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19 Şubat 2020 tarihinde Almanya en travmatik 
gecelerinden birini yaşadı. Dokuz gencin kor-
kunç bir şekilde hayatını kaybettiği Hanau’daki 
ırkçı saldırıdan iki yıl sonra bu insanları derin bir 
üzüntü ve rahmetle anmaya devam ediyor, aile-
lerine sabırlar diliyoruz. 

Mağdur ailelerinin ve yakınlarının endişeleri   
hala yatışmış değildir. Hanau’daki aşırı sağcı, 
İslam ve Türk karşıtı cinayetler, bize yabancı   
görünen ama on yıllardır ülkemizde kendini 
evinde hisseden insanlara yönelik bir dizi kor-
kunç saldırının sadece doruk noktasıydı. Cami-
lere, toplum merkezlerine ve mezarlıklara yöne-
lik Müslüman karşıtı saldırılar, göçmen kökenli 
insanlara yönelik yabancı düşmanlığı saldırıları, 
Halle’deki saldırı, Kassel ilçe başkanı Walter 
Lübcke’nin öldürülmesi, NSU cinayet serisi veya 
Solingen ve Mölln’deki kundaklama saldırıları 
bu insanlık dışı aşırı sağcılığın toplumun tam 
da merkezinde ne kadar yer bulduğunu gözler 
önüne sermektedir. 

Failin İslamofobik saiklerine kısmen gözardı 
edilmesi ve konuya ilişkin açıklamalarda top-
lumsal bir sorumluluk şeklinde ele alma yerine, 
vakanın neredeyse her zaman “münferit” ola-
rak değerlendirilmesi de bizleri derinden üz-
mektedir. 

Öte yandan Hanau saldırısı aynı zamanda         
Almanya’ya  yönelik  bir  saldırı  olup,  ortak  
değerler, toplumsal bütünlük ve barışı hedef 
almaktaydı. Hanau’da ebeveynler çocuklarını, 
çocuklar ise anne ve babalarını kaybetti. 
Kardeşler, akrabalar ve arkadaşlar yitirildi.      
Bizler özgür toplumumuzu korku ve şiddetle 
bölmek  ve  demokratik  sistemimizi  baltalamak 

isteyenlere şans veremeyiz. Dikkatli olmalıyız, 
çünkü Neo-Naziler birer suçluya aniden dönüş-
mezler. Sosyal çevre, aile ve iş hayatları mevcut 
olup, bazı dernek ve organizasyonlara üyedir-
ler. Toplumun sadece kıyısında degil aksine biz-
zat merkezinde yer almaktadırlar. Demokratik 
bir toplum olarak işte bu merkeze odaklanıp, 
bu noktayı toplumumuzu bölmek isteyenlere 
bırakmamalıyız. Toplumun liberal ve çoğulcu 
değerleri, barış, uyum ve kabul için her zaman-
kinden daha fazla çaba göstermeli ve sol veya 
sağdan her türlü aşırılığa karşı korumalıyız. 

Göçmen veya İslami kuruluşlar, sayısı gide-
rek artmakta olan tehdit, saldırı ve ayrımcılık 
konusunda yıllardır uyarılarda bulunmaktadır. 
Saldırıların, şiddet eylemlerinin, hakaret veya 
tacizlerin gerçek boyutunu hiçbir şekilde gös-
termeyen istatistiki rakamlar, buzdağının     sa-
dece görünen kısmını temsil etmektedir. Bir 
felaketin gelişi aslında her zaman daha öncesin-
den bellidir, ancak çoğu zaman çok fazla dik-
kate alınmaz. Ancak bu derece önemli uyarılar 
artık ciddiye alınmak zorundadır. 

Sonuç itibariyle aşırı sağ ve ırkçılığa karşı mü-
cadelede sürdürülebilir devlet ve sivil kaynaklı 
projelerin yürütülmesi her zamankinden daha 
elzemdir. Mağdurların yakınları asla yalnız 
bırakılmamalıdır. 

