
Aziz Türk mille�, 

 

Bir Kurban bayramını yine kucaklayarak bu güzel günlerin feyz, rahmet ve 

bereke�nde buluşmaktayız. 

 

Bayramlar, insanları birbirine yakınlaş�ran, aynı düşünce ve duygularda 

buluşturan, günlük kaygı ve sıkın�lardan uzaklaş�ran, topluma umut, sevgi 

veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Bu vesileyle de mille�miz, 

Kurban bayramı boyunca şanlı tarihinin derinliklerinden ge�rdiği sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerini 

sergilemektedir. Umudumuzu canlı tutmalı, sorunlarımızı birlik içinde 

aşabileceğimize olan inancımızı korumalıyız. Hollanda’daki Türkler olarak bu 

birliğe ve inanca ih�yacımız gün geç�kçe daha da önem taşımaktadır. 

Yaşamış olduğumuz şu topraklarda yaşam şartları gi&kçe ağırlaşmaktadır. 

Kendi kutlu değerlerimizi koruyarak yaşamış olduğumuz topluma güzel 

katkılarda bulunmalıyız. Bu da ancak Kurban bayramında göstermiş 

olduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile mümkündür. Bunun güzel 

örneklerini hep beraber görmüşüzdür. Temennimiz bu yardımlaşma ve 

dayanışmaların her zaman için devam etmesidir. Yardımlaşmalarımız 

sadece buralarla kalmamakta olup başta Türk Dünyasının çeşitli bölgeleri 

olmak üzere yardımlarımız muhtaç olanlara ulaş�rılmaktadır. 

 

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unu(uran, dayanışmayı, yardımlaşmayı ar�ran, 

hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine 

uygun olarak kutlamalıyız. Bayramların ge�rdiği barış ve huzur ortamının 

değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinin kazandırdığı alışkanlıkla 

tüm yaşamımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle 

yaklaşmalıyız. Son yıllarda ülkemizde artan terör olayları, ve bunun 

akabinde şehit edilen onlarca Türk evladı ve ülkemizin bölünmez 

bütünlüğüne yapılan saldırılar birlik ve beraberliğin ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. Cenab-ı Allah şehitlerimize rahmet eylesin, 

ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar versin. Umarız şehitlerimiz 

bizlere haklarını helal ederler. 

 

Mukaddes bayram vesilesiyle büyük Türk mille�nin, Türk Dünyasının ve 

İslam âleminin Kurban Bayramını en içten duygularımızla kutlar, mille�miz 

için yükselişe ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dileriz. 

 

Nice bayramlar ve güzel günler dileğiyle, 

 

Hollanda Türk Federasyon 
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Hangi tür mücadeleden bahsedersek 

bahsedelim, hepsinin bir gayesi vardır. 

Bu sebepten çeşitli amaçlarla 

insanoğlu tarihte hep mücadele içinde 

olmuştur. Yaşam, rızık, fikir 

mücadelesi sadece bir kaç örnek�r. 

 

Öyle mücadeleler vardır ki insan adeta 

kendini unutuverir. Milli ve manevi 

değerlerin yaşa�lması için verilen 

mücadele bu dünyada karşılığı 

beklenmeyen bir mücadeledir. Bir 

fikrin, hedefin, ülkünün, yani daha 

güzel bir tabirle Kızıl Elma’ya ulaşma 

mücadelesi hayat ötesi alınacak bir 

mükafa�n kavgasıdır. Eşinizden, 

dostunuzdan en yakın akrabanızdan 

bile uzak kalma riskini taşır bu kavga. 

Dikkat edilmezse his aklın önüne bile 

geçer ve kendinizle birlikte mensubu 

bulunduğunuz camiaya en büyük 

kötülüğü yapmış olursunuz. 

 

Haya�nın en güzel anını kutlu 

mücadelenin içinde geçirenler her 

şeye rağmen ayakta durma 

mücadelesi verirler. İ/iralar, 

zindanlar, işkenceler ve idamlar onları 

engellemek için her zaman var olur. 

