
 

Hollanda Türk Federasyon dave� üzere Hollanda’nın önde gelen kuruluşları bir 

araya geldi. 

Hollanda Türk Federasyon’unu daha iyi tanıma ve Türk sivil kuruluşlarının daha 

iyi tanış olma niyetliyle yapılan bu toplan�ya ilginin büyük olduğu gözlemlendi. 

Hollanda Türk Federasyon genel merkez binasında yapılan bu toplan�ya 

Hollanda’nın önde gelen Türk kuruluşları davet edildi. 

Buluşmanın açılış konuşması Hollanda Türk Federasyon Genel Sekreteri Erim 

Uğurlu tara"ndan yapıldı. HTF’nin kuruluş gayesi, misyonu ve vizyonu ile ilgili 

yapılan bu konuşmadan sonra söz Genel Başkan Murat Gedik’e devredildi. 

Murat Gedik slayt gösterisi eşliğinde Hollanda Türk Federasyon’un yapmış 

olduğu ve yapılması düşünülen faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Federasyon 

yöne�cilerinin de tanı�ldığı bu bölümde Türk toplumunun günümüzde daha 

fazla birlik ve beraberliğe ih�yacı olduğuna ve dikkat edilmemesi durumunda 

Türk toplumu arasına fitnenin çok basit bir biçimde girebileceğini dile ge�rdi. 

Murat Gedik: “Hollanda Türk Federasyon kurulduğu günden bugüne kadar 

dünya görüşünden taviz vermeden aziz mille�mizin hizme�ndedir. Milli ve 

manevi değerlerimize saygı ile yaklaşan her kuruluş ile müşterek konularda 

beraber hareket edebiliriz. Bizler Avrupa Türklüğü olarak Dünya Türklüğünün bir 

parçasıyız, nerede bir Türk varsa oraya ilgi duyar ve dertlerini derdimiz olarak benimseriz. Yaşamış olduğumuz toplumla barışık bir 

biçimde ve bu topluma katkılar sağlayarak hep beraber hareket etmeliyiz. Hollanda Türk Federasyon olarak bugün bu toplan�ya 

Hollanda’nın önde gelen Türk kuruluşlarını davet e*k, hiç bir ayırım yapmadan dave�yeler çıkardık. Şu tablo gösteriyor ki davete 

icabet neredeyse %100’dür. Ka�lamayanlar ise ka�lamama sebeplerini bildirerek teşekkürlerini iletmişlerdir. Son zamanlarda bazı 

şahışlar ve kurumlar üzerine yine aslı olmayan yazılar ile çamur a�lmaktadır, bu türlü girişimlere çok dikkat etmeliyiz, is�şare bu 

türlü oyunları anında bozacak�r. Bakın bizler burada sadece Anadolu ya da Avrupa Türkleri olarak bulunmuyoruz, Türk Dünyası şu 

an bu toplan�da bir aradadır. Bu güzide birlikteliğin daim olması için hep beraber hareket etmeliyiz. Federasyon olarak gelecekte 

daha fazla eği�me ağırlık vererek, toplum içinde yer edinmiş, kendi değerlerini yi�rmeden varlığını devam e*ren bir nesil için 

çalışmalar devam edecek�r. Bu sebepten sloganımızı kuruluşumuzda ‘Gelecek Nesiller İçin’ olarak belirlemiş�k.“ 

Verilen kısa bir aradan sonra Sivil Toplum Kuruluşları buluşması devam e*. Kısa olarak davetliler kendilerini tanı9ktan sonra 

Hollanda Türk Federasyon ile ilgili sorulara cevap verildi. Yemek ikramı yapıldıktan sonra buluşma son buldu. Bu toplan�da T.C. 

Ro<erdam Başkonsolosluğu da muavin konsolos tara"ndan temsil edildi. Kuruluşların özellikle başkanlar tara"ndan temsil 

edilmeleri buluşmaya verilen ilginin değerini göstermektedir. 

