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Üsküdar Üniversitesi heyeti, UETD Genel Merkezini ziyaret etti

Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri Selçuk Uysaler,
Uluslararası İlişkiler Direktörü Emre Üçsular ve Mali İşler
Direktörü Emine Dönmez, “Einstieg” Eğitim Fuarı kap-
samında geldikleri Köln şehrinde bulunan UETD Genel
Merkezine de bir ziyaret gerçekleştirerek, kısa süre
önce olağan kongre sonucu göreve başlayan Genel
Başkan Sayın Zafer Sırakaya’yı tebrik ederek, hayırlı
olsun dileklerini ilettiler.

Avrupa Türk gençliğinin müspet müfredat kadar başa-
rıya mutlak inanan ve gayretli öğretim elemanlarına da
ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sırakaya, Üsküdar Üniver-
sitesi gibi güzide bir kurumun, ülkemizde olduğu gibi
Avrupa’da da yapacağı başarılı çalışmalarda UETD ola-
rak yer almaktan mutlu olacaklarını ifade etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

İnsan haklarını koruma altına alan hukuk sistemlerine
göre herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, uyruk ya da
toplumsal köken, düşünce farkı, mülkiyet gibi farklara
bakılmaksızın yasalar önünde eşittir. Özgür ve onurlu
yaşama hakkı diyebileceğimiz ve doğarken sahip oldu-
ğumuz bu temel haklar, erkekler gibi kadınlar için de
vazgeçilemez ve hiçbir durumda değiştirilemez.

Kadınların siyasette ekonomide ve diğer bütün toplum-
sal alanlarda daha etkin olması en büyük arzumuzdur.
“Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir!“,
bugünün vesilesi ile toplumda cinsiyet eşitliğinin
sağlanması ve kadının hak ettiği yeri almasını temenni
ediyoruz.

Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.
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Ankara‘da hain saldırı

13 Mart Pazar günü başkent Ankara’da devletimize ve
milletimize karşı karanlık odaklar tarafından haince bir
saldırı daha düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 34
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 125 kişi de yaralan-
mıştır. 

Birliğimizi ve beraberliğimizi, ülkemizin siyasi ve eko-
nomik istikrarını, milletimizin huzurunu ve demokrasi-
mizi hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bu saldırının vatandaşlarımızın en yoğun olduğu böl-
gelerden birinde gerçekleşmesi terörün alçaklığını ve
çirkin yüzünü bir kere daha göstermiştir. 

Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan
bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler
asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Şu bilinmelidir ki;
hiç bir terör saldırısı milletimizin birlik ve beraberliğine
zarar veremez. Dünya kamuoyunun bu menfur saldırıda
da Paris saldırısında olduğu gibi tek vücut olarak hare-
ket etmesi gerekmektedir.

Milletimiz ve devletimiz her zaman olduğu gibi bu sal-
dırıyı da bertaraf edebilecek kudrettedir. Uzunca bir sü-
redir, terörün hedefi olan ve birçok badireyi daha fazla
kenetlenerek aşmış milletimiz, bu saldırılar karşısında
da vakar ve dayanışma içerisinde, zor koşulların üste-
sinden gelecektir.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği ( UETD) olarak kay-
nağı, söylemi, amacı, adı ne olursa olsun, her türlü terör
eyleminin ve terör örgütünün karşısındayız, hep birlikte
de karşısında olmak mecburiyetindeyiz.

Bu saldırı karşısında göstereceğimiz dayanışma ve ka-
rarlılık teröre vereceğimiz en büyük ve en anlamlı
cevap olacaktır.

Milletimizin huzurunu, ülkemizin güven ve istikrar orta-
mını bozmayı amaçlayan bu saldırıda hayatlarını kay-
beden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve
aziz milletimize başsağlığı, yararlanan vatandaşlarımıza
acil şifalar diliyoruz.
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Analiz ve yorum: Almanya‘da eyalet seçimleri

Almanya’da üç eyalette, Baden Württemberg (Güney
Almanya), Rheinland Pfalz (Batı Almanya) ve Sachsen
Anhalt (Doğu Almanya) seçimleri yapıldı. Seçimler coğ-
rafi olarak üç farklı bölgede yapıldığı için, sonuçları
Almanya geneli için bir eğilim olarak algılanabilir.

Seçim sonuçlarından yola çıkarak, şu değerlendirme
yapılabilir:
1. Seçim yapılan eyaletlerde eyalet başbakanları değiş-
meyecek. Baden Württemberg eyaletinde Yeşiller par-
tisinden Winfried Kretschmann partisinin aldığı yüzde
30,3 oy oranı ile bir koalisyon hükümeti kurarak eyale-
tin başbakanı kalabilecek. Yeşiller Partisinden Kretsch-
mann 2011 yılında partisinin eyalet bazında seçilmiş ilk
başbakanı olmuştu. Bu seçimde aldığı oy ile ilk defa bir
eyalette Yeşiller birinci parti oldu. Her iki olay Yeşiller
partisi için tarihi nitelikte sonuçlardır. Yine Rheinland
Pfalz eyaletinde Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) Malu
Dreyer aldığı yüzde 36,2 oy ile kuracağı koalisyon hü-
kümeti ile başbakanlığa devam edebilecektir. Sachsen
Anhalt eyaletinde ise Hristiyan Demokrat Birlik Parti-
si’nden (CDU) Reiner Haselhoff aldığı yüzde 29,8 oy ile
koalisyon hükümetinin başkanlığını sürdürecektir.

2. Şimdiye kadar Almanya’daki seçim sonuçlarına göre
istisnalar hariç tutulur ise, genelde iki partinin sayısal
çoğunluğu koalisyon kurmaya yetiyordu. Bu seçim so-
nuçlarına göre, seçim yapılan hiçbir eyalette iki partinin
sayısal coğunluğu koalisyon hükümeti kurmaya yetmi-
yor. Ancak üç partinin bir araya gelmesi ile bir koalisyon
kurmak mümkün olabiliyor. Partiler yelpazesindeki bu
parçalanmış yapı, bir kısım Avrupa ülkelerinde başlayan
parçalanma trendinin Almanya’ya da yansıdığının gös-
tergesidir. Bu trendin muhtemelen bir dahaki seçimde
federal düzeyde kurulacak hükümet için de söz konusu
olabileceği şimdiden öngörülebilir.

3. Seçimin en önemli sonucu ise daha Şubat 2013 yı-
lında kurulan, aşırı sağcı unsuraları içinde bulunduran

AfD’nin (Almanya için Alternatif) çift haneli sonuçlar al-
ması. Rheinland Pfalz eyaletinde yüzde 12.6, Baden
Württemberg eyaletinde yüzde 15,3 ve Doğu Alman-
ya’da, Sachsen Anhalt eyaletinde ise yüzde 24,2 alarak,
Hristiyan Demokrat’lardan sonra ikinci parti olarak adeta
bir kitle partisi olarak kendini konumlandırdı. Ayrıca üç
eyaletin ikisinde kitle partisi olan Sosyal Demokrat-
lar’dan daha fazla oy almaları ise dikkate alınması gere-
ken bir nokta. Yeni kurulan bir partinin aşırı sağ
söylemler kullanarak ilk seçimde böyle bir başarı gös-
termesi, Almanya gibi, ırkçılık konusunda sicili bozuk
olan bir ülkede tehlike sinyali olarak algılanabilinir.

Fakat seçim sürecinin Almanya’ya son bir yılda gelen
bir milyondan fazla, ağırlıklı olarak müslüman ve erkek
göçmenin tartışıldığı bir kampanya çerçevesinde geç-
tiği dikkate alınırsa, AfD’nin aldığı sonucu nisbeten an-
lamak mümkün olabilir. Ayrıca yılbaşı gecesi Köln ve
Hamburg şehirlerinde bir kısım Alman bayanın mülte-
ciler tarafından tacize uğramaları da muhtemelen
AfD’nin değirmenine su taşıyan başka bir etken oldu.

Bu seçim sonucuna göre sorulması gereken temel
soru şu: 

Aşırı sağ söylemler kullanan ve aşırı sağ unsurları içinde
barındıran AfD’nin oy oranını arttırarak kalıcı bir parti
olması mümkün mü? Yoksa Avrupa/Almanya’ya olan
mülteci akınının oluşturduğu tedirginliğin estirdiği rüz-
gardan nemalanan bir tepki partisi mi?

Bu sorulara şu aşamada cevap vermek zor gibi görü-
nüyor. Eldeki veriler kalıcı da olabileceğini, geçici de
olabileceğini destekleyecek nitelikte.

Almanya genelinde yapılan araştırmalarda toplumda
yüzde 20’lik aşırı sağa eğilimli bir kitlenin olduğunu
gösteriyor. Dolayısı ile AfD bu kitle ile uzun vadeli bir
bağ kurabilir ise kalıcı olabilir. Diğer yandan seçim ak-
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şamı ZDF kanalında yayınlanan bir araştırmaya göre ise
AfD’ye oy veren seçmenlerin yüzde 77’si AfD’ye diğer
partilere tepki duyduğu için oy verdiğini söylüyor. Fakat
diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağın yükselişini ve Al-
manya’nın tarihsel sosyolojisi dikkate alınırsa en azın-

dan AfD’nin önümüzdeki bir kaç seçim daha genel so-
nuçlara etki yapabilecek bir alanda hareket edebilece-
ğini şimdiden öngörebiliriz.
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Boynukalın: UETD, bizim Avrupa‘daki sesimiz

T.C. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Abdurra-
him Boynukalın, 14 Mart tarihinde UETD Genel Merke-
zi’ni ziyaret etti.

Boynukalın, UETD’nin çalışmalarını dikkatle takip ettik-
lerini belirttiği konuşmasında Türkiye olarak Avrupa’da
yaşamakta olan Avrupalı Türk gençliğinin aidiyet bilin-
cini önemsediklerini ifade etti. Türklerin Avrupa’nın
temel ve dinamik bir unsuru olduğunu, bu dinamizmde
gençlerin büyük etkisinin bulunduğunu vurgulayan
Boynukalın, “Yıllar önce işçi olarak gelen ailelerin ço-
cukları ve torunları bugün yaşadıkları toplumlara yön
vermeye başladı. Türkiye’nin desteğiyle Avrupa’daki
Türkler’in etkinliği inşallah daha da artacaktır.” diye ko-
nuştu.

Konuşmasında UETD’den övgüyle bahseden Boynuka-
lın, Genel Başkanlık görevine bir süre önce seçilen
Zafer Sırakaya’ya da başarılar diledi. UETD’nin Avru-
pa’daki Türkler’in sesi olduğuna vurgu yapan Boynuka-
lın, “UETD her yaptığı çalışmayla bizleri gururlandırıyor.
Umuyorum ki; sayın Sırakaya’nın döneminde başarı çı-
tası bir miktar daha yükselecektir.” şeklinde konuştu.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise, ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti ifade ederek, “Genç yaşında ken-
dini kanıtlayan ve bugün de gençlikle ilgili bakanlıkta
önemli bir görev ifa eden sayın Boynukalın’a ziyareti
dolayısıyla UETD olarak teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz
ki, kendisinin başarılı çalışmaları artarak devam edecek
ve bu kapsamda Avrupalı Türkler’le koordinasyonda da
etkin rol alacaktır.” dedi.

Avrupa’da 15 ülkede faaliyet gösteren UETD’nin önce-
likli kuruluş amacının; Avrupalı Türklerin Türkiye ile kül-
türel bağlarını güçlendirmek ve aynı zamanda Avrupa
toplumlarına entegrasyonuna katkı sağlamak oldu-
ğunu kaydeden Sırakaya, “Avrupa’daki gençliğimiz
hem Türkiye için hem de Avrupa ülkeleri için bir kaza-

nımdır. Gençliğimizin, çift dilli ve çift kültürlü hallerinin
devamı için Türkiye’nin desteği önem taşıyor.” diye ko-
nuştu.

“Gençliği olmayan bir toplumun bugünü ve geleceği
de olmayacaktır.” diyen Sırakaya, UETD’nin gençlere
yönelik çalışmalara ağırlık vereceğini de söyledi.
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“Doku Tipleme” kampanyası

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Kuzey Bavyera yöne-
ticileri, bir yaşındaki lösemi hastası Kerim ve diğer lö-
semi hastaları için “Doku Tipleme” kampanyası
düzenledi. 716 kişi doku tiplendirilmesi amacıyla kan
örneği vererek kampanyaya destek olurken, T.C. Nürn-
berg Başkonsolosu Yavuz Kül de bu anlamlı etkinliğe
iştirak ederek kan bağışında bulundu.

Henüz dokuz aylıkken nötropeni teşhisi konan bir ya-
şındaki lösemi hastası Kerim yaşam mücadelesi veriyor.
Kerim’in annesi Hatice Demiral da 7 yıl önce lösemi
hastalığına yakalanmış ve kız kardeşinden alınan ilikle
hayata tutunabilmişti. Hatice ve Zeki Demiral çifti şimdi
çocuklarına umut olacak iliği bekliyor.

Doku tiplemesi kampanyasına öncülük eden UETD
Kuzey Bavyera yöneticileri de yeni kök hücre ve ilik ba-
ğışçıların bulunması için kampanyaya devam edecek-
lerini kaydettiler.

Kök hücre hayat kurtarıyor!

Robert-Koch-Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’da
her yıl yaklaşık 11 bin kişi lösemi hastalığına yakalanı-
yor. Yaklaşık 27 milyon kişinin bağışcı dosyası olmasına
rağmen, her beşinci hasta için gerekli hücre bulunamı-
yor. Doku tiplemesi için verilecek az miktarda kan ve
yapılan her yeni kayıt, lösemi hastaları için yeni bir umut
anlamına geliyor. 17-45 yaş arasında olan ve kronik
bir hastalığı bulunmayan her sağlıklı insan donör
olabiliyor.
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18 Mart Şehitler Günü

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’de mukaddes de-
ğerleri uğruna, canı pahasına çarpışan şanlı ordumuz
ile aziz milletimiz, kendisinden sayı ve teçhizat bakımın-
dan üstün olan düşmanlarını yenerek onlara “Çanak-
kale geçilmez!” dedirtmiş ve milletimizin yeniden
dirilişini, var oluşunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir.

Büyük bir cesaret ve inanç örneği sergileyerek bu vatan
uğrunda canlarını seve seve feda eden tüm şehitleri-
mizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad
olsun!

“İşgale Dur De!” kampanyası

AZERBAYCAN’IN DAĞLIK KARABAĞ İÇİN BAŞLATTIĞI
KAMPANYAYA IMZAMIZI ATIYORUZ.

WWW.ISGALEDURDE.COM

Azerbaycan topraklarının %20’si Ermenistan tarafından
22 yıldır işgal altındadır. Bu toprakların özgürlüğüne ka-
vuşabilmesi için uluslararası platformda bir imza kam-
panyası başlatılmıştır.

UETD olarak bu imza kampanyasının aktif destekçisiyiz.
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ davasına destek olmak
için linkteki dilekçeyi siz de imzalayın, Azerbaycanlı kar-
deşlerimize destek olun.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/establish-
justice-and-prevent-great-catastrophe
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“Irkçılık ve zenofobiye karşı mücadelemizi daha da güçlendireceğiz“

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı
Zafer Sırakaya 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Müca-
dele Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Toplum-
sal huzuru tehdit eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
kaygı verici biçimde artmaktadır.” diyen Sırakaya konuş-
masını şu sözlerle devam ettirdi:

“Müslümanlara yönelik temelsiz korku ve nefret içeren
bir dünya görüşüne dayanan İslamofobi de maalesef
Avrupa çapında giderek büyüyen bir trend hâline gel-
mektedir. İnsan haklarını ve onurunu hiçe sayan ırkçılık
ve ayrımcılık demokratik, açık ve karşılıklı saygı esasına
dayalı bir toplum içinde var olma şansı bulamaz. Ancak
geçtiğimiz günlerde Almanya’da yapılan Eyalet Parla-
mentosu Seçimleri maalesef karamsar bir tablo ortaya
koydu. Irkçı ve sağ popülist partilerin rağbet görmesi
insanlığın ortak değeri; demokrasi ve hukuk devleti için
tehlike ikazlarının çaldığının belirgin bir emaresidir. Bu
nedenle sağ popülizmin tehlikelerine vurgu yapılması
noktasında siyasetten medyaya, bürokrasiden sivil top-
luma kadar her bir mekanizmaya önemli görevler düş-
mektedir.

UETD olarak ırkçılık, zenofobi ve İslamofobiye karşı
daima pro-aktif çalışmalar yapacak, farklılıkların kendi
kimlikleriyle özgürce bir arada yaşadığı bir gelecek ta-
savvuru için siyasi karar alıcılar, partiler ve sivil inisiya-
tifler ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz.”
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Merkel‘in Türkiye ziyareti

Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB Konsey
Başkanı Donald Tusk ve Komisyon Başkan Yardımcısı
Frans Timmermanns Türkiye Başbakanı Ahmet Davu-
toğlu ve birçok devlet yetkilisi ile birlikte Gaziantep
kenti yakınlarında bulunan Nizip mülteci kampını ziya-
ret ettiler.

Bilhassa Şansölye Merkel ve Başbakan Davutoğlu ara-
sında yapılan özel ve dostluk içinde ki görüşmeler
umut veriyor.

Bu nedenden dolayı bizler de Avrupalı Türk Demokrat-
lar Birliği (UETD) olarak Şansölyeyi Türkiye’de “Mülte-
ciler ile dayanışma – Sayın Şansölye Angela Merkel ve
sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gurur duyuyoruz“
sloganlarıyla karşıladık.

Hem Almanya’ya hem de Türkiye’ye ait hisseden bir
sivil toplum kuruluşu olarak, sayın Merkel ve sayın Da-
vutoğlu’nu eşit derecede ülke yöneticilerimiz olarak
görüyoruz. Bizim için “ya bu, ya diğeri“ değil, “hem bu,
hem diğeri” şiarı geçerlidir. Bu nedenden dolayı sayın
Merkel ve sayın Davutoğlu’nun birlik mesajı vermele-
rinden dolayı ve yüzyıllardır var olan Türk-Alman dost-
luğunu daha da güçlendirdiklerinden dolayı mutluyuz.

Almanya ve Türkiye çok zor bir süreçte büyük sorumlu-
luk alarak diğer Avrupa ülkelerine örnek olmaktadırlar.
Federal Almanya geçen yıl yaklaşık bir milyon mülteciyi
insani nedenlerle engel çıkarmadan kabul etti.

Türkiye ise şuan dünyada en fazla mülteciye kucak
açmış olan bir devlet. Yaklaşık 80 milyonluk nüfusu
bulunan Türkiye son bir kaç yıl içinde özellikle Suriye
ve Irak‘tan üç milyon mülteciye kucak açarak güvende
bir yaşam sağladı. Ayrıca Türkiye Yakın- ve Ortadoğu
ile birlikte Afrika kıtasından da birçok mülteciye de
kucak açtı.

İkinci dünya savaşından beri en büyük zorluklardan biri
olan mülteci sorunu ancak bütün Avrupa Ülkelerinin iş-
birliği ile çözülebilir.

UETD olarak Almanya’da ve faaliyet gösterdiğimiz
diğer Avrupa ülkelerinde mültecilerin uyum sürecinde
sorumluluk üstlenmeye hazırız.

Çoğunluğu Müslüman olan mültecilerin Almanya ve
Avrupa toplumlarına uyum sürecinde Avrupalı değer-
leri benimsemiş, İslamiyeti ve hassasiyetlerini bilen bir
kurum olarak onlara büyük destek sağlayabiliriz.
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Analiz ve yorum: Hollanda, ortaklık anlaşmasına “Hayır” dedi

Hollanda halkı Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ile yap-
tığı ortaklık anlaşmasını 6 Nisan’da yapılan bir referan-
dum ile reddetti. Halkın sadece yüzde 32,1’inin katıldığı
ve katılanların yüzde 60’ının “Hayır” oyu kullandığı re-
ferandumda, seçmenin yüzde 70’e yakınının sandığa il-
gisizliği oldukça şaşırtıcı olmakla birlikte bu ilgisizlik,
halkın AB projesine karşı göstermiş olduğu açık bir tavır
olarak yorumlandı.

Diğer 27 AB ülkesi tarafından onaylanan Ukrayna or-
taklık anlaşması aslında Hollanda parlamentosunun her
iki kanadı tarafından da onaylandı. Hükûmet onayını
verip, süreci tamamlamadan önce referandumun sonu-
cunu bekledi. Esasen referandumun bir bağlayıcılığı
yok, yani hükûmet, referandumu dikkate almadan da
anlaşmayı onaylayabilir. Fakat şu aşamada siyasi iklim
bu duruma izin vermiyor. Zira referandumdan çıkan so-
nucun hükûmet tarafından dikkate alınmaması Hollan-
da’da aşırı sağ partilere olan ilgiyi daha da tırman-
dırabilir.

AB’nin Ukrayna ile yaptığı bu ortaklık anlaşması Kasım
2013’te Rusya tarafından dönemin Ukrayna Cumhur-
başkanı Viktor Yanukoviç’e yapılan baskı sonucu Uk-
rayna tarafından imzalanmamıştı. Bunun sonucunda
sokaklara dökülen halk, durumu protesto etmişti. Yanu-
koviç bu süreç sonunda ülkesini terk edip Rusya’ya sı-
ğınmak zorunda kalmıştı. 

Rusya’nın bu duruma tepkisi ise oldukça sert olmuştu.
Rusya, Kırım’ı ilhak edip Ukrayna’nın doğusunda ayrı-
lıkçı, Rusya yanlısı grupları silahlandırırken Ukrayna’nın
giderek istikrarsız bir hale gelmesinde önemli bir rol
üstlenmişti. Öte yandan Ukrayna’da yeni seçilen yöne-
tim de Ukrayna ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasını
onaylamıştı.

Bu ortaklık anlaşması Rusya ve AB/ABD arasındaki jeo-
politik ve siyasi ilişkilerin sarsılmasına yol açarken Rus-

ya’nın soğuk savaş sonunda ekonomik nedenlerle öte-
lediği güç politikasına geri dönmesine neden olmuştu.
Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin AB ve NATO’ya alın-
masına Rusya o dönem içinde bulunduğu ekonomik sı-
kıntılardan ötürü tepkisini yeterince ortaya koyamamış
ve bu ülkelerin Batı ittifakına yakınlaşmalarını sineye
çekmek durumunda kalmıştı.

Soğuk savaş sonrasında AB’nin ve Batı ittifakının
Rusya’nın Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki “hinterlan-
dında” bu derece yayılması Rusya’da bir strateji deği-
şikliğine yol açtı. Rusya komünist dönemin ekonomik
sıkıntılarından aldığı ders ile petrol ve gaz gibi doğal
kaynaklardan elde ettiği geliri ülke ekonomisinin mo-
dernleşmesine harcamak istiyordu. Ancak AB’nin Doğu
Avrupa ve Balkanlar’da uyguladığı yayılmacı politikası
Rusya’nın stratejisini değiştirmesine neden oldu. AB’nin
yayılmacı politikasını kendi jeopolitik çıkarları için bir
tehdit olarak gören Rusya, AB’nin Ukrayna ile yapmak
istediği ortaklık anlaşmasına savaşı da göze alarak çok
ciddi bir tepki koydu.

Rusya bu strateji gereği AB’yi NATO’dan ayırarak ken-
disi için istikrarsız hâle getirilmesi gereken bir birlik ola-
rak konumlandırdı. Bu politikanın yansımaları ise AB
ülkelerinde aşırı sağ partilere verdiği maddi destek ve
Balkanlar’daki medya çalışmalarında en açık şekilde
görülmekte idi.
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Peki bu arka plandan bakıldığı zaman şu anda AB’nin
dönem başkanlığını yürüten Hollanda’nın Avrupa için
bu derece önemli bir anlaşmada referanduma kayıtsız
oluşu veya anlaşmaya olumsuz anlamda bir refleks gös-
termesi nasıl değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır?
Şüphesiz AB projesinin bundan sonra da başarılı bir şe-
kilde yürüyebilmesi için bu sorunun doğru şekilde ce-
vaplanması gerekmektedir.

AB kuşkusuz Almanya ve Fransa eksenli bir birliktir.
AB’nin kurucuları dönemin Almanya Başbakanı Konrad
Adenauer ve Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle
o dönem AB’yi Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonucu al-
dıkları ders ile bir barış projesi olarak tasarlayıp hayata
geçirmişlerdi. Ekonomik boyutu da olan bu proje
Soğuk savaş döneminde aynı zamanda Rusya’ya karşı
bir ideolojik ve savunma birliğine dönüştü.

Soğuk savaştan sonra AB liderleri AB’ye farklı bir mis-
yon yüklediler. Bu misyon AB’yi, 21. yüzyılda ABD, Çin,
Hindistan ve muhtemelen Rusya’nın yanında beşinci bir
dünya gücü olarak tasarlayarak âdeta bir “Avrupa Bir-
leşik Devletleri“ oluşturmak şeklinde özetlenebillir.

AB’nin Doğu Avrupa ve Balkanlar’a doğru genişlemesi;
ilişkilerini derinleştirmesi ve son yapılan Ukrayna ortak-
lık anlaşması ile nihai olarak Rusya’nın ablukaya alın-
ması bu stratejinin bir gereğidir. Türkiye’nin büyük bir
Müslüman nüfusu barındırması yönüyle AB’ye alınmak
istenmemesi de yine bu stratejiden ileri gelmektedir.
Fakat çok makul ve rasyonel görünen bu hedeflere rağ-
men AB projesi dönem dönem şu an Hollanda’da ya-
şandığı gibi akamete uğrayabiliyor.

Çok yönlü misyonuna ve gücüne rağmen AB, dönem
dönem karşılaştığı problemleri atlatmada büyük zorluk
çekiyor. Örneğin 2007’den itibaren başlayan ve hâlâ
tam olarak atlatılamayan Yunanistan ekonomik krizi,
ülke ekonomisini iflas noktasına getirmiş ve ülke AB ül-

kelerininin yardımlarıyla ayakta kalabilmişti. Öte yan-
dan dünyanın muhtelif yerlerinde beliren savaşlar ve
ekonomik krizler nedeniyle AB’ye gelen mülteci sayısı
her geçen gün artarken, bu zorunlu göç AB vatandaş-
larını rahatsız ve tedirgin etmeye yetiyor. Ukrayna ile AB
arasındaki ortaklık anlaşması da bu kaygılar üzerinden
okunabilir. Zira halk, önüne konan meseleleri jeopolitik
ve siyasi bir stratejinin gereği olarak değil, kendi gün-
delik hayatına yapacağı etki ile yorumluyor. Halk, Uk-
rayna–AB ortaklığının kendilerine vergi yükümlülüğü
olarak döneceği ve bu ortaklığının mülteci sayısını artı-
racağı varsayımından hareketle referanduma “hayır”
dedi. AB’de son yıllarda aşırı sağ partilerin oylarını art-
tırmaları da yine bu ekonomik kaygılar üzerinden de-
ğerlendirebilir.

Referandumun sonucu kuşkusuz AB–Ukrayna ortaklı-
ğını engellemeyecek ve söz konusu anlaşma yakın bir
zamanda hayata geçirilecek. Ancak görünen o ki, AB li-
derleri bundan sonraki süreçte benzer yol kazaları ile
karşılaşmamak istiyorlarsa halkla farklı bir iletişim kur-
mak durumundadırlar.
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Analiz ve yorum: Avusturya Cumhurbaşkanlığı 1. Tur Seçimi

Avusturya, 12.Cumhurbaşkanını seçmek için 24 Nisan
2016 Pazar günü sandığa gitti. Ülke genelinde 6 milyon
382 bin 484 seçmenin sandığa gitme oranı yüzde 68.1
olarak gerçekleşti. 6 adayın yarıştığı seçimlerde aday-
lardan hiçbiri Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli
olan yüzde 50’den fazla oyu alamayınca Cumhurbaş-
kanını belirleme işlemi ikinci tura kaldı.

İlk turda aşırı sağcı parti FPÖ (Avusturya Özgürlükçüler
Partisi) adayı Norbert Hofer oyların yüzde 35.4’ünü ala-
rak birinci sırada, Yeşiller’in (GP) desteklediği Alexan-
der Van Der Bellen yüzde 21.3 oranında oy alarak ikinci
sırada yer alarak ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkan-
lığı adayı olmaya hak kazandılar. Ülkede ikinci tur se-
çimler 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı için ilk turda yarışan adaylar ve al-
dıkları oy oranları şöyle:
• Sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi’nden (FPÖ) 

Norbert Hofer – % 35.4
• Yeşiller Partisi’nden (Grünen) 

Alexander Van der Bellen – % 21.3
• Bağımsız aday eski Yargıtay Başkanı 

Irmgard Griss – % 19.0
• Avusturya Halk Partisi’nden (ÖVP) 

Andreas Khol – % 11.2
• Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPÖ) 

Rudolf Hundstorfer – % 10.9
• Bağımsız aday iş adamı 

Richard Lugner – % 2.3

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) ada-
yının heyelan etkisi yaratan başarısı, Avusturya siyasi
arenasını şoka uğrattı. Tüm anket sonuçları ve kamuoyu
araştırmacılarının söylemlerinin aksine Norbert Hofer,
daha ilk turda oyların % 35,4’üne ulaştı. Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde favori isim olarak gösterilen Yeşiller
Partisi adayı Alexander Van der Bellen ise %21,3 oy ora-
nıyla ikinci sırada yerini aldı.

