
Hocalı katliamı “Hoca” filmi ile anıldı 
 

1992 yılında Azerbaycan Türk’üne yapılan Hocalı Katliamı Lahey şehrinde bir film 

gösterimi ile anıldı. Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Lahey Türk İslam Vak�’nın 

ev sahipliğinde yapılan anma programı Opera Konferans salonunda 

gerçekleş!rildi. 

 

Hoca filminin yazarı ve yönetmeni Vahid Mustafa Yev’in de ka*ldığı film 

gösteriminde zaman zaman duygulu anlar yaşandı. Hocali katliamını anlatan film 

Türk’e yapılan soykırımın gerçek yüzünü perdeye yansı*p yaşanan olayları tekrar 

canlandırdı. 

 

Hoca filmi yapılan gösterimle birlikte Avrupa’da ilk defa böylece yayınlanmış oldu. 

Sinema havası verilen konferans salonunda bu gösteri ile birlikte Hollanda’da 

yaşayan Türkiye Türkleri ve Azerbaycan Türkleri Hocalı Katliamı anma etkinliği ile 

bir araya gelmiş oldu. 

Film gösterimi sonrası Hollanda Türk Federasyon genel başkanı Murat Gedik, 

Benelüks Azerbaycanlılar Kongresi başkanı Sahil Gasymov ve filmin yapımcısı 

Vahid Mustafa Yev birer konuşma yap*lar. 

 

Film gösterimine Azerbaycan büyükelçisi, Kazakistan büyükelçisi ve Türkiye 

Cumhuriye! Büyükelçiliği müsteşarı ka*ldılar. 

 

Yapılan kısa konuşmalar sonrası anma programının ev sahipliğini yapan Lahey 

Türk İslam Vak� başkanı Tahsin Çe!nkaya’ya ve Hoca filmi yapımcısı Vahid 

Mustafa Yev’e birer teşekkür plake! takdim edildi.  
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Bu sayıda 

Kadın Kolları’nın gündemi “Hocalı Katliamı” 
ve yeni kurulan çalışma masaları 
 
Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları başkanlar toplan*sı yapıldı. Bu toplan*ya 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı teşkilatların Kadın Kolları başkanları ve 

yöne!cileri ka*ldılar. 

  

Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları başkanı Neslihan Büyükhan toplan*ya 

başlamadan önce 26 Şubat Hocalı katliamı’nı andı. Büyükhan: “Hocalı, 

Karabağ’daki şanlı direnişin en önemli kalelerinden biriydi! 25 Şubat’ı 26 Şubat’a 

bağlayan gece, Ermeniler ‘ağır silahlarla’ dona*lmış olarak ansızın girdiler 

Hocalı’ya! Takvim yaprakları 27 Şubat’ı gösterdiğinde Hocalı yeryüzünden 

silinmiş!! Yüce Rabbim böyle bir vahşe! bir daha kimselere yaşatmasın. 

Katliamın 21. yılında şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet dilerim, ruhları şad 

olsun. Azerbaycan Türkü’ne yapılan bu katliamı UNUTMAK yüce mille!mize karşı 

bir ihane8r.”  

 

Yapılan toplan*da başta H.T.F. Kadın Kolları’nın vizyonu, misyonu ve hedefleri 

masaya ya*rılmış*r. Hayata geçirilen eği!m masası, aile ve toplum masası ve 

sosyal faaliyet masasının hakkında geniş bir bilgilendirme verilmiş!r.  

Toplan* esnasında teşkilatlarda var olan Kadın Kolları’nın sorunları da 

tar*şılmış*r. 

  

Yapılan is!şare sonrası H.T.F. Kadın Kolları Başkanı Neslihan Büyükhan ‘birlikten 

kuvvet doğar’ sözleri ile toplan*yı bi!rmiş!r.  
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Tarih tekerrürden ibare8r derler,  

 

Türk’e sövmek, Türk’ü hakir görmek 

yine moda oldu. 

 

Türk’ü aşağılamak, hem de Anadolu 

topraklarında kurulan Türk Devle!’nin 

millet meclisi kürsüsünden, Türk’e kan 

kusmak ar*k açıktan yapılmakta oldu, 

*pkı tarihin kara sayfalarında olduğu 

gibi. 

 

Türk’ün siyasi ve ik!sadi konularda 

zayıf olduğu dönemlerde Türk hep 

aşağılanmış, hep küçümsenmiş!r. 

Halbuki tarihe bak*ğımızda güçlü 

zamanlarında mazlumlara sahip çıkan 

Türk bunu hiç haketmemiş!r.  

 

Milli yapıdan uzaklaş*rmak, milli 

değerlerden insanımızı uzak tutmak 

bir afyon misali yavaş yavaş damarlara 

işlenmiş!r. Dini konuda ise insamızı 

bilgisizleş!rip Kuran’dan uzak tutmak 

birilerinin hep hedefi olmuştur. 

Mukaddes dinimizi kitaptan öğrenmek 

yerine, bazı fikir kulüplerinde istenilen 

sözde dini bilgilerle insanımız hep 

uyutulmak istenmiş ve uyutulmuştur. 

Maalesef bu konuda da büyük mesafe 

katetmişlerdir, Lawrence tak!ği hiçbir 

zaman geçici olmamış*r. 

 

Dünya Türklüğünün yegane umudu 

olan Türkiye’mizde dahi Türklük aleni 

olarak aşağılanmakta iken, yer yüzüne 

serpilmiş olan Türk soyu yine bir 

im!handan geçmektedir. 

 

Fazla gerilere gitmeye gerek yok, 

Bosna’ya bir bakmak yeterlidir. 

