorlar. Burada yaşayan insanların
entegrasyonu için başka bir hükümet ile görüşmek saçmadır.
Almanya’da ki Türk vatandaşlarının sandıktaki seçiminin tek açıklaması Alman hükümetinin
politikası mı? Bu görüş ile kolaya kaçılmış olunmuyor mu?
Tabii ki de tek açıklaması bu değil. Ama ben inanıyorum ki, tüm Erdoğan destekçilerinin iyi
entegre olmadıkları söylenildiğinde kolaya kaçılıyor. Çoğu zaman Almanya’daki Erdoğan ağının
ne kadar hedef odaklı ve stratejik çalışmalar sürdürdüğü küçümseniyor. Türk hükümeti,
Almanya’ya DİTİB kurumlarında Türk ideolojisini yaymaları için imamlar gönderiyor. Bu
çalışmaların amacı, insanların içinde bulundukları topluma entegre olmamaları. Ve sadece
Almanya’da değil. Artık Hollanda parlamentosunda Denk-Partinin üç tane milletvekili var. Bu
partinin kurulmasında AKP’nin rolü var.
Almanya’da yaşayan bir çok Erdoğan destekçisi seçimlerin sonucunu açıkca kutladı. Bazı
Alman şehirlerinde araba konvoyları düzenlendi. Toplum içinde genel olarak artan
kutuplaşmayı göz önünde bulundurduğumuzda, bu durum Almanya’daki toplumsal ortak
yaşam için tehlikeli mi?
Kutuplaşma eğilimlerini göz önünde bulundurduğumuzda bilinmesi gerekiyor ki, Almanya’da,
AKP’nin ve AfD’nin kendi güçlerini göstermeleri için birbirilerine ihtiyaçları var. Almanya’daki
Türkiye kökenlilerin Erdoğan için araba konvoyları düzenlemelerini yadırgıyorum. Kesin bir
siyasi tavır alarak bu ırkçı ideolojiyi bastırmamız gerekiyor. Bu yüzden hepimizin görevi bu
insanları kendi toplumumuz için kazanmaktır.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/sevim-da-delen-saat-des-erdogan-netzwerks-indeutschland-ist-aufgegangen-15658430.html