Bağımsız aday eski Yargıtay Başkanı Irmgard Griss %
19.0 oy alırken, İktidar partileri Avusturya Halk Partisi
adayları Khol (ÖVP) %11,1 ve Avusturya Sosyal Demo-
krat Partisi adayı Hundstorfer (SPÖ) % 10,9 oy oranla-
rıyla açık ara arkalarda kaldılar. Son sırada ise
beklendiği üzere oyların %2,3’ünü alan Richard Lugner
yeraldı. Şimdi şu soru kafaları kurcalıyor, FPÖ’nün bu
denli etki yaratan başarısı nasıl oluştu?

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) ve do-
layısıyla Norbert Hofer, ülkede giderek tırmanan müthiş
yabancı düşmanı atmosferden nemalanıyorlar. Ayrıca
diğer partilerin mülteci karşıtı siyasetleri de bu sonucun
oluşmasına neden olan faktörlerden. 

Oysa, anketler ve kamuoyu araştırmaları bu seçimler
için Yeşiller Partisi’nden (Grünen) Alexander Van der
Bellen’i açık ara favori, Bağımsız aday eski Yargıtay Baş-
kanı Irmgard Griss’i de 2. tura çıkacak diğer aday olarak
gösteriyorlardı. Açıkçası, Norbert Hofer ve FPÖ tehlike-
sinden kamuoyunda ve medyada hiç bahsedilmiyordu.

Ancak seçim tarihi yaklaştıkça, Norbert Hofer 2. tura çı-
kabilecek isimlerden biri olarak dillendirilmeye başla-
nırken, burada bile Yeşiller Partisi’nden (Grünen)
Alexander Van der Bellen favori olarak gösteriliyordu.
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Çoğu destekleyicilere ve oy kullanacaklara bu anket so-
nuçlarıyla her şeyin zaten bu şekilde sonuçlanacağı in-
tibaı veriliyordu. Bundan dolayı, mektupla da oy
kullanma imkanı olmasına rağmen, seçim sonuçlarının
anketler doğrultusunda çıkacağından emin olan birçok
seçmen oylarını kullanmadılar. Ancak aşırı sağcı FPÖ,
ciddi bir şekilde çalışmalarına devam etti ve taraftarla-
rını oy sandıklarına taşımasını bildi.

Çok enteresan bir gösterge ise; FPÖ’nün, gençlerin ve
eğitim seviyesi düşük insanların gönlünde yer edinmesi
oldu. FPÖ, oylarının çoğunu bu kesimden aldı. Bir diğer
etken de SPÖ-ÖVP koalisyonunun ortak bir adayla se-
çime katılmayışı. Ortak bir aday, güçlü bir iktidarın gös-
tergesi olarak insanları bu yönde mobilize edebilir ve
şu haliyle oyların parçalanmasına neden olmazdı.
Tüm etkenlere rağmen, SPÖ ve ÖVP kendi adaylarıyla
seçime ayrı ayrı katıldılar. Zafer sarhoşluğundaki iktidar
partilerinin bir diğer hatası da; adaylarını karizmatik ol-
mayan ve seçim programları parti programlarıyla aynı
olan kişilerden seçmeleriydi. Burada kamuoyu araştır-
maları iktidar partilerinin 2. tura çıkamayacağı yönün-
deki söylemleri ile isabetli bir öngörüde bulundular.

Bu seçim sonuçları, 2. Cumhuriyet döneminden beri
aralıksız iktidarı paylaşan ve Cumhurbaşkanını belirle-
yen iktidar ortağı iki partinin tahtının sallanmaya baş-
landığını ve ağırlıklarını kaybettiklerini göstermektedir.
Ayrıca klasik konular olan sosyal güvenlik, eğitim ve
iskan, yabancılar meseleleri, İslamiyet, Türkler ve mül-
teciler gibi konular da bu sonuçlara yol açmış görünü-
yor. Bu kutuplaşmalar, siyasi orta kesimi ortadan
kaldırmış, sağa ve sola kaymalara neden olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için etken olacak ana
faktör, Alexander Van der Bellen ve Norbert Hofer’in
seçmenlerini tekrar mobilize edebilme durumu olacak-
tır ki, burada Norbert Hofer daha avantajlı gözüküyor.
Öte yandan; ÖVP ve Irmgard Griss seçmenlerinin oyları

da sonuçları belirleyecek faktörlerden. Başbakan Fay-
mann, SPÖ olarak ve 
NEOS partisi, Alexander Van der Bellen’e desteklerini
şimdiden ilan ettiler.

Müslüman seçmenlerin durumu şimdiye kadar hiç bu
kadar önem ve endişe arz etmemişti. Irkçı parti
FPÖ’nün adayının, İslamiyet’ in Avusturya’ya ait olma-
dığı söylemi, olası bir FPÖ’lü cumhurbaşkanının,
2018’deki genel seçimlerin bir ön sinyali olarak da gö-
rülebilir. 

Özellikle Avusturya sivil ve siyasi atmosferinin gözle gö-
rülür bir biçimde sağcı refleksler gösterdiği bu gün-
lerde, önümüzdeki Avusturya İslam Cemaati (IGGiÖ)
seçimlerinin dikkatle takip edilmesi büyük bir önem ar-
zetmektedir.

Burada, gündeme gelebilecek problemlere karşı dik
bir duruş sergileyebilecek, güçlü ve aktif bir liderin
başta olması gerekiyor.
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Avrupa Türk Diasporası ve siyasal katılım

UETD Genel Başkanı Sayın Zafer Sırakaya 21-22 Nisan
2016 tarihinde İstanbul‘da gerçekleşen “Türkiye‘de
Göç konferansına“ katılmıştır ve Avrupa‘daki Türkler ve
Türkiye konulu sunum yapmıştır. 

Konuşma metni: 
Konunun başında ‘Diaspora’ kavramının izahını bilme-
miz gerekmektedir. Bugün Diaspora kelimesi ile karşı-
laşıldığında aklımıza ilk gelenler ‘Ermeni Diasporası’
veya ‘Yahudi Diasporası’dır.

Diaspora kelimesi Yunanca bir kelime olup ‘Herhangi
bir milletin yurdundan ayrılmış kolu veya kopuntusu’
olarak tanımlanmaktadır.

Tarihsel arka planına baktığımızda ise Diaspora, Yahudi
toplumunun M.Ö. 586 yılında Babil Esareti’nden sonra
farklı diyarlarda yaşamaları sonucu kullanılmaya başla-
mış bir tabirdir.

“Diaspora’nın temel karakteristik özellikleri nelerdir ?”
diye baktığımızda sadece ülkelerini zorla ya da işgal
veya sömürgecilik gibi siyasi nedenlerle değil aynı za-
manda ekonomik nedenlerden dolayı terkeden top-
lumları da kapsamaktadır. Bu bağlamda bir topluluğu
Diaspora olarak tanımlamak için aşağıdaki beş özellik
olması gerekmektedir.

a) Ülkesi dışında yaşayan
b) Örgütlü olan
c) Yaşadığı ülkeye tam bir aidiyet hissi duymayan ve

kısmen dışlanan
d) Anavatana ilişkin olarak bir geçmiş ve gelecek için

vizyonu olan
e) Anavatanla ilişkilerini ve bağlarını devam ettiren (ti-

cari, akrabalık, politik vs.)

1960’larda başlayan Avrupa’ya göç olgusu bugün iti-
bariyle artık kalıcı bir hale gelmiştir. Yaşadıkları topluma

entegre olmuş, göçün başlamasından bu yana birkaç
nesil geçmiş, dünyanın değişik bölgelerine dağılmış ve
yaşadıkları ülkelerde sadece işçi statüsünde değil sos-
yal, siyasal ve kültürel alanda var olan (sanatçı, sporcu,
akademisyen, müteşebbis vs.) bir Avrupalı Türk varlığı
bize Avrupa’da bir Türk Diasporasından bahsetme fır-
satı veriyor.

Diaspora neden önemli?

Diasporalar, dünyayı anavatana ve anavatanı ise dün-
yaya bağlayan bir pazardır. Diaspora’nın yaşadığı ülke-
nin vatandaşları anavatanı ilgili ülkede yaşayan
Diaspora üzerinden okumaktadır. Bugün gündemimizi
daha fazla meşgul eden Diaspora’da öncü ülkeler sıra-
sıyla 80 milyon Diaspora’ya sahip olan İrlanda (36 Mil-
yon ABD, 14 milyon İngiltere, 7 milyon Avustralya), 60
milyonluk Çin Diasporası, 27 Milyonluk İtalya diaspo-
rası, 25 milyonluk Hint diasporası ve 20 milyonluk Po-
lonya diasporasıdır.

2. Dünya Savaşı sonrası küresel güç diasporası 225 mil-
yon olarak ifade edilmekte ve 2050 yılında 405 milyona
ulaşacağı varsayılmaktadır.

Avrupalı Türkler ve sayısal veriler

Diaspora kavramının tanımı ve bir ülkenin dış politikası
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noktasındaki önemini ifadeden sonra Türkiye’nin yurt-
dışı varlığına bakalım. 7 milyonluk Türk Diasporası’nın
5.5 milyonunu barındıran Avrupa kıtasının göçün iş
gücü antlaşmaları ile başladığını görüyoruz.

1. Almanya 30 Ekim 1961
2. Avusturya, Belçika, Hollanda 1964
3. Fransa 1965 ve İsveç 1967

60 yıl önce başlayan bu sürecin sonucunda bugün Al-
manya’da 3 milyon, Fransa’da 600 bin, Hollanda’da 400
bin, Belçika’da 320 bin, Avusturya’da 300 bin Avrupalı
Türk yaşamaktadır.

Bugün itibariyle Avrupa’daki Türk işletmelerinin sayısı
140 bin civarındadır. Bu işletmeler 640 bin istihdam
sağlarken yıllık 50 milyarlık bir ciroya sahiptir. Bu mü-
teşebbislerin 90 bini Almanya’dadır. Yine istihdam sağ-
lanan 450 bin kişi de Almanya’da bulunmaktadır.

Almanya’da yaşamakta olan 9 milyon göçmen toplulu-
ğun % 31’ini Türkler oluşturmaktadır. 3 milyonluk kitle-
nin 1 milyon 20 bini sadece Alman vatandaşlığına
sahip. Yaklaşık olarak 1.1 milyonluk bir seçmen kitlesin-
den bahsedebiliriz Almanya için.

Ekonomik açıdan Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 10
ülke arasında AB’den 5 ülke bulunmakta, 5 binden fazla
Alman firmasının Türkiye’de yatırımı bulunmakta ve ya-
bancı yatırımcılarda AB başı çekmektedir.

Türk Diaspora oluşumları ve Devlet desteğinin tarihsel
süreci Kıymetli misafirler, Avrupa’daki Türk Diasporasi
kendi işadamları derneklerini, dini ve kültürel dernek-
lerini, siyasi derneklerini, öğrenci derneklerini, spor
klüplerini, yerel medya kuruluşları gibi sosyo-psikolojik
ihtiyaca cevap verecek birçok toplum örgütü kurulmuş-
tur. Bunlar;

1. Vatandaş ile bağ
2. Ülke ile iletişim (hemşehri derneği)
3. Dayanışma sağlamaktadır.

Bu süreçte, yani 1960-2002 yıllarında Türkiye’nin Dias-
pora politikasından bahsedebilmek mümkün değildir.
Anayasa’nın 62. maddesi yurtdışında yaşayan değil, ça-
lışan toplumun Türkiye ile bağlantısı noktasında devle-
tin sorumluluğundan bahseder. Bu yıllarda devletin
uyguladığı (yurtdışında yaşayan) siyasetin birkaç karak-
teristik özelliği vardır. Bunlar:

• Güvenlikçi bir politika nedeniyle çeşitli dini cema-
atler tehdit olarak algılamakta idi (Süleymancılar,
Milli Görüş gibi). Bu ideal vatandaş tipolojisi (laik,
türk, secular) vatandaşlar arası ayrımı beraberinde
getirdi.

• Geçicilik üzerine kurgulanmıştır, yurtdışı diaspora
gücü değil, vatandaşını sadece işçi durumunda
gören bir Anayasa’nın 62. Maddesi’nde belirtilmiş
bir anlayış. 60-80 arası tamamen güvenlik zaviyesin-
den bakılan bir yurtdışı varlık.

• Hizmetlerin uygulayıcısı olan devletin kurumlarının
hem mekansal, hem bütçesel hem de personel ye-
tersizliği. Bu vatandaş ile mesafeli bir anlayışın yani
devlet için var olan bir millet anlayışı ve Avrupa’lı
Türklerin sorunlarına yabancı ve ilgili bilgi eksikliği
ile de desteklenince vatandaşına uzak bir noktaya
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geliniyor. Bu anlayış 2002 yılı itibariyle değişti. En
önemlisi diaspora tanımı ‘Anadolu’dan gelen her-
kes’ deyimi ile geniş bir alana oturtuldu.

Dış politikada güvenlikçi bir anlayışın değişip etrafın-
daki ülkeleri tehdit olarak görmeyen bir siyasi yapı
bunu yurtdışı Türklere de yansıttı.

Gurbetçi, Almancı tanımı yerine Avrupalı Türkler, lobi
ve diaspora sözcükleri ikame edildi. YTB ve Yunus Emre
gibi direk yurtdışı potansiyele hitap eden kurumlar
oluşturuldu. Yurtdışı vatandaşlara seçme imkanı yaşa-
dıkları ülkede sunularak aidiyet bilinci önemli ölçüde
arttırıldı.

Uluslararası ilahiyat, mavi kart, yeni konsolosluk binaları
gibi çalışmalar diasporayı daha fazla gündeme taşıdı.
Hükümet programında Avrupalı Türkler, yurtdışı Türkler
ilk defa üç sayfa ile yer buldu.

Avrupalı Türkler’den beklentisi olan üç kesim bulun-
maktadır.

Türkiye
1. AB sürecine destek
2. Lobicilik ve yeknesaklık

Almanya
1. Bütünleşmeye katkı
2. Radikal gruplara karşı işbirliği

Avrupalı Türkler
1. Siyasal katılımın artması
2. Sosyal ve kültürel sorunların çözümü

1. Dışlama
2. Ayrımcılık
3. İslamofobi
4. İşsizlik
5. Eğitim vs.

Tüm bu sorunlar siyasi katılım ile doğrudan ilintilidir.

Avrupa’daki Türk diasporası Avrupa için tehdit değil bir
şanstır. Bu diaspora aynı zamanda ilgili ülkenin Tür-
kiye’deki diasporasıdır. İki topluma ait bu kesimin her
iki toplumdaki siyasal katılımı önemlidir.

Modern toplumlarda hak aramanın, talepte bulunma-
nın ve bunları kurumsallaştırmanın etkin yolu siyasete
katılmayı gerektirmektedir. Almanya başta olmak üzere
burada önemli bir potansiyelin varlığından söz ediyo-
ruz. Siyasal katılım hem Avrupa’da yaşanılan ülkede
hem de Türkiye seçimleri için geçerli.

Öncelikle Avrupa siyasetine bakalım. Bugün Avrupa’da
AFD gibi ırkçı partiler yükseliş trendidedirler. Ekonomik
sıkıntılar, PEGİDA, Terör olayları AB karşıtlığı.

Bu yükseliş Avrupa’nın temel değerleri olan çoğulcu-
luk, fikir özgürlüğü, eşitlik, farklılara saygıyı tehdit et-
mektedir.

Avrupa ülkelerinde bugün 5 milyon Türk nüfusu var.
Bunun 3 milyonu Almanya’da ve 600 bin ilkokul öğren-
cisi olan yaş ortalaması 29.5 olan dinamik bir nüfus. Son
federal seçimlerde 11 türk kökenli vekil federal parla-
mentoya seçildi. 2 eyalet bakanı ve 9 eyalette toplam
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40 türk kökenli parlamenter bulunmaktadır. Kısmen
Belçika’da da bu temsil görülmektedir.

İsveç’te bakanın istifa etme durumuna hep beraber
şahit olduk.

1. Pasif siyasi katılım

Avrupa genelinde 2,5 milyon Almanya’da ise 1 milyon
civarında bir seçmen kitlesi var (Avrupalı Türkler olarak).
UETD olarak 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Göç
ve Siyaset Araştırmalar Merkezi (HUGO) ortaklığı ile bir
anket düzenledik. ‘Türkiye kökenli Alman vatandaşları-
nın Almanya federal seçimlerinde siyasal davranışlar’
konulu bu araştırmaya göre 22 Eylül 2013 seçimlerinde
siyasal katılımın 70 % oranında olacağı öngörülmüştür.

Bu 950.000 seçmenin 666.000 oy kullandığı manasını
taşır. Bu iki nedenden önem arz etmektedir.

• Türk kökenli seçmenlerde siyasal katılım düşük al-
gısını kırmak (gençlerde apolitik bir durum var.
Bunun üzerinde çalışılmalıdır.)

• AB seçimleri 
• Federal, Eyalet ve yererl seçimler önemsenmeli

2. Aktif katılım

• Partiye üye olma
• Parti çalışmalarına katılma
• Partilerde aktif görev alma
• Türkiye seçimlerine aktif siyasi katılım

İlk defa Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile bulundukları ül-
kede oy kullanmaları sağlanan diasporanın bu seçim-
lerde toplam 2.8 milyona varan seçmen kitlesi ile
gösterdiği katılım 530.135 (18.94%) oldu. Daha sonra
7 Haziran seçimleri bu oran 39%’larda ve 1 Kasım se-
çimlerinde toplam 2.899.069 seçmen ile 44.78% düze-

yinde oldu. Burada 1.159.871 kişi bulundukları ülkede
(40.01%), 138.545 kişi ise Gümrük kapılarında (4.78%)
olmak üzere toplam 1.298.325 kişi oy kullandı.

• Bu diaspora tarihi için eşi görülmemiş bir başarı. Bu
Türkiyedeki siyasi katılım ile ölçülmemeli. Diaspora
özelliğinde ne yaşadığı ülke nede geldiği ülke siya-
setine ilgi fazla değildir.

• Tüm zorluklara rağmen bu başarı
1. Randevu sistemi
2. Yetersiz kabin ve sandık sayısı
3. Konsolosluklara ulaşım için kat edilen yol
4. Kuyruk ve bekleme süresi

• Artan bir trendin ivmesi takdire şayan
• Aidiyet duygusu adına çok önemli
• Almanya’da ve Avrupa’daki katılıma bakıldığında

bu önemli bir başarı.

Temsilde siyasi partilerin hassasiyeti görülmemekte.
Ben Avrupa’nın veya Diaspora’nın halen Türkiye seçim-
lerinde seçim hakkının olmadığını iddia ediyorum. Zira
kimi seçiyoruz? 

• Avrupa ve Diaspora bir seçim bölgesi olmalı
• Türkiye seçimlerinde siyasi katılım önemli. Bunun

örnekleri (Tunus, İtalya vs.) mevcuttur.
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Ermeni Meselesi

Mukaddime Elinizde tuttuğunuz bu broşür Ermeni Soy-
kırımı iddalarına karşı farklı perspektiften, objektif ve
mantıki izahatlar getiren bir deneme yazısıdır. Günü-
müzde 100. sene-i devriyesi olması hasebiyle dünya ka-
muoyunun gündemini çokça meşgul eden 1915
Olayları hâlâ doğru bir şekilde tartışılamıyor. Bu çalış-
mamızda 1915 Olayları’nın iç yüzünü, tarihi, siyasi ve
mantıki vechesiyle ele aldık. Bu çalışmamızda kullandı-
ğımız kaynaklar tarihi ve akademik belgelerdir. Eliniz-
deki broşür 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,
Anadolu’da daha Türk kavimleri gelmeden evvelki dö-
nemde yaşayan Ermeniler’in ahvali kısaca özetlenmiştir.
İkinci bölümde, Osmanlı zamanında Ermeni vatandaş-
ların yaşam standartları, üçüncü bölümde ise 1915
Olayları’nın siyasi sebepleri ve sonuçları detaylı olarak
izah edilmiştir. Dördüncü bölümde, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin son 13 senede Ermeni vatandaşları için yaptığı
icraatlar ve son olarak da bu meselenin nasıl sonuca
varması gerektiği yazılmıştır.

I. Anadolu’da Türkler ve Ermeniler

Ermeniler tarih sahnesine Anadolu topraklarında çık-
mıştır. Bir coğrafi tanım olarak Arminiya veya Armaniya
adına en erken eski Fars imparatoru I. Darius’un yakla-
şık M.Ö. 510 tarihli Bisutun Anıtı’nda rastlanır. M.Ö. 399
yılında bölgeyi gezerek ayrıntılı tasvirler yapan Yunan
tarihçi Ksenofon’un eserinde ülke adı Armenia olarak
geçer. Ermeniler her ne kadar Türklerden evvel Anado-
lu’da olsalar da güçlü bir devlet kuramamışlardır.
Bunun sebebi ise Bizans ile yaşanan husumettir. Hz.
İsa’da (A.S.) ikilik kabul etmeyen Gregoryen mezhebini
benimseyen Ermeniler, Ortodoks olan Bizans ve Katolik
olan Avrupa devletleri tarafından makbul kabul edilme-
diler, hatta dinsiz ve sapık olarak görüldüler. Bizans za-
manında Ermenilerin İstanbul’a girmelerine dahi izin
verilmezdi.

II. Osmanlı Devleti zamanında Ermeniler

Osmanlı İmparatorluğu, birçok farklı etnik ve dini un-
surları içerisinde barındırırdı. Bunlardan birisi olan Er-
meniler, belki de tarih boyunca en refah ve en rahat
dönemlerini Osmanlı egemenliği altında geçirmişler-
dir. İstanbul’un Fatih (II. Mehmet) tarafından fethinden
sonra Türkiye’nin Bursa şehrinde olan Ermeni Patrikha-
nesi, İstanbul’a davet edilmiş, hatta Ermeni Patriği’ne
Rum Patriği ile eşit statü verilmiştir. Osmanlı zamanında
ibadetlerini özgürce ifa eden Ermeniler, sosyal hayatın
birçok alanında da Müslümanlardan daha aktiftiler.
Özellikle ticaret, sarraflık, zanaat ve mimarlıkta en önde
gelen topluluk Ermeniler’di. İstanbul’da bugün dahi
birçok turist tarafından ziyaret edilen pek çok saray,
cami ve yalılar (Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı, Valide
Camii, vs.) Ermeni Balyan Ailesi tarafından yapılmıştır.
Bizans zamanında İstanbul’a alınmayan Ermenileri, Os-
manlı Devleti en yüksek devlet adamlığına kadar yük-
seltmiştir. Sefirlik, bakanlık, valilik, müsteşarlık ve
müşavirlik görevlerinde bulunmuşlardır. Osmanlı Dev-
leti tarafından teba-i sadıka (sadık halk) olarak adlandı-
rılan Ermeniler, diğer azınlık milletler içerisinde Türk örf,
adet ve dilini en çok benimseyen milletti.
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III. 1915 olaylarının sebep ve sonuçları

Peki, Osmanlı Devleti içerisinde bu kadar refah içinde
yaşayan Ermeniler neden isyan etti ? Bu suale cevap ve-
rebilmek için zamanın siyasi ahvaline hakim olmak
lazım gelir. Tarih boyunca sıcak denizlere inme siyaseti
güden Rusya’nın birinci hedefi daima İstanbul’daki bo-
ğazları kontrol etmek olmuştur. Lakin boğazlar üzerin-
deki Rus hakimiyeti Avrupalı devletler tarafından kabul
edilmeyeceği için Rusya stratejisini değiştirdi. 1828’de
Yunanlılar’ı destekleyerek bağımsızlığına kavuşturan
Rusya, mezhep farklılığını görmezden gelerek aynı din-
den olan Ermeniler’e destek verdi. Türkiye’nin doğu-
sunda kurulacak ve Akdeniz’e kadar uzanan bir Ermeni
krallığı vaadinde bulundu. Bu Ermeni krallığı üzerinden
Akdeniz’e inmeyi planlayan Rusya, Ermeni komitalarına
ayak lanmaları için para ve silah desteğinde bulundu.

Birinci Cihan Harbi esnasında yaşanan bu ayaklanmayı
“Almanlarla ittifak halinde” olan Osmanlı Devleti, doğu-
daki Ermeniler’i güneye tehcir ederek çözmek istedi.
Hazırlanan tehcir nizamnamesindeki bazı maddeler şu
şekildedir :

• Madde 2: Nakledilen Ermeniler, taşınabilir bütün
mallarını ve hayvanlarını beraberlerinde götürebi-
lirler. 

• Madde 3: İskân yerlerine sevk edilen Ermeniler’in
yol boyunca can ve mallarının korunmasıyla, iaşe ve
dinlenmelerinin sağlanmasından, gidiş yolları üze-
rinde bulunan yerel görevliler sorumludur. Bu ko-
nuda meydana gelecek gevşeklik ve ilgisizlikten
sırasıyla bütün görevliler sorumludur.

• Madde 9: İskân edilecekleri yerlere varan Ermeni-
ler’in, kesin yerleşimlerine kadar geçecek olan sü-
rede iaşeleri, ayrıca ihtiyacı olanlara evlerinin inşası
için gerekli harcamaları yerel makamlar, göçmen
ödeneğinden karşılayacaklardır.

• Madde 12: İskân edilen her aileye, daha önceki ik-
tisadi durumları ve şimdiki ihtiyaçları göz önüne alı-
narak yeterli miktarda arazi verilecektir.

• Madde 15: İhtiyaç sahibi olan çiftçi ve meslek sa-
hiplerine, uygun miktarda sermaye ya da alet ve
edevat verilecektir.

Yukarıdaki maddelerden de görüldüğü üzere, Osmanlı
devleti tehcir edilen Ermeniler’in beslenme, barınma
ve geçim şartları için gerekli her türlü önlemi almıştır.
Tehcir esnasında aşiretlerin saldırıları ve hastalık sebebi
ile ölen Ermeniler yüzünden 50’ye yakın Osmanlı as-
keri, bu Ermeniler’i koruyamadıkları gerekçesi ile asıl-
mıştır. Soykırım yapmak isteyen bir devlet hiç kendi
askerini asar mı?

1918 yılında kurulan Ermenistan’ın ilk Başbakanı olan
Hovannez Katchaznouni, 1927 yılında Rusça, 1955 yı-
lında ise İngilizce ‘The Armenian Revolutionary Fede-
ration (Dashnaksoution) Has Nothing To Do Any More’
başlığıyla Armenian Information Service (Ermeni İstih-
barat Servisi) tarafından New York’ta yayımlanan kita-
bında çok önemli itiraflarda bulunmaktadır.

Hovannez Katchaznouni, Rusya’ya olan sadakatini şu
şekilde itiraf etmiştir: ”Biz, kayıtsız şartsız Rusya’ya yö-
nelmiş durumdaydık. Herhangi bir gerekçe yokken,
zafer havasına kapılmıştık. Sadakatimiz, çalışmalarımız
ve yardımlarımız karşılığında, Çar Hükümeti’nin Erme-
nistan’ın bağımsızlığını bize armağan edeceğinden
emindik…”

Katchaznouni Türk devletinin tehcir stratejisini ise şu şe-
kilde doğrulamaktadır: ”1915 yaz ve sonbahar döne-
minde Türkiye Ermeniler’i zorunlu bir tehcire tabi
tutuldu. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün piş-
manlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunma-
maktadır. (…) bu yöntem en kesin ve en uygun
yöntemdi. Kızgınlık ve korku içinde bulunan bizler,
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‘suçlu’ arıyorduk ve bu suçluyu hemen ‘Rus’ Hükümeti
ve onun kalleşce politikaları olarak belirledik.”

IV. Türkiye Devleti’nin Ermeniler için yaptıkları 2002
yılında hükümeti devralan AK Parti yönetimi son 13
senede Ermeniler ve diğer etnik azınlıklar için hatırısa-
yılır icraatlara imza attı. Bunlar kısaca şu şekilde özetle-
nebilir:

1) 1936’da çıkarılan ve azınlıkların mülkiyet edinme
hakkını ellerinden alan kanunu kaldırarak, tüm Er-
meni ve diğer azınlıkların gasp edilen mülkiyetlerini
geri verilmesi (toplamda 3 milyar dolarlık mülkiyet
teslim edilmiştir),

2) 10 Nisan 2005 tarihinde dönemin Başbakanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Devlet Başkanı
Sayın Robert Koçeryan’a bir mektup göndererek,
1915 dönemine ait gelişme ve olayların incelenmek
amacıyla ortak bir komisyon kurulması yönünde
resmi öneride bulunmuştur. Türk ve Ermeni tarihçi
uzmanlarından oluşan bir grubun 1915 dönemine
ait gelişme ve olayları sadece Türk ve Ermeni arşiv-
lerinden değil, ilgili üçüncü ülkerde yer alan tüm ar-
şivlerde araştırarak bulgularını uluslararası kamu-
oyuna açıklamalarını teklif etmiştir. Ermenistan dev-
leti mektuba cevap vermemiştir.

3) Van’ın Akdamar ilçesinde bulunan ve Ermeniler’ce
önceki yüzyıllar boyunca ibadet edilmesine rağmen
95 senedir kapalı olan kilisenin, tamamen devlet
bütçesi ile restore edilip ibadete açılması (ayrıca 7
Ermeni kilisesi daha restore edilmiştir),

4) Ermeni azınlık okullarında öğrencilerin ders kitap-
larının ücretsiz olarak verilmesi,

5) Ermeni azınlık gazetelerine ekonomik destek sağ-
lanması,

6) Türkiye’de bulunan 40.000 bin kaçak Ermeni’nin
sınır dışı edilmemesi.