Üzülerek görmekteyiz ki, hem politikacılar hem 
de soruşturma makamlarının olayı tam olarak 
açıklamasına dair sözleri pek de tutulmamakta 
ve bu ihmalkar davranış, birçok kurban ailesi 
için hayal kırıklığına yol açmaktadır. Bu nedenle 
sorumlu mercilerden daha fazla ve her şeyden 
önemlisi  daha  ciddi  bir  hareket  bekliyoruz.
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UID Genel Başkanı Köksal 
Kuş Norveç Bölge Yöne-
timi ile bir araya gelerek 
istişarelerde bulundular.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş 
Finlandiya’da UID Finlandiya Böl-
ge Başkanı Serkan Toprak ile bir 
araya geldi. Bölge yönetimi ile 
Teşkilatlanma çalışmaları hakkında 
istişarelerde bulundular.

UID Bölge Toplantıları

UID Finlandiya 

UID Baden

UID Norveç 

UID Baden bölgesi Karls-
ruhe şubesinde düzenle-
nen sohbet ve kaynaşma 
programına Bölge ve 
Şube Yöneticileriyle Genel 
Başkan Yardımcısı Osman 
Gökalp katıldı.
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Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Ukrayna programları müna-
sebetiyle, UID Genel Başkanı 
Köksal Kuş ve Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Kılınç kendilerini 
Kiev havaalanında karşıladılar.

UID Genel Başkanı Ukrayna‘da

UID Bielefeld Bölge Kongresi
06 Şubat 2022 tarihinde 
gerçekleşen Kongre ne-
ticesinde UID Bielefeld 
Bölge Başkanı seçilen 
Ramazan Aygör‘ü tebrik 
eder, şahsına ve yöne-
timine çalışmalarında 
başarılar dileriz.

3



FAALİYETLER

UID bir devlette daha teşkilatlanıyor: Uluslararası Demok-
ratlar Birliği’nin hizmetleri artık Romanya’yı da kapsayacak.

24 ülkede ve 45 bölgesi bulunan UID artık Romanya’da da 
teşkilatlanma aşamasına geldi. UID Genel Başkanı Köksal 
Kuş ve UID Teşkilatlanma Başkanı bu çalışmaları neticelen-
dirmek için Romanya’da bulunmaktadır.

Genel Başkan Köksal Kuş Romanya temaslarında ayrıca bir-
çok iş insanı, firma tem-silcileri ve T.C. Bükreş Büyükelçisi 
Sayın Füsun Aramaz ile de görüşmelerde bulun-muştur.

Yaklaşık 19,5 milyon nüfuslu Romanya’da yaklaşık 50 bine 
yakın Türk yaşamaktadır. Bunlar Rumeli ve Tatar Türkleridir. 
Artık bu kardeşlerimiz de UID’nin teşkilat ağı ve hizmetle-
rinden faydalanacaklardır.
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UID‘nin Hizmetleri Artık Romanya’yı da Kapsayacak
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UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve UID 
Viyana Bölge Başkanı Mahmut Koç’un 
ev sahipliğinde gerçekleşen ve Viya-
na’da  yaşayan  vatandaşların  sorun  ve 
çözüm önerilerinin görüşüldüğü top-
lantıya AK Parti Dış İlişkiler Başkanı 
Efkan Ala, TC Viyana Büyükelçisi Ozan 
Ceyhun, İstanbul Milletvekili  Zafer 
Sırakaya ve Adıyaman Milletvekili   Mu-
hammed Fatih Toprak katıldılar.

UID Genel Merkezi AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun ve TC 
Köln Başkonsolosu Turan Kaya ziya-
ret ettiler.

UID Genel Merkez

UID Viyana
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Hanau saldırısının 2. yıl dönümünde T.C. İletişim Başkanlığının düzenlediği “Hanau Kurbanları 
İçin Adalet Arayışı: Almanya’da Aşırı Sağcı Terör Tehdidi” konulu panelde UID basın sözcü-
sü Fatih Zingal, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Ali Aslan, Klaus Jürgens, Kaan Elbir ve Muhterem 
Dilbirliği ile birlikte hukuk, güvenlik, iç siyaset ve medya gibi konuları değerlendirdiler.