Ka�lan kuruluşlar: Anatolia Öğrenciler Derneği, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Ba� Avrupa Türk İslam Merkezi, Doğu Türkistan Vak!, 

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Hollanda Ba� Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği, Hollanda Devle' ile Müslümanlar arası İle'şim 

Organı (CMO), Hollanda Diyanet Vak!, Hollanda Genç İşadamları Federasyonu, Hollanda İslam Federasyonu, Hollanda Karamanlılar Vak!, 
Hollanda  Nogay Vak!, Hollanda Türkmen Belh Dostları Derneği, Hollanda Türk İşadamları Derneği, Hollanda’da Türkler için Danışma Kurulu (İOT), 

Hollanda  Sivaslılar Pla3ormu, Hollanda Yozgatlılar Federasyonu, Hollanda Yozgatlı İşadamları Derneği, Irak Türkleri Gök Hilal Derneği, Konya 
Kültür ve Dayanışma Vak!, Leiden ve Çevresi Girişimciler Derneği (TOVER), Tanış Türkmen Derneği, Türk Akademik Öğrenciler ve Mezunlar Birliği 

(TASA), Turkish Dutch Leadership Society (TDLS), Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (TİCF), Türk Yaşlılar Federasyonu (TOF), Yörem66 Vak! 
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Bir Muharrem’in ardından 
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Geç� bir Muharrem ayı daha. Hicri 

yılın ilk ayı olan bu ayda oruçlar 

tutuldu, i=arlar verildi, güzel sözler 

edilip dualar okundu, aşureler 

unutulmadı. Bu ayı bilen kavgadan, 

dövüşten ve her türlü kötülükten 

kendini alıkoydu. İslam öncesi de bu 

ay muhteremdi, İslam sonrası da. 

Çünkü “haram kılınmış” anlamına 

geliyor Muharrem. 

 

Matem geliyor aklımıza Muharrem ayı 

gelince. Mazlumun zalime karşı, 

ezilenin ezene karşı, dürüstlüğün 

hileye karşı, açıkçası doğrunun yanlışa 

karşı mücadelesi geliyor aklımıza. 

 

Henüz müslüman olmamış�k, olan 

bitenlerden hiç sorumluluk sahibi 

değildik. Olan hüzün ve musibet 

anlamına gelen Kerbela’da olmuştu. 

Hz. Muhammed’in (sas) torunu Hz. 

Hüseyin ve 72 Allah dostu, Yezid’in 

nefsinin kurbanı olmuşlardı. Aç susuz 

bırakılmışlardı, çoluk çocuk 

denmemiş, hepsi şehit edilmiş�. Hz. 

Muhammed’in torunu, Ehli Beyt 

denmemiş topluca şehit edildiler. 

Hutbelerde Al-i Beyt’e sövmek 

yetmiyor, Hz. Hasan’ın şehade� 

yetmiyor, Hz. Hüseyin ve 72 

müslüman şehit ediliyordu. 

 

Ayrı bir yeri vardır Ehli Beyt’in Türk’ün 

gönlünde, ayrı bir sevdadır Türk için 

Ehli Beyt. 

 

Ayrı bir yeri vardır Kerbela’nın tarihte. 

Bizler müslüman olmamış�k ama 

Türk’ü hep takip etmiş�r bu olay.  

 

Bu olayda mesuliye�miz olmadığı 

halde Türk’ü ayrış�rmak için birileri 

tara"ndan hep kullanılmış�r, o kadar 

ki bu olay ta Çaldıran’a götürür bizi. 

Yavuz Selim ile Şah İsmail arasında 

yapılan çarpışma, yani Çaldıran, 

bunun en büyük örneğidir. Ve 

maalesef halen günümüzde bile 

zaman zaman ayrış�rma 

yaşanabilmektedir. 

 

Yavuz Selim Osmanlı, yani Türk değil 

mi? 

 

Ya Şah İsmail? O da Safevi, yani o da 

Türk, akan ise Türkmen kanı, şimdi 

hangi tara=a olmam lazım?  

 

Taraf olamıyorum ben, iki taraf da 

benim, iki taraf için de ağlıyor, iki taraf 

için de ağıtlar yakıyorum.  

 

Muaviye’nin ve Yezid’in yapmış 

oldukları zulüm ve katliamlar, Ehli 

Beyt’e o haksız saldırmalar aynı 

zamanda Türk’ün Türk ile vuruşmasına 

dahi varmış�r. Kerbela’da Hz. Hüseyin 

ve 72 müslümana yanar ve ağlarım. 