V. Çözüm için ne yapılmalı?

Ermeni Meselesi günümüzde yanlış merciler tarafından
tartışılmakta ve gündemde tutulmaktadır. 100 sene
evvel yaşanmış bir mesele her iki milletin tarihçileri ta-
rafından tartışılmalıdır. Bu noktada siyasilere düşen
görev ise tarihi arşivlerin açılması ve meselenin çözümü
için bağımsız ve tarafsız duruştur. Günümüzde yapıla-
geldiği üzere, Ermeni Diasporasını memnun etmek ve
siyasi manevralar için parlementoların aldığı kararlar,
meselenin çözümünden ziyade daha girift olmasına
hizmet eder.

Fransız, ABD veya Almanya gibi ülkelerin parlamento-
larının Ermeni tehciri sırasında yaşanan trajedileri soy-
kırım olarak ifade etmesi tarihsel gerçekleri ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ve vatandaşlarının tutumunu değiştir-
meyecektir. Türk kültürü ve medeniyetinde soykırım
diye bir olgu yoktur. Lobi kuruluşları ve onların etki-
sinde kalan siyasetçiler değil, tarihçiler ve hukukçular
bu meselenin araştırılması ve gerçeklerin aydınlatılma-
sındaki birincil muhattaplardır.

1915-1916 yıllarında 1. Dünya Savaşı şartlarında haya-
tını kaybeden tüm Anadolu insanının, Türk veya Kürt,
Ermeni veya Müslüman ayrım yapmaksızın acısını yüre-
ğimizde taşıyoruz.
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UETD‘ye yapılan saldırılar 

Temmuz 2015’den bu yana UETD’ye 9 saldırı gerçek-
leştirildi:

1) 14 Temmuz 2015’de UETD Werl şubesine taşlı sal-
dırı düzenlendi ve şubenin camları kırıldı. 10 Ocak
2016’da şube yönetimine ölüm tehdidi içeren mek-
tup yollandı. 25 Ocak 2016’de şubenin camları tah-
rip edildi ve duvarlara ölüm tehdidi içeren mesajlar
yazıldı. Failler polis tarafından tespit edilemedi.

2) 16 Eylül 2015’de UETD Hamm şubesine kimliği be-
lirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Şubeye Molotof
kokteyli atılarak yangın çıkartılmak istendi. Alman
polisi şube yönetimine terör örgütü PKK’nın Alman-
ya’daki Türk diplomatik temsilciliklerine, bankala-
rına, restoranlarına ve derneklerine saldırıda
bulunabileceğini ifade ederek dikkatli olmalarını
ifade etti. Failler polis tarafından tespit edilemedi.

3) 13 Kasım 2015’te Porz Mevlana Camisine Molotof
kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyenler
daha sonra sosyal medyada caminin UETD Genel
Merkezine bağlı olduğunu ve bu sebeple saldırıda
bulunduklarını ifade etti. Saldırıya uğrayan cami
UETD Genel Merkezine 100 metre mesafededir ve
UETD’ye herhangi bir kurumsal bağı bulunmamak-
tadır. Saldırganlar camiye 4 Molotof kokteyli attı.
Molotofların birisi çöp tenekesine atılarak yangın çı-
kartılmak istendi. Failler polis tarafından tespit edi-
lemedi.

4) 24 Ocak 2016’da UETD Leverkusen şubesine saldırı
düzenlendi. Aynı şubeye 29 Temmuz 2014’de de
taşlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı kimliği belirlene-
meyen 3 kişinin yaptığı ifade edildi. Saldırıya uğra-
yan şubeye 150-200 metre mesafede polis karakolu
bulunuyor. Buna rağmen saldırıyı gerçekleştiren fa-
iller polis tarafından tespit edilemedi.

5) 30 Ocak 2016’de UETD Essen şubesine kimliği be-
lirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Şube-
nin tüm camları kırıldı. Polis PKK saldırısı olma

ihtimali üzerinde durmasına rağmen failleri tespit
edemedi.

6) 19 Şubat 2016’da UETD Münih şubesine taşlı saldırı
düzenlendi. Şube duvarlarına ‚Kurdistan wird zum
Grab des Faschismus werden’ (Kürdistan faşistlere
mezar olacak) yazıldı. Saldırıyı Apocu Gençlik İnis-
yatifi sosyal medya hesapları üzerinden üstlendi. Fa-
iller polis tarafından tespit edilemedi.

7) 22 Mart 2016’da UETD Dinslaken şubesine kimliği
belirsiz kişiler tarafından molotof kokteylli saldırı
düzenlendi. Saldırganlar 3 molotof atarak şubeyi
kullanılamaz hale getirdi. 
Saldırıyı http://rojaciwan.com/tr/rc/sehid-zekiye-in-
tikam-timinden-uetd-dinslaken-subesine-eylem/
web sitesi üzerinden PKK üstlendi. Şu ana kadar fa-
iller polis tarafından tespit edilemedi. 

8) 26 Mart 2016’da UETD Grevenbroich şubesine kim-
liği belirsiz kişiler tarafından molotoflu saldırı dü-
zenlendi. Şubenin camları kırıldı. Failler polis
tarafından tespit edilemedi.

9) 29 Mart 2016’da UETD Hamburg Bölge Başkanının
evinin önünde özel aracına kimliği belirsiz kişiler ta-
rafından molotof atıldı. Araç kullanılamaz hale geldi.
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Brüksel‘de olan kriz - AB ne olacak?

Phoenix televizyon kanalının ‘Phoenix Runde‘ tartışma
programı 17 Mart 2017‘de ‘Ortak bir çizgi nasıl oluştu-
rulur? Türkiye ile yapılan anlaşma başarı vaat ediyor
mu?‘ konusu ile gerçekleştirildi. 

Konuşmacı olarak başta olmak üzere UETD MYK Üyesi
Fatih Zingal, Aleksandra Rybinska (Polonyalı Gazeteci),
Josef Janning (European Council on Foreign Relations)
ve Bascha Mika (Frankfurter Rundschau Gazeteci) prog-
rama katılım sağladılar.

www.youtube.com/watch?v=Zb4k5z1F33w 

Erdoğan tartışması – Almanya hükümeti Türkiye karşısında siniyor mu? 

UETD Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatih
Zingal 10 Nisan 2016 tarihinde ARD televizyon prog-
ramı ‘ANNE WILL‘ tartışma programına konuk oldu. 

‘Erdoğan Tartışması - Almanya Hükümeti Türkiye karşı-
sında siniyor mu?‘ tartışma konusu idi. ZDF Moderatörü
Böhmermann hakkında savcılık tarafından açılan soruş-
turmanın konuşulacağı programa katılan diğer konuş-
macılar Serdar Somuncu (Türk kökenli Alman Kabera
Sanatçısı), Elmar Brok (AP Milletvekili, AB Diş İlişkiler
Komisyon Başkanı), Sevim Dağdelen (Sol Parti Millet-
vekili) ve Bernhard Pörksen (Gazeteci) idi.
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Zevk işi mi suç işi mi? – Böhmermann’ın eleştirel şiiri

UETD MKYK Üyesi Betül Cerrah ‘Phoenix Runde‘ isimli
tartışma programına katıldı. 12 Nisan 2016 tarihinde
‘Zevk İşi mi Suç İşi mi? – Böhmermann’ın Eleştirel Şiiri‘
başlığı altında ZDF Moderatörü Böhmermann‘ın aşağı-
layıcı şiiri ile sebep olduğu diplomatik krizin konuşula-
cağı program yayınlandı. 

Alexander Kähler‘in sunduğu programın diğer konuk-
ları Süddeutsche Gazetesinden gazeteci Heribert
Prantl, Grimme Enstitüsü Yöneticisi Frauke Gerlach ve
Spiegel-Online‘dan gazeteci Georg Diez idi.

www.youtube.com/watch?v=b2qhcmRCjdw

Böhmermann Meselesi: Bundan sonra kendimizi nasıl ifade edebiliriz?

WDR 2 Arena radyo tartışma programında 15 Nisan
2016 tarihinde UETD Yönetim Kurulu Üyesi Betül Cer-
rah ve SPD Federal Milletvekili Martin Dörmann dinle-
yicilerin sorularnı cevaplandırdı. 

Program ZDF Moderatör Böhmermann‘ın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın hakkında yazmış olduğu
aşağılayıcı şiir konusunu ele aldı. Bu şiirin ne kadar hiciv
sanatının ölçüsünü aştığı tartışmaya sunuldu ayrıca bu
noktada hiciv ölçüsünü kimin belirlediğini sorusu da
dinleyicilere yöneltildi.
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Merkel‘in Türkiye Anlaşması - Erdoğan karşısında siniyor mu?

ZDF Maybrit Illner tartışma programı 15 Nisan 2016‘da
‘Merkel’in Türkiye Anlaşması – Erdoğan karşısında sini-
yor mu?‘ konu başlığı altında UETD Genel Sekreteri Bü-
lent Bilgi‘yi konuk etti.

Programa katılan diğer konuklar ise CSU Genel Sekre-
teri Andreas Scheuer, Luxemburg Dışişleri Bakanı Jean
Asselborn, “Zeit“ Gazetesi siyasi redaktörü Özlem
Topçu ve Hiciv sanatçısı, yazar Oliver Kalkofe.

AB - Türkiye Mülteci Anlaşması

N24 televizyon kanalın‘da Michael Friedman‘ın sun-
duğu ‘Studio Friedman‘ programına UETD Yönetim Ku-
rulu Üyesi Zafer Meşe konuk oldu. ‘Mülteciler - AB ve
Türkiye Anlaşması‘ konusu programda ele alındı. 

Sunucunun soruları arasında AB ve Türkiye‘nin mülteci
anlaşması hakkında Zafer Meşe‘nin ne düşündüğü
oldu. Ardından Türkiye‘nin AB‘de ile müzakereler içinde
olduğunu göz arda edilirse bu süreçte Türkiyen‘nin ne
kadar tahammül etmesi gerektiğini tartışma konusu
olarak sunuldu.
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UETD İftar programı düzenledi

UETD tarafından organize edilen iftar programı Alman-
ya’nın Köln şehrinde gerçekleşti. 

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi
Eker, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İstanbul
Milletvekili Metin Külünk, Avrupa Parlamentosu eski
Milletvekili Ozan Ceyhun, Rodop eski Milletvekili
Ahmet Hacıosman ve İskece eski Milletvekili Çetin
Mandacı’nın yanı sıra Viyana Büyükelçisi Mehmet
Hasan Göğüş, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Şule
Gürel, T.C. Essen Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa,
T.C. Köln Muavin Konsolosu Hikmet Armağan ve çeşitli
STK başkanları ile işadamları katıldı. 

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya konuşmasında son
zamanlarda artış gösteren ırkçılığa ve terör olaylarına
vurgu yaparken, her türlü şiddeti kınadıklarını ifade etti.
Avrupalı Türklerin İslamofobiye karşı ortak bir tavır al-
ması gerektiğinin de altını çizen Sırakaya, ”Olayın tarih
ve hukuk çerçevesinde ele alınması gerekir. Irkçılığa ve-
rilecek en iyi cevap ise Türklerin kader birliği yapması-
dır.” dedi.

Sayın Mehmet Mehdi Eker yaptığı konuşmada Alman
Parlamentosunun “Soykırım Tasarısı” hakkında aldığı
karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Geç-
mişi yüzyıllara dayanan Türk-Alman dostluğu, bu yanlış
kararla birlikte yara almıştır. Avrupa ne zaman ırkçılık il-
letine saplandıysa sorunlar başladı. Hiç kimse Türk mil-
letinin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozamayacak.”

“Avrupa’nın ‘en’leri sizin içinizden çıkmalı!” diyen AK
Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise ”İşçi olarak
geldiğiniz bu ülkede işveren oldunuz, politikacı oldu-
nuz, sporcu oldunuz, sanatçı oldunuz. Alın terinizle hem
bu ülkeyi hem de Türkiye’yi yeniden inşa edip maddi
ve manevi katkı sağladınız. İki ülkenin ekonomisine ve

kültürüne katkınız büyük. Artık en ünlü ressam, en ünlü
sanatçı sizin içinizden çıkmalı. Avrupa’nın geleceğine
damga vurmalısınız.” sözlerini kaydetti.

Sayın Mustafa Yeneroğlu konuşmasında, Avrupa’da ön-
celikli konular arasında eğitimin geldiğini belirtti. Ana-
dilin önemine dikkat çekti. 
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Mültecilerle iftar yemeği

UETD Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığı Göçmen-
ler Komisyonu, “Dünya Mülteciler Günü” münasebe-
tiyle Stuttgart kentinde mültecilere yönelik bir iftar
programı düzenledi. 

UETD Genel Merkez Mülteciler Komisyon Başkanı
Murat Kılbaş’ın refakatinde gerçekleşen etkinliğe UETD
Genel Başkan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler Başkanı
Ahmet Çon’un yanı sıra MKYK üyesi Aydın Enes Sey-
danlıoğlu, UETD Stuttgart yönetim kurulu üyeleri, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri ve çoğunluğunu mülteci-
lerin oluşturduğu yaklaşık 280 kişi katıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’na 
hain saldırı

Mübarek Ramazan ayında meydana gelen bu saldırı;
terörün inanç dahil hiçbir değer gözetmeksizin, kur-
banları arasında ayrım yapmaksızın hareket ettiğini
göstermiştir. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kul-
lananlar güvenlik güçleriyle yaptıkları mücadeleleri
kaybettikçe en ahlaksız, en vicdansız yollara başvurarak
masum insanları hedef almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aziz halkı, millet olarak birbi-
rine kenetlenen kimliğiyle bu zor günleri de elbette ge-
ride bırakacaktır. Atatürk Havalimanında gerçekleşen
elim saldırının UETD olarak başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere, tüm dünyada terör örgütlerine karşı verilecek
ortak mücadele için bir milat, bir dönüm noktası olma-
sını temenni ediyoruz.



28

UETD ırkçı saldırıya uğrayan vatandaşlarımızın yanında

UETD ırkçı saldırıların son kurbanı Gamze K.’yı evinde
ziyaret etti. Gamze K. ise desteklerinden ötürü tüm du-
yarlı vatandaşlara, siyasetçilere ve sivil toplum kuruluş-
ları temsilcilerine teşekkür etti.

Almanya’da toplumsal huzuru hedef alan nefret ve şid-
det eylemleri giderek vahim bir boyut kazanırken, bu
durum ülkede yaşayan Müslümanları da endişeye sevk
ediyor. UETD, geçtiğimiz günlerde ırkçı şiddetin son
mağduru Gamze K.’yı Kiel’deki evinde ziyaret ederek
mağdura geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarete
UETD MKYK Üyesi Bülent Güven, UETD Bölge Başkanı
Muhterem Güngör ve UETD Women Hamburg Kadın
Kolları Başkanı Yasemin Yılmaz’ın yanı sıra UETD Ham-
burg Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Öztürk katıldı.

Kiel’de alışveriş yapmak için dışarı çıkan ve dinî aidiye-
tinden ötürü sokakta saldırıya uğrayan Gamze K.’ya
geçmiş olsun dileklerini ileten UETD MKYK Üyesi Bü-
lent Güven, benzer olayların bir daha yaşanmamasını
temenni ettiklerini belirtti. Şiddet eylemlerinin bireyde
büyük bir korku ve paniğe yol açtığını ifade eden
Güven, bu tür vakaların güvensizlik duygusunu da de-
rinleştirdiğini aktardı. Almanya’da nefret suçlarının ve
şiddet pratiklerinin yeni bir boyut kazandığını dile ge-
tiren Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan müessif
olay hepimizi derinden üzmüştür. Bizler UETD olarak
Avrupalı Türklerin yanındayız ve üzüntülerini de içten-
likle paylaşıyoruz. Alman güvenlik birimlerinin ve ilgili
mercilerin Müslümanlara yönelik tırmanışa geçen bu
şiddet eylemleri karşısında ahlaki sorumluluklarını ye-
rine getireceklerine inanıyor, somut önlemleri almada
hassasiyet göstereceklerini düşünüyoruz. Öte yandan,
etnik temelli ve dinsel kaynaklı gerilimlerin de hiçbir
toplumda neşet etmemesini temenni ediyoruz. Dileriz
yaşanan bu elim vaka; son vakadır.”

Kiel’de 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen olayda
Rus uyruklu bir kişi, alışveriş yapmak için dışarı çıkan
evli ve üç çocuk annesi Gamze K.’ya önce sözlü saldı-
rıda bulunmuş, ardından da Gamze K.’nın yüzüne vura-
rak onu yaralamıştı. Meydana gelen saldırıdan sonra
Gamze K. hastaneye kaldırılırken talihsiz kadının bur-
nunda ve yüzünde kırıklıklar olduğu tespit edilmişti.
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AK Parti Milletvekili Şahin Tin‘in Almanya programı

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, UETD davetlisi
olarak iki günlük Almanya programının ilk gününde bu
akşam Rosenheim ve Regensburg şubelerinin düzen-
leyeceği iftar programına katılacak. 

Şahin Tin, ertesi gün de 26 Haziran Cumartesi günü
Günzburg’da yine bir iftar programında Türk toplumu-
nun temsilcileriyle buluşacak. Şahin Tin, katılacağı
programlarda yapacağı konuşmalarda Türkiye ekono-
misinin uluslar arası sıralamada geldiği nokta, 2023 Viz-
yonu kapsamında hedefler ve Türkiye-Avrupa ilişkileri
ile bu ilişkilerde Almanya’daki Türk toplumunun rolü,
yurtdışı teşkilatlanmasının önemi ve gereği, lobi çalış-
malarında sivil toplumun önemi, teşkilatlanma ve ça-
lışma yöntemleri gibi konulara değinecek.

Partisinin kendisine verdiği bu önemli görevi en iyi şe-
kilde yerine getirmeye çalışacağını belirten Şahin Tin,
“Ziyaretlerimiz esnasında Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin (MÜSİAD) Münih Şubesini, Türk işyer-
lerini, UETD‘nin Sponsoru olan esnafların işyerlerini
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Cemiyeti’nin Günzburg
şubesini, Milli Görüş Günzburg Cemiyeti‘ni ve Günz-
burg’un önde gelen işadamlarını da ziyaret ederek
görüş alışverişlerinde bulunacağız. Bunun yanı sıra
programımızda sanatsal etkinlikler de var. Türk toplumu
ile kucaklaşacak, yanlarında olduğumuzu anlatacak, ül-
kemizin menfaatine olan konularda işbirliğimizin taşı-
dığı öneme dikkat çekeceğiz. Faydalı bir gezi olacağını
inanıyorum.“ dedi.
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UETD, 7’den 70’e herkesi pazar günü Köln’e çağırdı

Köln’de, “Darbeye Karşı Demokrasi Platformu’nun“ saat
15.00’te “Deutzer Werft“ adresinde düzenleyeceği mi-
tinge katılmak isteyenler için Avrupa’nın çeşitli ülkele-
rinden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Mitinge
yoğun katılım beklediklerini belirten Avrupalı Türk De-
mokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya,
şunları söyledi:

“Bu etkinlikle Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının
her birinin temsil edildiği, siyasi görüşlerine bakılmak-
sızın, kendisini Türkiyeli olarak gören, kendisini demok-
rasinin olduğu yerde yetişmekten bahtiyar hisseden ve
milli iradenin muhakkak egemen olması gerektiğini dü-
şünen insanlar hep beraber bütün renklerini ortaya dö-
kecek. Türkiye’de son dönemlerdeki gelişmeler,
Avrupa’da yaşayan Türkler tarafından yakından takip
ediliyor. 15 Temmuz itibarıyla demokrasiye ve milli ira-
deye darbe vurma teşebbüsü oldu. Ülkemiz insanının
yaşlısıyla, genciyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Müslüma-
nıyla, Gayrimüslimiyle 7’den 77’ye herkesin karşı dur-
duğu ve demokrasiye sahip çıktığı çok net. Mutlu
olduğumuz bir süreç yaşadık. Bu dünya toplumlarında
da demokrasiye sahip çıkma noktasında belki tarihçi-
lerin not olarak düşeceği bir süreç oldu. Avrupalı Türk
toplumu olarak bu süreç içerisinde bulunmuş olduğu-
muz ülkelerdeki konsolosluklar önünde toplanarak, ül-
kemizle bir dayanışma sergiledik. Aynı zamanda,
demokratik toplumlarda yetişen insanlar olarak de-
mokrasiye olan inancımızı da ifade ederek göstermiş
olduğumuz duruşu çok önemsiyorum.”

Demokrasi diyen herkesi bekliyoruz diyen Zafer Sıra-
kaya devam ekledi “Bu sürece sahip çıktığımızı ve bu
süreçten milli iradenin zaferiyle çıkmış olmamızdan
duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek üzere herkesi
davet ediyorum. Güzel, mutlu, renkli ve tekrar gür bir
sesle Türkiye’mizin önümüzdeki süreç içerisinde de
muhakkak demokratik bir sistemle idare edilmesi ge-

rektiğini ifade edebileceğimiz bu zeminde hep bera-
ber görüşmeyi diliyorum. Bizler, UETD olarak o gün
orada olacağız ve hep birlikte, belki de değişik siyasi
parti temsilcilerimizin orada olduğunu gördüğümüz,
belki farklı devlet büyüklerimizin canlı olarak bağlana-
cakları ortamlar gözlemleyeceğiz.”



Türkiye‘de askeri darbe - Erdoğan‘a sonsuz özgürlük mü?

Deutsche Welle televizyon kanalının sevilen tartışma
platformu “Quadriga“nın son bölümünde “Türkiye‘de
askeri darbe - Erdoğan‘a sonsuz özgürlük mü?“ adlı
konu işlendi. Tartışmaya Avukat Fatih Zingal bey katıldı
ve özellikle Türkiye‘deki darbe öncesi, sırası ve sonra-
sında Avrupa medyasında dolanan yalan haberlerin
açıklığa kavuşması için çok değerli bilgileri dile getirdi.
(Türkçe altyazılı)

https://www.facebook.com/zingalfatih/videos/
925347414278714/

Türkiye krizi Baden Württemberg‘a ulaştı

UETD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Güven 21 Temmuz
tarihinde SWR televizyon kanalında Clemens
Bratzler‘nın moderatörlüğünü yapan “Zur Sache“ prog-
ramına konuk oldu.

Günlük siyaset‘te, gündelik yaşamda gerçekleşen saklı
kalmış olayları ve haberleri ortaya çıkaran siyasi prog-
ramda “Türkiye krizi Baden Württemberg‘e ulaştı“ ko-
nusu işlendi.  
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UETD, Alman siyasileri, medya ve STK temsilcilerini Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’ya getirdi

Hem resmî temaslarda bulunmak hem de çeşitli ziya-
retler gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Alman
siyasiler ile medya ve STK temsilcilerinin ilk durağı bin-
lerce yıl Türk, Arap, Ermeni, Süryani, Yahudi ve Zaza
halklarının iç içe yaşadığı Diyarbakır oldu. 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde incelemelerde bulunan
heyet, tarihi mekânların yanı sıra teröre maruz kalmış
köy, bucak ve yerleşkeleri de yerinde görme imkânı
buldu. Heyet, Dört Ayaklı Minare’nin önünde bir grup
avukatla açıklama yaptıktan sonra PKK’lı militanlarca si-
lahla vurularak öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir
Elçi’nin saldırıya uğradığı mekânda gözlem yaptı ve
PKK terör örgütü tarafından kazılan derin hendekleri
yerinde inceledi. Halkın PKK terör örgütünden ne denli
zarar gördüğünü, bir an önce terör sarmalından kurtu-
lup normal insanlar gibi yaşamlarını sürdürme istekle-
rini ve teröre yönelik şikâyeleri de dinledi. PKK
saldırılarına maruz kalan köylerden biri olan Tanış
Köyü’ne ziyaret yapıldı ve köyde her bir şehit için yapı-
lan sembolik mezarlar da ziyaret edildi.

İkinci durak Şanlıurfa’da heyete, Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Milletvekili Halil
Özcan, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyılmaz,
Harran Kaymakamı Temel Ayca, Eyyübiye Belediye Baş-
kanı İlhami Günbeği eşlik etti. Heyet, yerel yöneticiler
ile şehrin sorunları hakkında kapsamlı görüşmeler
yaptı. Öte yandan, AFAD Harran Barınma Merkezi’nde
de incelemelerde bulunan heyet, mültecilerin yaşam
şartlarını incelerken AFAD’ın mülteci akışını profesyo-
nel şekilde nasıl yönetilebildiğini de yakından müşa-
hede etmiş oldu.
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Ayyıldızlı bayrağı teslim etti

Bisikleti ile 2500 km yol giderek Ankara’ya ulaşan Ab-
durrahman Serdar Çakmak ayyıldızlı bayrağı Cumhur-
başkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’ya teslim etti.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu hain teşeb-
büse ve Türkiye’ye yönelik Avrupa’dan, dünyadan ya-
pılan haksız eleştirilere tepki göstermek amacıyla
Münih’ten Ankara’ya varmak ve ayyıldızlı bayrağı Cum-
hurbaşkanlığı yetkililerine vermek üzere yola çıkan
UETD Münih şube teşkilatlanma mensuplarından Ab-
durrahman Serdar Çakmak, yolculuğunun 30. gününde
Ankara’ya ulaştı. 

Buluşmada, bayrağı teslim alan Kasırga ve Çakmak ara-
sında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreteri Fahri Kasırga örnek davranışından ve güzel
jestinden ötürü Çakmak’a teşekkürlerini iletti. Abdur-

rahman Serdar Çakmak bu uzun ve önemli yolculuğa
çıkmadan önce, “Ben Şırnaklı bir Kürt’üm ve her yurt-
sever gibi Cumhurbaşkanımızın yanındayım” demiş ve
bu davranışıyla millî birlik ve beraberliğe destek ver-
mek istediğini aktarmıştı.

UETD, Fatih Camii’ne yapılan ırkçı saldırıyı kınadı

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Dresden şeh-
rinde bulunan Fatih Camii kimliği belirsiz kişi veya kişi-
lerin saldırısına uğradı. Pazartesi akşamı  saat 22.00
sularında meydana gelen olayda Fatih Camii ve Ulus-
lararası Kongre Merkezi önüne konan el yapımı patla-
yıcılar infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan
olmazken, camide büyük maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Fatih Camii’ni
hedef alan ırkçı saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada ma-
betlere yönelik yapılan saldırıların kabul edilemez ol-
duğu, bu tür saldırıların toplumda büyük bir korku ve
infiale yol açtığı ve gerekli kovuşturmanın titizlikle ya-
pılması gerektiğinin altı çizilirken, UETD’nin bu tür sal-
dırıların takipçisi olacağı kaydedildi.
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Dostluk için pedal çevirdiler

UETD Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkanlığınca Al-
manya’nın Düsseldorf şehrinde “1. UETD Almanya Bi-
siklet Turu” düzenlendi. Düsseldorf Apollo Platz’da saat
14:00’te başlayan etkinlikte bisikletseverler yaklaşık 20
kilometrelik güzargâhta pedal çevirdiler. Sağlıklı ya-
şama katkı sunmak, Türkiye ve Almanya ilişkilerini
sporla dostluğa dönüştürmek amacıyla düzenlenen et-
kinliğe bisikletseverlerin ilgisi de yoğun oldu. 

Katılımcılar düzenlenen etkinlikle hem temiz havayı so-
ludular hem de güzel ve unutulmaz anlar yaşadılar.
16:30’da pedalları durduran bisikletseverlere etkinlik
sonrası geleneksel Türk yemekleri de ikram edildi.
Yoğun ilgi gören bisiklet turunun UETD Halkla İlişkiler

Başkanlığınca her yıl tekrarlanarak geleneksel hâle ge-
tirilmesi planlanıyor.

UETD’den politika ve kültür seyahati

UETD‘nin organize ettiği “Politika ve Kültür Seyahati”
kapsamında Türkiye’ye gelen ve burada resmî temas-
larda bulunan Alman siyasiler, medya ve STK temsilci-
leri, TBMM’nin yanı sıra aralarında Başbakanlık ve
Dışişleri Bakanlığı’nın da bulunduğu önemli kurum ve
kuruluşları da ziyaret ettiler. Çeşitli temaslar gerçekleş-
tirmek üzere Türkiye’de bulunan Alman siyasilerin,
medya ve STK temsilcilerinin son durağı, Diyarbakır ve
Şanlıurfa’dan sonra başkent Ankara oldu. 

Alman yetkilileri TBMM’de karşılayan İstanbul Milletve-
kili Mustafa Yeneroğlu da yetkililere mecliste bir kahv-
altı verdi. Kahvaltıda söz alan Yeneroğlu 15 Temmuz
darbe gecesine ilişkin anekdotlarını Alman mevkidaş
ve çeşitli organların temsilcileri ile paylaşırken önemli
açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu Alman temsilcilerine
ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken zaman zaman
gerilen Türk-Alman ilişkilerine de değindi. Bilateral
uyumsuzlukların giderilmesi ve ilişkilerin sağlıklı yürü-
mesi için mekanizmalara önemli görevler düştüğünü

hatırlatarak ilişkilerin ilerleyen süreçte daha iyi olması
yönünde temennide bulundu. Hristiyan Demokrat Par-
tisi (CDU) Milletvekili Christian von Stetten de bu güzel
temenniye samimiyetle katıldıklarını ifade etti.