Fakat inanmışlar için bunlar vız gelir, 

çünkü asıl hedef fani dünya değil din 

günüdür. 

 

Kutlu yolun temsilcileri yeri geldiğinde 

ölümle bile alay ederler, onlar iğne 

deliğinden geçercesine feleğin 

çemberinden geçmesini dahi bilirler. 

İşte şu geçici dünyada hiç bir mükafat 

beklemeyen devler her zaman 

yaşa�lmalı ve onları örnek almalıdır 

yol arkadaşları, gönüldaşları. Onlardan 

en azından hal ha�r sormak, yakınları 

ile selam göndermek 

esirgenmemelidir. 

Düşünün ki Türk – İslam davasına 

gönül vermiş birisisiniz, ve düşünün 

bu uğurda sizden öncekiler neler 

görmüşler ve neler çekmişler. Bunların 

tek suçu şu an sizin benimsemiş 

olduğunuz fikri benimsemek�, yani 

kutlu bildiğiniz yolda yürümek ve 

adımlar atmak�. Fakat farz edelim 

onlar şimdi yoklar, ya toprak anayla 

kucaklaşmışlar ya da bazı sebeplerden 

dolayı adam gibi köşeye çekilmişler. 

Allah aşkına bu insanlar hiç unutulur 

mu? Unutanların iki yakası hiç bir 

araya gelir mi? 

 

Kimi kutlu yolda eline geçmiş 

mevkiden dolayı nefsine yenik 

düşmüş, kimi hisleriyle hareket etmiş 

ve etra2ndakileri hakir görmüş, kimi 

de adeta pazara çıkarcasına kendini 

pazarlayıp etra2 yakıp yıkmış�r. Fakat 

kimileri de zamanı geldiğinde 

mevkisini gönüldaşına devredip akil 

insan olarak yol göstermeye devam 

etmiş�r. Hele birde peygamber sabrını 

gösterip haksız yerlere kendi 

gönüldaşları tara2ndan suçlanıp hiç 

bir karşılık vermeden köşeye 

çekilenler var ya… Bu insanlar hiç 

unutulur mu? 

Sorumluluk taşıyan kişiler, ve özellikle 

yöne�ciler, her şeyden evvel geçmişini 

çok iyi bilmeli. Tarihin iyi okunması ve 

böylece geleceğe ışık olmak bilgi ve 

tecrübeden geçer. Emek sarf etmişleri 

her daim anmak ve her şeyden önce 

onlara layık olabilmek mücadelesi 

içine girmek başarının tar�şılmaz 

unsurudur. Her türlü kötü şartlara 

rağmen Ocakların ateşlerinin tütmesi 

için mücadele vermiş olanlar asla ama 

asla unutulmamalıdırlar. Nerede bu 

tür yiğitler varsa aranıp bulunmalı ve 

onlara minne(arlığımızı göstermek 

gerekmektedir. Ego, çıkar, nefs gibi 

sebeplerden dolayı uzak kalmışlardan 

ise her daim uzak durulmalı ve onlara 

kucak açıp yeni sorunlara yol 

açmamalı. Hele bir de bugünün nesi 

olduğunu söylemeyipte kendisine 

eskilik sıfa�nı yakış�ranları hiç ciddiye 

almamalı ve ha(a ha(a selam dahi 

vermemeli, çünkü bu tür yara�klar 

her devrin uşağı olmaya hazır 

bulunmaktalar ve fitnenin baş 

mimarıdırlar. Onlar geçmişlerinin 

sır�ndan kazanç elde etmek 

istemektedirler, �pkı dün olduğu gibi.   