UID Hessen teşkilatı 
bașta olmak üzere diğer 
STK kurulușlarıyla birlikte       
Hanau  da  meydana  gelen 
ve 4‘ü Türk 9 kişinin öldü-
rüldüğü ırkçı saldırının 
2. yıl dönümünde olayın 
olduğu yerde anma töreni 
düzenledi, 

Anma törenine Genel 
merkezden Kültür ve Sa-
nat birim Başkanı Osman 
Gökalp, eski MKYK üyesi 
Bülent Döger ve kalabalık 
halk topluluğu katılım 
sağladılar.

 Hanau Saldırısının Anma Töreni

Panel: Hanau Kurbanları İçin Adalet Arayışı 
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UID  Kızılcahamam  çalış-
tayı  sürecinde Sayın Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan külliyede UID  Yö-
neticilerini misafir etti.

Külliye müze ve kütüpha-
ne  gezisini UID Genel 
Başkanı Köksal Kuş eşliğinde 
gerçekleştirildi.

UID Yöneticileri Cumhurbaşkanlığı Sarayı‘nda 

UID Yöneticileri Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından verilen 
öğle yemeğine katıldılar. 

UID Genel Başkanı Köksal Kuş 
Cumhurbaşkana hediye takt-
iminde bulundu.
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https : / /www.facebook.com/uni-
onof internat iona ldemocrats /v i -
deos/1126080371555487

https : / /www.facebook.com/uni-
onof internat iona ldemocrats /v i -
deos/1305321183312592/

ÇALIŞTAY

UID Kapasite
Geliştirme ve

Eğitim Çalıştayı

Tüm dünyadan 750’yi  
aşkın katılımcıyla UID 
çalıştayına  AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı 
Ali İhsan Yavuz, İstanbul     
Milletvekili Zafer Sırakaya 
ve Adıyaman Milletvekili 
Muhammed Fatih Toprak 
katılımda  bulundular.

 ŞUBAT - 2022

UID 2022  Kızılcahamam  çalıştayın  açılışı  Kuran 
tilaveti, İstiklal marşı ve UID Genel Başkanı  
Köksal Kuş’un  konuşmaları  ile  başladı.

Mustafa Şen, Teşkilat-
lanma, teşkilatçılığın usul 
ve esasları ile ilgili önemli 
bilgiler  verdi.  Ayrıca  So-
syal Medyada teşkilatın 
faaliyetlerini daha aktif 
paylaşmanın önemine 
değindi. 
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Yurtdışı   Türkler   ve   Akraba   Topluluklar Başkanlığı 
Başkanı Abdullah Eren UID Kızılcahamam çalıştayında 
Türk Diaspora’nın sorunlarını konu etti ve YTB’nin 
verdiği hizmetler  hakkında  sunumda  bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı, Bursa Milletvekili  
Efkan Ala Teşkilat  ahlakı, 
problemleri çözme, kapasi-
te geliştirme gibi  hususlar-
da  kıymetli  bilgiler  verdi.

UID Kızılcahamam çalıştayında kıymetli sanatcı 
Uğur Işılak gönlü, sözü  ve  türküsü  ile  şenlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sakarya Milletvekili 
Mahir Ünal, Türkiye ve Dünya 
gündemi, ayrıca değişen ve 
gelişen Dijital Dünya ile ilgili 
önemli değerlendirmelerde 
bulundu.
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Yasin Baş kimdir? 