Gazeteci, milletvekili ve STK temsilcilerinden oluşan
heyet TBMM’nin ardından TRT Genel Müdürlüğü’ne zi-
yarette bulundu. TRT Genel Müdürü Şenol Göka TRT
hakkında verdiği genel bilgilerden sonra darbe teşeb-
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büsünün olduğu gece TRT’de yaşananları tüm çıplaklı-
ğıyla anlattı. TRT ekranında silah zoru ile bir bildiri oku-
mak zorunda kalan Tijen Karakaş da o gece yaşadık-
larını tüm detayları ile aktardı.

Heyetin bir sonraki ve en önemli durağı T.C. Başbakan-
lık’ı idi. Ankara’da bulunan Alman heyeti makamında
kabul eden T.C. Başbakanı Binali Yıldırım heyetle yak-
laşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüş-
mede Türk ve Alman ilişkileri de masaya yatırıldı.
Ziyaretlerin en önemli adreslerinden biri de T.C. Dışiş-
leri Bakanlığı idi. T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile bir araya gelen heyet ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar
hakkında Çavuşoğlun’dan bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu
konuşmasında Türk-Alman dostluğuna değinirken ikili
ilişkilerde yaşanan sorunların giderilmesi hâlinde her
iki ülkenin de büyük kazanımlar elde edeceğini aktardı.
Çavuşoğlu, Türkiye olarak vize konusunda AB’nin ver-
diği sözü yerine getirmesini beklediklerini de ifade etti.
Üç gün süren seyahatin ardından izlenimlerini aktaran
heyet, UETD’ye başarılı organizasyonundan ötürü te-
şekkür ederken Türk kurum ve kuruluşları ile olan diya-
loglarını ileri bir boyuta taşımak istediklerini aktardılar.
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UETD, İngiliz siyasilerini ve medya temsilcilerini Diyarbakır ve 
Şanlıurfa’ya getirdi

UETD, politika ve kültür seyahati kapsamında İngiliz po-
litikacıları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcile-
rini Türkiye’de ağırladı. İngiliz Milletvekilleri ile medya
ve STK temsilcilerinden oluşan heyet Diyarbakır, Şanlı-
urfa ve Ankara’da önemli temaslarda bulundu. İlk durak
Diyarbakır’dı. Heyet, PKK saldırısında ailesinden 16 ki-
şiyi kaybeden Tanışlar Köyü muhtarını evinde ziyaret
ederken köyde incelemelerde bulundu. Tarih boyunca
farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır’da
temaslarını sürdüren heyet, kentin önde gelen STK
temsilcileri, iş adamları, Suryani Cemaati ve Alevi top-
lumu temsilcileriyle de bir araya geldi. İngiliz heyet, se-
yahatin ikinci günü ise Şanlıurfa’nın tarihî mekânlarını
ziyaret etti. UETD yetkilileri ile birlikte “AFAD Harran
Konteyner Kenti”ni gezen heyet, Suriyeli mültecilerin
kamptaki yaşamlarına ilişkin bilgi edindiler.

UETD’nin davetiyle Türkiye’de bulunan İngiliz delegas-
yonun bir sonraki durağı Ankara idi. TBMM’ye gerçek-
leştirilen ziyarette AK Parti Milletvekilleri Dr. Kani Torun,
Ravza Kavakçı ve Sena Nur Çelik ile görüşme yapan
heyet, TBMM’nin bombalanan bölümünü de inceledi.
Öte yandan heyet MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşmeler
gerçekleştirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı
gece, en kritik zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
“Face Time” bağlantısı gerçekleştiren CNN Türk Ankara
Temsilcisi Hande Fırat’ı ziyaret eden İngiliz delegas-
yonu, Fırat’tan o gece yaşananları dinledi. İngiliz dele-
gasyonun son durağı ise AK Parti Genel Merkezi oldu.
Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Mehdi
Eker ile görüşmeler yapıldı, ikili ilişkiler masaya yatırıldı.
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UETD hain saldırıların hedefi

25 Ekim Salı gecesi Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
(UETD) Gelsenkirchen Şubesi kimliği belirsiz kişi ya da
kişilerce saldırıya uğradı. Saldırgan veya saldırganlar
şube duvarlarına ve camlarına sprey boya ile AK Parti’yi
hedef alan hakaret içerikli yazılar yazdı. 

Şubenin camlarına sprey boya ile DEV-GENÇ ve bu ör-
gütün sloganlarını yazan saldırganlar, AK Parti ve UETD
çalışanlarına yönelik tehditler içeren bir mektubu da
şube önüne bıraktı. UETD Genel Başkan Zafer Sırakaya,
olayla ilgili yaptığı açıklamada son bir yılda UETD şu-
belerinin sekiz defa saldırıya maruz kaldığını belirtirken,
Gelsenkirchen Şubesi‘nin ikinci kez terör örgütlerinin
hedefi olmasının kendilerini endişelendirdiğini kay-
detti. Faillerin bu alçakça planlarını çekinmeden web
sitelerinden açık ettiklerini söyleyen Sırakaya saldırgan-
ların güvenlik güçlerinden çekinmemeleri ve polisin de
failleri yakalamak için bir gayret içinde olmamaları ne-
deniyle saldırganların aynı şubeye ikinci kez saldırma
cesareti gösterebildiklerini vurguladı. 

Avrupa’nın 15 ülkesinde faaliyet gösteren UETD’nin,
bulundukları ülkenin kanunları çerçevesinde hareket
etmesine ve demokratik zeminde çalışmalar yapmasına
rağmen defalarca saldırıya uğramasına ve bu saldırılara
karşı yeterince korunmamasına değinen Sırakaya
“Özellikle Alman politikacıların ve yetkili kurumların
UETD’yi yalnız bırakması üzücü ve endişe vericidir. Bun-
dan sonra gerekli önlemlerin alınmasını ve bu saldırıları
gerçekleştirenlerin en kısa zamanda yakalanarak ceza-
landırılmasını talep ediyoruz.” sözlerini kaydetti.
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Terör saldırıları 

İstanbul’da ve Kayseri‘de gerçekleşen hain ve menfur
terör saldırılarını kınıyoruz. Saldırılar sonucunda haya-
tını kaybedenlere, Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk
milletine sabır diliyoruz. 

Terörü şiddetle kınıyor ve lanetliyor, terörün dini, dili,
ırkı olmadığını hatırlatarak özellikle Avrupa Birliğini te-
röre karşı Türkiye’nin yanında olmaya davet ediyoruz.

Halep için yardım

UETD ve Türk Kızılayı işbirliğiyle gerçekleştirilen #Gör-
mezdenGelmeyin kampanyası adı altında Halep için
yardım kampanyası başlatıldı. 

UETD 13 Avrupa ülkesinde seferber oldu ve kampan-
yaya büyük ilgi gösterildi. Kampanya Kızılay Ziraat Ban-
kası Almanya hesabına bağış yaparak desteklendi. 

28 Aralık tarihinde UETD Genel Merkezde yardım kam-
panyasının basın lansmanı gerçekleşti. 
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Berlin’de Noel pazarına saldırı

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya başkanlığındaki
Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve UETD Berlin Bölgesi
Yönetim Kurulu üyeleri, olayın gerçekleştiği Breits-
cheidplatz Meydanı‘na 22 Aralık 2017 tarihinde ziyaret
edip karanfil ve çelenk bıraktı.

UETD yöneticileri saldırıda hayatını kaybedenler için
saygı duruşunda bulundu ve basın açıklaması okudu.
Sırakaya “Terör insanlık suçudur. Terör insanlığın düş-
manıdır.“ diyerek, terörün kökünün güç birliğiyle tama-
men kazınmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Berlin’de gerçekleşen hain saldırıyı kınıyoruz ve üzün-
tülerimizi bildiriyoruz. Saldırı’da hayatını kaybedenlerin
ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Böyle za-
manda halkın büyük bir dayanışma içinde bulunması
ve sakinliklerini koruması gerekiyor. 

Birlikte teröre karşı dimdik durarak, terörün ne dininin,
ne dilinin ne de ırkının olmadığını ıspatlıyoruz. Bu an-
lamda barışcıl, huzurlu ve hoşgörülü bir yaşam diliyo-
ruz. 



40

Berlin Rusya Büyükelçiliğine ziyaret

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve Merkez Yürütme
Kurulu üyeleri Berlin Rusya Büyükelçiliğini ziyaret ede-
rek taziye defterini imzaladı. 

İstanbul Rusya Büyükelçisi Andrej Karlow’un hain bir
saldırıyla öldürülmesi sonrasında Genel Başkan Zafer
Sırakaya Berlin Rus Büyükelçi Müsteşarı olaydan duy-
muş olduğu üzüntüsünü dile getirerek, Rus halkı ile da-
yanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Berlin Rus Büyükelçi Müsteşarı bu olayın Rusya ve Tür-
kiye ilişkilerini zedelemeyeceğini aksine pekiştireceğini
ifade etti.
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UETD “Teröre Hayır” çadırı

31 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında UETD Belçika Brük-
sel Madou Meydanına terörü lanetlemek ve terörün
gerçek yüzünü göstermek adına çadır kurdu. Teröriz-
min çağımızda evrensel bir sorun olduğuna dikkat çe-
kebilmek için kurulan çadır Belçika toplumundan
yoğun ilgi gördü. Çadırda terörist eylemlerin ortaya çı-
kardığı yıkım ve kaosun resimleri sergilendi. Terörizmin
hangi terör örgütü tarafından yapılırsa yapılsın ayrım
yapmaksızın demokratik değerlere, özgürlüğe ve insan
canına kıydığı vurgulandı. 

Çadır UETD Belçika Başkanı Basir Hamarat, Belçikalı
Türk siyasetçi ve belediye başkanlarının katılımıyla
açıldı. Federal Milletvekili ve Saint-Josse Belediye Baş-
kanı Emir Kır, Genk Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali
Çağlar, Zele Belediyesi Başkan Yardımcısı Serdar Çelik
programda hazır bulundular.

“TERÖRE HAYIR“ çadırında terör mağduru insanların
mağduriyetlerinin resimleri sergilendi. Terör saldırısı
sonrası oluşan kaos ortamı canlandırıldı. Çiçekler ile
terör kurbanları anıldı. Çadırda Türk bayrağının yanı sıra
terör mağduru farklı ülkelerin bayraklarıda sergilenerek
gerçekleştirilen terör saldırıların her devleti ve milleti
derinden etkilediği vurgulandı. 

“TERÖRE HAYIR“ çadırında mülteci krizinde hayatını
kaybedenler de anıldı, mülteci krizinin oluşturduğu in-
sani drama dikkat çekildi. Siyasetçiler, sanatçılar, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri ve her milletten halk teröre
karşı olduğunu göstermek için çadırımızı ziyaret etti. 

Bir hafta süreyle hizmet veren çadırda UETD Belçika
teşkilat mensupları, terörü destekleyen grupların çadıra
zarar vermemesi için çadırda gece gündüz nöbet tuttu.
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“Geleceğe Yürüyüş” programı

UETD Mannheim Rhein Neckar bölgesinin 6 Mart 2016
tarihinde düzenlediği “Geleceğe Yürüyüş” adlı prog-
ram yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 

Programa Mainz Başkonsolonsu Arif Eser Torun’da işti-
rak etti. Mannheim ve Ludwigshafen’da yaşayan Türk-
lerin yoğun ilgi gösterdiği program UETD Rhein
Neckar bölge başkanı Osman Gökalp ve UETD MKYK
üyesi Av. Bülent Döger’in açılış konuşmaları ile başladı.
Ardından Hukukçular Derneği Ankara Başkanı Av. Fatih
Maden’in oturum başkanlığında Yeryüzü Avukatları
Derneği Başkanı Av. Cavit Tatlı ve AB Parlamentosu eski
milletvekillerinden Ozan Ceyhun “Irkçılık, Radikalleşme
ve Mülteci sorunu” bağlamında sunumlarını yaptılar.
Grup Mükafat’ın da sahne aldığı program izleyicilerin
yoğun sorularının cevaplandırılması ile sona erdi. İzle-
yicilerin Türkiyede tartışılan ”Başkanlık Sistemi” üzerine
yoğun soru yöneltmeleri dikkat çekti.

Eyalet Meclisi seçimlerini konu alan konferans

UETD Baden-Würtemberg bölgesi Başkan Cahit
Öner‘in görevi altında 10 Mart Perşembe günü bir kon-
ferans gerçekleştirdi. Programa Hür Demokrat Partisin-
den (FDP) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri
Michael Theurer ve Ilhan Küçük, Stuttgart Başkonsolosu
Ahmet Akıntı ve UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ka-
tıldılar.

Sırakaya konuşmasında Avrupa’daki Türk ve Müslüman
toplumun sıkıntılarına siyasal, kültürel, sosyal alanlarda
çözümler üreten UETD’nin çalışmalarına vurgu yaparak,
Türk kökenli seçmenleri 13 Mart Pazar günü gerçekle-
şecek Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinde
sandığa gitmeye ve oy hakkını kullanmaya çağırdı.

FDP’li siyasetçi AP milletvekili Michael Theurer Türk kö-
kenli seçmene hitaben, oylarını kullanarak ırkçı parti
AfD’ye geçit vermemeleri gerektiğini ifade etti. 
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Protesto gösterisi

Almanya‘da yaşayan Türkler, ülkenin ikinci devlet tel-
evizyon kanalı ZDF’de, “mizah” adı altında, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaretler içeren
program yayınlanmasına tepki gösterdi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yetkilileri,
merkezi Almanya’nın Mainz kentinde bulunan ZDF bi-
nasının önüne siyah çelenk, Almanya’da yaşayan ve el-
lerinde Türk bayrakları taşıyan Türkler de programdan
duydukları rahatsızlığı dile getiren mektuplar bıraktı.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, yaptığı açıkla-
mada, ZDF yöneticilerine Alman veya Türk bir ailenin,
çocuklarıyla izlemekten haya edeceği ve toplumu ren-
cide edecek yayının kabul edilmesinin mümkün olma-
dığı görüşünü içeren mektubu vermek için geldiklerini
söyledi.

Her ortamda özgürlükleri savunduklarını ancak yapılan
yayının basın özgürlüğüyle ilgisinin olmadığını belirten
Sırakaya, “STK’lar, fikir ve basın özgürlüğü demokrasi-
nin vazgeçilmezleridir, ancak basın özgürlüğünün bir
topluma, bir millete veya o toplumu temsil eden kişi-
lere ve ilgili siyasilere hakaret ederek suçlama nokta-
sında olması kabul edilebilir bir olgu değildir.” dedi.

Sırakaya, bu olayın takipçisi olacaklarını ve her ortamda
bunu dile getireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bizler bugün UETD olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a hakaret edilen ve hiç-
bir şekilde kabul edilmeyen bu yayınla ilgili düşünce-
lerimizi ifade etmek için buradayız. Ancak aynı hakaret
içeren ifadeler Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Gauck’a
yapılmış olsaydı biz yine bugün burada aynı düşünce-
lerimizi ifade ediyor olacaktık.”

Hukuki, sosyal ve ahlaki zeminde bu işin takipçisi ola-
caklarını bildiren Sırakaya, “Umut ederiz ki toplumsal

barışı, toplumsal birlikteliği ve toplumsal huzuru bozan
yayınlar önümüzdeki süreç içerisinde ‘basın özgürlüğü’
kisvesi altında devam ettirilmez, en büyük temennimiz
bu ve bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” diye
konuştu. 

UETD, ZDF kanalının yayınlamış olduğu ırkçı, onur kırıcı,
hakaret içeren ‚Neo Magazin Royale’ programını Alman
RTÜK’e şikayet etti. Şikayet dilelçesi programın yayın-
landığı günün ertesinde yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret sonrası
UETD İcra Kurulu Mainz Başsavcılığına bireysel suç du-
yurularında bulundu. Hazırlanmış hukuki metin UETD
bölge ve şube teşkilatlarına dağıtılarak suç duyuru-
sunda bulunulması teşvik edildi. Böylelikle Jan Böh-
mermann ve ZDF kanalı hakkında binlerce suç duyu-
rusu yapıldı.
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“Çocuk Esirgeme ve Koruyucu Aile” konulu seminer

UETD Finlandiya, 2 Nisan‘da “Çocukları Ellerinden Alı-
nan Mağdur Aileler, Koruyucu Aile Kavramı, Aile içi ve
Ergenlerle İletişim” konulu bir seminer programı ger-
çekleştirdi.

KATILIMCILAR
• Uzman Psikolog Rahime Şen, T.C. Aile ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığı’nda Daire Başkanı
• Uzman Sosyolog Ercan Şen, T.C. Milli Eğitim Bakan-

lığı’nda Daire Başkanı
• Uzman Eğitim Psikologu Meltem Tercan Özyurt, T.C.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Şube Mü-
dürü

• Helsinki Belediyesi Çocuk Esirgeme Kurumu Yetki-
lisi Riitta Giordan

• UETD Finlandiya hukuk işlerinden sorumlu icra ku-
rulu üyesi Daniel Kadri Vahtera

UETD Finlandiya Teşkilatı adına yapılan ve hemen ar-
dından da Sayın Büyükelçimiz Adnan Başağa Bey’in
yaptığı açılış konuşmalarının ardından, uzmanlar kendi
alanlarında çok faydalı hususlara değindiler.

• Uzman Sosyolog Ercan Şen: Avrupa’da Çocuk Ko-
ruma, Çocukların Ailelerinin ihmal ve İstismarı Ne-
deniyle Gençlik Daireleri Tarafından Koruma Altına
Alınması

• Riitta Giordan: Çocukları Elinden Alınan Aileler, Sis-
tem Nasıl Çalışıyor, Mevzuat ve Koruyucu Aile Kav-
ramı (Sami Yıldırım Bey, Fince-Türkçe tercümede
yardımcı oldu ve Fince bilmeyen misafirlerimize yar-
dımcı oldu).

• UETD Finlandiya hukuk işlerinden sorumlu icra ku-
rulu üyesi Daniel Kadri Vahtera: Çocuk Esirgeme ve
Velayete vb. İlişkin Hukuki Hususlar

• Uzman Psikolog Rahime Şen: Aile Eğitim Programı
ve Sağlıklı Mutlu Çocuk Yetiştirme Yöntemleri

• Uzman Eğitim Psikologu Meltem Tercan Özyurt: Ai-
lede Çocuk ve Ergenle Sağlıklı İletişim Kurma ve Et-
kili İletişim Teknikleri

Etkinliğe, her kesimden, her yaştan insanımız ilgi gös-
terdi.
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15 Temmuz Şehitleri Anma programları 

UETD tarafından düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri
Anma Programı” Avusturya, Almanya, Hollanda ve Bel-
çika’da gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi yaşananların
anlatıldığı programlarda 15 Temmuz şehitleri rahmetle
ve minnetle anıldı.

8 Eylül’de Belçika’nın Beringen şehrinde, 19 Eylül Avus-
turya’da ve 3 Ekim Bremen’de vatandaşlarda bir araya
gelen Metin Külünk 15 Temmuz gecesine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. Külünk, “O gece 241 evladımız şehit,
2 bin 195 evladımız gazi olmuştur. 30 Milyon memleket
evladı da bir ay boyunca meydanları boş bırakmamıştır.
Biz bir ölür, bin diriliriz. Bizim için şehadet düğün ge-
cesidir. Allah’ın rızasına uygun, vatan sevdası ile müca-
delede şehit olmak bizim için düğün gecesidir. Biz
ölümü öldüren bir milletiz. O gece Türk milleti korku-
suzca tankların önüne siper oldu. Kendilerine doğrul-
tulmuş silahların karşısında dimdik durdu. O gece Türk
milleti iradesine, vatanına sahip çıktı. Yüz yıllık bu kirli
planı bir gecede bozdu.” ifadelerini kullandı.

UETD Ruhr Bölgesi Hagen Şubesi‘nde ise 24 Eylül’de
düzenlenen “15 Temmuz Şehitleri Anma Programı” AK
Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Dr. Mehdi Eker, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe
Şula Köseoğlu ve UETD Genel Başkan Zafer Sıraka-
ya’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

“15 Temmuz Şehitleri Anma Programı” 26 Eylül’de de
Hollanda’nın Utrecht kentinde tertip edildi.  AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Metin Külünk, AK Parti Trabzon Mil-
letvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon
Milletvekili Adnan Günnar, UETD Hollanda Başkanı
Turan Atmaca, T.C. Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
Elçi Kurtuluş Aykan, T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hiz-
metleri Müşavir Vekili Yusuf Acar, T.C. Deventer Başkon-
solosu Zafer Ateş, T.C. Amsterdam Başkonsolosu Tolga
Orkun, T.C. Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ı
temsilen Başkonsolos Yardımcısı Ulvi Darendeli  de
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programa iştirak etti. Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe
Sula Köseoğlu Türkiye’nin 15 Temmuz’da dünyaya de-
mokrasi dersi verdiğini, I. Dünya Savaşı’nda kahraman-
lık destanı yazan Nene Hatunların, Seyit Onbaşı’ların
ölmediğini 15 Temmuz’da görüldüğünü söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise Tür-
kiye’nin PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile sonuna
kadar mücadeleye devam edeceğini vurguladı. 

“Türk milleti 100 yıllık kirli projeyi 15 Temmuz gecesi
çöpe atmıştır.” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin
Külünk sözlerini şöyle devam ettirdi: “Türkiye bir iç sa-
vaşa sürüklenmek istenmiştir. Şayet 15 Temmuz başarılı
olsaydı, biz bugün burada konuşamazdık. 15 Tem-
muz’da olanlar, darbe girişimi değil, ihtilal girişimi
değil, bir işgal kalkışmasıdır. Türkiye’yi bölüp parçalayıp
çökertme kalkışmasıdır.” 
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Konferans: 
Türkiye dış politikası ve stratejik ilişkileri

Doç. Dr. Mehmet Şahin

“Türkiye Dış Politikası ve Stratejik İlişkileri” konulu kon-
feranslar 17 Eylül’de Hamburg’ta, 18 Eylül’de Hanno-
ver’de, 15 Ekim’de Münih’te ve 16 Ekim’de
Avusturya’da gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin’in konuşmacı olarak ka-
tıldığı programlara halk yoğun ilgi gösterdi.

“Türkiye’deki darbe sadece 15 Temmuz’da yapılmadı,
üç yıldır sürüyor. Amaç ise Türkiye’yi Ortadoğulaştır-
maktır.” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortado-
ğu’da demokrasi(!) getirme adına yaptırılan halk
hareketleri Arap baharı değildir. Sadece “Sun’î ka-
barma”dır. Zaten Ortadoğu’da herhangi bir demokrasi
beklentisi yok. Sadece, Ortadoğulu olmayanların çıkar
beklentileri var. Gelişmelerden, Ortadoğu’da Türkiye
haricindeki tüm devlet yöneticileri rahatsız oldular. Or-
tadoğu’nun en büyük sorunu yöneticilerinin meşru ol-
mamasıdır. Batıda yönetici ‚Ben halkı memnun ettiğim
sürece iktidarda kalabilirim.‘ der, oysa ki Ortadoğu’da
yönetici ‘Ben halkı kontrol ettiğim sürece iktidarda ka-
labilirim.’ der ve bunun için de istibahrat örgütünü ve
orduyu kullanır. Real politikada her devlet eşit değildir.
Türkiye, imparatorluk geçmişiyle orta boy bir devlet
olarak son 15 yılda bölgesel güç olduğu tavrını göste-
rince, bu gelişmeden rahatsız olanlar ‘Dur bakalım!’ de-
diler. Türkiye’nin büyük boy devlet tavrı gösterme-
sinden rahatsız oldular.” ifadelerine yer verdi.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılması-
nın ardından sona erdi.
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Konferans: 
Medeniyet tasavvurumuz 

Mahir Ünal 

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Kahramanma-
raş Milletvekili Mahir Ünal’ın katılımı ile gerçekleşen
“Medeniyet Tasavvurumuz” konulu konferanslar 25 Ey-
lül’de Belçika’da, 26 Eylül’de Fransa’da, 15 Ekim’de
Köln’de, 16 Ekim‘de Dortmund’da ve 29 Ekim’de Straz-
burg’da tertip edildi.

Konferanslarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hak-
kında bilgiler aktaran Ünal, “15 Temmuz’dan hemen
sonra ABD ve Avrupa merkezli pek çok yapı, Türkiye’de
ne olduğunu kavramakta ciddi anlamda zorlandı ve
hâlen bunu gerçek manada kavrayamadı. “FETÖ’nün
uluslararası bağlantılarını görüyoruz. 165 ülkede faali-
yet gösteren böyle bir yapıyı her ülke kullanmak ister.
Bunlar da her türlü kullanıma açık olduklarını zaten net
biçimde ifade ediyorlar. Bu yapı, yerli ve millî olamaz.
Dünyayı arkana alıp Anadolu’ya saldırmak değil, asıl
olan Anadolu’yu arkana alıp dünyaya meydan okuya-
bilmektir.” ifadelerine yer verdi.
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Konferans: 
Türkiye‘nin geleceği ve dış politika stratejisi 

Prof. Dr. Burhanettin Duran

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)
Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı “Türkiye‘nin Geleceği ve Dış
Politika Stratejisi” konulu program, Almanya’nın Frank-
furt şehrinde gerçekleştirildi. 

UETD Genel Başkan Zafer Sırakaya’nın yanı sıra Avrupa
Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun, UETD
Hessen Bölge Başkanı Tamer Cansız da program-
da hazır bulundu. UETD Hessen Bölge Yönetim Kurulu
üyeleri ve şube başkanları ile çok sayıda vatandaş da
programa iştirak etti. 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin
bilgiler aktaran Duran, “15 Temmuz akşamında sokak-
taki insanlar, gelecekte 20-30 seneyi hayal ettiler ve o
20-30 senelik hayalin içerisinde tanklara yer yoktu.
Tanklar gündelik hayatı durduran, köprülerde olan
tanklar olamazdı. Eğer gerekiyorsa Cerablus‘ta olabi-
lirdi. Bu önemli bir farkındalıktı ve şahsen kendim
adıma eşimle beraber bu düşünceyle oraya gittik.
Darbe girişimi gecesi yaşananlar Türkiye için çok
önemli bir enerji ve sinerji oluşturdu. Bu, Türkiye için
yeni bir birliktelik hissinin, yeni bir vatanseverlik hissi-
nin, Türkiye için bir mücadele ortaya koymak hissinin
başlangıcı oldu aslında. Öyle baktığımızda aslında ger-
çekten bir milat olduğunu söyleyebilirim.“ dedi.

Program sonunda katılımcıların soruları da cevaplandı-
rıldı.



50

Konferans: 
15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye‘nin demokrasi mücadelesi

Metin Külünk

UETD tarafından düzenlenen “15 Temmuz Darbe Giri-
şimi ve Türkiye’nin Demokrasi Mücadelesi” konulu 
konferanslar AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Kü-
lünk’ün katılımı ile gerçekleşti. 8 Ekim’de Hollanda’da,
9 Ekim’de Gelsenkirchen’de ve 15 Ekim’de Londra’da
gerçekleşen programalara vatandaşın ilgisi yoğun
oldu. 

Konferanslarda Türkiye’nin demokrasi mücadelesini an-
latan Külünk, “Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi Avru-
pa’nın değerlerini, onurunu kurtardı. Eğer Avrupalı
değerler insan haklarıysa, özgürlükse, demokratiyse
Türk milleti o gece ayağa kalkarak Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde Avrupa’nın yerlerde sürünecek,
ayaklar altına alınacak kendilerine ait oldukları inandık-
ları o değerlerin onurunu kurtardı.” ifadelerine yer
verdi. 

Darbe girişimini “işgal girişimi” olarak nitelendiren Kü-
lünk “15 Temmuz bir darbe girişimi değildir, bir ayar
çekme operasyonu değildir. Bir devletin topyekûn çö-
kertilerek Türkiye’nin bir iç savaşa mahkûm edilerek tes-
lim alma girişimidir. Bugün Çanakkale için ne
konuşuluyorsa yüzyıl geçtikten sonra bugünlerle ilgili
o konuşulacak.“ sözlerini kaydetti.
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Açılış

Mülheim an der Ruhr

UETD Mülheim an der Ruhr Şubesinin açılış töreni 9
Ekim’de UETD Genel Başkan Zafer Sırakaya ve T.C.
Essen Din Hizmetleri Ataşesi Suat Okuyan’ın katılımı ile
gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca  Uyum Meclisi Başkanı
Emine Arslan, UETD Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi
İşler Başkanı Fatih Zingal, UETD Genelbaşkan Yardım-
cısı ve Ekonomi Başkanı Yıldırım Sevinç, Mülheim an
der Ruhr Şube Başkanı Metin Ark, UETD Ruhr Bölge
Başkanı M. Nihat Köklü ve üyeler de iştirak etti. Birlik ve
beraberliğin önemine vurgu yapan Ark, UETD çalışma-
larına hız vereceklerini belirtirken her vatandaşın soru-
nuyla yakından ilgileneceklerinin sözünü verdi. Yeni
yerin hayırlara vesile olmasını dileyen Sırakaya “Bizler
burada 1., 2. ve 3. nesli görüyoruz. Bir kaç yıl sonra 4.
nesli göreceğiz. Nerede birinci nesilden birini görürse-

niz hemen elini öpün. Zira bugünler onların eserlerdir.
Onlar hayırlı ve yararlı işler yaptılar.” ifadelerini kul-
landı. Sırakaya birinci nesle ithafen N. F. Kısakürek’in,
“Utansın” isimli şiirini okudu.