Çaldıran’da ise hem Yavuz Selim 

tara"na, hem de Şah İsmail tara"na 

ağıtlar yakarım. İki taraf da benim, iki 

tara"n dili de, dini de, soyu da, sopu 

da benim. Taraf olamıyorum, �pkı 

Ankara meydan muharebesinde 

Yıldırım Bayezid ve Timur ile yapılan 

savaşta olduğu gibi.    

 

İşte her Muharrem ayında yukarıda 

yazılanlar ve daha nice şeyler hep 

aklıma gelir. Hz. Hüseyin’in, davası için 

kafası gövdesinden ayrılarak şehit 

olabilmesi, mazluma karşı dik 

durması, her şeye rağmen hak bildiği 

yoldan ayrılmaması geliyor aklıma, 

çekilenlere ve katliamlara 

üzülüyorum. Öbür tara=a ise Türk’ün 

Türk ile vuruşması aklıma geliyor ve 

üzülüyorum. Her şeye rağmen umut, 

heyecan ve azim ile ileriye bakıyor ve 

güzel günlerin birlik ve beraberlikten 

geç�ğinin bir daha al�nı çiziyorum. 

 

Bir Muharrem ayı daha geride kaldı, 

Cenab-ı Allah gelecek aylarda da 

bizlere kötülüklerden uzak durmayı 

nasip etsin, yapılan güzellikleri daim 

etsin. Her devir bir Yezid çıkacak�r, 

Allah ona karşı güç, kuvvet ve sabır 

versin. 

 

 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 

 

“ Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve 

Müslümanlık inancından meydana gelmiş�r.  “ 

Alparslan Türkeş 



birliğimizi, beraberliğimizi ve 

kardeşliğimizi pekiş�rmesini 

diliyorum.” 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik yapmış olduğu 

kısa konuşmada bu tür faaliyetlerin 

daha sık yapılması temmennisinde 

bulunup, gelecek nesiller için bu 

şölenlerin çok önemli olduğunu dile 

ge�rdi. 

 

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen 

Avrupa Türk Konfederasyon genel 

başkanı Cemal Çe�n hem 

Türkiye’mizde, hem de Avrupa’da 

insanımızı ilgilendiren güncel konular 

hakkında bir konuşma yap�.  

Avrupa Türk Konfederasyon genel 

başkanı´nın konuşmasından sonra 

sahneye çıkan Ali Kınık, ve A�lla 

Yılmaz sevilen şarkılarını 

seslendirdiler.  

Şölene misafir sanatçı olarak ka�lan 

Türkiye'nin sevilen müzisyeni Ali 

Kınık'ın sahne almakla birlikte 

coşkunun ivmeye geçerek bütün 

ka�lımcılara bazen şen dolu bazen de 

hüzün dolu vakit yaşa9. 

Hollanda Türkleri Amsterdamda “Birlik ve Beraberlik Kültür 
Şöleninde” buluştular 
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Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Amsterdam Mescid-i Aksa Teşkila� ve 

Bozok Gençlik Kollarının  “Birlik ve 

Beraberlik Kültür Şöleni” gençlik 

salonun'da gerçekleş�. 

Kuran-ı Kerim ve İs�klal Marşının 

okunması ile başlayan kültür gecesi 

geç saatlere kadar devam e*. 

Selamlama ve hoşgeldin 

konuşmasından sonra programa 

geçildi. 

Ka�lımın yoğun olduğu şölene Avrupa 

Türk Konfederasyon genel başkanı 

Cemal Çe�n , Hollanda Türk 

Federasyon genel baskanı Murat 

Gedik ve eski genel başkanı Güven 

İşçi, Federasyon icra kurulu üyeleri ile 

çok sayıda davetli ka�ldılar. 

Açılış konuşmasını yapan Mescid-i 

Aksa teşkilat başkanı Necmi Çelik: 

“Ter�plemiş olduğumuz bu programın 

amacı birlik ve beraberlik�r. Gerek 

anavatanımız Türkiye’de, gerekse 

Avrupa’da yaşayan biz Avrupa Türkleri 

zor ve sıkın�lı dönemde 

yaşamakatayız. Ayrışmanın ve 

ötekileş�rmenin önüne geçmek için, 

Türk toplumu üzerinde oynanan 

oyunların amaç ve emellerine 

ulaşmaması için bu kültür şöleninin 
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Gece de ilk sahne alan sevdalı ses Ali 

Kınık seslendirdiği bir birbirinden 

güzel türküleriyle gençleri coşturdu. 