 

Kimseye olması gerek�ğinden fazla 

değer vermemeli, fakat emektar 

olanları da Allah rızası için hiç 

unutmamalı. Unutulmamalı ki onlar 

olmasaydı bugün belki var olan bazı 

değerler ya hiç olmazdı, ya da yok 

olmaya yüz tutmuş olurdu. İnsanlar 

geçicidir, baki olan ise mukaddes 

davadır, uğruna çileler çekilen 

hede/ir. 

Omuzunda mensubu bulunulan fikrin 

yükünü taşıyanlar, ve özellikle 

yöne�ciler, vefa denen kavramı iyi 

algılamalı ve kesinlikle onu bir kenara 

atmamalı. Bugün sen vefalı olursan, 

yarın senden sonra gelenler de o 

vefayı sana karşı değerlendirirler. Vefa 

kabullenmiş olduğun yolun 

vazgeçilmez bir unsurudur, vefa kul 

hakkını gözetmenin ta kendisidir. 

Vefa’yı göstermesi gerekenler bu vefa 

konusunu çok iyi algılamalıdırlar, 

çünkü vefa hem geçmişe, hem de 

geleceğe sahip çıkmak demek�r. Vefa 

hiç bir zaman yorgun düşmez, düşse 

düşse insanlar düşer, Vefa’yı 

yaşatması gerekenler yorgun düşer. 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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salonunda gerçekleş�rildi. Kuran-ı 

Kerim ve İs�klal Marşının okunması ile 

başlayan program Tilburg Türk 

Gençler Derneği başkanı Ercan 

Karabulut’un açılış konuşması ile 

devam e&. 

 

İlahiler, kasideler ve duaların 

okunduğu Ahde Vefa programında 

zaman zaman duygulu anlar yaşandı. 

Vefa�ndan, temmuz 2012, bir kaç ay 

önce yapılan Hüseyin Dede Aksar ile 

röportajın bir bölümününde 

gösterildiği programda son olarak 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik bir konuşma 

yap�.  

 

Murat Gedik: “Bugün camiamızın 

büyük şahsiye�, dava adamı Hüseyin 

Dede Aksar için bir arada toplanmış 

bulunmaktayız. Kutlu davamıza en zor 

dönemde başkanlık yapmış olan 

gönüldaşımız Hüseyin hocaya ne 

kadar şükranlarımızı dile ge�rsek 

azdır. Federasyonumuzun özünden 

koparılıp bir yerlere pazarlanması için 

mücadele verenlere karşı dik 

duranların başında merhum Hüseyin 

hocamız vardı. O yaşan�sı, mücadelesi 

ve azmi ile bizler için her zaman bir 

örnek şahsiye&r. O yiğit bir Türk 

evladı ve omurga sahibi bir şahsiye&r. 

Bugün yüzlerce kişinin bir araya 

gelmesi bunun bir kanı�dır. Bu 

Hareket ne insanlar gördü, kimileri 

unutuldu kimileri ise her daim 

gönüllerimizde yer edindi. Bugün 

yapılan bu Ahde Vefa programına 

belirli sebeplerden dolayı ka�lamayan 

nice insanlardan ka�lamamanın 

üzüntülerini işi&m. Hollanda Türk 

Federasyon mensupları olarak 

Hüseyin Dede Aksar gibi insanlara 

Ahde Vefa göstermek bir görevdir. 

İnşaallah bizlerde gün olur Hüseyin 

Dede Aksar gibi geniş kitleler 

tara2ndan anılır ve arkamızda güzel 

emanetler bırakırız.” 

 

Hüseyin Dede Aksar anma programı 

okunan Kuran-ı Kerim ile son buldu.  

Gönül adamı Hüseyin Dede Aksarı anma programı 

Enschede Türk Kültür Derneği kongresi yapıldı 

- 4 - 

Federasyon Bülteni 

Hollanda Türk toplumu adına büyük 

hizmetlere ismini yazdırmış olan 

Hüseyin Dede Aksar Tilburg şehrinde 

dualarla anıldı. Çeşitli Türk 

kuruluşlarında görev almış olan 

Hüseyin Dede Aksar 1987 ve 1995 

yılları arasında Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanlığı da 

yapmış�. Ülkücü camia da abide bir 

şahsiyet olan Hüseyin Dede Aksar 

adına yapılan Ahde Vefa programına 

yüzlerce insan ka�ldı. 

