
 

4 Kasım’da Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Lahey Türk İslam Vak�’na 

bombalı saldırı düzenlenmiş�r. Gece 00.30 civarlarında kimliği belirsiz şahışlar 

tara�ndan derneğin camına el yapımı bomba’nın yerleş�rilmesi sonucu 

derneğin camında ve iç mekanında hasar oluşmuştur. Saldırıda içeride bulunan 

insanlarımız camın yanında oturmalarına rağmen saldırının zamanında farkına 

varmaları ile yara almadan kurtulmuşlardır. Bu olaydan iki gece sonra derneğe 

molotov kokteyli ile ikinci bir saldırı  gerçekleş�rilmeye çalışılmış fakat saldırı 

amacına ulaşmamış,r. 

Şu ana kadar tara�mızca ve emniyet güçleri tara�ndan yapılan araş,rmalarda 

saldırının hangi amaçla ve kimler tara�ndan yapıldığına dair kanaat 

oluşmamış,r. Bu konuda incelemeler ve araş,rmalar emniyet gücleri 

tara�ndan devam etmektedir. Aynı zamanda diğer yetkili kuruluşlar ile de 

ir�bata geçilerek bu olayın en kısa zamanda aydınlığa kavuşması ve önlemlerin 

alınması için temaslar sürdürülmektedir.  

Lahey Türk İslam Vak�’na yapılan bu saldırılardan iki ha1a evvel Hollanda Türk 

Federasyon’a bağlı Schiedam Türk Kültür Derneği’ne ve Ro5erdam Versam 

Derneği’ne de benzer saldırılar düzenlenmiş�r. Bu olaylarda da yaralanan 

olmamış, sadece maddi hasar oluşmuştur. 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı kuruluşlar bulundukları bölgelerde öncü rol 

üstlenmişlerdir. Bölgelerde yaşayan Türkler ve yerel halk ile ir�bat halinde 

olup, hizmetlerini sürdürmektedirler. Teşkilatlarımıza gerçekleş�rilen bu 

saldırılar sadece Türkleri hedef almakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda yerel 

halkın da huzurunu bozmayı hedeflemektedir. 

Hollanda Türk Federasyon  hiç bir zaman yapılan tahriklere kapılmadı ve fitneye geçit vermedi ve  bu daima böyle olacak,r. 

Kuruluşlarımız bulundukları bölgelerin huzurunu, güvenliğini, birlik ve beraberliğini korumak adına azimli bir şekilde üzerine düşeni 

yapmayı sürdürecek�r. Oluşturulmak istenilen huzursuzluk ve kargaşaya izin vermeyeceğiz ve birbirimize daha da kenetlenerek 

gelecek nesiller için çalışacağız. 

Hollanda Türk Federasyon olarak bu saldırıyı yapanları ve onlara doğrudan veya dolaylı yollardan destek verenleri şiddetle 

kınıyoruz. Temennimiz bu saldırıyı yapanların en yakın zamanda yakalanmaları ve Hollanda kamuoyunun bu gibi konularda daha 

duyarlı olmasıdır.  

Lahey Türk İslam Vak� yöne�cileri ve mensupları başta olmak üzere bütün yerel halka ve Hollanda Türklüğü’ne geçmiş olsun 

dileklerlerimizi bildirir, bu tür tahriklerin ve saldırıların tekrar yaşanmamasını dileriz. 
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Türk Federasyon Kadın Kollarının 7. 

senesi pasta kesme merasimi ile havai 

fişekler eşliğinde kutlandı.  

 

Pazar günü kahval,dan sonra eği�mci 

Zeynep Oktay egi�m dersine kaldığı 

yerden devam e;. Bu verimli 

eği�mden sonra bayanlar dilek ve 

temennilerini dile ge�rdiler. Çok 

verimli bir ha1a sonu geçiren bayanlar 

oldukça memnun idiler.  

 

Kapanış olarak Federasyon’un 

faaliyetleri ve 2012 senelik 

programları sunulurken, Hollanda 

Türk Federasyon Kadın Kolları başkanı 

Neslihan Büyükhan emeği geçen 

herkese ve ka,lımcılara teşekkür 

ederek seminercilere hediyelerini 

takdim e;.  

Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları Yatılı Eğitim Semineri  

Hengelo’da açılış heyecanı 
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Hollanda Türk Federasyon Kadın 

Kollarının düzenlediği ya,lı eği�m 

seminerine olağan üstü ilgi vardı. 