Mescid-i Aksa teşkila�nın düzenlediği  

“Birlik ve Beraberlik Kültür Şölenine”  

geceye ka�lan davetliler için organize 

edilen sürpriz hediye çekilişi yapıldı.  

Son sahne alan A�lla Yılmaz'ın 

türküleriyle ve marşlarıyla salon coştu 

ve konser Türk’ün yiğit sesi A�lla 

Yılmaz'ın “Azat” isimli parçasını 

söylemesi ardından sona erdi.  

Bozok gençlik kolları gençlerinin 

okumuş oldukları şiirler şölene ayrı bir 

güzellik verdi. 



gayretleriyle alımı için 

uğraş verdiğimiz bina, 2 

bin 750 m2‘dir. 3 kat olan 

binamızı yaz dönemine 

kadar tadila<an geçirip, 

Mayıs ayında açılışını 

gerçekleş�rmek 

is�yoruz.” 

 

DEV KÜLLİYE ÇOK 

AMAÇLI KULLANILACAK 

 

“Bina içerisinde mescit, toplan� 

salonu, gasilhane, morg, gençlik –

kadın kolları salonu, lokal, yöne�m 

kurulu odası, dershaneler, kütüphane 

vs. birimler olacak. Çok amaçlı 

kullanıma uygun dizayn edilecek 

kültür merkezimizde ayrıca gençler ve 

hanımlarımız için spor kompleksi 

(fitnes) de tesis edilecek. Bu külliyenin 

alınması için 2.500 imza toplayıp 

Lahey belediyesinin İmar ve İskan 

müdürlüğüne müracaat e*k. Belediye 

başkan yardımcısı imzaya lüzum 

olmadığını Lahey Türk İslam Kültür 

Vak"'nın kurulduğundan bu güne her 

iki toplum arasında köprü vazifesi 

gördüğünü bu durumdan belediye 

olarak memnun olduklarını belir*. 

Yine belediye görevlisi ve proje 

menajeri, olan Joost Bleswijk binanın 

işetme ruhsa�nın yanı sıra inşaat ve 

tadilat ruhsa�nın alımına yardımcı 

oldu.” dedi. 

 

Lahey Belediyesi İmar ve 

İskandan sorumlu 

Valkenburg, vak"n yaklaşık 

25 yıldır önemli faaliyetlere 

imza a9ğını belirterek, daha 

uygun bir yere geçilmesi 

konusunda belediye olarak 

gereken kolaylığı 

sağladıklarını sözlerine 

Lahey Türk İslam Kültür Vakfı´na dev Külliye 

- 4 - 

Federasyon Bülteni 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

olarak faaliyetler de bulunan Lahey 

Türk İslam Kültür Vak", düzenlenen 

imza töreniyle yeni binasına kavuştu. 

 

1988 senesinde kurulan ve bölgesinde 

yaşayan Türk toplumuna hizmet 

veren Hollanda Türk Federasyon’a 

bağlı Lahey Türk İslam Kültür Vak", 

önceki gün düzenlenen imza töreniyle 

dev külliyeye kavuştu. 

 

Düzenlenen imza törenine Hollanda 

Türk Federasyon Genel başkanı Murat 

Gedik, genel başkan yardımcısı 

Tuncay Bah�yar, Genel sekreter Erim 

Uğurlu ve yöne�m kurulu üyeleri, 

Lahey Belediyesi İmar ve İskandan 

sorumlu memuru Valkenburg, Noter 

C. D. Rosenberg Polak, Lahey Türk 

İslam Kültür Vak" Başkanı Tahsin 

Çe�nkaya, vakıf yöne�m kurulu 

üyeleri ve vatandaşlar ka�ldı. 

 

Lahey’in Kempstraat caddesinde 

eskiden okul olarak kullanılan, yeni 

teşkilat binası, önümüzdeki Mayıs 

ayına hazırlanıp, resmi açılışı 

gerçekleşecek. 

