
Hollanda Türk Federasyon her sene olduğu gibi bu senede 

toplanan fitre ve  zekatları Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırdı. Bu sene toplanan fitre ve zekatlar Tokat ili ve 

ilçelerinde muhtaç olanlara ulaştırıldı. 

 

Bu kampanyanın dağıtılması için Hollanda Türk Federasyon 

genel sekreteri  Erim Uğurlu ve genel muhasibi Sadettin 

Şimşek ile Hengelo Türk Kültür Derneği başkanı Şakir Tekce 

dağıtım bölgesine gittiler. Tokat Ülkü Ocakları ile yürütülen 

ortaklaşa bu yardım çalışması başarı ile sonuçlandırıldı. 

 

İlk olarak (ülkücü) şehit aileleri ve daha sonra belirlenen 

ihtiyaç sahipleri tek tek ziyaret edildiler. Tokat il ve 

ilçelerinde yaklaşık 146 aileye maddi yardım yapıldı. Tokat 

sakatlar ve engelliler derneği ile belirlenen ailelere de 

yardım eli uzatılan bu çalşımada Hollanda’dan Tokat’a 

uzanan yardım köprüsü böylece Hollanda Türk Federasyon 

tarafından gerçekleştirilmiş oldu.  
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9. Büyük Kurultayı gerçekleşti 
Hollanda Türk Federasyon 2012 fitre 

ve zekat yardım kampanyası 

Federasyonumuzun eski genel başkanlarından 

gönüldaşımız Hüseyin Dede Aksar geçtiğimiz 

Temmuz ayında Hakk’in rahmetine kavuşmuştur. 

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Hollanda 

Türklüğüne başsağlığı diliyoruz. 

13 Ekim 2012 tarihinde Tilburg’da Hüseyin Dede 

Aksar için bir anma programı düzenlenecektir. 



Mücadele adamı Hüseyin Dede Aksar 
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Canı veren elbet bir gün o canı tekrar 

alacaktır, fanilik işte böyle bir şeydir. 

Önemli olan şu fani dünyada geride 

güzel şeyler bırakmak ve ardından 

güzel sözler ettirmektir. Allah rızası 

için sevilmek ve ardından duaların 

edilmesi bu devirde herkese nasip 

olmaz.  

 

Rızık için o da milyonlarca Anadolu 

çocuğu gibi bir gün kendini Avrupa’da 

bulmuştu. Avrupa’nın en batısında 

Hollanda denen ülkeye göç etmiş ve 

helal kazanç için mücadeleye 

girişmişti. Aile geçiminin yanında 

vatan aşkı, Türklüğe duyulan derin 

sevgi onu burada da takip etmişti. 

Hocaydı kendisi, muazzam bir ilmihal 

bilgisine sahipti, ve çok hocayım 

diyeni bilgisiyle cebinden çıkarırdı. 

Hafta içinde ailesinin geçimini 

sağlamak için çalışır, hafta sonları ise 

fisebilillah için çocuk okuturdu.  

 

Milli hassasiyetleri onu Hollanda’da 

Milliyetçi – Ülkücü Hareket’te yer 

almaya mecbur kılmıştı. Hocaydı, 

başkandı, gönül adamıydı, dost 

düşman herkes tarafından takdir ile 

karşılanırdı ve o da elbette gün olup 

güzel atlara binip aramızdan 

ayrılacaktı. Aksaray’dan çıkıp 

Hollanda’da uzun müddet ikamet 

eden, milleti için mücadeleyi hiçbir 

zaman geri plana atmayan Hüseyin 

Dede Aksar memleketi Aksaray’da bu 

dünyaya gözünü yumacaktı. Aksaray 

Ulu Cami’de kılınan cenaze namazı 

sonrası defnedilen Hüseyin hoca 

hüzünlü bir kalabalığı geride 

bırakmıştı. Cenazesine katılabilmem 

en azından kendisine çok şey borçlu 

olduğum bu güzel insan için beni 

mutlu etmiştir, çok şükür. 