Kasım ayında düzenlenmiş olan 7. 

ya,lı eği�m semineri bu senede genç 

kızlarımızı ve bayanları bir araya 

ge�rdi. Bladel’da gerçekleşen 3 

günlük ya,lı eği�m seminerine 55 kişi 

ka,ldı. 12 ve 65 yaş arası olan 

bayanlar iki gruba ayırıldılar. 

Cumartesi günü genç kızlara hitabet 

edilirken, pazar günü annelere ve 

anne adaylarına yönelik dersler 

sunuldu. Turkiyeden ya,lı eği�m 

seminerine ka,lan Zeynep Oktay ve 

Hollanda Türk Federasyon eski kadın 

kolları başkanı Yonca Alpar 3 gün 

boyunca eği�m verdiler.  

 

Cumartesi akşamı genç kızlar ilahi 

soylediler, şiirler okundu, türküler 

söylendi. Bunların yanı sıra Hollanda 
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hizmet vermeye müsait olup Hengelo 

şehrinin merkezinde bulunmakta. 

Açılış duasının yapılmasının ardından 

Hengelo Türk Kültür Derneği başkanı 

Şakir Tekçe ve Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik tara�ndan açılış kurdalesi 

kesildi. Okunan İs�klal Marşı ve 1 

dakikalık saygı duruşu sonrası Hengelo 

Türk Kültür Derneği başkanı Şakir 

Tekçe konuşma yap,. 

Şakir Tekçe konuşmasında birlik ve 

beraberlik içerisinde bugünlere 

gelindiğini ve yeni hizmet binası ile 

daha kapsamlı faaliyetler 

yapabileceklerini dile ge�rerek 

ka,lımcılara teşekkürlerini belir;. 

Sınıfların da var olduğu binada 

çocukların eği�mine daha fazla 

eğilebileceklerini dile ge�ren Tekçe 

bundan sonra da çalışmalara ara 

verilmeden devam edileceğini söyledi. 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik ise Hengelo’da 

Türk insanına daha güzel hizmetler 

verebilmesi için bu yeni hizmet 

binasının çok değer katacağını 

söyleyerek Hengelo Türk Kültür 

Derneği yöne�mini ve üyelerini 

kutladı.  
Hengelo’da faaliyetlerini beğeni ile 

sunan Hengelo Türk Kültür Derneği 

yeni binasının açılışını gerçekleş�rdi. 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Hengelo Türk Kültür Derneği nihayet 

yeni binasına kavuştu. Yoğun ilginin 

gösterildiği açılışta Hengelo ve 

çevresinden çok sayıda ka,lımcı vardı. 

Eski bir okul olan Hengelo Türk Kültür 

Derneği’nin yeni binası geniş alanda 



‘Aklıma Boraltan Köprüsü ve Dönek Kardaş geldi.’ 
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 Boraltan Köprüsü Türk’ün tarihteki 

kara sayfalarından birini 

kaplamaktadır. Bu köprü 146 

Azerbaycan Türk’ünün katliamına 

açılan kapıdır.  

 

Yıl 1944, Stalin zulmünden kaçan 146 

Azerbaycan Türk’ü bu Boraltan 

Köprüsünden geçerek Türkiye’den 

il�ca talebinde bulunur. Devrin tek 

par�li ik�darı Moskova’dan gelen geri 

iade talebini kabul eder ve 146 Türk’ü 

bu köprüden tekrar Kızıl Stalin’in 

yöne�mine teslim eder.  

 

“LüCen bizi o azılı düşmanlara teslim 

etmeyin, bizi siz öldürün. Kendi 

vatanımızda, kendi bayrağımızın 

al,nda ölmüş oluruz” yalvarışlarına 

kulak asmayan devrin Ankara 

hüküme� göz göre göre 146 Türk’ün 

katliamına ortak olur. Teslim edilir 

edilmez kurşuna dizilen Türklerin 

infazı köprünün Türkiye tara�nda 

bulunan Türk askerleri tara�ndan da 

izlenir. Ne yapsın asker, teslim emri 

büyük yerdendir. Karakol komutanı bu 

acıya dayanamaz ve in�har eder. 

 

Evet, Boraltan Köprüsünün kısaca 

bana ha,rlaEkları bu yukarıda yazılı 

olanlardır, Türk’e ihane�n ta 

kendisidir. 