 

Yaklaşık 2 yıldır sözkonusu külliyenin 

alımı için büyük çaba sarf e*klerini 

söyleyen Lahey Türk İslam Kültür 

Vak" Başkanı Tahsin Çe�nkaya, 

“Lahey ve çevresinde teşkila�mız 

mensubu vatandaşlarımızın da büyük 
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ekledi. 

 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik, “Lahey ve 

bölgesinde yaşayan toplumumuza 

bundan sonra daha yararlı faaliyetler 

yapması adına bu kültür merkezi 

büyük bir açığı kapatacak�r. Bu 

merkezin alımında maddi ve manevi 

katkıda bulunan herkese şükranlarımı 

sunuyorum” şeklinde konuştu. 

 

Yapılan konuşmaların ardından yeni 

teşkilat binasının anahtarı Lahey 

belediyesinden temsilciler ve noter 

huzurunda a�lan imza ile alındı. 

Okunan Kuran-ı Kerim den sonrası 

yeni alınan külliye vatandaşlarımıza 

tanı�ldı. 

 

Tahsin Çe�nkaya, Lokman Orman, 

Mevlüt Gürdal, Ramazan Eskidemirci, 

Hakkı Balkaya, İbrahim Işık, Tahsin 

Özer, Şakir Avcı, Ahmet Teryaki, Ali 

Büyükeken, Önder Bişkin, Sinan Eken 

ve Remzi Yeşilyurt’tan oluşan Lahey 

Türk İslam Kültür Vak" yöne�m 

kurulu, yeni alınan kültür merkezinin 

borcunun biran evvel kapa�lması için 

özellikle Türk işadamlarımıza yardım 

çağrısında bulundular. 



dilimiz bir köprü görevini taşıyor. 

Bu köprü bir taraan asırlar 

öncesinden gelen Türk 

medeniye�ne uzanır, diğer 

taraan Hollanda Türk 

toplumunun ilk ve son nesline 

kadar ulaşır.  

Konuya yukarıda bahsedilen 

açıdan bakanlar Türk dilinin 

önemini idrak eder ve gelişmesi 

için a�lacak adımların arkasında 

durur.  

Birçoğumuz anadilimizi 

Hollanda’da aileden öğrendik. 

Daha sonra kısıtlı olarak 

anadilimizi geliş�rdik. Türkçemiz 

hakkında altyapımız eksik, kelime 

hazinemiz dar. İlköğre�m (kısıtlı 

eği�m) görenler, genelde en yakın 

Türk arkadaşları ile Türkçe 

konuşuyor. Bazende dil tercihine 

zorlanıyoruz. İş alanında gençlerin 

birçoğu kendini Hollandaca’da 

Türkçe’den daha rahat şekilde 

ifade ediyor, fakat özel alanlarda 

ve duygusal konularda Türkçemiz 

ağırlığını hisse�riyor. Rüyaları 

hangi dilde görüyoruz sorusuna 

birçoğumuz “Türkçe” yanı�nı 

veriyor.  

Düşünce masası: “Hollanda’da Türk dili” değerlendirmesi  
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Düşünce masasına ka�lanlar ile 

öncelikle Türkçemizle olan 

deneyimleri ve dilimizin onlara ne 

ifade e,ği hakkında konuşuldu:  

Dilimiz kendimizi düzgün şekilde 

ifade etmek için gerekli, kişiliğimiz 

ile dış dünyası arasında bir 

köprüdür. Türk varlığının 

anadalıdır, iç dünyamızda ne isek 

onun dışa vurmasıdır. Kaleme 

alınan veya söze dökülen –

Türkçemiz- bizim sesimizdir. Başka 

bir deyimle söze dökülen 

özümüzdür. Türk dilinin olmadığı 

yerde Hollanda Türk toplumundan 

bahsedemeyiz, zira dilin olmadığı 

yerde ne milliyet ne millet olur. 

Türkçemizin basit bir tabirle Türk-

çe manasını taşıdığını görürüz. 

Türk-çe dilini kullanan kendisine, 

topluma ve dünyaya Türk-çe 

bakar; Türk duruşuna sahip olur.  

Konuya ile�şim açısından 

bak�ğmız vakit karşımızdaki 

Türkçe konuşan insanı veya bir 

Türkçe yazılı metni anlayabilmek 

kendimizi –Toplumculuk- 

açısından geliş�rmek�r. Zira 

toplum insanı olmak tam insan 

olmak demek�r. Bizler dünyanın 

sadece bireyci değerler üzerinde 

şekillenmesine karşıyız.  

