HDP adayı Turgut Öker, AABK genel başkanlığı görevinden istifa etti
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Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) genel kongresi, Almanya’nın Neuss
kentinde Swiss Hotel'de devam ediyor. İlk kez Almanya'da 25 yıl önce kurulan Alevi
örgütü olan AABF’nin 13. genel kuruluna Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden 148 cemevi ve
kültür merkezinden 388 delege katıldı. Birinci gün çalışma raporları (
çalışma-mali-inanç-gençlik-kadın ve üniversite) üzerine değerlendirmeler yapıldı. İkinci
gün ise seçimlere geçildi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Turgut Öker yaklaşık 600
kişinin katıldığı genel kurulda HDP listesinden milletvekil adayı olacağı için 25 yıldır
genel başkanlık görevini yürüttüğü AABK-AABF'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini
açıkladı.
Turgut Öker 14 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, AABF üyesi 269 temsilci delegenin katıldığı
Frankfurt toplantısında, 265 delegenin oylarıyla 7 Haziran seçimlerinde HDP’nin desteklenmesi
yönünde karar çıktığını aktarmıştı.
BAZI ALEVİ ÇEVRELERİNDEN ELEŞTİRİ ALMIŞTI
Frankfurt toplantısı sonrası bazı Alevi çevrelerde durumun farklı olduğu yönünde
görüşler ileri sürülerek, toplantıya delege olarak sadece 85 üyenin katıldığı ve bunun da
Avrupa'daki Alevi iradesini temsil edemeyeceği eleştirisi yapılmıştı.
TURGUT ÖKER HDP'DEN ADAY
14 Mart toplantısı sonrası özel bir açıklamada bulunan Öker, HDP’nin Türkiye’deki seçimlerde
Avrupa'daki Alevi temsilcilerden bir kişiye kontenjan aday sözünün verildiğini belirterek, "HDP
ile Aleviler olarak ittifak yapılmasını doğru buluyorum. Erdoğan Alevilerin baş
düşmanıdır. Siyasette ittifaklar yapılır. Bunun tarihte örnekleri var. Son üç yılda Aleviler
olarak Avrupa Demokratik Güç Birliği oluşumuna öncülük ettik kurum olarak. Asgari
konularda ortalığa inanıyorum. Gezi olayları bu süreci ve ortaklığı doğruladı. İŞİD terör
örgütüne karşı kimin büyük mücadele verdiği ortada"
demişti.
Aleviler olarak politik mücadelelerini parlamentoda sürdürmek istediklerini de söyleyen Öker
’Biz bugüne kadar parlamento dışında hep mazlum halkların mücadelelerini savunduk. Bundan
sonra da mücadelemizi parlamentoda sürdürmek istiyoruz’ şeklinde konuşmuştu.(Avrupa
Postası)
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