 

Milliyetçi Hareket Par�sinin 10. 

Olağan Büyük Kurultayına her zaman 

olduğu gibi yine Türk Dünyasından 

davetliler vardı. MHP’den de elbe5e 

bu beklenir, herhalde bir Türk ka�lini 

davet edip bir de Türkiye seninle 

gurur duyuyor gibi ihanete 

girişemezdi, Türk’e ihanet edemezdi. 

 

Kurultay salonunda Azerbaycan 

bayrağından tutun da, Gök Bayrak, 

KKTC bayrağı ve Türkmeneli 

bayraklarına kadar çeşitli Türk 

bayrakları dalgalanıyordu. Türk 

diyarlarından onlarca önde gelen 

misafirler yerlerini almış,. 

Davetlilerden ikisi vardı ki maalesef 

Ankara’nın engelleri dolayısıyla 

Kurultay’a ka,lamamışlardı. Bunlar 

Dünya Uygur Kurultayının (WUC) 

başkanı Rabia Kadir ve Güney 

Azerbaycan Milli Uyanış Hareke� 

(GAMOH) lideri Dr. Mahmutali 

Çöhreganlı’dır. 

 

Rabia Kadir’e, yani Rabia anaya, 

Ankara yine vize vermemiş� ve 

böylece Kurultay’a ka,lımına engel 

olunmuştu. Çöhreganlı ise vize 

olmasına rağmen ve gereken 

görüşmelerin yapılmasına rağmen 

Türkiye’ye sokulmamış,r. Ankara 

Esenboğa Hava Limanına inmiş, içeri 

sokulmamış ve uçağa bindirilip geri 

gönderilmiş�r. Ankara’nın tavrı ne;, 

giremezdi Oğuzlar diyarı Anadolu’ya, 

,pkı 1944’te Boraltan Köprüsünden 

teslim edilenler gibi. Türk’e Anadolu 

yasak edilmiş�, yine ik�darı tek başına 

elinde bulundurulanlar tara�ndan. 

 

Rabia anaya vizenin verilmeyişi, 

Çöhreganlı’nın Esenboğa’dan geri 

çevrilmesi bana Boraltan Köprüsünü 

ha,rlaE. 1944’te olduğu gibi baskılara 

boyun eğen tek başına bir ik�dar, 

Türklüğe ihanet içinde olan tek başına 

bir ik�dar. Suriye’de, Türkmeneli’nde, 

Doğu Türkistan’da ve diğer Türk 

diyarlarında ezilen, katledilen, 

tecavüze uğrayan Türk’e sahip çık(a)

mayanlara elbe5e Kurultay arifesinde 

yaşananlardan dolayı şaşmamak 

lazım. Hele anayasadan Türk kavramı 

bir çıkarılsın bakalım, bu aziz millet 

daha neler görecek? 

 

146 Türk’ün Kızıl Stalin’e teslim edilişi 

ve katliama uğramaları sonrası 

Azerbaycan’ın yiğit şairi Elmas 

Yıdırım’ın “Dönek Kardaş” adlı kaleme 

aldıği şiiri, halen mevcut durum için 

de geçerliliğini korumaktadır. Elmas 

Yıldırım der ki: 

 

Türk denince özü, sözü mert olur, 

Dost deyince ayrılmaz bir fert olur, 

Kardeş deyip dara düşsem, sığınsam, 

Şimden geru bu bana bir dert olur. 

Ben ne diyem bu vefasız dağlara, 

Öz kardaşı dönek olan ağlara! 

 

Türk; o Altayların dünkü eri mi? 

Yolunda can koydum, verdim serimi, 

Düştüğü ağlardan kurtulsun diye, 

Serdim ayağına doğma yerimi 

Kardaş armağanı, dökülen kanlar, 

Bana mükâfat mı giden kurbanlar? 

 

Ben diyorum, Kayıhan’dır soyumuz, 

Bir kaynaktan varlığımız, boyumuz, 

Dilim dili, yolum yolu, emel bir, 

Bir bayrakta, yıldız’ımız, ay’ımız. 

Azerî, Türk, Türkmen; var mı ayrılık, 

Nerden doğdu bu imansız gayrılık? 