 

Hollanda Türk Federasyon tara2ndan 

düzenlenen program Tilburg 

Süleymaniye Cami konferans 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

konuşmada birlik ve beraberliğin 

önemine vurgu yaparak, yaklaşık 30 

yıldır faalliyetlerini yürüten Enschede 

Türk Kültür Derneği’nin daha güzel 

çalışmalara imza atacağını temenni 

e&ğini söyledi. 

 

Faaliyet ve muhasebe raporlarının 

okunması sonrasında yeni yöne�m, 

disiplin ve denetleme kurulu 

seçimlerine geçildi.  

Yapılan seçimler sonucu teşkilat 

başkanlığına seçilen Alpaslan Adıbelli 

bir teşekkür konuşması yap�. Adıbelli 

Enschede’de yaşayan Türk insanına 

hizmet için var olan teşkila�n 

başkanlığına seçilmesi ile 

omuzlarındaki yükün ağır olduğunun 

bilincinde olduğunu ve elinden gelen 

her türlü fedakarlığı göstereceğine 

dair kongre üyelerine seslendi. 

Kongre sonrası konuşma yapan 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik gelecekte Türk 

Federasyon’un çalışmaları hakkında 

bilgi verdi ve Enschede Türk Kültür 

Derneği yeni yöne�mine başarılar 

diledi. 

Hengelo Türk Kültür Derneği başkanı 

Şakir Tekçe misafir olarak kongrede 

hazır bulundu.  

Enschede’de faaliyetleri ile Türk 

insanının ilgisini çeken Enschede Türk 

Kültür Derneği kongresi yoğun ilgi 

al�nda gerçekleş�rildi. Hollanda Türk 

Federasyon’a bağlı Enschede Türk 

Kültür Derneği’nin kongresi dernek 

binasında yapıldı. 

 

Kuran-ı Kerim ve İs�klal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan kongrede ilk 

önce divan oluşturuldu. Divan 

başkanlığına Hollanda Türk 

Federasyon genel muhasibi Sade&n 

Şimşek ve divan üyeliklerine Hollanda 

Türk Federasyon genel başkan 

yardımcısı Tuncay Bah�yar ve genel 

sekreter Erim Uğurlu seçildiler. 

Kongrenin açılış konuşmasını başkan 

Mustafa Barmanpek yap�. 

Barmanpek yapmış olduğu 



yoldaşıdır. İnşaallah gün 

olur vize engeli kalkar ve 

Türkiye’yi ziyaret edebilir.” 

 

Yaklaşık iki saatlik bir 

konuşma yapan Rabia 

Kadir ka�lımcılara 

samimiyetlerinden dolayı 

bir kaç defa teşekkür e&. 

VERSAM teşkila�nda 

Hollanda Türk 

Federasyon’u tara2ndan ağırlanan 

Rabia Kadir yapmış olduğu 

konuşmadan ve ka�lımcılardan almış 

olduğu pozi�f enerji ile çok 

heyecanlandığını söyledi. Doğu 

Türkistan halkının büyük zulümler 

yaşadığını ve bunun ar�k son bulması 

için Uygur davasının başta Türk halkı 

olmak üzere kamuoyuna iyi 

anla�lması gerek�ğini söyleyen Rabia 

Kadir yaşamış olduğu zorlukları kısa 

olarak anla=. Sorulan sorulara tek tek 

cevap veren Rabia Kadir inşaallah bir 

sonraki Hollanda’ya gelişimizde 

Hollanda Türk Federasyon ile seri 

konferanslar yaparız temennisinde 

bulundu. 

 

Konferansta çeştli Türk topluluklarının 

temsilcilerinin bulunması güne ayrı bir 

önem ve güzellik ka=. 

