
Kamuoyunun Dikkatine! 

7 Haziran 2015 seçim çalışmaları ve 24 günlük oy kullanma işlemleri süresince 

tüm üyelerimiz büyük bir özveriyle başarılı bir çalışma yaptılar.  

Biz Birlik Başkanları ve Yöneticileri olarak tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

CHP birlikleri çok özverili bir çalışma sergilemişlerdir. Üyelerimizin tüm 

aktiviteleri ve her türlü katkıyı tamamen gönüllülük esasıyla yaptıklarını bir kez 

daha hatırlatmak isteriz. 

Ancak birkaç gündür seçim çalışmaları sırasında en ufak bir katkı koymayan bazı 

kişiler, farklı medya kaynakları aracılığıyla CHP Yurt Dışı Örgütlerini karalayan, 

çamur atan ve hakarete varan ithamlar içeren bir kampanya başlatmışlardır. 

Bu kişiler güya bu örgütlenmeyi çok daha iyi yapacaklarını öne sürerek şu anki 

örgütlenmenin bir aile şirketi gibi ve bir mezhebin taraftarlarını temsil eden 

kişiler tarafından yürütüldüğünü iddia etmektedirler. Bu kişilerin öncelikle şu 

soruya cevap vermelerini rica ediyoruz; Bugüne kadar bizlere kim gelip 

düşüncelerini paylaşmak ve katılmak istedi de kabul edilmedi? CHP’nin temel 

ilkelerini kabul eden her dilden, dinden, mezhepten insana kapımız daima açık 

oldu.  

Birlik ve beraberliğimize zarar vermek, çalışmalarımıza gölge düşürmek isteyen 
ve kendisine yakıştıramadığımız bir üslupla örgütlerimiz için "sığır" kelimesini 
dahi telaffuz eden Dr. Aydın Fındıkçı için kendi üslubumuzu bozmuyoruz; bu 
şahıs ve arkasına takılanlar için nitelendirilecek sıfatı siz değerli 
vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.  
 

Sözüm ona CHP’ye yararlı şeyleri yapacaklarını ifade eden bu kişilere 

kullandıkları bu ayrıştırıcı ve hakaret dolu dilin partimizle asla bağdaşmadığını 

ve partimize çok büyük zarar verdiğini buradan hatırlatmak isteriz. 

Bizlere böyle bir suçlamayı yapan bu arkadaşlara buradan sesleniyoruz; Siz 

Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi bile değilken bu partiyi yurt dışında daha iyi 

örgütleyebileceğinizi nasıl iddia edebiliyorsunuz? Bunca yıldır bu yapının ayakta 

kalabilmesi için nasıl bir mücadele verildiğinin farkında mısınız? Siz neden 

bizlere destek olmak için hiçbir girişimde bulunmadınız? Sizlere naçizane 

tavsiyemiz şudur ki; İyi bir sosyal demokrat önce o kuruluşun içine girer, 

insanları tanır, mücadelenin bir parçası olur ve ancak o zaman eleştiri hakkına 



sahip olur. Ancak hiç kimsenin yalan ithamlarda bulunmasına müsaade etmeyiz. 

Bizler bu örgütlenmeye karşı olan siz ve sizin gibi (yurt dışı ve yurt içi) kişilerle 

gizli gizli toplantılar yaparak hariçten gazel okuyan insanlar değiliz. Hodri 

meydan! Buyurun gelin, birliklerimiz sosyal demokrasiyi içine sindirmiş tüm 

insanlara kapısını hiç bir zaman kapatmamıştır. Sizler bizden daha iyi 

yönetecekseniz siz de mücadelemize katılın, yeni bir yapılanmadan söz 

etmekteki amacınız nedir?  

Son olarak şunu soruyoruz sizlere; herhangi bir dine, mezhebe ya da düşünceye 

ait olan insanların CHP’de yer almalarının ne gibi bir zararı var? Herkes istediği 

siyasi oluşumun içinde yer almakta özgürdür! Bizler bu özgürlüğün teminatı 

olan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bu konuyu sakın kaşımaya kalkmayın! Siz 

evrensel hak ve özgürlüklerin en serbest biçimde uygulandığı bir ülke olan 

Almanya’da yaşadığınızı unutmayın ve yaşadığınız yerdeki düzeni ülkemizdeki 

antidemokratik yapılarla hiç mi hiç karıştırmayın.  

Biz CHP’nin yurt dışı örgütleri olarak hiç bir zaman için Partimizin bilgisi ve 

ilkeleri dışında hiç bir eyleme girişmemiş kişiler olarak bu açıklamayı kendi 

özgür düşüncemizle imzalıyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
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