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Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan
Almanyanın seçim öncesi sürecinde Demokrasi için destek
Bir basın toplantısı esnasında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Alman Demokratlar Birliği
(Allianz Deutscher Demokraten) partisine açıkça desteklerini bildirdi ve bu sözleri ile Türk kökenli
vatandaşların ilgisini bu seçimlere katılacak olan ve Türkiye’ye karşı ithilafa düşmeyen tek Parti olan
Alman Demokratlar Birliğine çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı bulunan yoğun ilgi sebebi ile, Partinin yönetim kurulu yakın zamanda
seçim süreci boyunca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın portresi ve sözlerinin basılı olduğu
afişler ile tanıtım yapmaya karar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destek içerikli konuşması, medya’da büyük yankı yarattı. Erdoğan kesin
olarak Alman Demokratler Birliği hakkında konuştu ve isminin kullanılmasının Türk halkının ‘birleştirici
özelliği’ ne sahip olmasına sevinçle tepki verdi.
Alman Demokratler Partisi’nin sadece Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinden seçime katılabilmesine
üzüldüğünü belirtti ve seçmenlere Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini dengeleme çabası gösteren tek
Parti’yi oy vererek desteklemerini önerdi.
Parti üyeleri sosyal medya mecralarında Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusunu büyük bir rahatlama ve
ferahlama ile tepki verdi.
Özellikle ‘Hiç korkmasınlar, ortaya çıksınlar ve seçime katılsınlar’ büyük beğeni topladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Almanya’da Partimize karşı yapılan Demokrasi ihlalinin (örneğin
Banka hesaplarının defalarca kapatılması ve Parti ve Kişilere karşı yapılan tehditler) tam olarak
haberdar olması saşırttı.
Genel Sekreter Halil Ertem olaylara yönelik şunları söyledi: ‘Yerleşmiş Partilerin ucuy seçim mücadelesi
polemiklerinden sıkıldık. Bi Erdoğan – Bi Türkiye. 30 senedir Türkiye’nin Avrupa Birliğine girişi Alman
seçim mücadelesi için kullanılıyor. Bir taraftan potansiyel suçlu ve katillere iltica sunuyor ve buna Türk
kökenli insanlar dehşetli tepki gösteriyor, diğer tarafta ise satır ve fikir özgürlüğü adı altında başka bir
ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına ağır hakaret ve iftiralarda bulunuyor. Hedefimiz bu yanlış
anlaşılmaları ve çifte standartları duyurmaktı’
Daha önca Parti Başkanı Remzi Aru Türkiye’ye karşı aşırı tutumu belirterek şunları söylemişti: ‘Tek
Muhalefet partisi biziz’
Partimiz Hesap ve maddi sıkıntılar yüzünden bu seçimde sadecve Kuzez Ren-Vestfalya eyaletinde
seçime katılıyor.
‘Bu seçimler son deği, henüz yeni başlıyoruy’ diye ekledi.
Partinin Yönetim kurulu ulaşılan kitlenin ilgisini şimdiden üyelerin artışından ölçebiliyor.
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Alman Demokratlar Birliği partisi 2016 yılının haziran ayında Remzi Aru , Ramazan Akbaş ve Halil Ertem
tarafından kurulmuştur. Partinin genel ilkeleri göçmen kökenli insanların toplumsal eşitliğinin sağlanması
kültürel asimilasyona uğramalarını engellemek ve dillerini kullanmalarında kısıtlamayı ortadan
kaldırmaktır. Devletin serbest piyasaya etkisini azaltma yönünde olan ekonomik düşünceyi destekleyen
parti, lobi faaliyetlerin son bulmasını ve sosyal piyasa ekonomisinin güçlendirilmesini arzulamaktadır.
Avrupa Birliği fikrinin arkasında durarak destekleyen parti aynı zamanda da her türlü siyası aşırılığa karşı
durmaktadır.
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