Rabia Kadir’in Türk Federasyon konferansı 
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Çeşitli temaslar için Hollanda’da 

bulunan Dünya Uygurlar Kurultayı 

(WUC) başkanı Rabia Kadir Hollanda 

Türk Federasyon’a bağlı Ro(erdam 

VERSAM teşkila�nda Uygur Türkleri 

ile ilgili bir konferans verdi. Yoğun 

ilginin olduğu konferansta zaman 

zaman duygusal anlar yaşandı. Rabia 

ana olarak bilinen Rabia Kadir 

kendisine gösterilen ilgiden çok 

memnun kaldığını bir kaç defa 

tekrarladı. 

 

Konferans VERSAM teşkilat başkanı 

Mustafa Şenyürek’in açılış konuşması 

ile başladı. Mustafa Şenyürek yapmış 

olduğu konuşmada Rabia anayı 

misafir etmenin mutluluğu ve 

heycanını yaşadığını söyledi. 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik yapmış olduğu 

konuşmasında Uygur Turk’ünün 

sorunlarının kendi sorunları olarak 

gördüklerini söyledi. Murat Gedik: 

“Bugün ebedi Türk Yurdu olan Doğu 

Türkistan’da soydaşlarımız Çin zulmü 

al�nda inlemektedir. İşkenceler, 

katliamlar ve daha nice insanlık dışı 

muamelere karşı başta Türkiyemiz 

olmak üzere bütün dünya sessizce 

seyretmektedir. Rabia ananın bugün 

aramızda olması bizlerde var olan 

Türk Dünyası aşkını tazelemiş oldu. 

Unutmayalım ki Türk Dünyasının 

sorunu Hollanda Türk Federasyon’un 

sorunudur. Örnek bir mücadele insanı 

olan Rabia ana bizler için bir ışık�r, 

Osman Batur’un, İsa Yusuf Alptekin’in 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Rabia Kadir kimdir? 
 

 

Rabia Kadir 1948 yılında Doğu-

Türkistan’da dünyaya gelmiş�r.   

Kendisi Urumçi’de teks�l mağazaları 

kurmuş ve Çin’de ak�f siyase�n içinde 

yer almış�r.  

 

Çin Hüküme�’ne Doğu Türkistan 

bölgesine karşı uygulanan sert 

siyase(en dolayı eleş�riler yöneltmiş, 

kadın hakları için mücadele göstermiş�r. 

1999 yılında Çin hüküme�, hükümet 

sırlarını kamuoyuna taşımakla 

şuçlayarak 8 yıl hapis cezasına 

çarp�rmış�r. Sonrasında uluslarası 

oluşan baskı sonucu 2005 yılında 

serbest bırakılmış�r. Serbest kaldıktan 

sonra kendisi A.B.D.‘ye il�ca etmiş�r. 

 

Uluslararası plaBormlarda Uygur’ların 

hakları için mücadele eden Rabia Kadir, 

2006 yılında Münih’de kurulan Dünya 

Uygurlar Kurultayı’nın (WUC)  başkanı 

seçilmiş, Uygurlar arasında Rabia Ana 

olarak benimsenmiş�r. 



 

belegeselin gösteriminden sonra 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik bir konuşma 