Okullarda başarı ve ailenin önemi

Sayın İbrahim Işık, Zahide Gök, Şenol Sayılı ve Necmettin Güler

UETD Bielefeld Bölgesi tarafından 9 Ekim tarihinde dü-
zenlenen “Okullarda Başarı ve Ailenin Önemi” konulu
programa ilgi yoğun oldu. Programa, T.C. Münster Baş-
konsolosluğu Eğitim Ateşesi Necmettin Güler başta
olmak üzere Bielefeld Bölge Başkanı Şenol Sayılı da iş-
tirak etti. Çocukların okul başarısında ailenin önemli rol
oynadığına vurgu yapan Pedagog Zahide Gök, ailedeki
bireylerin birbirleri ile olan iletişiminin çocukları etkile-
diğini belirtti. Program sonunda katılımcıların sorularını
da cevaplayan Gök, ailelere çeşitli tavsiyelerde bu-
lundu.
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Fotoğraf sergisi 

15 Temmuz Darbe Girişimi

UETD Genel Merkez tarafından organize edilen “15
Temmuz Darbe Girişimi” konulu fotoğraf sergisi halkın
yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yıl sonuna kadar Avrupa’nın 7
ülkesinin 14 farklı şehrinde yapılması planlanan sergi
ile darbe girişimi gecesinin kirli yüzü ve Türk halkının o
gece verdiği onurlu demokrasi mücadelesinin Avrupa
toplumuna anlatılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) fotoğraflarından oluşan sergi-
nin ilki Brüksel’in Monaire Meydanı’nda 24-29 Ekim ta-
rihleri arasında gerçekleştirildi. Sergide 40 fotoğrafa
yer verildi. AA foto muhabirlerinin darbe girişimi gecesi
ve sonrasında çektiği fotoğraflar Belçikalı vatandaşlar-
dan da ilgi gördü. Bir Belçika‘lı vatandaş ilgisini, Cum-
hurbaşkanımız‘dan övgüyle söz edip Türk milleti adına
resmini öperek, dile getirdi.

Fotoğraf sergisinin ikinci durağı ise Hollanda oldu. 31
Ekim-04 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sergi
Rotterdam’da WTC önünde yapıldı. Fotoğrafların
darbe girişimi gecesi yaşananları oldukça net ve güzel
bir şekilde yansıttığını aktaran UETD Hollanda Bölge
Başkan Yardımcısı Hasan Tekten, “Amacımız ülkemizde
yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini Hollanda toplu-
muna daha iyi anlatabilmektir. Hollanda medyası o ge-
ceyle alakalı yanlı haber yaptığından dolayı Hollanda
halkı o gün Türkiye’de tam olarak ne olduğunu idrak
edemedi. Bu sebeple Türkiye’de o gece yaşananları an-
latması açısından bu anlamlı serginin faydalı olacağını
düşünüyorum.” dedi.

UETD gönüllüleri de sergiyi gezen vatandaşlara darbe
girişimi hakkında bilgiler aktarırken, ziyaretçiler ise 15
Temmuz darbe girişiminin hafızlarda derin izler bırak-
tığını, aziz Türk milletinin vatan ve bayrak sevdasının fo-
toğraflara en güzel şekilde yansıdığını, bu acıyı
Türkiye’ye yaşatanların ve o gece yaşananların hiçbir
zaman unutulmaması gerektiğini ifade ettiler. 
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UETD Kadın Kolları Hollanda Bölge Başkanı Huriye
Eren Şahin hanımın, Resim sergisinde yaşadığı güzel
bir anı‘yı sizler ile paylaşıyoruz.
“On onbir yaşlarında bir kız çocuğu; ilk etapta korkmuş
şok olmuş, karşısında o an bir cinayet işlenmiş gibi,
gözlerini son raddesine kadar açmış ağlamaklı hıçkır-
maya yakın, fotoğraflara bakarak soruyor;
-     Burası neresi?
-    Türkiye.
-     Ben Suriye zannettim. (Anlıyorum Suriyeli mülteci

bir kız)
-     Sen 15 Temmuzda Türkiye‘de neler olduğunu bili-

yor musun?
-     Evet biliyorum çok kötü, ama Suriye daha da kötü...
      Hemen sarılıyorum kalp atışlarını hissediyorum çok
korkuyor, korkutmuşlar. Cesaret edip soramıyorum kim-
lerini kaybettin diye...
-     Peki bu darbe girişimi başarılı olsaydı ne olurdu bi-

liyormusun?
-     ? (Şaşkın daha da ağlamaklı bakıyor yüzüme...)
-     Türkiye Suriye‘den de kötü duruma gelirdi ve biz gi-

decek ya da bizi kabul edecek bir ülke bile bula-
mazdık. 

Sanki o an güvendiği bir dedesinin, ninesinin ölüm ha-
berini almış, gecenin bir yarısı yapa yalnız sokak orta-
sında kalmış gibi gözlerime öyle bir bakıyor;
dayanamıyorum tekrar bağrıma basıyorum yavrucağı,
bir süre kalıyoruz öyle; onun gözyaşlarının içine aktığını
hissediyor, söyleyemediklerini duyuyorum. Yeni kapı
fotoğrafını milyonlarca insanı gösteriyorum. Tebessüm
ederek;
-     Bak darbe başarılı olmadı milyonlarca insan buna

müsaade etmedi.
Gözlerindeki buğu dağılıyor dudaklarında tebessümün
biraz fazlası;
-    Evet biliyorum çok mutlu oldum. Tekrar sarılıyorum.
-    Sen rahat ol. Türkiye dimdik ayakta. Bu kadar insan

birlik oldu, bize kimse bir şey yapamaz evelallah!
Bu kez gülümsüyor. Teşekkür edip uzaklaşıyor...“





UETD 
FAALİYETLERİ

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

BASIN AÇIKLAMALARI
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UETD darbe girişimini lanetliyor ve özgür dünyayı Türkiye ile 
dayanışmaya davet ediyor

Cuma günü akşam saatlerinde Türkiye’de ordunun için-
deki bir grup tarafından darbe girişimine teşebbüs
edildi. Komuta zinciri içerisinde olmayan cuntacı bir
grup yetkisi olmamasına rağmen yönetimi ele geçirdi-
ğine yönelik bir bildiri okudu.

Bu demokrasiye, insan haklarına ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin anayasal düzenine karşı yapılmış bir darbe gi-
rişimidir. Türk Halkı demokratik değerler düzenini
savunarak yollara çıkmıştır. Avrupa’nın birçok şehrinde
Türk kökenli insanlar ve Türkiye dostları Türk temsilci-
likleri önünde demokratik halk iradesi, özgürlük ve Tür-
kiye’nin bağımsızlığı için ayağa kalkmış, yüzde 52’lik bir
oy oranı ile halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı’nı
desteklemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru demokratik seçilmiş hü-
kümetine yapılmış bu darbe girişimi başarısız olmaya
mahkumdur. Bu bağlamda özgür dünyanın ve bütün

demokratik devletlerin dayanışması beklenmekte ve
talep edilmektedir. İnsan haklarını, demokrasiyi, özgür-
lüğü, ve halkların iradesini ciddiye alan dünyanın bütün
devlet, organizasyon, parti ve siyasilerini bu zor za-
manda Türk halkı ve demokratik seçilmiş hükümeti ile
dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz.

Biz eminiz ki, Türkiye bu sınavın üstesinden başarı ile
gelecek ve sorumlu olan illegal darbeciler yargı önüne
çıkartılarak hak etmiş oldukları cezayı Türk halkı ve ada-
leti önünde ödeyeceklerdir.
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Darbe teşebbüsüne karşı omuz omuza

16 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa çapında darbe te-
şebbüsüne karşı protesto gösterileri düzenlendi. Avru-
palı Türkler darbe girişimine karşı olduklarını Avrupa
kamuoyununa duyurdu.

Belçika Brüksel T.C. Büyükelçiliği – Saat: 16:00
Fransa Paris Place de La République – Saat: 14:00
Danimarka Kopenhag Belediye Meydanı – Saat: 17:30
Avusturya Viyana Christian-Broda-Platz – Saat: 15:00
Finlandiya Helsinki Senato Meydana – Saat: 19:00
İsveç Stockholm T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 18:00
Berlin T.C. Büyükelçiliği – Saat: 16:00
Fransa Lyon T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 15:00
Nürnberg T.C. Başkonsolsluk – Saat: 16:00
İsviçre Zürih T.C. Başkonsolosluk – Saat: 19:30
Hollanda Rotterdam Wilhelminaplein – Saat 15:00
Macaristan Budapeşte T.C. Büyükelçiliği – Saat: 18:30
Münih T.C. Başkonsolosluğu – Saat 16:00

Köln Dom Meydanı – Saat: 15:00
Essen T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 14:00
Bielefeld Tren İstasyonu – Saat: 14:00
Mannheim Paradeplatz Saat: 15:00
Frankfurt Opernplatz – Saat: 15:00
Stuttgart T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 14:00
Mainz T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 16:00
Hamburg T.C. Başkonsolosluğu – 20:30
Fransa Lorraine (Metz) Place De La Republique a Metz –
Saat: 14:00
Fransa Bordeaux T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 17:00
İngiltere Başbakan’ın evinin önü – Saat: 16:00
İtalya Milano T.C. Başkonsolosluğu – Saat: 15:00
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Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi

Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi
Yer: Deutzer Werft Köln
31.07.2016 Pazar – Saat 15:00

Darbeye Karşı Demokrasi Platformu
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

HABERLERİ
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Dış basında Türkiye‘de yaşanan darbe girişimi hakkında çıkan
haberlerin başlıkları:

Stern Gazetesi
40.000 Erdoğan destekçisi barışçıl birşekilde Köln’de gösteri yaptı.
www.stern.de/politik/40-000-erdogan-anhaenger-demonstrieren-friedlich-in-koeln-6988238.html

Welt Gazetesi
Asıl darbe şimdi başlıyor!!!
www.welt.de/politik/ausland/article157090810/Der-eigentliche-Putsch-beginnt-jetzt-erst.html

Independent Gazetesi
Erdoğan baskısı diplomatların ülkeyi terketmelerine neden oluyor.
independent.co.uk/news/world/europe/turkey-erdogan-coup-crackdown-diplomats-flee-as-president-
arrests-thousands-a7185331.html 

Stern Gazetesi
AB ile Türkiye arasındaki uçurumlar büyüyor.
www.stern.de/politik/graeben-zwischen-tuerkei-und-eu-werden-immer-groesser-6992026.html

Spiegel Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Gabriel: Türkiye’ye darbe girişiminden sonra gitmediğimiz için üzüntü duyuyoruz.
www.stern.de/politik/graeben-zwischen-tuerkei-und-eu-werden-immer-groesser-6992026.html

FAZ Gazetesi
Erdoğan Almanyayı teröristlere destek vermekle suçladı.
www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkei/erdogan-wirft-deutschland-unterstuetzung-von-
terroristen-vor-14376790.html 

Stern Gazetesi
Erdoğan Batıyı darbeyi desteklemekle suçluyor.
www.stern.de/politik/ausland/erdogan-wirft-dem-westen-unterstuetzung-von-putschisten-
vor-6990546.html



UETD 
FAALİYETLERİ

DARBEYE KARŞI
DEMOKRASİ MİTİNGİ
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Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi

15 Temmuz gecesinde yaşananlardan sonra UETD ve yüzü aşkın sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek darbeye
karşı demokrasi mitingi düzenledi. Köln Deutzer Werft‘te yapılan mitinge yüz bine yakın vatandaşımız katıldı ve
Türkiye için tek yürek oldu.
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Avrupa‘da Demokrasi ve Milli İrade Nöbeti

UETD 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlarımıza çağrı yaparak  darbe girişimini konsolosluklar önünde protesto
etmeye davet etti. 16 Temmuz‘da Avrupa çapında meydanlarda protesto gösterileri devam etti.
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Darbeye Karşı Sosyal Medya Kampanyası

Sosyal medya üzerinden çeşitli duyurular ve paylaşımlar altında darbeye karşı dayanışma sergilendi.

Özgürlük için. Baskıya karşı.

Uzlaşma için. Öfkeye karşı.

İnsanlık için. Bombalara karşı.
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#whatwouldyoudo Kampanyası

Sen olsan #NeYapardın hashtag‘ı ile Avrupa Birliği vatandaşları darbe kalkışması olan Türkiye ile empati kurmaya
davet edildi. Sosyal medya kampanyası ile ülkelerinde yapılsaydı ne tavır sergileyecekleri soruldu. 

• Eğer Amerikan Kongre üyeleri darbe girişimine
karşı açıklamalar yaparken, Senato binası bomba-
lansaydı #NeYapardın

• If US Congress was bombed while Congressmen
were making statements against the coup attempt
#whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=kq1L1RAFrPg

• Eğer Beyaz Saray bombalansaydı #NeYapardın
• If the White House was bombed by coup-plotters

#whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=-72K4OE26T4

• Tankları durdurmak için önüne yatmak zorunda kal-
saydın #NeYapardın

• If you had to lay down before tanks to stop them
#whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=nbHMWIqnEVM
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• Eğer NBC, CBS, ABC, Fox stüdyoları askerler tara-
fından basılsaydı ve spikerlere silah zoruyla darbe
bildirisi okutulsaydı #NeYapardın?

• If NBC, CBS, ABC, Fox studios were raided by sol-
diers and anchors were forced to read coup state-
ments under gun threat #whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=fyukjadJeDU
www.youtube.com/watch?v=C92B0gbAy3Y

• Eğer Genel Kurmay Başkanın en yakın yardımcıları
tarafından darbeyi desteklemeye zorlansaydı #Ne-
Yapardın?

• If Secretary of Defense was tortured by his closest
staff to make a statement supporting the coup
#whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=Zy07iBDdwwM

• Eğer tanklar George Washington Köprüsü’nü ka-
patsaydı ve askerler sivillerin üzerine ateş açsaydı
#NeYapardın?

• If tanks shut down George Washington Bridge and
infantry opened fire when opposed by civilians
#whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=8rU_U7f0Dr4
www.youtube.com/watch?v=CdB-pfz95sg
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• Eğer tanklar Avrupa metropolünün ortasında so-
kaklarda masum insanları bombalasaydı # N e Y a -
pardın?

• İf tanks would bomb innocent people on the streets
in the middle of European metropolis? #whatwo-
uldyoudo

www.youtube.com/watch?v=fGwhFZMQ5Zc
www.youtube.com/watch?v=uQ3Z2t0AOH8

• Eğer arkadaşların tankların altında ezilseydi 
#NeYapardın?

• If you friends were run over by tanks 
#whatwouldyoudo

www.youtube.com/watch?v=8_Xo_MypGDE
www.youtube.com/watch?v=8hz6Nj-BAT4

• Eğer askeri uçaklar Washington üzerinde alçak uçuş
gerçekleştirip sonic patlamalarla sivilleri korkut-
maya çalışsaydı #NeYapardın?

• If Air Force flew low and fast over Washington DC,
creating sonic bombs, to scare civilians #whatwo-
uldyoudo

www.youtube.com/watch?v=o-uxsC25o_s
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#SolidarityForDemocracy Kampanyası

“Demokrsi için dayanışma“ altında paylaşılan pankartlar ve resimler.

Tanklar üzerlerine sürüldü. Parti Başkanlarından birlik göstergesi

Türkiye 1960 | 1971 | 1980 | 1998
Türkiye 2016 Demokrasi dersi

Alman eşanlamlı sözlüğü DUDEN’de
“terör” kelimesi PKK, FETÖ, DAESH, AL-Qaida, NPA,
DHKP/C, RAF ... ile eşanlamlı. Hayır, teşekkürler

Demokrasi için dayanışma,
Türkiye’ye destek, darbeye karşı
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Demokrasinin zaferi

Hukuk devleti için. Zorbalığa karşı.

Demokrasi için. Darbeye karşı.

Özgürlük zaferi

Erdoğan özgürlük savaşçısıdır

Birlik. Teröre karşı.
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Ulusal egemenlik zaferi

Bütün renkler ile Türkiye’yiz

Erdoğan insan hakları savaşçısıdır

Gülen bir gruplaşma değil, terör örgütüdür

Bağımsızlık zaferi

Gerçekler için. Manipülasyona karşı.
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“Bugün burdayım çünkü ...“
twitter.com/UETDyouth/status/760403381244596224

“İch bin heute hier, weil ...“
twitter.com/UETDyouth/status/760402945280208896

“I am here, because …“
twitter.com/UETDyouth/status/760402931199930368

“Bugün burdayım çünkü ...“
twitter.com/UETDyouth/status/760402756012236800

“İch bin heute hier, weil ...“
twitter.com/UETDyouth/status/760402717957324800

“Bugün burdayım çünkü ...“
twitter.com/UETDyouth/status/760402343988985856

“Bugün burdayım, çünkü...“ Kampanyası

UETD Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kısa videolar, Darbeye karşı demokrasi mitingine 
katılan insanların o an yaşadıkları duyguları ve geliş nedenlerini dile getiriyor. 





UETD 
KADIN KOLLARI
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UETD Women I. Genişletilmiş Bölge Başkanları toplantısı

UETD Women I. Genişletilmiş Bölge Başkanlar Toplan-
tısı, 1 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Yeni döne-
min ilk Bölge Başkanları toplantısına, 18 farklı
bölgeden gelen, Bölge Başkanları, Şube Başkanları ve
Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri katıldılar. Genel Merkez
Kadın Kolları MYK‘nın yanısıra MKYK üyeleri de toplan-
tıya iştirak ettiler. Genel Kongre’den sonra olması ve 5.
dönemin ilk Bölge Başkanları toplantısı olması hase-
biyle, toplantı genişletilerek, bölge başkanları hari-
cinde dişardan gelen misafirlerin de katılımları
sağlandı.

Toplantıda UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD
Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe
Aşut ve UETD Genel Başkan Danışmanı Güleser Topuz
birer konuşma yaptılar.

KK Başkanı Ayşe Aşut selamlama konuşmasından
sonra, toplantı içeriğine değinerek sözlerine başladı. İlk
etapta yabancı STK’lara üye olunmasını gerektiğini, on-
larla ortaklaşa çalışmanın ve programlar düzenlemenin
önemini vurguladı. STK’ların yanısıra Avrupa‘daki siyasi
partilerde aktif rol oynayıp, üye olmanın öneminin altını
çizdi. Sözlerine üye çalışmalarına değinerek devam
eden Aşut, üye sayılarının artırılması gerektiği söyle-
minde bulundu. Son olarak, daha önceki dönemlerde
görev almış kişilerle iletişim halinde olunması gerekti-
ğini vurgulayarak, ziyaretlerde bulunulmasının önemini
ifade etti. 

KK Başkan‘ı Ayşe Aşut Hanım‘ın konuşmasının ardın-
dan, KK MYK üyeleri kendilerini tanıtarak toplantıya
UETD Genel Başkan‘ı Zafer Sırakaya‘nın selamlama ko-
nuşması ile devam edildi. Zafer Sırakaya konuşma-
sında, ilk olarak kadınların her alanda olması
gerektiğinin ve özellikle de teşkilat yapılanmasındaki
önemli rolüne değindi. Ardından konuşmasına, siyasi
partilere üye olmanın, camiler ve derneklerle her daim
irtibat halinde bulunmanın altını çizerek devam etti.
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Genel Başkan Sırakaya, çalışmalarda bilhassa hiyerarşik
yapıya dikkat edilmesi gerektiğini, saygı ve uyum içeri-
sinde işlerin sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

Genel Başkan Zafer Sırakaya‘nın ardından, Genel Baş-
kan Danışmanı Güleser Topuz, katılımcılara “Dava şuuru
ve teşkilatcılık“ başlığı altında eğitim semineri verdi.
Büyük ilgi gören bu seminer, çeşitli bölgelerden gelen
katılımcıların yapacakları çalışmaları için motivasyon
kaynağı oldu.

Toplantıda son olarak UETD Kadın Kollarının yıllık stra-
tejik planı, MYK ARGE ve Eğitim Birim Başkanı Dr. Aslı
Cangönül tarafından sunuldu. Sunumda önemli konu-
lardan biri olan UETD Women logosunun ve broşürü-
nün, her bölge ve şube tarafından kullanılmasının
önemi vurgulandı. Aynı zamanda faaliyet raporlarının,
Genel Merkeze zamanında iletilmesinin ve katılım ora-
nının yüksek olduğu toplantılar gerçekleştirmenin
önemi de dile getirildi. 

Sunumun son bölümünde, bölgelerde düzenlenecek
olan toplantılara katılacak misafir konuşmacıların GM
tarafından belirlenmesinin ve gerekirse YTB‘den yar-
dım talep edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Teşkilatlanmada yaşanabilecek sıkıntıların önüne geç-
mek adına, bölgelerin her daim Genel Merkez Kadın
Kolları ile uyum içinde çalışması gerektiği vurgulandı.
Bu nedenle, birçok konuda Genel Merkez Kadın Kolları
ile istişare edilmeden hareket edilmemesinin önemi
anlatıldı. 
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Anneler Günü

Anneler Günü‘ne özel bütün bölgelerde çeşitli çalışma-
lar yapıldı. Bölgelerde gerçekleşen Anneler Günü faa-
liyetlerinden, bir yandan huzur evleri ziyaret edilerek
yaşlı annelerimizin gönülleri alınırken, bir yandan da
hastane ziyaretleri gerçekleştirilerek hasta annelere
geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Aynı zamanda günün önemine dair, bütün bölgelerde
kadın erkek ayırt etmeden gül dağıtımı gerçekleştirildi. 
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Dünya Mülteciler Günü

UETD Women olarak, mülteci annelerin hayat hikaye-
lerinin konu alındığı mektuplar, her bölgede beyaz gül-
ler eşliğinde, o ülkenin ana diline çevrilerek, ülke
vatandaşlarına dağıtıldı. Amaçımız mülteci konusunda
halkımızda duyarlılık uyandırmaktı. Aynı zamanda böl-
gelerde , mülteci kampı ziyaretleri ve ve çok sayıda çe-
şitli müslüman ülkelerden gelen mülteci ailelerin
katıldığı iftar davetleri gerçekleştirildi. UETD Kadın Kol-
ları, çeşitli oyuncaklardan oluşan hediye paketleri ha-
zırlayarak, iftarda bulunan çocuklara ulaştırıldı. 

UETD Women Ruhr bölgesi, başta Gelsenkirchen
olmak üzere, Hagen, Essen, Gladbeck ve Bochum şu-
beleri ile, UETD Women Bielefeld, Kuzey Bavyera ve
Fransa Alsace bölgelerinde Dünya Mülteciler Gü-
nünde, mülteci kardeşlerimizi yalnız bırakmayarak aktif
çalışmalarda bulundular.

Türkiye ziyaretleri

UETD Women Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut hanım,
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam hanımı
ve AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem
Göka hanımı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Kadın
Kollarının yaptığı çalışmalar hakkında ve ortak yürütü-
lebilecek projeler üzerinde karşılıklı istişare edildi. Top-
lantıya UETD Genel Başkan Danışmanı Güleser Topuz
hanım da eşlik etti. Aynı zamanda UETD Women Kadın
Kolları Başkanı Ayşe Aşut hanım ,Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hanımı maka-
mında hayırlı olsun ziyaretindede bulundu.
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İftar daveti

UETD Women 24 Haziran 2016 tarihinde Genel Mer-
kez‘de STK temsilcilerinin, MYK ve MKYK üyelerinin de
katıldığı bir iftar daveti verdi.

Programda UETD KK Başkanı Ayşe Aşut bir selamlama
konuşması yaparak “Paylaşmanın, kardeşliğin, uhuvve-
tin en güzel mertebelere yükseldiği bir aydayız.“ dedi
ve Ramazan ayının önemini vurguladı.

İftar öncesi gelen misafirlerle teker teker ilgilenen Aşut,
UETD olarak, hiçbir ayrım gözetmeksizin, Avrupa‘da ya-
şayan bütün Türklere, müslümanlara ve bizimle çalış-
mak isteyen bütün kuruluşlara kapımızın açık olduğunu
ifade etti. 
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Zafer Bayramı etkinliği

UETD Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut
Hanım, Atatürkçü Düşünce Derneği‘nin (ADD) 30
Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlediği
programa iştirak etti. Millî birlik ve beraberliğin öne-
mine vurgu yapılan programda, 15 Temmuz darbe gi-
rişimden de bahsedildi. Darbe girişimi karşısında
dimdik duran Türk milletinin büyük bir cesaret örneği
gösterdiğini hatırlatan Aşut, halkın canı pahasına irade-
sine sahip çıktığını söyledi. Program sonunda ayrıca
UETD ve ADD’nin birlikte yapabileceği çalışmalar hak-
kında da fikir alışverişinde bulunuldu.Samimi bir or-
tamda geçen programın ardından ADD Başkanı Ahmet
Narince katılımlarından ötürü Aşut’a teşekkür etti. Da-
vetlerinden dolayı ADD Başkanı Sayın Ahmet Narince
Bey‘e ve tüm dernek üyelerine teşekkür ediyoruz.

Bayram buluşmasında verilen 
kardeşlik mesajları 

Kurban Bayramı vesilesiyle UETD Genel Merkez’de
“Bayram Buluşması” tertip edildi. UETD MYK, MKYK
üyeleri ile çok sayıda STK temsilcileri de programda
hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan UETD Genel
Başkanı Zafer Sırakaya tüm misafirlerin bayramını tebrik
ederek, Kurban Bayramı’nın dünyada barış ve kardeş-
liğe vesile olması temennisinde bulundu. Samimi bir
atmosferde gerçekleşen etkinlikte birlik ve beraberlik
mesajları verildi.

Öte yandan UETD Köln, Ruhr, Belçika, İsveç, Alsace ve
İsviçre bölgelerinde, KK Kurban Bayramı vesilesiyle
başta huzurevleri ve hastaneler olmak üzere şehit aile-
leri ile mültecileri ziyaret ettiler. Bilhassa yaşlı ve çocuk-
ların bayramı buruk geçirmemeleri amacıyla
düzenlenen ziyaretlerde çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Ülkelerindeki savaş ve kaos ortamından kaçan mülteci-
lerin mutlu bir bayram geçirmelerine vesile olan UETD
KK, mültecilerin sıkıntılarını da dinleyerek onlarla hem-
hâl oldular.
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UETD Women su kuyusu açtırdı

UETD Avusturya Kadın Kolları susuz yüreklere destek
sağlamak amacıyla, Afrika kıtasında yer alan Benin’de
su kuyusu açtırdı.

Açılan su kuyusuna “UETD Women Austria” ismi verildi.
Hayra destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile
getiren teşkilat mensupları, su kuyusu projesinin büyük
ilgi gördüğünü, bu çalışma için Viyana’dan Benin’e uza-
nan bir yardım hattı oluşturduklarını ve bu vesile ile pro-
jeye destek veren tüm hayırseverlere sonsuz teşek-
kürlerini sunduklarını aktardılar.

Kardeşlik için aşure 

UETD Women Belçika ve UETD Women Avusturya, Mu-
harrem Ayı vesilesiyle aşure dağıtımında bulundu. Bel-
çika’da yapılan aşure etkinliği Brüksel ofisinde
gerçekleştirildi. Büyük bir özenle hazırlanan aşureler
yakın bölgelerde oturan tüm vatandaşlara ikram edilir-
ken, günün anlam ve önemi  ile aşurenin kültürümüz-
deki yeri de misafirlere aktarıldı. Bu etkinlikle yaklaşık
bin kişiye ulaşılırken bölge sakinlerinin de UETD’yi ta-
nımaları sağlandı.

Aşure etkinliğinin bir diğer adresi de Avusturya Bölgesi
idi. UETD Women Austria tarafından düzenlenen etkin-
likte aşureler pişirildi ve küçük kaplara servis edilerek
Avusturya’nın çeşitli bölgelerinde dağıtıldı. Bölge sa-
kinleri ile  kaynaşma ve doğru etkileşimi amaçlayan et-
kinlik büyük ilgi gördü.
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Pro Refugees Derneği’ne ziyaret

Mültecilere yönelik çalışmalarına ara vermeden devam
eden UETD İsviçre Kadın Kolları “Pro Refugees” Der-
neği‘nin düzenlediği “Mülteciler Buluşması”na destek
verdi. 

Mültecilerin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermek is-
tediklerini dile getiren UETD İsviçre Kadın Kolları Baş-
kan‘ı, programa dair verdiği demeçte şu sözlere yer
verdi: “Ülkelerinden kilometrelerce uzakta hayata tu-
tunmaya çalışan mülteci kardeşlerimizi yalnız bıraka-
mazdık. Savaştan kaçıp sığındıkları ülkelere uyum
sağlamaları onlar için zor bir süreç. Bu süreçte onlara
yalnız olmadıklarını hissetirmek kendilerine olan gü-
venlerinin artmasını sağlayacaktır. Bu vesileyle düzen-
lenen etkinlikte bizler de gönüllü olarak yer almak
istedik. Kıyafetten, çocuk oyuncaklarına, saç kesimin-
den, hijyen malzemelerine kadar mülteci kardeşlerimi-
zin ihityacı olan her şeyi düşündük. Müzik eşliğinde
çeşitli ikramlıklar da sunarak kardeşlerimizi farklı bir or-
tamda ağırlamak istedik. Onlarla yakından ilgilendik,
hasbihâl ettik. UETD olarak mülteciler için yeni projeler
yapmaya devam edeceğiz.”
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UETD Women II. Avrupa Bölge Başkanları Çalıştayı

UETD Women II. Avrupa Bölge Başkanları Çalıştayı 28-
30 Ekim 2016 tarihleri arasında Köln’de gerçekleşti.

Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde toplam 114 şubesi bu-
lunan UETD’nin,  büyük bir organizasyonu olan  “UETD
Women II. Bölge Başkanları Çalıştayı”na AK Parti İstan-
bul Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
(MKYK) Üyesi Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Erzurum Mil-
letvekili ve AB Uyum Komisyonu Sözcüsü Zehra Taşke-
senlioğlu’nun yanı sıra  AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler
Başkanı Meryem Göka da katıldı. 

Programda UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya,  UETD
Genel Başkan Yardımcısı ve UETD  Kadın Kolları (KK)
Başkanı Ayşe Aşut ile UETD Genel Başkan Danışmanı
Güleser Topuz da hazır bulundu.

UETD KK bölge ve şube başkanlarının katılımıyla ger-
çekleşen çalıştayda, UETD Genel Başkanı  Zafer Sıra-
kaya ve Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut da birer
selamlama konuşması gerçekleştirdiler.  Konuşmasında
kadının toplumdaki yerine ve önemine değinen Sıra-
kaya, “Kadının her yönde desteklemek ve onların her
alanda yükselmelerini sağlamak bugünün gereklerin-
den biridir. Toplumun değişimi kadınla başlar, kadınla-
rımız ne kadar eğitimli olursa toplum ve ülke kalkınması
da aynı oranda artar.” dedi. UETD Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Aşut da “Avrupa’daki Türk kadınların siyasal, sos-
yal ve kültürel statülerin yükselmesi için var gücümüzle
çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan AK Parti İstanbul
Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)
Üyesi Ravza Kavakçı Kan, AK Parti’nin kadına yönelik ic-
raatlarını aktarırken, AK Parti olarak kadınlar için pozitif
ayrımcılık sağlanmasını anayasal güvenceye kavuştur-
duklarını, kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha
da güçlenmeleri için kadınların işgücü piyasasına giriş-
lerinin kolaylaştırıldığını ve istihdamlarının da arttırıldı-
ğını  kaydetti. Konuşmasında  FETÖ terör örgütüne de

değinen Kan, “FETÖ Türkiye için terörist bir örgüttür.
Biz onlarla hukuk çerçevesinde mücadele etmek ve bu
tehlikeyi bertaraf etmek için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Bu örgütün yapılanmasını bildiğimiz için Avrupa ve
ABD gibi dost ülkelere de uzun vadede zarar getire-
ceklerini ifade ediyoruz.
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Bu yapılanma yalnızca Türkiye için değil, diğer tüm ül-
keler için de önemli bir tehlike ve tehdittir. Bu hain ya-
pılanmanın neler yapabileceğini 15 Temmuz gecesi
hep birlikte gördük.” dedi. Bu anlamda UETD’nin, Av-
rupa’daki topluma doğru bilgi aktarılması noktasında
üstlendiği misyonunu hatırlatan Kan, “UETD’nin, Avru-
pa’daki Türklerin sesini duyuran bir STK olarak çalışma-
lar yapması da çok önemli. Avrupa’da farklı ülkelerdeki
muhataplarına FETÖ’nün nasıl bir tehdit olduğunu an-
latma konusunda da çalışmalar yapmalıdır.” şeklinde
konuştu.

Kadınların sevgiyi, fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı
temsil ettiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili
ve AB Uyum Komisyonu Sözcüsü Zehra Taşkesenlioğlu
“Kadınlar sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır.” deme-
cinde yer verdi. Konuşmasında FETÖ terör örgütüne de
değinen Taşkesenlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“FETÖ terör örgütü Ittihat ve Terakki`den itibaren Tür-
kiye toprakları üzerinde emelleri olan örgütlerin kendi-
lerine maşa olarak kurmuş oldukları yapılanmanın
adıdır.“ diye ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti,
“Şu anda da FETÖ terör örgütüyle ilgili olarak buna bu-
laşmış ve kamuda görev almış, özel sektörde bunların
finansmanını sağlamak amacıyla çalışmış olanlar, sivil
toplum ayağında devleti yıkma ve devleti yıkacak her
türlü faaliyeti desteklemek amacıyla bulunmuş her kim
varsa bunlarla ilgili değerlendirmeler ve cezalandırma
sürecine girmiş oluyoruz.“ dedi. Ayrıca AK Parti’nin bir
erdem hareketi olarak kurulduğunu inşaa ve ihya etme-
nin bu hareketin mehenk taşlarından olduğunu dile ge-
tirerek, “15 Temmuz gecesi FETÖ’nün hain saldırısına
maruz kaldık. Ama bu hain yapılanma istediğini elde
edemedi. Çünkü hiçbir yapılanma millî iradeyi; milleti
karşısına alarak başarı sağlayamaz. Tanklardan daha
güçlü duran kadınlarımız,gençlerimiz ve erkeklerimiz
vardı.”

AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Meryem Göka
ise  konuşmasında Türk kadının siyasette daha aktif ol-
masının önemini vurgulayarak, “Biz gücümüze güç kat-

mak durumundayız ve bu da ancak kadınlar ile müm-
kün olur. Dolayısıyla kadınlarımızın hem siyasette, hem
de yerel veya yabancıyı farketmeden sivil toplum kuru-
luşlarında yer alması gerekmektedir. Bizim her yerde
olmamız lazım, bizim anlatacak çok şeyimiz var.” dedi.
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü

Kadına yönelik şiddet, kamuoyunda en çok kadın
ölümleri olarak duyurulurken; dünyada birçok kadın fi-
ziksel şiddetin yanında cinsel, psikolojik ve ekonomik
şiddete maruz kalmaktadır. Kadına yönelik şiddete
karşı mücadelede şiddetin önlenebilmesi için olayı bü-
tünüyle ele almak gerekmektedir.

Erkeğe göre fiziksel güçsüz ve kendini koruyamayan
kadına yönelik baskı ve şiddet, toplumsal sorunları da
beraberinde getirdiği gibi, toplumun temel taşı olan ai-
lenin en önemli aktörü kadına şiddet uygulamak, kapa-
tılması zor yaralar açmaktadır. Sağlıklı bir ailenin
olmadığı toplumlarda sağlıklı bir geleceğin inşa edile-
meyeceği aşikardır.

UETD Women olarak bir kez daha altını çizerek, kadına
karşı her türlü şiddeti kınamak ve kadının toplumdaki
değerini kazanması amacıyla Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası ve Mücadele Gününde İsviçre, Nor-
veç, Düsseldorf, Avusturya, Berlin, Dormagen, Colmar,
Hollanda, Bremen, Hessen, Krefeld, London, Alsace
(Strazburg), Hamburg bölgelerinde ve şubelerinde bir-
çok faaliyetler gerçekleştirdik. 

Bu faaliyetlerde bir yandan, güller, balonlar, kurabiye-
ler, aynalar ve en önemlisi mülteci kadınlar tarfından
kaleme alınan ve yaşadıklarını anlatan çeşitli mektuplar
ve yazılar vatandaşlara dağıtılırken, bir yandan da “Res-
pect for Women“, “Kadının Toplumdaki Yeri“, “Dünya
Kadının Emeği ile Değişir“, “İslam Kadına Değer Veri-
yor“ başlıkları altında seminerler düzenlendi.

25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele Gününde, “Hu-
zurlu Dünya İçin Mutlu Kadınlar“ mesajı vererek kadının
her zaman ve her yerde mutlu olabilmesinin önemini
vurguladık.
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Konferans: “Hayata yön veren kadınlar” – Sibel Eraslan

UETD Kadın Kollarının, Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü vesilesi ile
UETD Women Württemberg (Stuttgart) ve Alsace
(Strazburg) bölgelerinde ‘Hayata Yön Veren Kadınlar‘
konulu konferansı hukukçu, gazeteci ve yazar Sayın
Sibel Eraslan tarafından gerçekleştirildi. Konferansa
UETD Genel Başkan Danışmanı Güleser Topuz ile
UETD Genel Başkan Yardımcısı Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Aşut katıldılar.

Sibel Eraslan sözlerine, yurttaşlarımızla birlikteyiz diye-
rek başlayarak “ ‘Yurttaş‘ kelimesi, kalbimdeki anlamını
ifade etmek için yeterli gelmiyor. Resmi bir görevim
yada ünvanım yok; Almanya’daki ve Fransa’daki kardeş-
lerimizle birlikteydik demek belki daha doğrudur
benim için... Lakin ‘kardeş‘ ifadesi de profesyonel dün-
yanın istihaza ile baktığı bir ifade. İşin içine gurbet gi-
rince, işin içine hasret girince, kelimeler kifayetsiz
kalıyor...“ diyerek konuşmasına devam etti.

Eraslan söylemine “Biz değişirken ve çeşitlenirken, göç
ettiğimiz Avrupa, yerinde ve yeknesak mı kalıyor? Batı
siyasetlerinde artan İslamofobia’ya karşı, yeni Avrupa,
genç İslam profilleriyle yabana atılmayacak yeni bir sos-
yolojiye gidiyor. Göçmenlerdeki 3. kuşak ve sonrasında
yaşanan değişimler, Avrupa’nın belki henüz siyasi are-
naya tam olarak yansımayan bu yeni yüzü ile kesişiyor.
Eskiden bir tek kelime Almanca öğrenmeden memle-
kete dönmeye azmetmiş büyükannelerimizin yerini,
şimdilerde meslek ve kariyer sahibi, yaşadığı toplum
hakkında katılımcı vatandaşlık bilinci açık, kendine gü-
venli kadınlar alıyor. Bu sadece bizim diasporamız hak-
kında bir sonuç değil, Avrupa’nın da yeni yüzü,
Avrupa’ya eklemlenen Batı dışı modernitelere örnek bir
alan, zaman içinde Batı dışılığı iyice törpülenecek bir
merkezçek yürüyüş.“ cümleleri ile devam etti.

Eraslan konuşmasında, UETD Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Aşut‘u örnek göstererek “UETD Kadın Kolları Baş-

kanı Ayşe Aşut, Avrupa’nın yeni yüzlerine en tipik ör-
neklerden biri. 40 yaşında, Kimyager ve tüm Avrupa ül-
kelerindeki Türk vatandaşlarını demokrasi çatısı altında
hukuk aramaktan, kamusal hizmetlere erişim, toplumsal
barış ve siyasal katılıma kadar birçok konuda aktif ol-
maya çağırıyor. 
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Bugün aramızda eski Milli Görüş Başkanı Güleser
Topuz Hanım da bulunuyor. Güleser Topuz’a yetişme-
nin imkanı yok, eskinin davaya aşık, güçlü ve meccani
sesi olarak, hâlâ kalbi körük gibi atıyor. Güleser ablanın
davası ile Ayşe kardeşimin profesyonel donanımı bir-
leştiğinde, Ren Nehri, kıyısında intihar eden kaçak ve
göçmenlerin nehri olmaktan çıkıp, belki Sakarya’ya, Kı-
zılırmak’a akraba oluyor.“ diyerek sözlerine devam etti.

“Biz Strasbourg’dayken Fransa önemli bir seçimi ya-
şadı. Merkez sağı Francois Fillon temsil edecek. Fransa
çok kültürlü değildir.” ifadesi ile Trump’ı hatırlatan Eras-
lan, “Avrupa Parlamentosu’nun iki yerleşkesi Belçika ve
Fransa, Türkiye aleyhtarı hareketlere her zaman kucak
açmış, iki üs olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Av-
rupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hemen karşısındaki
resmi alanda, Fransız ve AB devlet koruması altında
PKK nöbeti tutan Kürtlerle, sadece bir kaç saatliğine
Türkiye’deki PKK terörünü telin mitingi yapmak isteyen
Fransa’daki Türklerin, karşılaştığı prosedür zorluklar kı-
yaslandığında bile Fransa’nın tavrı ve tarafı çok açık bel-
lidir.” diyerek konuşmasını sürdürdü. 

“Avusturya’nın Türkiye’ye karşı ilan ettiği silah ambar-
gosunu müteakiben Almanya’daki bir silah fabrikası da
Türkiye ile olan ilişkilerini rölantiye aldığını duyur-
du.  AB’nin Türkiye müzakerelerini durdurma konu-
sunda aldığı tavsiye kararı çerçevesinde, bunların
hepsini birlikte düşündüğünüzde, 15 Temmuz’daki
işgal girişiminden sağ salim kurtulabilmiş Türkiye’ye
haddini bildirme seanslarıyla karşı karşıya olduğumuz
aşikardır.”

Eraslan sözlerinde son olarak, “UETD’nin gemi azıya
almış bu sert ve sekter Avrupa Siyasetleri karşısında, ne
yapacağı her zamankinden çok daha önemlidir. Ayşe
Aşut’un bir Müslüman ve Türk kadın olarak ortaya ko-
yacağı performans, kadınların sosyal dönüşümlerdeki

kilit rolleri düşünüldüğünde daha da önem arz ediyor.”
ifadeleri ile bitirdi. 

Konferansa Eraslan‘ın “Anadolu‘nun Kuruluş Simgesi
Kadındır.“ sözleri ile damgayı vurdu.
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15 Temmuz Şehitleri Anma – Mevlüd-i Şerif 

UETD Women Belçika Bölgesi‘nin Brüksel Şubesi, 14
Aralık tarihinde, 15 Temmu şehitleri adına Mevlüd-i
Şerif düzenledi. 

15 Temmuz hain darbe girişimi sonucunda, şehitlik
mertebesine erişmiş vatandaşlarımızın ruhuna okutulan 
Mevlüd-i Şerif, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 

Ayrıca program esnasında izletilen görseller, katılımcı-
ların duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Programın
ardından misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Huzur ve sığınma evleri ziyaretleri

UETD Women Belçika Bölgesi‘nin Charleroi Şubesi,
kadın sığınma evine, hazırladıkları paketler eşliğinde zi-
yarette bulundular. Orada yaşayan bayanlar ile hasbi-
hal ederek, onların dertlerini ve sorunlarını dinlediler. 

UETD Women Belçika Beringen Şubesi de, huzur evle-
rini ziyaret ederek, yaşlılarımızın yüzlerini güldürdüler.
Ziyaret esnasında gül dağatarak, kendileri ile bire bir il-
gilendiler.
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Yardım kampanyası

UETD Women Fransa Alsace Bölgesi ‘Un doudou pour
la vie’ derneği ile birlikte; Afrika’da yaşayan kadın ve
çocuklar için; ilaç,tıbbi malzemeler (oksijen tüpü, tan-
siyon aleti, ateş ölçüsü vs.) ve gıda toplama kampanyası
düzenledi. 

Satışlardan elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine da-
ğıtıldı.

Mülteci çocuklara hediye

UETD Women İsviçre Bölgesi, Türkiye’ye bir hayır yol-
culuğunda bulundu. Şırnak ilçesindeki mülteci çocuk-
lara, okul eşyaları hediye ederek, çocukların yüzlerini
güldürdüler. 

Bu anlamlı ziyarete, AK Parti Şırnak Kadın Kolları Baş-
kanı Hatice Atan Hanım da katıldı. Çocukların bir yan-
dan sevinmesine neden olan Kadın Kollarımız, bir
yandan da okumanın önemini, bu davranışları ile vur-
gulamış oldular.



UETD 
GENÇLİK KOLLARI
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Sosyal Medya hakkında bilinmeyen gerçekler

UETD Youth Avusturya ‘Sosyal medya hakkında bilin-
meyen gerçekler‘ programını Uluslararası Sosyal
Medya Derneği Başkanı (USMED) Said Ercan‘ı konuş-
macı olarak ağırladı. 

Programda sosyal medya hakkında bilinmeyen gerçek-
ler gençlerimize ve vatandaşlarımıza aktarıldı. Sosyal
medyada yapılan algı operasyonları ve sosyal medya-
nın zararları ile faydaları hakkında, Sayın Said Ercan bir
sunum yaptı. Program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi
gördü. 

Tarih semineri 

UETD Youth Ruhr bölgesinin Essen, Gelsenkirchen ve
Bochum şubelerinin ortak çalışması olan #Tarih Semi-
neri, dördüncü dersini Essen‘de tamamladı.
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Aliya İzzetbegoviç‘i anlamak

Aliya Izzetbegovic`i Anlamak başlığı altında 1-3 Nisan
tarihleri arasında üç bölgede, panel düzenlendi. 1
Nisan Köln, 2 Nisan Bielefeld ve 3 Nisan Hannover üni-
versitelerinde düzenlenen toplantılara çok sayıda genç
dinleyici katıldı.

Alija İzzetbegovic hem islam coğrafyasında hem de Av-
rupa kıtasında yakın tarihe damga vurmuş siyasetçilerin
en önde gelenlerindendir. Bosna‘da yaşanan katliamda
halkının yanında yer almış, onlara liderlik yapmış ve
savaş sonrası ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Alija İzzetbegovic‘i sadece bu kısa cümleler ile anlat-
mak mümkün değildir. Alija İzzetbegoviç‘i anlamak için,
bosnayı anlamak gerekir. Alija İzzetbegoviç‘in düşünce
hayatını ve mücadelesini anlamak gerekir. Işte bu yüz-
den onu bizzat görmüş, onunla savaş zamanı aynı ek-
meği paylaşmış değerli hocalarımız eşliğinde, avrupa
kıtasında doğup büyüyen yeni nesillere Alija İzzetbe-
goviç‘in kim olduğunu göstermektir. Alija İzzetbegoviç
deyince sadece bir kişilik değil, aynı zamanda bir
duruş, bir sembol olduğunu anlatmaktır.

Konuşmacılar:
Raci Mazı
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri
Aliya İzzetebgoviç’in Düşünce Hayatı ve Avrupa İslamı
Dr. Bahadır Celal İslam
Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç’in Mücadelesi
Eşref Yağcıoğlu 
Ahlak, Medeniyet ve İslam 
.
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23 Nisan kutlaması

UETD Youth Ruhr bölgesinin Gelsenkirchen şubesi
23.Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, vesile-
siyle kanser tedavisi gören çocukları ziyaret ettiler.
Amaç, bir nebze de olsa çocukların yüzüne bir gülücük
kondurmak oldu.

Dialog für Frieden

UETD Youth Bavyera Dialog für Frieden e.V. kuruluşu-
nun Düsseldorf Başkonsolosluk‘ta organize ettiği Bi-
rinci Tarih Çalıştayına katıldılar. 

Konferansın konusu, Ermeni soykırımı yalanının hangi
yöntemlerle yaygınlaştırılıdığı olmuştur.
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Bölge Gençlik Kolları Başkanları toplantısı

2016 yılının 1. Bölge Başkanlar toplantısı 30 Nisan 2016
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 14 Bölgeden
32 Yönetici ile gerçekleştirilen Bölge Başkanlar toplan-
tısında şu konular ele alınmıştır: 

1. Bölge Teşkilat Şeması 
2. Proje Süreç Modeli 
3. Proje Yazma Taslağı 
4. Proje Çalışmaları 

Bölge Teşkilat Şemasında yapılan değişiklikler bölge-
lere sunulmuştur. Ayrıca birimlerin sorumlulukları anla-
tılmıştır.

Proje Süreç Modeli ve Proje Yazım Taslağı konuları ele
alındıktan sonra üç veya dört kişilik çalışma grupları ku-
rulmuştur. Farklı bölge üyelerinden oluşan gruplar MYK
tarafından belirlenen konulara projeler yazmak ile gö-
revlendirilmişlerdir. Takip ve koordinasyon amaçlı her
gruba bir MYK üyesi tayin edilmiştir. Gruplardan çıkan
sonuçlar sunum halinde diğer üyelere anlatılmıştır. De-
ğerlendirmeler sonucu öne çıkan üç projeyi 2016 yılı-
nın ikinci yarısında hayata geçirme kararı alınmıştır. 

İlk iki projenin onayı öncülük yapacak bölgelere sunul-
muş ve proje kabul sertifikası verilmiştir. Bu projeler eş
zamanlı alt yapısı müsait olan tüm bölgelerde yayılmış-
tır. Bölgeler ile atılacak ortak adımlar ve eylem planları
geliştirilmiştir.
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Adım adım üniversiteye

UETD Youth Belçika bölgesinin organize ettiği ‘Adım
adım üniversiteye‘ programı ile Gençlik Kolları bir araya
gelmiş oldular. Programın amacı, üniversiteye başlaya-
cak olan lise son öğrencilerine ve üniversiteye giden
öğrencilere ders çalışma ve bölüm seçme konusunda
yardımcı olmak. 

Belçika’da yaşayan türk toplumunda üniversitede tahsil
yapan gençlerin sayısı çok az olması UETD Youth biri-
mini derinden etkilemiştir. İstatistiklere göre, üniversite
okuyan genç sayısı sadece %2 oranındadır. Belçika’da
yaşayan Türk toplumu olarak başarılı işler çıkartabilmek
adına, üniversite okuyan gençlerin sayısı artmalıdır. Bu
yüzden UETD Belçika olarak organize edilen bu prog-
ramın en büyük amacı, lise çağındaki gençleri üniver-
site veya yüksek okul bazında eğitim almaları konu-
sunda teşfik etmektir. 

Bu hususta yapılan bu çalışma doğrultusunda, üniver-
site eğitimini bitirmiş ve üniversitede master okuyan
gençlerin liseli gençlerle tecrübe paylaşımlarını gerçek-
leştirmektir. Bilinmelidir ki, tecrübe aktarımı sayesinde,
gençlerimize sahip çıkabiliriz ve onların geleceklerini
en düzgün şekilde inşaa edebiliriz.

Konuşmacı olarak, UETD Genel Başkan Yardımcısı ve
Gençlik Kolları Başkanı Serkan Sezen, Belçika‘da mi-
marlık bölümünde yüksek lisans okuyan bir öğrenci,
Belçika‘da elektronik mühendisliği bölümünde yüksek
lisans okuyan bir öğrenci, Belçika‘da uçak mühendisliği
bölümünde okuyan bir öğrenci ve bir avukat bu prog-
rama katıldı. 
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UETD Youth Avrupa Çalıştayı

UETD Youth Avrupa Çalıştayı Almanya‘da düzenlendi.
21. – 22. Mayıs tarihlerinde Möhnesee Yatılı Eğiti Kampı
programı gerçekleştirilmiştir. 7 farklı ülkeden 16 böl-
geyi temsilen 69 yönetici katılmıştır. Eğitim kampı
UETD Genel Başkan Yardımcısı Gençlik Kolları Başkanı
Serkan Sezen Bey’in ‘UETD Misyon ve Vizyonu’ konulu
açılış konuşması ile başlamıştır. Tanışma kısmından
sonra katılımcılar eşit bir şekilde 4 farklı çalışma grup-
larına bölünmüşlerdir.

Workshop çalışmalarında UETD Genel Başkan Yardım-
cısı Siyasi İşler Birim Başkanı Sayın Fatih Zingal destek
olmuşlardır.

Workshop çalışmalarında 4 farklı konu ele alınmıştır 
• Demokrasi’nin demokratlara ihtiyacı var
• Müslümanların imajı nasıl düzelir 
• Siyasi katılım ve yol haritası 
• Sosyal Medyayı daha etkin kullanma

Eğitim kampı ikinci günü Birim çalışmalarına ağırlık ve-
rildi. MYK Birim başkanları eşliğinde birimlerde yapıl-
ması gerekenler, sorunlar ve öneriler konuşuldu. 

Bölgelere beklentiler aktarılıp, onların istekleri topla-
nıldı. MYK Birim başkanları önderliğinde çalışma esas-
ları hazırlandı. 

Çalıştaya katılan Birimler: 
1. Sekreterya 
2. Teşkilatlanma
3. Siyasi İşler 
4. Sosyal Faaliyetler & ArGe 
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Brüksel‘de Avrupa Parlamentosu ziyareti

UETD Genel Merkez Gençlik Kolları ve UETD Youth Bel-
çika Teşkilatlanma Başkanı İsa Çalışkan ile Avrupa 
Parlamentosuna ziyarette bulunuldu. Parlamentonun
senede bir kez gerçekleşen halk gününde; Sosyal De-
mokratlar, Yeşiller gibi büyük partilerle görüşmeler ya-
pıldı. İkili görüşmelerde özellikle şu soruya değinildi;
“Bir göçmen olarak nasıl Avrupa Parlamentosu Millet-
vekili olabilirim?”

Çok zor bir durum olmadığını açıklayan yetkililer önce-
likle şiddetle Avrupa Parlamentosu’nda stajı önermiş
bulundular. Oldukça verimli gerçekleşen Avrupa Parla-
mentosu görüşmelerinden sonra, Belçika Gençlik Kol-
ları Başkanı Turan Balak ile istişarelerde bulunuldu ve
son olarak Belçika Milletvekili Mahinur Özdemir ile bir
görüşme gerçekleşti.

Muhsin Yazıcıoğlu‘nu Anma Programı

Dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa
Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Tiyatrocu/Yazar
Ahmet Yenilmez ve dönemin AK Parti STK Başkan Yar-
dımcısı Mustafa Kabakçı‘nın (23. ve 24. Dönem Konya
Milletvekili) konuk olduğu Şehit Lider Muhsin Yazıcı-
oğlu‘nu Anma Programına medya ve vatandaşlar
yogun ilgi gösterdi.

Her sene toplumumuzun sevdiği iki, üç önemli şahsiyet
için anma programları düzenlemek hedeflerimiz ara-
sında. Bu vesile ile gençlerimize milletimize hizmet
etmiş kişileri unutturmamayı hedefliyoruz.
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Gençlik ve Spor Bakanı‘nın ziyareti 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç UETD Genel
Merkez‘de düzenlenen iftar programına katıldı.

Kılıç, Avrupa’da ve gurbette ramazanın nasıl geçtiğini
bildiğini ifade ederek, “Ama şunu düşünmek lazım, bu-
rada bir ve beraber şekilde içerisinde bulunduğumuz
topluma kendi inancınızı ve kültürünüzü de gösterme-
nin, bunu yaşatıyor olmanın en önemli fırsatlarından bi-
risi diye düşünüyorum.” diye konuştu. 

“Stop Terrorism“ eylemi

Avrupa genelinde Teröre karşı UETD Youth Gençlik Kol-
ları tarafından eylemler düzenlendi. 

UETD Youth Avusturya, UETD Youth Bavyera, UETD
Youth Güney Bavyera ve UETD Youth Fransa Alsace
bölgelerinde eylemler gerçekleştirildi. Gençler teröre
karşı seslerini duyurmak istedi.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Belçikalı gençlerle buluştu

UETD Youth Belçika tarafından, Brüksel‘de düzenlenen
iftar yemeğinde AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Kü-
lünk gençlerle buluştu. STK Gençlik Kolları Başkan‘ları
ve öğrenci dernekleri bir araya geldi. UETD Genel Baş-
kan Yardımcısı Gençlik Kolları Başkanı Serkan Sezer ve
birçok davetli katıldı.

UETD Youth Belçika Başkanı Turan Balak, açılış konuş-
masını yaptıktan sonra İstanbul AK Parti Milletvekili
Metin Külünk‘e söz verdi.

Metin Külünk, “Değerli gençler bu toprakların geleceği
sizsiniz, tereddütsüz sizsiniz. Çıkın artık bu cami dernek-
lerinin duvarları arasına sıkışmaktan çıkın, çıkın artık.
Karşıdan büyük bir fırtına geliyor, bu fırtınaları meltem
rüzgarlarına çevirebilmenin şartı, Avrupa Parlamen-
tosu‘nu PKK‘lılara teslim etmemek. Bu fırtınayı meltem
rüzgarlarına çevirebilmenin şartı sizlerin bu parlamen-
tolarda yer almanız.“ dedi.

Metin Külünk, Ermeni soykırımı yalanına AB ülkelerinde
ısrarla tarihi parlamentoların yalanlar üzerine yazma ta-
leplerinin hangi sonuçları doğurduğunu dile getirerek,
“Son dönemde yaşadıklarımız, aslında Avrupa‘nın de-
ğerler sisteminin kendisiyle sınavında AB sınıfta kalmış-
tır, sınıfta kalmaya da devam etmektedir. Hiç bizim
karşımıza çıkıp insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgür-
lük, demokrasi, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü kav-
ramlarının arkasına saklanarak Türkiye‘ye söyleyecekleri
hiçbir şey kalmamıştır, çünkü yaptıkları ile kendi, ken-
dilerini yalanlamaktadırlar.“ dedi.



99

Açık kürsü projesine yoğun ilgi 

UETD Youth tarafından siyasi katılımı artırmak ve siya-
setin önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenen “Açık
Kürsü” etkinliği 9 -10 Eylül tarihleri arasında, Münih,
Nürnberg, Baden Württemberg, Brüksel, Viyana, Köln,
Ruhr Havzası, Paris ve Hamburg/Bremen bölgelerinde
eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şehir merkezine ku-
rulan stantlar aracılığıyla şehir sakinleri ile birebir temas
kurulurken, hazırlanan siyasi katılım ve eğilim içerikli an-
ketlerle sokağın nabzı tutuldu. Yapılan etkinlikle genç-
lerin siyasete ilgilerinin arttırılması hedefleniyor.