UID MKYK Üyesi Yasin Baş Avrupalı Müslü-
manları ilgilendiren bilimsel eserde yer aldı 
(Ankara/Köln). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü / İslam 
Tarihi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İrfan Aycan’ın 
“Günümüz Avrupasında Müslüman Azınlıklar” 
isimli 720 sayfalık bilimsel eseri Ankara Otto 
Yayınlarından çıktı. Müslüman Azınlıklar setinin 
5’inci cildi olan “Günümüz Avrupa’sında Müslü-
man Azınlıklar” isimli eser birçok akademisyenin 
bir araya geldiği önemli bir çalışma olarak Av-
rupa ülkelerindeki Müslümanları mercek altına 
alıyor. “Günümüz  Avrupasında  Müslüman  Azın-
lıklar” isimli akademik çalışmada Almanya’nın da 
yer aldığı 39 Avrupa ülkesi analiz ediliyor. Bunlar 
arasında Avrupa’da azınlık olarak yaşayan 
Müslümanların tarihi, siyasi, sosyal, dinî, ekono-
mik, kültürel, coğrafi ve demografik durumları, 
Müslümanların dil sorunları ve içinde bulunduk-
ları olumlu-olumsuz şartlar ortaya konuluyor. 
Kitabın Almanya bölümü siyaset ve tarih bilim-
cisi ve aynı zamdan UID MKYK Üyesi Yasin Baş 
tarafından ele alınıyor. Baş Almanya’daki Müs-
lüman hayatın adeta röntgenini çekiyor. Esere 
aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

https://www.ottoyayin.com/gunumuz-avru-
pasinda-musluman-azinliklar?fbclid=IwAR-
2xjg0KYP0WZsEeOow4leamXDBy1rf4GIP-
_7o_w930K5MTtmRfumJqzaI

Yüksek lisans eğitimini Osnabrück Üniversite-
sinde Siyaset Bilimleri ve Tarih alanında tamam-
layan Yasin Baş bir sivil toplum kuruluşunda 
araştırmacı olarak görev yapıyor ve aynı zaman-
da gazetecilik, mütercimlik ve siyasi danışman-
lık mesleğini de ifa ediyor. Baş, 2003 senesin-
de T.C. Hannover Din Hizmetleri Ataşeliğince 
düzenlenen kompozisyon yarışmasında Aşağı 
Saksonya ve Bremen birincisi, 2005 yılı T.C. Ber-
lin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavriliğince 
düzenlenen Almanya „5. Ödüllü Kompozisyon 
Yarışması“ Almanya birincisi oldu. 

2002 ile 2007 yıllarındaki üniversite tahsili 
esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (Ankara), 
Federal Alman Meclisi (Berlin), Aşağı Saksonya 
İçişleri Bakanlığı (Hannover), IMAP Siyaset ve 
Şirket Danışmanlığı Enstitüsü gibi önemli dev-
let ve sivil kurumlarında stajlar yapmıştır. Han-
noversche Allgemeine Zeitung (HAZ) ve Neue 
Westfälische Zeitung (NWZ) gibi Almanya’nın 
tanınmış gazetelerinde de stajyerlik yaparak iş 
deneyimi kazanmış olan Baş, siyasetçi, gazeteci 
ve yöneticilere danışmanlık yapmaktadır. Yasin 
Baş’ın  ağırlık verdiği diğer çalışma alanları Tür-  
kiye-Almanya ilişkileri, Alman medyası, ayrımcı-
lık, ırkçılık ve İslamofobi’nin yanı sıra göç, uyum, 
katılım ve Almanya’daki Türkler’dir. Yasin Baş’ın 
yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan birçok ki-
tap, makale ve araştırmaları bulunmaktadır. Bir 
önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 
için de çalışmalar yapmış olan Yasin Baş, bir-
çok resmi ve sivil kurumlara, milletvekili ve STK 
yöneticilerine de danışmanlık yapıyor. 2016 ile 
2018 ve tekrar 2021 yılında Uluslararası Demo-
kratlar Birliği (UID) Merkez Karar Yönetim Ku-
rulu (MKYK) üyeliğine seçilen Yasin Baş, 2014 
ile 2016 yılları arasında Avrupa Türk-İslam Birliği 
(ATİB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeliği ve 
Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

BİLİMSEL ESER
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Günümüz Avrupasında 
Müslüman Azınlıklar
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