 

Alnımın yazısı, karadır kara, 

Karadan bir mendil yolladım yara, 

Yol uzun, el uzak, yeşmez eller, 

Türklüğün kanayan kalbini sara. 

Felek kıymış beslenen bu dileğe, 

Lânet Türk’ü hançerleyen bileğe. 

 

Bir suç mu düşmana göğüs gerdiğim? 

Günah mı Türklüğe gönül verdiğim? 

Rusların aç�ğı yaradan derin, 

Anayur�a öz kardaştan gördüğüm. 

Seslenseydim, ses çıkardı her taştan, 

Ne beklersin sağırlaşan bir baştan. 

 

Kaç�r, eli kanlı çık� oyundan, 

Ne bilem, kahpelik varmış soyunda, 

Girdiğim öz yur�an döndürülürken, 

Kanımın ak�ğı sınır boyunda 

Açan lâlelerden bir çelenk örsem, 

Türklük dünyasına armağan versem. 

Ya işte böyle, son yaşananlar bana 

Boraltan Köprüsü ve Dönek Kardaş 

adlı şiiri ha,rlaE. Ne yapalım bindik 

bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah 

sonumuzu hayretsin! 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 



1980 öncesinde meydana gelen bazı 

olaylar sebebiyle yargılandığı 12 Eylül 

Mahkemelerinde idam cezasına 

çarp,rıldı. Ankara Mamak Askeri 

Cezaevi'ndeki ölüm hücresinden 

sabaha karşı alınarak götürüldüğü 

Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nin 

infaz bahçesinde asılarak şehit edildi. 

Erim Uğurlu şehidin cezaevinde 

yaşadığı dehşet günlerinden kısa 

pasajlar okudu. 

1980´li yıllarda bölücü örgütlerin kılını 

bile kıpırdatamadığı şiddet ortamında 

ülkücüler ferdi çıkışlarıyla destanlara 

konu olacak kutlu direniş 

yapmışlardır. Bunların en bariz 

örneklerinden birisi Ali Bülent 

Orkan´dır. Darbeden sonra idam 

cezası alanlar A blok Tecrit 2 Ön de 

bulunan 35 ve 36 numaralı hücrelere 

kapa,lıyor. Daha sonra da infaz 

ediliyordu. Şer örgütlerinin azılı 

te�kçileri idarenin baskısına boyun 

bükmüş yedek gardiyanlık yaparken, 

Ali Bülent Orkan gibi ağabeylerimiz o 

günlerde direnişin sembolü olmuştu. 

Rütbesiz Er'lere dahi "Komutanım" 

diye hitap etme mecburiye� vardı 

hapishanede. Aksi tak�rde ağır cezaya 

tabi kalıyorlardı. Orkan, bu kurallara 

kulak asmıyor günlük sakal ,raşının 

mecbur olduğu o işkence günlerinde 

bile bir ha1alık sakalı ile ölüm 

hücresinde voltasını a,yordu. O sanki 

idam mahkumu değilde, ilahi bir 

celsenin hakimiydi. Ali Bülent Orkan, 

13 Ağustos 1982 Cuma günü sabaha 

karşı Ankara Ulucanlar cezaevi'nde 

asılarak şehit edildi. Cenazesi ise 

Ankara Karşıyaka Asri mezarlığı’na 

defnedildi. Şehidimizin Ruhu şad 

mekanı cennet olsun dedi.  

 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik ise yaptğı 

konuşmada; Binlerce vatan evladını 

şehit veren Milliyetçi-Ülkücü Hareket 

12 Eylül 1980 tarihinde yapılan darbe 

sonrası 9 tane yiğidini idam 

Mimar Sinan Kültür Vakfı’nda Ali Bülent Orkan anıldı 
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Hollanda Türk Federasyon tara�ndan 

ülkücü şehitleri anma programlarının 

ikincisi Ro5erdam Mimar Sinan Kültür 

Vak�’nda gerçekleş�rildi. İdam edilen 

9 ülkücünün anısına organize edilen 

anma programında bu defa 1982 

yılında idam edilen Ali Bülent Orkan 

anıldı. 

 

ROTTERDAM: Kuran-ı Kerim ve İs�klal 

Marşının okunmasının ardından 

başlayan ve ilginin yoğun olduğu 

programda ilk konuşmayı Mimar 

Sinan Kültür Vak� başkanı Mustafa 

Uca yap,. Uca yapmış olduğu 

konuşmada çekilen çilelerin 

emanetçileri olarak bu tür anma 

programlarının anlamının çok önemli 

olduğunu dile ge�rdi. Bizler rahat bir 

biçimde teşkilatçılık yaparken, birileri 

bu yol uğrunda canlarını vermişlerdir. 