 

Samimi, doğru, dürüst ve omurga 

sahibi olan birisiydi kendisi. Fani 

dünya için değerlerinden hiçbir zaman 

taviz vermemişti. En zor dönemde 

Hollanda’da Milliyetçi – Ülkücü 

Hareket’te (Hollanda Türk 

Federasyon) görev almıştı ve genel 

başkanlık görevini üstlenmişti. 

Türkiye’nin kaypak siyasetine teslim 

edilmek istenen Hollanda’daki 

Milliyetçi – Ülkücü Hareket’i en zor 

şartlar altında savunmayı bilmiş ve 

Başbuğ Alparslan Türkeş’i sırtından 

hançerleme gayretine girenlerle 

amansız bir mücadeleyi başlatmıştı. 

Hareket’in içine sokulmak istenen 

fitne, fesat ve bunun gibi Bizans 

zihniyetini taşıyanlara yol vermemişti. 

Hareket’in yiğit, samimi ve inanmış bir 

neferiydi Hüseyin Dede Aksar. Ülkücü 

olarak hayat sürmüştü ve ülkücü 

olarak bu dünyadan göç etti kendisi. O 

eskimeyi hiç bilmedi, ve eskiyenleri 

hep Allah’a havale etmişti. 

 

Çok şey ögrendim kendisinden. 

Yaklaşık yirmi yıldır var olan 

dostluğumuz bana çok şey kazandırdı. 

Türk miliyetçiliği, Hollanda’da 

Türklerin tarihi gibi konularda çok şey 

öğrendim kendisinden. Hoca olması 

sebebiyle özel sohbetlerde almış 

olduğum ilmihal dersleri ise ayrı bir 

kazançtır. Hayrandım ilerlemiş yaşına 

rağmen okuma alışkanlığına ve yeni 

bilgiler edinme mücadelesine. 

Unutulmayacak ve hayatımda her 

zaman ışık olacak nasihatları ömrüm 

boyunca bana yardımcı olacaktır.    

 

Zor şartlarda mücadele etmişti 

Hüseyin hoca. Teşkilatı ona buna 

pazarlamak isteyenlerin ortaya çıktığı 

bir dönemdi onun mücadele dönemi. 

Henüz teknoloji bugünkü gibi ilerlemiş 

değildi, cep telefonları henüz yoktu o 

dönemlerde. Hollanda’yı trenle karış 

karış gezerdi. Ve bunlara şahit olmak 

bana halen heyecan ve enerji 

vermektedir. 

 

Ve bugün o güzel insan aramızdan 

ayrılmış bulunmakta. Geride ise güzel 

hatıraları ve emanet ettiği değerler 

kaldı. Başkanımızdı, hocamızdı, 

gönüldaşımız ve çok muhterem bir 

büyüğümüzdü kendisi. Ve her zaman 

başkanımız ve hocamız olarak 

gönlümüzde kalacaktır. Gönül 

rahatlığıyla o bir ülkücüydü diyerek 

her zaman örnek olarak 

gösterebileceğimiz bir şahsiyetti. 

Cenab-ı Allah ondan razı olsun, 

mekanını cennet eylesin. Yaradan ona 

rahmet ve geride kalan bizlere sabır 

eylesin. Örnek bir mücadele adamıydı 

Hüseyin Dede Aksar. 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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Siyasi parti 2012 2010 

VVD 41 31 

PvdA 38 30 

PVV 15 24 

SP 15 15 

CDA 13 21 

D66 12 10 

Christenunie 5 5 

GROENLINKS 4 10 

SGP 3 2 

PvdD 2 2 

50PLUS 2 - 

2012 Hollanda Genel Seçim sonuçları 
Hollanda’da, 12 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerinde Liberal Parti (VVD) ve İşçi Partisi (PvdA) seçimin galipleri oldular. 
Seçimlerde VVD’den 41 milletvekili, PvdA’dan ise 38 milletvekili seçildi. Seçmenin bu seçimlerde stratejik oy kullandığı 
gözlenirken, diğer partilerin çoğu bir önceki döneme bakarak oy kaybetti.  
 