Dilimiz köprüdür; sözlü ve yazılı 

ile�şimde sadece aynı dönemde 

yaşayanlar ile değil, geçmiş 

tarihimizi anlayabilmek için de 
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Türkçemize hizmet herkesin görevi 

olması gerekirken bu görev 

Hollanda’da şu an maalesef 

gönüllü insanların omuzlarında. 

Çocuklarımız için bazı teşkilat ve 

kuruluşlarımızda Türkçe dersler 

verilmektedir. Türkçe eği�m için 

Türkiye’den özel kitaplar 

ge�rilmiş�r. İnanıyoruz ki 

Hollanda’da Türk gençliği ile 

Türkçe konuşmak gerekmektedir 

ve Türkçemiz birliğimiz için 

önşar1r.  

2004 yılında Hollanda hüküme� 

ilkokullarda Türk öğrencilere 

(OALT kapsamında) verilen Türkçe 

derslerin okul saatlerinde verilme 

imkanını ortadan kaldırdı. Ar�k 

Türkçe derslerinin organizesi ve 

finansı sivil toplum kurumlarına ve 

belediyelerin insiya�fine kalmış�. 

O dönem Türkçe gönüllerinin 

çabası ile toplumumuzda Türkçe 

derslerine tepkisel duyarlılık 

ortaya çıkmış, Türk sivil toplum 

kurumları ve camilerde toplan�lar 

yapılmış�. Aradan geçen sekiz 

yıllık dönemde “sözde” duyarlı 

vatandaşlar, çocuklarını gönüllü 

olarak Türkçe derslerine 

ge�receğine dair söz verenler, 

Hollanda Türk Federasyon Düşünce Masası Hollanda Türk toplumunun Türk diline 

hakimiye�, dil eği�mi, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve mevcut hizmetler hakkında sorun 

tespi� ve çözümlemeler için toplandı. 

“ Türkçemizin basit bir tabirle Türk-çe manasını 

taşıdığını görürüz. Türk-çe dilini kullanan 

kendisine, topluma ve dünyaya Türk-çe bakar; 

Türk duruşuna sahip olur.  “ 



gençlerimiz üç dili de yeterince 

kavrayamamaktadır. Dönem geçici 

duyarlılık zamanı değildir.  

Türkçe dil eği�mi için çözüm aynı 

anda birden fazla adımlar 

atabilmekten geçiyor; ilk olarak 

kendimizden başlamalıyız. 

Ailelerde Türk diline karşı 

duyarlılığı geliş�rmek lazım. Türk 

dilini sevdirme yorumu yeni bir 

çözüm modeli olabilir. İkinci adım 

Türk dilini Türk toplumunun 

duyarsız kesiminin de önüne 

ge�rmek�r. Her türlü toplu 

ile�şim araçları, (yazılı basın, 

televizyon, internet, sosyal medya) 

kullanılmalıdır. Özellikle uydu 

üzerinden izlenilen Türkçe kanallar 

toplumun büyük bir bölümüne 

ulaşmakta etkin bir araç�r. 

Nitekim mevcut ye�şen gençlerin  

Türkçe kelime hazinesinin Türkçe 

yayınlar ve diziler sayesinde 

geliş�ğini görüyoruz.  

Üçüncü adım ise maddi kaynakları 

bularak sürekli Türk dili eği�mini 

sağlamak. Bu adımlar a�lırken 

kurumların ve kişilerin 

uzmanlaşması lazım. 

Uzmanlaşmanın ge�rebileceği 

verim toplumu yönlendirmede 

etkisini gösterecek�r. Bu adımlar 

a�lırken ara çözüm olarak mevcut 

Türk öğretmenlerimizin mobilize 

edilmesi ve ‘bir dil nasıl 

güçlendirilir?’ sorusu uzmanlarımız 

tara9ndan yanıtlanması lazım. 
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sözlerini tutmadılar. 

Çocuklarımızın geleceği için 

sözlerini icraate geçirmeyenler 

maalesef çocuklarını Türkçe 

dersine götürmeyen veliler 

kervanına ka�ldılar. Bu da demek 

oluyor ki Türk toplumunda 

olaylara güncel, ani ve duygusal 

yaklaşma hastalığı sürmektedir. 