Başta büyük dava adamı Başbuğumuz 

Alparslan Türkeş bey olmak üzere 

bütün şehitlerimizi rahmetle 

anıyorum ve onlara inşaallah layık 

olabiliriz. Uca’nın konuşmasının 

ardından sinevizyon gösterisi yapıldı. 

İdam edilen 9 ülkücünün ve 1980 

öncesi Ülkücü Hareke� anlatan 

gösteriden sonra kürsüye gelen 

Hollanda Türk Federasyon genel 

sekreteri Erim Uğurlu, "Bu gün burada 

9 ülkücü şehi�mizden biri olan Ali 

Bülent Orkan´ı anıyoruz" diyerek 

konuşmasına başladı. Uğurlu daha 

sonra Orkan´ın haya,nı anlaE. Ali 

Bülent Orkan 25 yaşında Samsun´dan 

ailesi ile birlikte Ankara'nın Etlik Aşağı 

eğlence sem�ne gelip yerleşmiş�. 

İncirli lisesi gece bölümü öğrencisiydi. 
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sehpalarına kurban vermiş�r. 

Federasyon olarak Ülkücü Şehitleri 

anma programının ikincisi Ro5erdam 

Mimar Sinan Kültür Vak�’mızda 

yapıyoruz. Amacımız bu tür 

programlarla gelecek nesile tarihi 

değerleri aktarmak,r, ve zalime karşı 

mazlumun direncini ha,rlatmak,r. Bir 

destansı hareke�n temsilcileriyiz, 

daha doğrusu emanetçileriyiz. Onlar 

idam edilirken kimsenin kılı 

kıpırdamadı, yiğitler bir bir işkence 

görürken kimse onlar için bir a,lıma 

girişmedi. Onlar iman etmiş�ler, ve 

sadece Allah’a sığınmışlardı. Bizler ise 

onları asla unutamayız, ne yiğitlerimizi 

ne de devrin Firavunlarını. Birlik ve 

beraberliğimizin daim olması için 

sadaka, ve itaa, hiçbir zaman bir 

kenara atmamalıyız.   

Mimar Sinan Kültür Vak� tara�ndan 

ka,lımcılara yemek ikramında 

bulunuldu, zemzem ve hurmanın da 

ikram edildiği program Mimar Sinan 

din görevlisi İsmail Yüksel´in Kuran-ı 

Kerim okumasının ardından son 

buldu.  



 

Kurban Kampanyası 2012 

 

Başkanlar Kurulu Toplantısı (11 Kasım 2012 - Den Haag) 
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Genel sekreter yardımcısı Kani Yaşar 

ve Nijmegen Türk Kültür Merkezi 

başkanı Serkan Gedik ve  Romanya 

Demokra�k Türk Birliği kuruluşuyla 

ortak bir çalışma yapılmış,r. 

Romanyanın  Köstence bölgesinde 

bulunan Covasnea ilinde kesilerek, 

köy ve kasabalarında yaşayan Türk 

insanına ve ih�yaç sahibi 

kardeşlerimize dağı,mı 

gerçekleş�rilmiş�r.  

 Kurbanların toplanmasında, Hollanda 

Türk Federasyon’una ve 

Federasyon’umuza bağlı 

teşkilatlarımıza göstermiş olduğunuz 

güveninizden dolayı sizlere 

teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Cenabı ALLAH yapmış olduğunuz ve 

yapacağınız hayırlardan dolayı, 

hepinizden razı olsun. 

  

Dinimiz İslam, insanı yara,cısına 

yakınlaş,rmak, Allah ile kulu 

arasındaki bağı sağlamlaş,rmak ve 

benzeri maksatlarla çeşitli ibadetleri 

meşru kılmış,r ki; kurban ibade� 

bunlardan birisidir.   

 

2012 yılı kurban bağışları, elden 

muhtaç ve ih�yaç sahiplerine 

dağı,lmak üzere Federasyonumuz 

Genel muhasibi Sade;n Şimşek, 

Hac Organizasyonu 2012 
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Kurban Kampanyası’ndan kareler 
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