“Gençler Sabah Namazında 
Buluşuyor“

UETD Youth tarafından her zamanki gibi düzenlenmesi
planlanan “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” et-
kinliği ilk olarak Almanya‘nın Bochum kentinde gerçek-
leştirildi. UETD Gençlik Kolları Başkanı Serkan Sezen‘de
programda hazır bulundu. UETD Youth Bochum yöne-
tim kurulu başta olmak üzere çok sayıda genç etkinlikte
bir araya geldi. Programa ilişkin bilgi veren Sezen, “Ge-
leceğimiz gençlerdir. Gençlerimizin sabah namazlarını
cemaatle kılmalarına vesile olmak amacıyla bu proje-
mizi başlattık. Projemize ilk olarak Bochum’da başladık.
Daha sonra Mülheim an der Ruhr’da devam ettik. Ar-
dından Antwerpen, Belçika, Krefeld gibi bölgelerimiz
ve şubelerimizde de bu anlamlı projemiz devam etti ve
halen devam ediyor. Tüm gençlerimizi pazar günleri
sabah namazını beraber eda etmeye davet ediyoruz.”
sözlerini kaydetti. Programın ardından birlikte kahvaltı
yapan gençler organizasyondan memnun kaldıklarını
ifade ettiler.
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Video aksiyonları ilgi uyandırdı

UETD Youth Avrupa’nın farklı bölgelerinde gerçekleş-
tirdiği video etkinlikleriyle önemli bir çalışmaya imza
attı. Zarar gören Müslüman imajını düzeltmek amacıyla
gerçekleştirilen “Kur’an Dinletme” ve “Ben Müslüma-
nım, o halde...” etkinlikleri 16-18 Eylül tarihleri arasında,
Münih, Nürnberg, Stockholm, Brüksel, Viyana, Köln,
Ruhr Havzası, Paris ve Hamburg/ Bremen bölgelerinde
eş zamanlı olarak yapıldı. Yapılan ilk video etkinliğinde
sokaktan geçen insanlara Kur’an-ı Kerîm’den bir sure
10 saniye boyunca dinletilirken, ardından dinleyiciye
Kur’an nağmelerinin kendilerinde nasıl bir etki yaptığı
soruldu. Akabinde de surenin neler anlattığı aktarıldı.
Bir diğer video çalışması da   “Ben Müslümanım, o
halde...” adlı bir sokak aksiyonu idi. Etkinlikte tesettürlü
bir üye tarafından taşınan ve  boş bir kağıt üzerine “Ben
Müslümanım, o halde…” yazılı bir cümlenin sokaktan
geçen insanlar tarafından doldurulması istendi. Ortaya
ise birbirinden farklı cevaplar çıktı. 

Demokrasi Mitingi görevlilerinin
UETD GM ziyareti

31 Temmuz tarihinde gerçekleşmiş olan Demokrasi Mi-
tinginde görev almış ve destek veren Bölgelere ve üye-
lere, Genel Merkezde 03 Eylül’de Teşekkür etkinliği
düzenlendi. O gün herkes toplandı ve Genel Merkezin
bahçesinde mangal keyfi yaptı. Gençlik Kolları, bilhassa
miting alanında sabahtan akşama nöbet tutarak düzeni
koruyan ve katılım sağlayan gençlere bir borç bilip bu
günü organize etti. Böylece hem kaynaşma hem yeni
tanışmalar oluştu gençler arasında. Günün sonunda
kendilerine ayrıca teşekkür sertifikaları verildi.
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Şehirler ve Kültürler - Avrupa Projesi

Gezi İstanbul, Çanakkale, İzmir, Samsun,Ordu, 
Giresun ve Trabzon şehirlerinde gerçekleşti. 

Şehirler ve Kültürler adlı Türkiye gezi projesi 05-09
Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Katılımcılara içeriği
zengin ve kültürel bir program hazırlandı. 18-30 yaş
arası gençlere yönelik düzenlenen gezi bayanlar ve er-
kekler olmak üzere iki ayrı grupta gerçekleştirildi. Proje
kapsamında erkekler İstanbul, Bursa ve Çanakkale‘yi zi-
yaret ederken bayanlar da İzmir, Samsun, Ordu, Gire-
sun ve Trabzon şehirlerini gezerek tarihe yakından
tanıklık ettiler.

Erkeklerin gezi programı

“Şehirler ve Kültürler” adlı gezinin ilk durağı Panorama
1453 Müzesi oldu. İstanbul’un fethinin sergilendiği mü-
zede gençler o dönemlere doğru anlamlı bir yolculuk
yaptı. Gençler daha sonra İstiklâl şairi Mehmet Âkif Er-
soy’un Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan kabrini ziyaret
etti. Günün son surağı ise Eyüp Sultan Camii oldu. Hz.
Muhammed (s.a.v.)’i evinde 7 ay misafir eden Ebû Eyüp
El-Ensari hakkında bilgiler edinen gençler, bu mübarek
Zât‘ın mezarını da ziyaret etmeyi ihmal etmediler.

Programın ikinci gününü Bursa’da geçiren gençler, ilk
olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan
Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi’nin türbelerini ziyaret
etti. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında bilgilendiri-
len gençler 600 yaşında olan ve kolları Osmanlı Dönemi
zamanından günümüze kadar gelmiş tarihi “İnkaya Çınar
Ağacı”nı da görme fırsatını da yakaladılar.

Gezinin üçüncü gününde ise Çanakkale’ye giden genç-
ler Şehitler Anıtı ve Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etme
imkânı buldu. Gezi esnasından gençlere Çanakkale Sa-
vaşı hakkında bilgiler aktarıldı. Geziye katılan bir genç,
“Çanakkale’nin tarihî önemini daha yakından hissettik.
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Sahip olduğumuz değerlere ve anılarımıza daha çok
sahip çıkmamız gerektiğini anladık. Bu gezi vesilesiyle
âdeta o tarihî günlere yolculuk ettik. Bilhassa Şehitler
Anıtı’nı gezerken Çanakkale’de savaşan insanları düşü-
nüp neler yaşadıklarını, vatanımız için nasıl zorlu bir mü-
cadele verdiklerini yakından hissetme imkânı bulduk.
Bu manevi havayı solumak bile o günleri anlamak açı-
sından çok anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Bayanların gezi programı

“Şehirler ve Kültürler” adlı gezinin ilk günü Türkiye’nin
en kalabalık üçüncü şehri olan İzmir’de geçti. 1907 yı-
lında Mithatpaşa Caddesi ve Halilrıfatpaşa Caddesi ara-
sındaki ulaşımı sağlamak için yapılan “Tarihî Asansör”ü
gezen gençler, şehri kuşbakışı izleyerek keyifli saatler
geçirme fırsatını yakaladılar. Gezi programı kapsa-
mında M.Ö. 4. yüzyılda kurulan ve kentte bugüne kadar
varlığını sürdüren “Kadifekale” de ziyaret edildi. Akşam
vaktini ünlü “Konak Meydanı“nda geçiren gençler İzmir
şehrinin sembolü olan “Saat Kulesi”ni görme imkânını
da yakaladılar. Gençler ayrıca Konak-Yalı Camii’ini de
ziyaret etti. Gezi programı kapsamında gençler ayrıca
eski millî futbolcusu Tanju Çolak ile sohbet etme fırsatı
buldular.

Gezinin ikinci gününde İzmir’in Selçuk ilçesinde bulu-
nan, 2015 senesinde UNESCO Dünya Mirası olarak tes-
cil edilen Efes Antik Kent gezildi. Dönemin önemli şe-
hirlerinden biri olan Efes, içinde Artemis Tapınağı’nın
kalıntılarını barındıran Efes’i yakından gören gençler
aynı zamanda dönemin Celcius-Kütüphanesi’ni ve
Antik Tiyatrosu’nu gezme fırsatını buldular. Anado-
lu’nun ilk cami mimarisinin örneklerini sergileyen İsa
Bey Camii de gezi programı arasında yer aldı. Progra-
mın üçüncü gününü gençler Karadeniz’in eğitim, sağlık,
sanayi ve ekonomi açısından en gelişmiş şehri olan
Samsun’da geçirdi. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla
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başlayan sürecin başlangıç durağı olması hasabiyle
Samsun hakkında bilinmeyenler gençlere aktarıldı.

Gezi Türkiye’nin en büyük akarsuyu olan Kızılırmak Del-
tası‘nda Kuş Cenneti ziyaretiyle devam etti. Amisos Te-
pesi’nde şehri tepeden kuşbakışı izleme fırsatı bulan
genç katılımcılar ayrıca Samsun Merkez Camii’ni, Şeyh
Seyyid Kutbettin Türbesi’ni, meşhur Bandırma Vapu-
ru’nu ve Gazi Müzesi’ni gezdiler. Gençler aynı zamanda
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Samsun İl Başkanlığı’nı
da ziyaret ettiler.

Gezinin dördüncü gününde ise Ordu ve Giresun şehir-
leri gezildi. Gençler Ordu’da 1896 yılında Paşaoğlu Hü-
seyin Efendi tarafından inşa edilen ve 1987 yılından
itibaren “Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi” olarak
hizmet veren ve mimari açıdan büyük bir zenginliğe
sahip olan binayı ziyaret etme fırsatı buldular. Gençler
ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni de gezme imkâ-
nını yakaladılar. Boztepe’ye giden gençler 2,4 kilo-
metre uzunluğundaki teleferiğe binerek eğlenceli anlar
yaşadılar.

Gezi programının bir sonraki adresi Giresun oldu. 

Gezinin son günü, gençler Karadeniz Bölgesi’nin en
büyük ikinci kenti olan Trabzon’u gezdiler. Eskiden bir
kilise olan ve inşa edildikten 100 sene sonra camiye çe-
virilen Ayasofya Camii ve Hacaklı Baba yaylası da gezi
programı arasında yer aldı. Gezi planının son durağı ise
Uzungöl oldu. Organizasyon sonunda düşüncelerini
dile getiren genç bir katılımcı “Bazı şehirlerin sadece
isimlerini biliyoruz. Bu gezi vesilesiyle gezdiğimiz tüm
şehirlerin tarihini yakından tanıma fırsatı bulduk. Pek
çok tarihî mekânları gezerek o dönemler hakkında bil-
giler edindik. Öğretici ve bir o kadar da eğlenceli bir
gezi oldu. Organizasyonda emeği geçen herkese te-
şekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
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Democracy Bridge

‘Democracy Bridge’ projesi kapsamında AK Parti Genç-
lik Kolları heyeti Avrupa’nın beş farklı ülkesinde siyasi
aktörler ile buluşturuldu. Ziyaretlerde Türkiye’ye karşı
yürütülen negatif algı tartışıldı, ziyaret edilen siyasiler
bilgilendirildi ve özelikle 15 Temmuz darbe girişimi de-
tayları ile karşı tarafa aktarıldı. 

10 – 12 Kasım tarihleri arasında Almanya başta olmak
üzere Hollanda, İngiltere, Belçika ve İsviçre’de eş za-
manlı ziyaretler gerçekleştirildi. 

Proje, Almanya ayağı başkent olan Berlin’de başladı ve
Köln şehrinde son buldu. Berlin’de UETD Gençlik Kol-
ları Başkanı Serkan Sezen ve Siyasi İşler Birim Başkanı
Nuh Alpaslan önderliğinde AK Parti Gençlik Kolları he-
yeti birçok görüşmeye imza attı. 

Almanya’da hükümette olan Hristiyan Demokratlar
Genel Merkez Gençlik Kolları ile yapılan görüşmede
gençlik ekiplerinin faaliyetleri karşılıklı sunuldu ve öze-
likle UETD Gençlik Kollarının üstlendiği ‘Köprü’ vazifesi
ifade edildi. Bundan sonraki süreçte iki yapının birbiri
ile daha yakın ilişkiler kurma yolları ele alındı ve UETD
Gençlik ekibinin bu aşamada üstleneceği kilit rol vur-
gulandı.

Yapılan diğer önemli görüşmeler şunlardır:
• Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Ziyareti
• Milletvekili Oliver Wittke Ziyareti
• Milletvekili Bettina Kudla Ziyareti
• Diplomat - Dr. Wolf-Ruthart Born – Eski Türkiye - 

Almanya Büyükelçisi’nin Evinde Akşam Yemeği

Köln şehrinde Genel Merkez binasında UETD Gençlik
Kolları Merkez Yürütme Kurulu gelen heyet ile bir top-
lantı düzenlendi ve bundan sonra atılacak adımlar ka-
rarlaştırıldı. Avrupa – Türkiye ilişkilerinde dinamik yapısı
ile manevra gücünü elinde bulunduran UETD Gençlik
Kollarının bundan sonraki süreçte daha büyük sorum-

luluklar alma arzusu gelen misafir heyete bildirildi.
Aşağı bölümde eş zamanlı gerçekleştirilen ve UETD
Bölge Gençlik ekiplerinin öncülüğünde AK Parti Genç-
lik heyetlerini yaptıkları görüşme ve ziyaretler sıralan-
mıştır.
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UETD Youth İsviçre’de yapılan ziyaretler:

• BDP Gençlik Temsilcisi ile Görüşme 
• SVP Gençlik Temsilcisi ile Görüşme 
• Türk Gençlik Dernekleri Gençlik Kolları ile Görüşme

UETD Youth Hollanda’da yapılan ziyaretler:

• Nida (Rotterdam İslam partisi) Gençlik Kolları Baş-
kanı ile Görüşme 

• CDA ile Görüşme 
• TDC (Turkish Dutch Council = Hollanda’da Yaşayan

Türk Gençlerinin Devlet ile İstişare Eden Komis-
yonu) ve Hollanda’da Siyaset Yapan Türk Gençleri
ile Buluşma 

• Rotterdam İslam Üniversitesi (Ahmet Akgündüz –
Osmanli Arşiv Başkanı) 

UETD Youth İngiltere’de yapılan ziyaretler:

• Siyaset Derneği “My Life My Say” Yönetim ve Baş-
kanı Mete Çoban ile Roundtable 

• Türk STK ve Ögrenciler ile Buluşma
• Siyasi Parti Ziyaretleri
• Müslüman Toplumu Siyasi Katılım ve Lobi Faaliyeti

Gerçekleştiren MEND Derneği Londra Koordina-
törü ile Roundtable

UETD Youth Belçika’da yapılan ziyaretler:

• Avrupa Parlamentosu: Parlamentarium + hemicycle
• Saint-Josse-Ten-Noode Belediye Başkanı Sn. Emir

KIR ile Görüşme
• AK Parti Brüksel Ofisi Ziyareti 
• İbni Sina Enstitüsu İmam Hatip Lisesi Ziyareti 
• Üniversite Öğretim Görevlisi Meryem Kaçar ve

Prof.Dr. Dries Lesage ile Görüşme
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Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşme

18 Kasım 2016 tarihinde UETD Gençlik Kolları ekibi
Berlin’de Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı
Sayın Akif Çağatay Kılıç ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın
ile bir araya geldi. 

Görüşmeye UETD Gençlik Kolları Genel Merkez Yü-
rütme Kurulu adına Teşkilatlanma Başkanı Furkan Katır-
cıoğlu ve Organize ve Etkinlik Birim Başkanı Caner
Küçüker katıldı. 

Toplantıda Avrupa’da yaşayan gençlerimizin sorunları
ele alınarak, ortak çözüm yolları sunuldu. 

2016 yılında ortak çalışmamız olan ‘Şehirler ve Kültürler
Gezi Programları’ değerlendirilerek ve Sayın Bakan
Beye yapılan geziler hakkında bilgi verildi. 

Başarılı geçen ortak çalışmamız sonucunda Sayın Ba-
kanımızdan 2017 yılında birlikte hayata geçirilmesi
önem arz eden projelerin onayı alındı.
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Bavyera Parlamentosu ziyareti

26 Kasım 2016 tarihinde UETD Youth Güney Bavyera
Bölgesi, siyasi partisipasyonu artırma adına Bavyera
Eyalet Parlamentosuna bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu et-
kinlik kapsamında, gençlerin yerel siyaset ile tanışma-
ları ve genel siyaset ilgilerinin artırılması hedeflen-
mektedir. 

Bavyera Eyaleti Anayasasının 70. Yıldönümü nedeniyle
Bavyera Parlamentosu, Eyalet Başkanlığı ve Bavyera
Anayasa Mahkemesi 26 Kasım 2016 tarihinde kapılarını
ziyaretçilere açmıştır. Bu imkanı iyi değerlendiren Bölge
Gençlik Kolları ekibimiz şubeleri ile birlikte bu makam-
ları ziyaret ederek işleyişleri ile ilgili önemli bilgiler
edinmişlerdir. 

Ziyaretler kapsamında birçok Parlamento üyesi ve siya-
setçi ile görüşme ve tanışma imkanları bulmuşlardır.
Eyalet Parlamentosunda, SPD partisinden milletvekili
olan Günther Knoblauch ile görüşülerek eyalet anaya-
sasıyla ilgili bilgi alındı. 

Parlamentoda yer alan partilerin temsilcileri ile yapılan
görüşmelerde UETD Gençlik Kolları ve hedefleri anla-
tıldı. Bavyera başbakanı olan Horst Seehofer ile yapılan
görüşmede siyasi partisipasyonun önemi, imkanları ve
UETD Gençlik Kollarının bu bağlamda hedefleri konu-
şuldu.





UETD 
SİYASET AKADEMİSİ
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“Mülteciler ve Göç”

UETD Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından düzenlenen
“Siyaset Akademisi“nin ikincisi 28-29 Mayıs 2016 tarih-
leri arasında Almanya‘nın Hamburg kentinde gerçek-
leşti ve “Mülteciler ve Göç“ konusu ele alındı.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ‘Avrupa‘da İslamo-
fobi ve ayrımcılık‘ konusuna değindi. HafenCity Üniver-
sitesinden Dr. Yaşar Aydın ‘Almanya’nın göç tarihi ve
toplum sosyolojisine etkileri (1850-1960) ve (1960-
2016)‘ konu başlığı altında sunumu yaptı. ‘Mülteci Krizi
ve Avrupa’nın Mülteci Politikaları‘ sunumu Hacettepe
Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Erdoğan gerçekleş-
tirdi. Türk-Alman Üniversitesinde görevli olan Doç. Dr.
Enes Bayraklı ‘Batı Avrupa Ülkelerinde Azınlık ve Göç-
menlere Yönelik İnsan Hakları İhlalleri‘ konusunu işledi.
Son olarak ‘AB-Türkiye Anlaşması mülteci hukuku ve
AB-Türkiye ilişkileri açısından ne anlama geliyor?‘ su-
numu Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı
Uğur Yıldırım ele aldı. 

60`lı yıllardan bu yana batıya göç eden Müslümanlar
Avrupa‘daki sosyo-kültürel ve siyasi tartışmaların mer-
kezinde olmuştur. Göçmenlerin içerisinde bulundukları
konjonktürel politik ve sosyal süreçlerin açıklanabilmesi
ve bu duruma bağlı olarak sıhhatli stratejik kararlar ala-
bilecek duruma gelinebilmesi ihtiyacı olduğu da aşi-
kârdır.

Göçmen toplulukların asimilasyon gibi tehlikelerle karșı
karşıya olduğu ve geçmișin zorunlu bir keșfine yönel-
melerinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Avru-
pa’da yașayan Müslümanların içerisinde bulundukları
siyasi ve toplumsal hayatın arkasındaki mevcut felsefi
paradigmayı anlamaları bahsedilen sorunların gideril-
mesi hususunda gereklilik arz etmektedir.

Küresel düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyokül-
türel dönüşümleri teorik ve tarihsel perspektiften analiz
edebilmek ve Müslümanların/göçmenlerin içerisinde
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bulundukları coğrafyaya vukufiyetlerinin sağlanması
için “Siyaset Akademisi” bünyesinde bir dizi eğitim ça-
lıșmaları yapılmaktadır. Akademi kapsamında yapılan
çalışmaların batı ve Müslüman toplumuna ayna tutma
ve bir bakış açısı oluşturma yönünden katkı sunması he-
deflenirken yapılan nitelikli çalışmalarla tartışma kültü-
rünün de geliştirilmesi desteklenmektedir.

Program akışı:

28 Mayıs 2016, CUMARTESİ
      
10:30 – 12:00
Almanya’nın Göç Tarihi ve Toplum Sosyolojisine 
Etkileri (1850 – 1960)

Dr. Yaşar Aydın
Hamburg Hafencity Üniversitesi 
      
12:30 – 14:00
Almanya’nın Göç Tarihi ve Toplum Sosyolojisine 
Etkileri (1960 – 2016)

Dr. Yaşar Aydın
Hamburg Hafencity Üniversitesi

15:00 - 17:00
Mülteci Krizi ve Avrupa’nın Mülteci Politikaları – 
Türkiye ile karşılaştırma

Prof. Dr. Murat Erdoğan
Hacettepe Üniversitesi

29 Mayıs 2016, PAZAR

10:30 – 12:00
Batı Avrupa Ülkelerinde Azınlık ve Göçmenlere 
Yönelik İnsan Hakları İhlalleri

Yrd. Doç. Dr. Enes Bayraklı
Türk Alman Üniversitesi

12:30 – 14:00 
Mülteciler ve Göçmenlerin Avrupa’ya Kültürel 
Etkisi – Çokkültürlülük mü, Irkçılık ve Aşırı Sağın 
Yükselişi mi?

Zafer Sırakaya
UETD Genel Başkanı

15:00 – 17:00
AB-Türkiye Anlaşması mülteci hukuku ve AB-
Türkiye ilişkileri açısından ne anlama geliyor?

Uğur Yıldırım
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı



112

“Kürt Meselesi”nin tarihsel seyri ve Ortadoğu coğrafyasına etkileri

UETD Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen
“Siyaset Akademisi”nin ikincisi 24-25 Eylül tarihleri ara-
sında 10:00-17:00 arası Almanya’nın Essen kentinde
düzenlendi. “Kürt Meselesinin Tarihsel Seyri ve Orta-
doğu Coğrafyasına Etkileri” konusunun ele alındığı Si-
yaset Akademisinde Konuşmacılar iki gün boyunca
uzman olduğu konuları işleyerek Katılımcılara bilgili ve
verimli seminerler sundular. 

Anadolu’yu Türk yurdu yaptığı kabul edilen Sultan Al-
parslan’ın Ordusu Malazgirt’te Bizans Ordusu ile karşı-
laştığında Sultan Nizamüddin’in öncülüğünde 10.000
silahlı Kürdün Alparslan ordusunun içinde yer aldığı
kabul edilir.

Türklerle Kürtlerin dinlerinden sonra coğrafya ve kader-
lerini de birleştiren bu olaydan sonra tarihin her kırılma
noktasında Kürtler ile Türkler bir ve beraber görünür. 

Kürtlerin Şah İsmail’e karşı Yavuz Sultan Selim’in ya-
nında yer almaları gibi; Tarihçiler Sultan Selim’le Bitlisli
Molla Kürt İdris’i not düşer ama bu, tarihin ve kaderin
tekerrüründen başka bir şey değildir. 

Osmanlı için tehlike çanları çaldığında Sultan Abdülha-
mid ve Kürt beyleri “tarihi rollerini” oynasalar bile, artık
yeni bir dönem başlamıştır.

Osmanlı devletinin gerileme dönemleri, merkezileşme
süreci ve Islahat/Tanzimat fermanları ile Osmanlı Kürt
ilişkilerinde çalkantılı dönemler başlamıştır. 

Cumhuriyetin kurucu iradesi Kongreler, 1. Cumhuriyet,
1. Anayasa ile tarihi ittifakı yeniden kurgulasa bile “laik,
seküler, ulus devlet” için yapılan devrimler “anlaşmaya
aykırı bulunmuş” ve yeni bir durum yaratmıştır.

Hilafetin kaldırılmasına karşı başlatılan Şeyh Said ayak-
lanması, ülke içerisinde bölücü ve ayrılıkcı bir ayak-

lanma, uluslararası platformlarda da irticai bir isyan ola-
rak lanse edilse de, bu olay Cumhuriyet tarihinde
önemli bir kırılma noktası durumundadır.

Takrir-i Sükun kanunu ve Şark İslahat Planı gibi uygula-
maların hayata geçirilmesi ile artık Cumhuriyet’in bir
“Kürt meselesi” vardır. 1937-38 yıllarında gerçekleşen
Dersim Harekatı yaranın bir kangrene dönüşmesine se-
bebiyet vermiştir.

Cumhuriyet tarihi süresince gerçekleşen askeri darbe-
ler illegal örgütlerin oluşumuna önemli ölçüde zemin
hazırlamış, legal zeminde meselenin tartışılması imka-
nını ortadan kaldırmıştır.

1980 askeri darbesi ise tüm Kürt örgütlerinin “Apocular
eli ile tasfiyesini sağlamış”, entelektüel ve siyasi açıdan
çeşitlilik sunan örgütler yerini silahlı bir terör örgütüne
bırakmıştır.
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Statükonun Kürt kimliğine dair “red, inkar ve asimilas-
yon” politikalarını kendi örgütsel menfaatleri için usta-
lıkla kullanan PKK, “sorundan kaynaklanan meşruiye-
tini” hızla tüketmiştir. Kürt meselesinin demokratik sis-
tem içerisinde çözümüne oldukça yaklaşılmasına rağ-
men Türkiye’de artık “sorundan üreyen ama sorundan
başkalaşan” bir PKK sorunu vardır. Sorun artık “Kürt me-
selesi” değil, ideolojisi, ittifakları, Kürtlere dayatmaları
ile “PKK meselesidir”. Türkiye’nin demokratikleşme sü-
reci ile birlikte yürütülen reformlar sayesinde kimlik ve
kültürel hak talepleri büyük oranda devlet tarafından
karşılanmış, “red, inkar ve asimilasyon” politikalarına
son verilmiştir.

AK Parti hükümetleri demokratik dönüşümle birlikte
birçok kez PKK’nın silahsızlandırılmasını hedefleyen sü-
reçler yürütmüştür. Bunlardan sonuncusu “Çözüm Sü-
reci” olmuştur.

Akademik çevreleri ve toplumsal hayatı bu denli etki-
leyen bu meselenin UETD Siyaset Akademisi bünye-
sinde ele alınması öngörülmüş, Avrupalı genç akade-
misyenlerin bu konu ile ilgili düzeyli bir calışma bünye-
sinde bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir.

Üst başlığı “Kürt Meselesinin Tarihsel Seyri ve Ortadoğu
Coğrafyasına Etkileri” olarak belirlenen seminer dizi-
sinde konu ile ilgili hem tarihsel arka planın hem de gü-
nümüzdeki gelişmelerin yorumlanması amaçlanmıştır.

Bu program ile; Türklerle Kürtlerin tarihsel ittifakları,
Cumhuriyet döneminde Kürt Meselesinin doğuşu ve
son yıllarda artık bir “PKK meselesine evrilmesi” du-
rumu sadece Türkiye değil Ortadoğu ekseninde ele
alınmasına hassasiyet gösterilmiştir.



114

Program akışı:

24 Eylül 2016, Cumartesi

10:00                  Selamlama ve Kayıt

10:30 – 12:00    Kürt Meselesinin tarihsel arka planı –

                            Cumhuriyet öncesi dönem (1071 – 

                            1923)

                            Mahmut Akyürekli (Tarihçi, Yazar)

12:30 – 14:00    Kürt Meselesinin tarihsel arka planı –

                            Cumhuriyet sonrası dönem (1923 – )

                            “Irak, İran, Suriye ve Türkiye’deki

                            gelişmelere eş zamanlı bir okuma”

                            Muhsin Kızılkaya (Mersin eski Milletvekili, 

                            Gazeteci- Yazar)

14:00 – 15:00    ARA

15:00 – 17:00    Türkiye’nin Kürt Sorunu Algısı ve AK Parti

                            Dönemi (2002 – 2016)

                            Dr. M. Mehdi Eker (T.C. Gıda,Tarım ve 

                            Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti 

                            Dış İlişkiler Başkanı)

25 Eylül 2016, Pazar

10:30 – 12:00    Çözüm sürecinin değerlendirmesi ve

                            Kürt meselesinin çözümü bağlamında

                            temel parametreler

                            Mehmet Emin Ekmen (Batman eski

                            Milletvekili, Avukat)

12:30 – 14:00    Politische Konflikte in der Türkei und 

                            im Nahen Osten verstehen

                            Prof. Dr. Udo Steinbach (Nahostex perte 

                            und Islamwissenschaftler)

14:00 – 15:00    ARA

15:00 – 17:00    Terör ve güvenlik politikaları ekseninde 

                            Kürt meselesi

                            Doç. Dr. Mehmet Şahin (Gazi Üniv.