Duyarsızlığı örtbas etmek adına 

vatandaşlarımız çocuklarına 

evlerinde öğretebildikleri 

Türkçenin yeterli olabileceğini 

düşünüyor olabilirler! Bu 

düşünceden dolayı Hollanda 

Türklerinin çocukları kimliğini ve 

kişiliğini yeterli düzeyde 

geliş�rebilmesi için gerekli olan 

Türkçe’ye hakim değiller. Bu da 

asimilasyon poli�kalarına karşı 

durabilmemiz adına büyük engel 

teşkil ediyor.  

Ar�k Türkçe dersi hiç almamış yeni 

nesil, 1992 yılından i�baren 

doğanlar, kendi aralarında ağırlıklı 

olarak Hollandaca konuşuyorlar ve 

Türkçeleri zayıf olduğundan, 

sonradan öğrendikleri 

Hollandacalarının seviyesi de 

tatmin edici düzeyde değil. Buna 

ek olarak sanal alemin, -interne�n

- haya�mıza girmesi ile oluşan 

kısaltmalarla dolu ile�şim anlayışı, 

gençlerin dillerini geliş�rmesine 

karşı ciddi bir tehdit oluşturuyor. 

Ayrıca İngilizceninde her alanda 

belirginleşmesi ile ilköğre�mde 

verilmeye başlanmasından dolayı 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Televizyonlarda Türkçe’ye 

duyarlılık için kamu reklamlarında 

Türkçe’nin bir dünya dili 

olduğunun al� çizilmelidir.  

Mille�miz üzerinde acı bir tespit 

ise kitap okuma alışkanlığımızın 

maalesef yeterli düzeyde 

olmadığıdır. Bundan dolayı 

özellikle Türkçe’nin resmi dil 

olmadığı bölgelerde insanların 

Türkçe dil bilgisinin yetersiz kaldığı 

açık bir şekilde ortadadır. Bu 

sıkın�yı aşmak için güncel ve 

bölgelere özel kitapcıklar bir 

çözüm olabilir. Türkiye’den gelen 

kitapların seviyesi gençler için 

yüksek olabiliyor. Ayrıca işlenilen 

konular Avrupa’da yaşayan 

gençlerin ilgisini çekmekte eksik 

kalıyor. Yazarlarımıza bu konuda 

önemli görev düşmektedir.  

Günümüze kadar yapılan 

Hollanda’da dil ile ilgili 

araş�rmalar Hollanda hüküme�ne 

tavsiye raporu niteliğindedir. Buna 

karşın Türk uzmanlarının konu 

üzerinde araş�rmaları bir is�sna 

dışında hiç yoktur.  

Hollanda Türk Federasyon gelecek 

nesiller için vizyonunda dil 

konusunu çok daha geniş 

alanlarda değerlendirecek�r. 

Dilimizi sadece okuma ve konuşma 

alanlarında değil, edebiyat, şiir, 

�yatro ve Türk dilinin yüksek 

seviyede kullanıldığı her etkinliğin 

ana ekseni dilimiz olacak�r. Araç 

ve amacımız Türkçe olacak ki milli 

ve manevi açıdan şahsiyetli 

gençlerimiz ye�şsin.  

“ Günümüze kadar yapılan Hollanda’da dil ile 

ilgili araş�rmalar Hollanda hüküme�ne tavsiye 

raporu niteliğindedir. Buna karşın Türk 

uzmanlarının konu üzerinde araş�rmaları bir 

is�sna dışında hiç yoktur. “ 



 

Çe�nkaya: “Bugün 

Lahey teşkila� olarak 

bundan üç ha=a önce 

bu yeni binamıza 

kavuşmuş olduk. İlk 

programımızı idam 

edilen bir ülkücü şehidi 

anma programı olarak 

yapmak bir vefa 

borcunun örneğidir. 

İnşaallah şehidlerimize 

layık olabilir ve 

mille�mize hizme<e en 

önde olabiliriz.”  

 

Lahey Türk İslam Vak" Ülkem Kadın 

Kolları başkanı Sevgi Bayrak yapmış 

olduğu konuşmada genç kız ve genç 

erkek çocuklarına seslenerek 

Asena’lardan ve Alperen’lerden neler 

beklendiğini dile ge�rdi.  

