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SİYASİ DARBEYE SESSİZ KALMAYACAǦIZ!

AABK olarak, YSK´nın Hukuk dışı kararını ve darbeci zihniyetini kınıyoruz.
AABK olarak, Her Nerede Yaşanılıyorsa, Tüm Halkımızı, Demokrasiyi, Laikliği, Hukukun
Üstünlüğünü Savunmaya ve 23 Haziran’da İstanbul Seçimlerini Kazanmak İçin Mücadeleye
Davet Ediyoruz.
Emevi zihniyeti devam ediyor. Dün makam uğruna Kerbela’da İmam Hüseyin’i öldürüp haneden
kuranlar, tarihin hiç bir döneminde halkın haklarına ve iradesine saygı duymamışlardır. Türkiye
ve Dünya kamuoyu önünde sadece hukuk dışı değil, demokrasi, adalet ve insan haklarını
çiğneyen bir sivil darbe yaşanmıştır.
Bu darbe bizzat AKP-MHP iktidar blokunun, baskı ve tehdit ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
üzerinden, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini
iptal ettiren darbedir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimlerini iptal edenleri kınıyor ve 6 Mayıs 2019
tarihini demokrasi ve halk iradesine darbe günü olarak tarihe kara leke olarak not düşüyoruz.
YSK kararı halkın iradesini gasp etmekle kalmamış, aynı zamanda demokrasi yerine darbeden
yana karar vermiştir.
Seçimleri yürütecek olan, “sandık kurullarının oluşma şeklini hukuk dışı” gibi gerekçe üreterek,
istanbul İBB seçimini iptal etmesi sandığa yansıyan halk iradesinin gasp edilmesidir. YSK’a iki
yüzlü ve hukuksal ve mantıksal açıklaması mümkün olmayan bir karar almıştır. Madem sandık
kurulları kusurlu, peki aynı sandık kurulları ile yapılan; 12 Eylül 2010 referandumu, 16 Nisan
2017 referandumu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 24 Haziran seçimleri neden iptal edilmedi?
Örneǧin Recep Tayyip Erdoǧan´nın İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olarak yaklaşık
14.000 oy farkıyla kazandıǧını unuttu mu?
Peki İstanbul Belediye Başkanlığının iptal nedeni “sandık kurullarının oluşum şekli” olarak
açıklayan YSK neden, o kusurlu sandık kurulları tarafından denetlenen sandıklarda, Muhtarlar,
İlçe belediye başkanları, İlçe belediye meclis üyeleri için kullanan oyları değil, sadece kazanmış
Ekrem İmamoğlu için kullanan oyları iptal eder? Aynı zarfa konulan 4 oydan nasıl olurda 3 oy
pusulası kabul, bir oy pusulası reddedilir?
AABK ve halk bu sahtekarlığı ve hukuk dışı kararı görmüştür. YSK suç üstü yakalanmıştır. İşte
bu nedenle, AABK olarak, halkın seçme haklarını ve iradesini gasp eden ve demokrasiye kara
leke sürenlerin verdiği kararı şiddetle kınıyoruz! Sarayın talimatları ile hukuk dışı siyasal karar
verenler, Dünya kamuoyunu nezdinde ve Türkiye toplumun vicdanında mahküm olmuştur.
“Osmanlı´da oyun çoktur” misali “Taht oyunları” bitmeyen bir AKP ile karşı karşıyayız. Her
kötülüğe dinen caizdir fetvasıyla meşrulaştırmaya çalışan zihniyetin devamcısı olanlar,
demokrasi ve hukuk ile tarih boyunca kavgalı olmuştur.

YSK’nın bu kararı ile hem siyasallaştığını hem de sarayın emrinde olduğunu tescil etmiştir.
"Yetmez ama evet” desteği ile 12 Eylül 2010 referandumunda yargıyı eli geçirenler, yargıdaki
siyasal kadrolaşma ile hukuk dışı kararlar ile iktidarlarını pekiştirmek istiyorlar. YSK’nın bu kararı
da bunlardan birisidir.
Dolayısıyla YSK kararı hukuki ve hukuki içtihada göre değil, AKP ve Saray talimatlarına göre
verilmiştir. Önce “sandık namustur” diyen AKP, sandıkta kaybedince, sandığa yansıyan halkın
iradesine “sandık darbesi” diyerek, YSK darbesi ile seçmen iradesini hazmedememiştirler.
Yandaş medyayı, besleme cemaatlerin, derneklerin, vakıfların vedevletin tüm imkanlarını
kullanmalarına rağmen seçimleri kaybetmeyi kabul edememektedirler. AKP içinde ve
çevresindeki kümelenmiş tüm çıkar, rant ve menfaat grupları, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinden kesilince, seçimi yenilenmesi için seferber olmuşlardır.

Kamu kaynakları ile beslenen siyasal islamcılar, cemaatler, yandaş medya, AK-Tiröllerin nasıl
bir demokrasi ve hukuk düşmanı olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştır. İslamcı-Mezhepçi bir
rejimden yana olan AKP iktidarı 17 yıldır, demokrasi, laiklik, hukuk, barış ve insan haklarını
hedef almıştır.

AABK olarak AKP ve MHP bloǧunun bu hukuk dışılığına ve adaletsizliğine ve zulmüme karşı,
demokrasiyi, laikliği, adaleti, haklarımızı, evrensel hukuku, barışı savunmaya ve herkesin tüm
farklılıklarıyla eşit haklarla, eşit koşullarda ve kardeşçe birarada yaşayacağı bir demokratik
cumhuriyet için mücadele kararlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
Lafa gelince dindarlık yapıp, ama kendi Ramazan oruçlarının ilk gününde bile İstanbul’un 16
milyonluk oyları hiçe sayanlar, iftar yemeğinde kul hakkı yiyenleri tanıyoruz.
AABK olarak, biz Alevileri ve tüm demokrasi güçlerini, YSK’nın bu hukuk dışı darbeci ve skandal
kararına karşı, demokrasi, laiklik, adalet, hukuk ve eşit haklar için İRİ, DİRİ, BİR OLMAYA
çağırıyoruz.
AABK olarak, çocuklarıma onurlu ve demokratik bir gelecek bırakmak için, dinci, mezhepçi,
tekçi, erkekçi, ırkçı ve gerici karanlığa karşı var gücümüzle mücadele sözü veriyoruz.
Tek adam rejimi ile Emevi zihniyetine dayalı hanedanlık kurmak isteyenlere karşı, İstanbul’u
kazanmak, laikliği kazanmak, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü kazanmak, barışı ve
kardeşliği kazanmak ve “Her Şey Güzel Olacak” demek için 23 Haziran için demokrasi
seferberliği ilan ediyoruz.
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