yap�. Duygu yüklü bir konuşma yapan 

Gedik özellikle birlik ve beraberlik için 

vurgu yap�. Murat Gedik: ”Mustafa 

Pehlivanoğlu bugün bizlerin bir araya 

gelmesi için vesile olmuştur. Devrin 

Firavunları onu sırf denge olsun diye 

idam e&ler, o devrin hakimi bunu 

zaten sonradan i�raf e&. Milliyetçi – 

Ülkücü Hareket Türk varlığının 

yaşaması ve yaşa�lması için var olan 

bir fikir hareke�dir. Bu yolda nice 

işkenceler, nice canlar ve nice çileler 

çekildi. Pehlivanoğlu’nun anasına 

yazmış olduğu mektubu okumak ve onu 

etüd etmek bile bu çileli yolu açıkça 

anlatmaktadır. Bizler, geride kalan 

emanetçiler olarak bu yiğitlerin 

emanetlerine iyi sahip çıkmalıyız. Bu 

sahip çıkma ancak ve ancak okumak ve 

okuduğunu yaşamak ile olabilir. Bu 

kutlu hareke�n teorisini bilmeden hiç 

bir yere varılmaz, şehitlerimizin her biri 

bizler için bir ayrı değerdir.” 

 

Mustafa Pehlivanoğlu’nu anma 

programı okunan Kuran-ı Kerim ve 

ilahilerle devam e& ve yapılan dua ile 

son buldu. 

 

Şehit Pehlivanoğlu Hollanda’da anıldı 

Hollanda Türk Federasyon Düşünce Masası kuruldu 
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Hollanda Türk Federasyon tara2ndan 

ülkücü şehitleri anma programlarının 

ilki Dordrecht Aya Sofya Cami’nde 

gerçekleş�rildi. 

 

İdam edilen 9 ülkücünün adına her ay 

bir teşkila(a yapılacak olan anma 

programlarının ilkinde 6 Ekim 1980 

tarihinde sırf denge olsun diye asılan 

Mustafa Pehlivanoğlu anıldı. İlginin 

yoğun olduğu programa yapılan 

konuşmalar ile başlandı. 

 

Kuran-ı Kerim ve İs�klal Marşının 

okunması ile başlayan programın 

açılış konuşmasını Dordrecht Aya 

Sofya cami başkanı Vedat Özdal yap�. 

Vedat Özdal “Şu anda manevi 

huzurunda bulunduğumuz ve 

minnetle andığımız şehitlerimizin her 

biri bizim inanç ve ilham 

kaynağımızdır. Onlar yüreği sevgi 

dolu, başı dik, alnı açık, cefakar Ülkü 

erenleridir” diye başlamış olduğu 

konuşmasında Mustafa Pehlivanoğlu 

ve haksız yere idam edilen diğer sekiz 

ülkücülere minnetlerini sundu.  

Unutmak tükenmek�r diyen Özdal bu 

tür faaliyetlerin daha sık yapılmasının 

temmennisinde bulundu. 

 

Mustafa Pehlivanoğlu’nu anlatan 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

daha emin adımlarla ilerlemek�r. “Hollanda Türk Federasyon 

Düşünce Masası” şu anda yaklaşık 7 kişilik bir akademisyen 

grubundan oluşmaktadır.  

Değerlendirilmeye alınan konuya göre bu sayı genişle�lecek 

ve konuya göre uzman kişiler davet edileceklerdir. 

İlk değerlendirmemizi toplumumuzla paylaşmanın 

mutluluğunu yaşamakla birlikte, bu analizlerimizin 

toplumumuza faydalı olmasını temenni ederiz. 

Hollanda Türk Federasyon Düşünce Masası  

Toplumumuza sorumluluğumuz açısından “Hollanda Türk 

Federasyon Düşünce Masası” kurulmuş bulunmaktadır. 

Gündemde olup ve toplumumuz açısından önem arz eden 

konuların tar�şılması ve bunun analizini yapma amacını 

güden “Hollanda Türk Federasyon Düşünce Masası” ilk 

toplan�sını yapmış ve 12 Eylül 2012 Hollanda Parlemento 

seçimlerinin değerlendirmesini gerçekleş�rmiş�r. Bu 

değerlendirmenin sonucu www.turkfederasyon.nl web 

adresinde bulunmaktadır.  

“Hollanda Türk Federasyon Düşünce Masası” bundan sonra 

düzenli olarak bir araya gelip tar�şılan konunun 

değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşacak�r. Hedefimiz 

böylece insanımıza daha da faydalı olmak ve geleceğe yönelik 
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