Buna göre geçtiğimiz seçimlerde üçüncü parti olarak azınlık hükümetine destek veren Geert Wilders’ın PVV partisi 24 
milletvekilinden 15 milletvekiline gerilerken, Hristiyan Demokrat Parti bir önceki seçimlerde 21 milletvekili çıkarabilmesine 
rağmen, bu seçimlerde ancak 13 milletvekili çıkarabildi.  
 
Toplam 11 siyasi partinin milletvekili çıkarmış olduğu bu seçimlerde VVD ve PvdA koalisyonunun toplam 79 milletvekili 

çıkarmış olduğu için iki parti koalisyon görüşmelerine başlamış bulunmaktalar. 2012 seçimlerine katılım oranı 74,57% olarak 

belirlendi. Seçimlerde 3 Türk kökenli aday (Tunahan Kuzu, Yücel Keklik ve Saadet Karabulut) milletvekili olarak seçildi. Fakat 

PvdA veya D66 kurulacak olan yeni koalisyonda yer alırsa atanacak olan bakanlara göre bu sayı muhtemelen artacaktır. 

Siyasi parti Sıra no. İsim Soyisim Aldığı oy   

PvdA 26 Keklik Yücel  8.403   

PvdA 27 Tunahan Kuzu 23.067  
PvdA 39 Selçuk Öztürk 9.831   
PvdA 42 Sultan Günal Gezer 1.990  
PvdA 44 Yasemin Çeğerek 3.377   
PvdA 45 Yasin Torunoğlu 3.277  
PvdA 52 Nurten Karışlı 5.243   
PvdA 53 Emre Ünver 2.016  
PvdA 79 Ersan Taşkın 419 (bölge: Lelystad) 

PvdA 77 Ismail Parmaksız 188 (bölge: Utrecht) 

PvdA 78 Adnan Tekin 377 (bölge: Amsterdam) 

PvdA 77 Songül Mutluer 315 (bölge: Den Helder) 

SP 6 Saadet Karabulut 10.572   
CDA 24 Turan Yazır 4.158  
CDA 36 Ebubekir Öztüre 6.003   
D66 13 Fatma Köşer Kaya 5.117  
D66 24 Gökhan Çoban 1.625   
Groenlinks 15 Huri Şahin 860  

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
başkan yardımcısı Gürsel Dönmez ve uzman Melek Yücel Salur 
Hollanda Türk Federasyon’u ziyaret ettiler. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri Esat Çıplak 
ve Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Hollanda ziyaretleri 
esnasında Hollanda Türk Federasyon’a ziyarette bulundular. 

Seçimlerde Türk Kökenli adayların aldığı oylar ve siyasi partilerin milletvekili 
sayısı 
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Yörem66 Vakfı başkanı Fahri Avcıoğlu ve yönetim kurulu 
üyesi Mustafa Tülü ile Hollanda Sivaslılar Platformu başkanı 
İbrahim Çitil ve başkan yardımcısı Sami Üşenti’den Hollanda 
Türk Federasyon’a hayırlı olsun ziyareti. 

Hollanda Malatyalılar Platformu başkanı Ali Merdan Alp, 
sekreteri Ahmet Yalçın Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi 
Bayram Gezer, Federasyon’u ziyaret ettiler. 

Tilburg Türk Gençler Derneği Gençleri Tilburg’ta bulunan 
müslüman mezarılığını ziyaret edip, mezarlık hakkında bilgi 
aldılar.  

Hollanda Türk Federasyon Genel İdare, Denetleme ve 
Disiplin kurullarının katılımı ile 9. dönem 2. Genel İdare 
Kurulu toplantısı Tilburg Türk Gençler Derneğinde yapıldı. 
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Den Haag Türk İslam Vakfı 30 Ağustos Zafer Bayram’ı anma 
programı düzenledi. 

Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte Hollanda Türk 
Federasyon’a bağlı bulunan kuruluşlarda gençlere din 
dersleri verilmeye başlandı.  
(Fotoğraf: Tilburg Türk Gençler Derneği) 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000505200026
http://www.facebook.com/ahmetyalcin.yildirim
http://www.facebook.com/bayram.gezer2