                            Öğretim Üyesi)
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Mahmut Akyürekli 
(Tarihci, Yazar)

Sayın Mahmut Akyürekli Bey‘in Cumartesi günü işlediği
konu “Kürt Meselesinin tarihsel arka planı - Cumhuriyet
öncesi dönem (1071 - 1923)“

“Abdülhamit Osmanlıya yeni bir düşünme sistemi getirir
(...) kürtlerin sıkıntılarını görür“
“Abdülhamit kürtlerin babası“

Muhsin Kızılkaya 
(Mersin Milletvekili, Gazeteci - Yazar)

Sayın Muhsin Kızılkaya Bey‘in Cumartesi günü işlediği
konu “Kürt Meselesinin tarihsel arka planı - Cumhuriyet
sonrası dönem (1923 - )“

“İstanbul kürtler için neden önemli (...) İstanbul ilk kürtçe
metinlerin yazıldığı mekandır“
“PKK ilk AKP‘yi kendisine rakip görmüştür“

Dr. M. Mehdi Eker 
(T.C. eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve 
AK Parti Dışilişkiler Başkanı)

Sayın Mehdi Eker Bey‘in Cumartesi günü işlediği konu
“Türkiye‘nin Kürt Sorunu Algısı ve AK Parti Dönemi
(2002 - 2016)“

“AK Parti kurulduğunda üç temel meseleyi ortadan kal-
dırması gerekiyordu. Bunlardan biri kürt meselesi“
“Terör örgütleri PKK vesaire kesinlikle kürtleri temsil
etmez“ 
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Mehmet Emin Ekmen 
(Eski Batman Milletvekili, Avukat)

Sayın Mehmet Emin Ekmen Bey‘in Pazar günü işlediği
konu “Çözüm sürecinin değerlendirmesi ve Kürt mese-
lesinin çözümü bağlamında temel parametreler“

“Mağdur olan sadece Kürtler değil dindarlar, Aleviler ve
gayrimüslümler de sorunlar yaşadı“
“FETÖ Kürt meselesindeki çözümü manipule etti“

Doç. Dr. Mehmet Şahin 
(Gazi Üniv. Öğretim Üyesi)

Sayın Mehmet Şahin Bey‘in Pazar günü işlediği konu
“Terör ve güvenlik politikaları ekseninde Kürt meselesi“

“Kürt meselesi PKK ve PYD‘nin insiyatifine bırakılmaya-
cak kadar önemlidir “
“Kürt meselesini terör örgütlerin araç haline getirilme-
sini önlemek lazım. Kendilerini kürtlerin temsilcileri gibi
görüyorlar“

Prof. Dr. Udo Steinbach 
(Nahostexperte und İslamwissenschaftler)

Herr Udo Steinbach trug am Sonntag das Thema   “Po-
litische Konflikte im Nahen Osten und in der Türkei“
vor.

“Die Völker Anatoliens waren die einzigen, die damals
Widerstand geleistet haben. Somit entstand die tür-
kische Republik“
“DAESH kämpft für eine politische Umgestaltung und
missbraucht den Islam“
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Türkiye‘de darbeler tarihi, Anayasal yapım süreçleri ve Başkanlık Sistemi

UETD Eğitim ve Ar-Ge Birimi tarafından organize edilen
“Siyaset Akademisi”nin dördüncüsü 12-13 Kasım tarih-
leri arasında 10:00-17:00 arası Almanya’nın Karlsruhe
kentinde düzenlendi. “Türkiye‘de Darbeler Tarihi, Ana-
yasal Yapım Süreçleri ve Başkanlık Sistemi” konusunun
ele alındığı Siyaset Akademisinde konuşmacılar iki gün
boyunca uzman oldukları konuları işleyerek katılımcı-
lara bilgili ve verimli seminerler sundular.

Prof. Dr. A. Haluk Dursun 
(TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı)

Sayın A. Haluk Dursun Bey‘in Cumartesi günü işlediği
konu “Türk Siyasi Tarihinde İktidar Mücadeleleri ve
Darbeler“

“Devlet nasıl kurulur (…) 1. Birbirine düşmemek 2. Ortak
bir yolda yürümek 3. Kardeş kardeşi kırmamak“
“Tarih tekerrür eder, ancak ibret alınırsa tekerrür olmaz.“
“Devlet yönetmek için: kuvvet, kudret, riyazet, dirayet,
kifayet, cesaret, feraset, muzafferiyet, adalet ve merha-
metli olması lazım.“

Cemil Çiçek
(23. Dönem Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,
TBMM 25. Başkanı, Ankara Milletvekili)

Sayın Cemil Çiçek Bey‘in Cumartesi günü işlediği konu
“Türkiye‘de Çok Partili Dönem ve Sistem Sorunu“

“Bilgi üretmiyoruz bilgi kulanıyoruz. Bilgiyi üreten yük-
sek kaliteli milli geliri yüksek bir toplum olmamız gere-
kiyor.“
“Türkiye darbeler ile hep 8 veya 10 sene geriye gitti.“
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Av. Zekeriya Birkan
(Bursa Milletvekili, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı)

Sayın Zekeriya Birkan Bey‘in Pazar günü işlediği konu
“15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ Yapılanması“

“15 Temmuz darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti‘ni tarih-
ten silmenin girişimi ve eylemidir.“
“Fetö yerli bir figüran değil (...) Fetö de kişiler değil ma-
kamlar önemlidir.“
“28 Şubat ile bu milletin asıl evlatları mağdur edilirken
onlar orduda, bürokraside yükseldiler.“

DR. Hüseyin Yayman
(T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı)

Sayın Hüseyin Yayman Bey‘in Pazar günü işlediği konu
“Türkiye‘de Devlet Reformu ve Başkanlık Sistemi“

“Dünyada sistemler sorun çözmek için vardır. Türkiye’de
sorun çözen sistem yok, sorun üreten bir sistem var. Bu
nedenle başkanlık sistemini istiyoruz.“
“İnsanlar fanidir, gelir geçer, devlettir kalıcı olan. Ayyıl-
dızlı bayrağımız ve bağımsızlığımızdır aslolan.“

Prof. Dr. Mustafa Şentop
(Anayasa Komisyonu Başkanı)

Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Bey‘in Cumartesi günü
işlediği konu “Türkiye‘de Anayasalar ve Siyaset“

“Parlamenter sistemde millet hükümeti seçmiyor, parla-
mentoyu seçiyor. Hükümet parlamentonun içinden çı-
kıyor.“ “TR yeni Anayasa yapma zorunluluğu ile karşı
karşıyadır. Bu AK Parti bir fantazisi değildir. Bu bir zaru-
rettir.“
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Türkiye‘de darbeler tarihi, Anayasal yapım süreçleri ve Başkanlık Sistemi

Devlet yönetimi bakımından Türkiye uzun bir tarihe ve
önemli bir birikime sahip. Osmanlı İmparatorluğu‘nun
ıslahat fermanından günümüz Türkiyesine kadar, devlet
ve toplum içerisinde reform yapma çalışmaları zaman
zaman kesintiye uğrasa da devam etmiştir.

Osmanlı Devleti‘nin farklı dönemlerinde birçok ayak-
lanma ve isyan yaşanmıştır. Mevcut idareye yönelik
gayri nizami usullerle müdahale geleneği geçmişten
günümüze devam etmiştir. 1324 yılında kurulan Yeni-
çeri Ocağı‘nın girişimleri ile padişahların tahtan indiril-
mesi, devlet adamlarının öldürülmesi gibi faaliyetler
gerçekleşmiştir. Yeniçerilerin son ayaklanma girişimleri
1826 yılında Ocaklarının söndürülmesi, kendilerinin de
imhasıyla sonuçlanmıştır. Osmanlı Devleti‘ndeki son,
modern dönemin ilk askeri darbesi Ittihat ve Terakki
Cemiyeti‘nin önde gelen isimleri Enver ve Talat Paşa ta-

rafından 28 Ocak 1913‘te gerçekleştirilen Bab-ı Ali Bas-
kınıdır. Dönemin hükümeti istifa ettirilerek İttihat ve Te-
rakki‘nin destekleyeceği bir hükümet kurdurulmuştur.
Bab-ı Ali darbesi neticesinde İttihatçılar fiilen yeniden
iktidara gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu‘nda reform hareketleri 1789 yı-
lından sonra başlamış, 1800‘lü yıllarda ivme kazanmış-
tır. Gelenekçi yaklaşımlar bir tarafa bırakılarak
“Batılılaşma“ adı altında köklü bir yeni devlet ve toplum
düzeni anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu‘nun son dönemindeki reform hareketleri Tür-
kiye Cumhuriyeti‘nin zeminini hazırlamıştır. Türkiye
Cumhuriyeti‘nde 1923‘ten bu yana örtülü veya açık bi-
çimde ‚devlet düzeni‘ tartışmaları devam etmiş, siyasal
erki ve ülkenin aydınlarını meşgul etmiştir. 
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Dönemin siyasal doktrini olan Anlaşması ile gerçekleş-
miştir. 1839 yılında gerçekleştirilen Tanzimat Fermanı
ile ekonomik liberalleşmenin hukuksal ve bürokratik
zemin oluşturulmuştur. 1856 yılında ilan edilen Islahat
Fermanı ile Osmanlı Devletinde köklü bir yeniden yapı-
lanma ve düzenleme dönemi başlatılmıştır. Birinci
(1876) ve İkinci Meşrutiyet (1908) dönemi ile devam
eden “Batılılaşma“ yani modernleşme ve reform süreci
Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulmasına zemin hazırla-
mıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada oluşan yeni
düzenden Türkiye de etkilenmiştir. 1950‘lerde Demok-
rat Parti‘nin iktidara gelişi ve tek partili dönemden çok
partili sisteme geçişle birlikte yeni bir dönem başlamış-
tır. Türkiye‘deki reform süreçlerinin dünyanın ve Tür-
kiye‘nin içerisine girdiği iktisadi ve idari krizlerle aynı

döneme denk düşmesi dikkat çekicidir. Türkiye‘nin mo-
dern dünyaya ayak uydurması, ekonomik ve siyasal ge-
lişmişlik düzeyini ilerletebilmesi merkeziyetçi yapının
zaman içerisinde kendini yeniden tanımlaması ve dö-
nüştürmesi ile gerçekleşmiştir. Devletlerin kendi yöne-
tim sistemlerini çağın gereklerine uydurma amacıyla
dönüştürmesi gelişmiş devletler için önemli bir yer tut-
maktadır.

Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar yüzyıla yakın bir
zaman geçmesine rağmen, sayısız reform süreçlerine
ve değişikliklere rağmen Türkiye‘de devlet düzeninde,
devlet-vatandaş ilişkilerinde, eğitim sisteminde, vatan-
daşın sosyal hayatında yaşadığı sorunlarda temelden
çözüm bulunamamış, tüm reformlar ve kazanımlar as-
keri darbeler ve darbe girişimleri ile birlikte olumsuz
etkilenmiştir. Askeri darbe süreçleri siyasal hayatla bir-
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likte sivil toplumun refahını ve ülkenin gelecek umu-
dunu derinden sarsmıştır. 

AK Parti iktidarı döneminde yapılan köklü reformlar ve
Anayasa değişikliklerine rağmen mevcut sistem on
yılda bir darbelerin olduğu, toplumsal ve ekonomik
krizlerin oluşumuna zemin hazırlayan bir sistemdir. Çok
kısa süre önce şahit olunan 15 Temmuz darbe girişimi
asker-siyaset, vatandaş-devlet, din-devlet ve birey-top-
lum ilişkilerinin yeniden tanımlama zaruretini doğur-
muştur. Türkiye‘nin neredeyse ikiyüz yıldır devam eden
modernleşme ve reform süreçlerinin günümüz şartla-
rında ihtiyaçları karşılamadığı aşikar. 

2011 yılından bu yana devam eden ancak 15 Temmuz
darbe girişiminden sonra farklı bir boyut kazanan “Baş-
kanlık Sistemi“ tartışmalarını daha iyi anlamak adına ha-
zırlanan akademi programı tarihten bugüne “devlet
reformu“ tartışmalarına ışık tutacaktır. Türkiye Cumhu-
riyeti‘nin geleceğini bu denli etkileyen bu meselenin

UETD Siyaset Akademisi bünyesinde ele alınması ön
görülmüş, Avrupalı genç akademisyenlerin bu konu ile
ilgili düzeyli bir çalışma bünyesinde bilinçlendirilmeleri
hedeflenmiştir. 

Üst Başlığı “Türkiye‘de Darbeler Tarihi, Anayasal Yapım
Süreçleri ve Başkanlık Sistemi“ olarak belirlenen semi-
ner dizisinde konu ile ilgili hem tarihsel arka planın hem
de günümüzdeki gelişmelerin yorumlanması amaçlan-
mıştır.  

Bu program ile; Türkiye‘nin darbeler tarihini, çağın ih-
tiyaç ve gereksinimlerine ayak uydurabilme adına yü-
rütülen demokratikleşme ve reform süreçlerini, yeni
Anayasa yapım sürecini, Cumhuriyetin kuruluşundan
bu yana devam eden ancak 15 Temmuz darbe girişimi
sonucunda Türkiye‘de kaçınılmaz olan devlet reformu
ve Başkanlık Sistemi ile ilgili çalışmalara bir platform
oluşturulmuştur.





UETD 
EKONOMİ BİRİM BAŞKANLIĞI
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“Derneklere Fon” konulu seminer

UETD Economy‘nin düzenlediği “Derneklere Fon“ ko-
nulu seminer 13 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşti. Yak-
laşık 50 kişi katılım sağladı.

İlk etapta UETD Ekonomi Genel Başkan Yardımcısı Yıl-
dırım Sevinç kurumu, yapılmış ve yapılmayı planlanan
projeleri anlattı.

Seminerde derneklere ve STK‘lara fondan nasıl yarar-
lanılabileceği gibi konular işlendi. Teklif başvurusunun
hangi şartlarda yapılabileceği ve kabul görüleceği de-
taylı bir şekilde anlattıldı. Proje uygulaması ve değer-
lendirmesi de konular arasındaydı.

Günün sonunda bütün katılımcılara sertifika verildi.

Ankara ziyareti

UETD Genel Muhasip Filiz İşler ve UETD Ekonomi
Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Sevinç Ekonomi Bi-
rimi olarak 04-06 Aralık tarihleri arası Ankara’da T.C.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı ziyarette bulun-
dular. Gelecekte yapılabilecek projeler hakkında isti-
şare edip Tarım ve Gıda Sektörü konularında istişare-
lerde bulunuldu.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nı da ziyaret ederek AB ve Tür-
kiye arasındaki potansiyel yatırımlar görüşüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile
de görüşüldü. Türkiye ekonomisinin kalkınma projeleri
hakkında planlamalar yapıldı.



ULUSLARARASI
SEMPOZYUMLARA KATILIMLAR
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Meclis-i Nisa sempozyumu

Konya Meram Belediyesi‘nin ev sahipliğinde düzenle-
nen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın eşi
Emine Erdoğan‘ın da katıldığı İslam‘da Kadın temalı
‘Meclis-i Nisa‘ programı 1 Aralık 2016’da gerçekleşti.
Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül
Sayan‘ın yanı sıra AK Partili kadın milletvekilleri ve STK
temsilcileri de katıldı. Mevlana‘nın ruhaniyetinin eşlik
ettiği Konya‘da gerçekleştirilen organizasyonda, başta
Suriye‘deki iç savaşta olmak üzere Ortadoğu ve Av-
rupa‘da Müslüman kadınların uğradığı zulüm ve hak-
sızlıklara değinildi. Açılış konuşmasını yapan Meram
Belediye Başkanı Fatma Toru, Müslüman kadınların yer-
leşik kalıpları kırarak yeni kavramlar, yeni sosyal hedef-
ler inşa etmesi için bir araya geldiklerini söyleyerek,
“Dayatılanı reddetmeli, batının klişelerine teslim olma-
malıyız.” diye konuştu.

Kadınımız 15 Temmuz‘da da kahramandı
Kadının her dönemde insanların ortak değeri oldu-
ğunu ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan, “Kadim medeniyetimiz kadının erkekle bir-
likte toplum hayatının her alanında beraber olduğunu
gösteriyor. Bunun en taze örneği 15 Temmuz‘dur.”
dedi.

Müslüman kadın iradesini ortaya koymalı
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın eşi Emine
Erdoğan da ilk emri ‘oku‘ olan bir kitabın rehberliğinde,
kız çocuklarının eğitiminin bir sorun olmaktan çıkarıl-
ması gerektiğini vurgulayarak, “Müslüman kadının
kendi gücünü, kendi iradesini ortaya koyması gerekir.
Şahsiyeti, aklı, zekâsı, sezgi gücü, merhameti, şefkati ve
diğer vasıflarıyla varlık göstermesi gerekir.” dedi.

İslamofobi yeni bir ırkçılıktır
Birbirinden güzel Konya lezzetlerinin sunulduğu öğle
yemeği arasından sonra Moderatörlüğünü Prof. Dr.
Edibe Sözen‘in yaptığı ve İslam coğrafyasında kadın,
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dünyanın Müslüman kadına bakışı, İslamofobi ve med-
yada Müslüman kadın başlıkları altında gerçekleşen
oturuma geçildi. Sözen, “Biz her zaman Batı‘yı aydın-
lanma olarak tarif ederiz ama batının çok güçlü karanlık
tarafı var. O karanlık tarafı, çok büyük bir tehdit olarak
addettiğimiz İslamofobidir. İslamofobi Batı‘da giderek
yükseliyor. Avrupa‘da Müslümanlara yönelik saldırıların
yüzde altmışı kadınlara yönelik gerçekleştiriliyor. İsla-
mofobiyeni bir ırkçılıktır.” şeklinde konuştu.

Müslüman kadını koruyamıyoruz
Prof. Edibe Sönmez‘in ardından söz alan Av. Gülden
Sönmez, dünyanın dört bir tarafında Müslüman kadın-
ların gözyaşının değersiz bir hale getirildiğini ve gün
geçtikçe kadınların bedenlerinin çok açık bir şekilde
silah olarak kullanıldığını ifade ederek sözlerini şöyle
sürdürdü; “Suriye‘de altı binin üzerinde  tecavüz vakası
var. Birkaç saatte ulaşabileceğimiz uzaklıktaki bir ülke-
den bahsediyoruz. Hepimiz kadına yönelik suçun yasak
olduğunu söylüyoruz ama nasıl bir dünyadayız ki, bu
kurallara rağmen bir Müslüman kadını bile korumaktan
aciziz. Bugün en azından sağ olanlar için bir çığlık at-
mazsak her şey için çok geç olacak. Eğer bir Hristiyan
kadının kılına zarar gelseydi, ya da bir Yahudi kadına
“höt“ denseydi, sorumluların antisemitizm bahanesiyle
mahkemelerde başlarına neler gelirdi. Oysa bizim ka-
dınlarımıza tecavüz ediyorlar, öldürüyorlar, dünyadan
ses yok.”

Kadın erkek ilişkisi üstünlük yarışı değil
Kadının tek bir kimliğe hapsedilmemesi gerektiğini
söyleyen KADEM kurucularından Avukat Pınar Hacı-
bektaşoğlu, Kadın ve erkek arasındaki hakkaniyet iliş-
kisinin hiçbir zaman üstünlük olarak görülmediğinin
altını çizerek şöyle konuştu; “Dört kutsal kitabın temel
anlamda perspektifinin iyi ahlak ve adalet üzerine ol-
duğunu görürüz. Kuran-ı Kerim fertlere, hâkimlere, şa-
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hitlik yapacak olanlara “Hüküm vereceğiniz kişiler farklı
bir dinden dahi olsa adaletli olmaktan asla kaçınmayın“
der. Peygamberimiz yaşamı boyunca söz ve fiilleriyle
adaletten örnekler vermiştir. Veda hutbesinde adalet-
sizlikten kendinizi koruyunuz bu hesap gününde zulme
denktir demiştir.”

Kişilik bölünmesi yaşadım
Tunus Nahda İslami Hareketi‘nden Hamıda Bessaad,
Tunus kadınının işkencenin en kötülerini yaşadığını, ka-
dınların kocalarının gözü önünde tutukevlerinde teca-
vüze uğradığının altını çizerek şu şekilde konuştu;
“Tunuslu kadınlar olmasaydı Tunus‘taki devrim gerçek-
leşmezdi. Devrimden önceki yönetim, başörtüsü etnik 
semboldür, giyilmeyecek demişti. Başörtümü çıkarmak
zorunda kalmıştım. Cezaevlerinde işkenceye maruz kal-
dım. Kişilik bölünmesine uğradım. Görev başında ba-
şörtümü çıkarıyordum. İşten çıkınca başımı örtüyor-
dum. Bir yandan varlığımı ispatlamam gerekiyordu,
diğer yandan çalışmak zorundaydım. Cezaevlerinde
maruz kaldıkları işkencelerden dolayı delirenler ve in-
tihar eden kadınlarımız oldu. 2011 seçiminde Nahda
hareketi çok iyi bir sonuç elde etti ve kadınlarımız şu an
yönetimde de söz sahibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da
Gannuşi‘nin kitaplarını övmüştür. Şu an baktığımızda
başarı elde ettiysek bu Raşid Gannuşi hocamızın du-
ruşu ve yol göstericiliğinden dolayı olmuştur ve olacak-
tır. Çünkü Gannuşi Tunus‘un tamamını düşünmektedir.”

Modern dönem görünüş çağındayız
Programın bir diğer konuğu Sibel Eraslan, modern
dönem bir görünüş çağında yaşadığımızı, imaj ve söy-
lem denilen kavramların, hakikat ve gerçeğin yerine ge-
çirildiğini vurgulayarak,“Müslüman kadının kendisini
değil de, ne şekilde sunulduğunu tartışmamız bile
bunun önemli bir göstergesidir.” dedi.
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Cinsiyet ayrımı eski bir ideoloji
Cinsiyetçiliğin tarihin en eski ideolojilerinden bir tanesi
olduğuna dikkat çeken Diyanet Vakfı KAGEM Müdürü
Hicret Toprak, “Bazen kendimizi doğrulatmak ya da feyz
ve ibret almak için tarihe bakarız. Hepimiz Müslümanız
ve yalnız olmadığımızın farkındayız.” şeklinde konuştu.

Avrupa için cami ve minare bir başkaldırı
Avrupalı Müslümanları anlayabilmek için onların Av-
rupa‘ya ne zaman ve neden geldiğini bilmek gerekti-
ğini vurgulayan UETD Genel Başkan Yardımcısı Asiye
Bilgin, “Müslümanlara karşı işlenen nefret suçları son
yıllarda endişe verici hızla artmakta. Fransa‘da laiklik,
Almanya‘da da öncü kültür kavramı ön plana çıkıyor.
Avrupa‘da İslam karşıtlığı; başörtüsü, cami, minare ve
Cumhurbaşkanımıza karşı nefret söylemi ile kendini
gösteriyor. İslam‘ın görünen unsurları üzerinden İslam‘a
saldırılıyor. Başörtüsü ve cami Avrupa‘ya karşı bir baş-
kaldırı olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımıza
kültür sanat adı altında hiçbir değere sığmayacak şe-
kilde ağır eleştiriler yapılıyor. Çünkü Erdoğan, Avrupa
için İslam‘ı sembolize eden bir figür.

Batı Müslümanları suçluyor
Belçika Meclisi Milletvekili Mahinur Özdemir, Müslü-
man toplumun her kesimine karşı spesifik bir tutum ol-
duğunu ve Batı toplumunun paranoyak bir şekilde
bütün sorunlarının Müslüman azınlıklardan kaynaklan-
dığını söylediğini ifade ederek şöyle konuştu: “Müslü-
manlar şiddet unsuru dışında genel olarak da
ayrımcılığa maruz kalıyor. Avrupa‘da Müslüman olmak
kolay değil. Giyim tarzları çok az şirket tarafından kabul
edildiği için niteliklerini altındaki işleri kabul etmek zo-
runda kalıyorlar.”

Oturumların ardından plaket takdimi gerçekleşti.
Konya Meram Belediye Başkanı Fatma Toru‘nun neza-
ket dolu ev sahipliğinde gerçekleşen ve alanında
uzman isimlerin Suriye, Ortadoğu ve Batı perspektifin-
den yaklaştığı Kadın ve Meclis-i Nisa programının, Müs-
lüman kadınların sorunlarına bir nebze de olsa ışık
tutmasını diliyoruz.
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“Seçilmiş kadınlar ve insan hakları” sempozyumu

AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarının düzenlediği “Seçil-
miş Kadınlar ve İnsan Hakları Sempozyumu“`na Sayın
Bakanımız Dr.Fatma Betül Sayan, Vekilimiz Dr.Ravza Ka-
vakçı, UETD KK Başkanımız Ayşe Aşut, UETD Genelbaş-
kan Danışmanı Güleser Topuz, AK Parti İstanbul İl KK
Başkanı Dr.Şeyma Döğücü, Aktivist Fatma El Hüseyn,
Suriyeli Aktivist İman Bedir, Gazeteci, Yazar Sibel Eras-
lan ve Yazar, Şair Ahmet Mercan katılım sağladılar. İkinci
Oturumda UETD KK Başkanı Ayşe Aşut “Avrupa‘da
Azınlıklar ve Göçmenlere Yönelik İnsan Hakları İhlalleri“,
sunumunu yaptı.

İnsan hakları örgütü Anmesty International (AI) Şubat
2016’da yayınladığı yıllık raporunda AB ülkelerini insan
hakları açısından sert bir şekilde eleştiriyor. Rapor‘da
2015 yılının Avrupa‘da “insan hakları açısından kötü bir
yıl olduğu“ gerçeğine dikkat çekiliyor. AI göre 2015 yı-
lında Avrupa‘da insan haklarına saygıda ciddi bir geri-
leme yaşandı. Yine raporda Avrupa‘da değer eksenli
siyasi liderliğin gerilediğini, Avrupa demokrasisinin
temel taşlarından biri olan insan haklarının konumunun
önem sıralamasında çok gerilediği gerçeğine vurgu ya-
pılıyor.

İnsan hakları ihlalleri hem fiilen hem de hukuken sa-
dece doğu Avrupa ülkelerinde yaşanmıyor. Demokra-
sinin beşiği sayılan İngiltere gibi ülkelerde dahi
hukuken insan hakları ihlallerinin önü açacak düzenle-
melere gidiliyor. AI raporuna göre AB özellikle Suriyeli
mülteciler konusunda insan hakları açısından çok kötü
sınav verdi. Suriye‘nin doğrudan komşusu olan Türkiye
veya Ürdün gibi ülkeler milyonlarca Suriyeli göçmeni
ülkesinde barındırırken, 500 milyon nüfuslu ve dünya-
nın en zengin ülkelerinden / bölgelerinden biri Av-
rupa‘nın adeta fiili duvar oluşturarak, mültecilerin AB
sınırlarına girmesini önlemeye çalışması insanlık adı-
nada ve AB’nin kağıt üzerinde savunduğu değerler açı-
sından da utanç verici bir durumdur.
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Avrupa ülkelerine gitme çabası içinde olan her 1000
mülteciden, 18’inin yolda öldüğü ve bunlarında %
21’inin denizde boğulduğu gerçeği insanlık açısından
çok trajik bir durumdur. AB ülkelerinin içinde en fazla
mülteci kabul eden ve bu tutumundan dolayı da ulus-
lararası kamuoyu tarafından takdir edilen Almanya‘da
fiili durum zanedildiği gibi güllük gülüstanlık değil.
Mülteci olarak kabul edilen kişilere yönelik kanunen
öngörülen maddi yardımlarda sebepsiz kesintilere gi-
dilmesi, mültecilere karşı işlenen fiili ve nefret suçlarının
güvenlik güçleri tarafından takip edilmemesi, iltica baş-
vurusu yapanların başvurularının kabul edilmemesi için
uydurulan bahaneler bunlardan sadece bir kaçı.

Azınlık hakları ihlallerinin müsahas örneklerinden birini
Almanya‘daki baş örtüsü yasağından görebiliriz. 2015
yılının ilk baharında Alman Anayasa mahkemesi bu ya-
sağı din ve vicdan özgürlüğüne aykırı bulduğu için iptal
etti. Anayasa mahkemesinin bu iptaline rağmen, bazı
eyaletler hâlâ yasakta direniyorlar.

Yapılan insan ve azınlık hakları ihlalleri dikkatle incelen-
diğinde, bu ihlallerin genelde Avrupalıların kendileri
açısından öteki olarak gördüğü şahıs veya guruplara
uyguladıklarını kolaylık ile tesbit edebiliriz. Hukuken
serbest olan başörtüsünü fiilen yasaklayarak direnmek
ve eşcinsel haklarından iyileştirmeye gitmek bunu
somut göstergelerinden birisidir. Bu durumun anlamı
Avrupa‘nın kendinden olmayan azınlılığı daha da öte-
kileştirirken, kendine yakın gördüğü azınlığa daha hoş-
görülü davrandığı gerçeğidir. Avrupa‘nın bu tavrı
uluslararası ilişkilerindeki tutumlarına da yansıyor.
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Bütün bu gerçeklerden yola çıkarsak, Avrupa bugün
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en hoşgörüsüz döne-
mini yaşıyor: Bunun somut örnekleri her gün maalesef
gazetelerden ziyade sosyal medyada görebilirsiniz. Al-
manya‘da 2015 yılında toplamda 100 tane camiye sal-
dırı gerçekleştirildi, ortalama nerdeyse her hafta iki
cami. Yine 2015 yılından mülteci kamplarına binden
fazla saldırı gerçekleştirildi ki bu da günde ortalama üç
saldırıya denk geliyor. Gündelik hayatta azınlıklara ya-
pılan saldırıların ve dışlamaların istatistiği maalesef yok,
fakat tasvir etmeye çalıştığımız şartlar dikkate alınacak
olursa, bu saldırıların ve dışlamaların gündelik hayatın
bir parçası olduğu gerçeğini kolay bir şekilde algılamak
mümkün.
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