 

Slayt gösterileri, ilahi grubu ve şiirlerle 

devam eden programda son 

konuşmacı olarak Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik söz aldı. Murat Gedik: “Bu 

ülkücü şehitleri seri program olarak 

yapmamızın gayesi tarihimizi iyi 

bilmek ve yarınlarla kucaklaşabilmek 

içindir. Çekilen bunca çilenin yeni 

nesillere mutlaka aktarılması 

gerekmektedir.” Genel bir konuşma 

yapan Murat Gedik tarihten örnekler 

vererek, insan haklarının ihlal edildiği 

her yerde suçsuz insanların idam 

edildiğini de sözlerine ekledi.  

 

İdam edilen ülkücü İsmet Şahin Lahey’de anıldı 

Ganira Paşayeva Hollanda Türk Federasyon ziyareti 
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Hollanda Türk Federasyon idam edilen 

ülkücü şehitleri anma programlarının 

üçüncüsü Lahey’de yapıldı. Seri anma 

programının üçüncüsü İsmet Şahin 

adına yapıldı. 

 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Lahey Türk İslam Vak"’nın ev 

sahipliğinde yapılan anma programı 

yeni alınan külliyenin spor salonunda 

yapıldı. Yoğun ka�lımın olduğu 

programda bir kısım ka�lımcı ayakta 

programı izlediler. Spor salonunun 

duvarları 12 Eylül öncesi ülkücü 

söylemler ve idam edilen ülkücülerin 

isimleri ile süslenmiş�. 

 

Kuran-ı Kerim ve İs�klal Marşı’nın 

okunmasının ardından anma 

programının açılış konuşmasını Lahey 

Türk İslam Vak" başkanı Tahsin 

Çe�nkaya yap�. Birlik ve 

beraberlikten bahseden Çe�nkaya bu 

programın anlamına değinerek 

çekilen çilelerin unutulmasının 

mümkün olmadığını söyledi. 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

varsa, oraya ilgi duyan Hollanda Türk 

Federasyon kardeşlerimiz ile özlenen 

sohbetleri zaman zaman yapmaktadır. 

Türk Dünyasının sorunları, bizim 

sorunumuzdur.” 

 

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili 

Ganira Paşayeva ise yapmış olduğu 

konuşmada Hollanda Türk 

Federasyon’un çalışmaları hakkında 

bilgi sahibi olduğunu, fakat bir türlü 

ziyaret etmek mümkün olmadığını, bu 

ziyare�n bugün ise nasip olduğunu 

dile ge�rdi. Paşayeva inşallah bu tür 

ziyaretler daha yoğun yapılır 

temennisinde bulundu. 

 

Gerçekleş�rilen ziyare<e Hollanda 

Türk Federasyon genel sekreteri Erim 

Uğurlu ve genel muhasip Sade*n 

Şimşek’te bulundular.   

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili 

Ganira Paşayeva’dan Hollanda Türk 

Federasyon ziyare�.  

 

Hollanda’ya çeşitli ziyaretler için gelen 

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili 

Ganira Paşayeva Hollanda Türk 

Federasyon yöne�cileri tara"ndan 

genel merkezde misafir edildi. 

 

Özellikle Türk Dünyası ile ilgili konular 

üzeri durulan ziyare<e Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik yapmış olduğu konuşmada 

Azerbaycan’dan çok değerli bir 

misafiri konuk etmenin mutluluğunu 

dile ge�rdi. Murat Gedik: “Kaderin 

çizmiş olduğu ülke sınırları bizleri 

kardeş olmaktan ayıramaz. Bugün bir 

Avrupa Türk’ü bakınız Azerbaycan 

Türk’ünü ağırlamaktadır. Nerde Türk 
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Nijmegen'da Milli ve Dini sohbetler - Mekke’nin Fethi 

 

 

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı’nda Gençlerin Film Akşamı 

(Batı Trakya) Barış ve Eşitlik 
Partisi’nden Hollanda ziyareti 

Amsterdam’da dev buluşma’dan kareler 

 
Nijmegen TKM Irak Türkmenleri 
Dayanışma Programı 
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