Devlet, ordu olmadığı için yüzbinlerce 

müslümanın ırzına geçildi. Aynı akıbe! 

Irak’ta yaşayan müslüman Türk insanı 

da yaşamaktadır. Gerçi bu iki toplum 

da Türk’e yakın ya da Türk olduğu için 

Dünya’nın umurunda bile değil, 

Ankara’nın ise böyle bir sorunu bile 

yok. Örnekleri çoğaltabiliriz, fakat 

gerek yok.  

 

Unutulmasın ki, bugün Anadolu’da 

insanlarımız dini vecibelerini yerine 

ge!rebiliyorlarsa, kadınlarımız iffe!yle 

yaşayabiliyorlarsa bunu önce Allah’a, 

sonra Türk’e borçludurlar. Bugün o 

Türk Devlet'i olmasa, Türk ordusu 

olmasa yaşanılacakları düşünmek bile 

insanın aklını oyna*r!   

 

Bugün Türkiye’de Türk’e ve Türklüğe 

açıktan bir ırkçı saldırı vardır. Bu yeni 

değildir, fakat şuur al*nda bunu 

taşıyanlar bugün şımar*lıp hiç 

çekinmeden, ve sıkılmadan 

içlerindekini dışına vurmaktadırlar. 

Oysa ki Türk hiç bir zaman insanlar 

arasında bir ötelemeye ya da ayrıma 

gitmemiş!r. Herkesi kendinden kabul 

etmiş ve kucaklamış*r. Irkçılık, faşizm, 

nazizm gibi insanlık ayıbı olan 

düşünceler Türk tara�ndan hiç bir 

zaman kabul görmemiş!r, ve 

görmeyecek!r de. Bu tür sapık 

düşünceler hem hak dine, hem de 

Türk’ün şanlı tarihine ters düşer. Ters 

düşmeyi bırakalım, lanet edilir. Bu 

sapık türlü düşünceler bugün kana, 

ırka, kafatasına dayanılarak Türk’e 

savaş açanlar tara�ndan 

yaşa*lmaktadır. 

 

Türk Varlığı, dünya var olduğu 

müddetçe hayat sürecek!r. Umutsuz 

olmak Türk’e yakışmaz. Türk, kendi 

tarihine bak*ğında bu tür saldırıları 

çok görmüştür, ve korkarım bu akılla 

devam e8ği müddetçe daha çok 

saldırılar görür. Derler ya tarih 

tekerrürden ibare8r, gün olur Türk’ün 

güneşi de elbe?e yine bütün 

mazlumlara ışık vermek için 

doğacak*r. Fakat Türk buna layık 

olmadığı müddetçe bu güneş 

doğmayacak*r. 

 

Türk’e ırkçı saldırılar devam etsin, 

tarihin şimdiki tekerrür tara� bu. 

Fakat gün gelir tarih Türk’ün lehine de 

tekrar tekerrür eder. Yeter ki bizler hiç 

bir saldırıya boyun eğmeden Türklüğe 

hizmet etmeye devam edelim. Gün 

gelir o hizme!n karşılığı elbe?e alınır. 

Her zaman olduğu gibi soy ve sop gibi 

teferruatlara takılmadan Türklüğe 

hizmet boynumuzun borcudur. Bu 

konuda en güzel örnek alabileceğimiz 

elbe?e Mehmet Akif Ersoy’dur. Hz. 

Allah bizlere en az onun kadar 

Türklüğe hizmet etmeyi nasip etsin. 

 

Türklüğe hizmet değince Atsız beyi de 

burada unutmamak lazım. Ne güzel 

diyor “Türk kızı” adlı şiirinin sonunda:  

“Kıralların taçları 

Beni bağlar büğü mü? 

Orduları açamaz 

Gönlümdeki düğümü. 

Saraylarda süremem 

Dağlarda sürdüğümü. 

Bin cihana değişmem 

Şu öksüz Türklüğümü…” 

 

Not: 5 Şubat Gulca Katliamının yıl 

dönümüdür, şehit soydaşlarımızı rahmetle 

anıyorum!  

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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Karabulut’ta Selçuk 

Duracık ile ilgili 

konuşmasında 

şehitlik kavramı 

üzerinde durarak, 

Selçuk Duracık ve 

diğer şehit 

ülkücülerin çileli 

ömürlerini dile 

ge!rdi. Aynı zamanda Ülkücü 

Hareket’in tarihine de vurgu yapan 

Karabulut salonda zaman zaman 

duygulu anların yaşanmasına sebep 

oldu. Gazi Karabulut konuşmasını 

Necip Fazıl’ın “Sakarya Türküsü”adlı 

şiiri ile bi!rdi. 

 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik ise yapmış 

olduğu konuşmada ülkücülerin dünü 

ve yarına yönelik bilgi ve mesajlar 

verdi. Gedik: ”Selçuk Duracık binlerce 

şehitlerimizden sadece bir tanesidir, 

her bir şehidimiz ayrı bir değer ve 

birer ışık*r bizler için. Ülkücülük 

sadece anma programlarında değil, 

haya*mızın her anında örnek 

hareketlerle yaşa*lmalıdır. Bu tür 

anma programları bir ahde vefa 

buluşması olup, tarihimizin şuuruyla 

kendi değerlerimize daha sıkı 

sarılmaya bir araç*r. Bunca çile, 

emek, gözyaşı ile dolu olan dünya 

görüşümüze layık olmak bizlerin 

boynunun borcudur. Dik durarak, 

değerlerimize sahip çıkarak, bizden 

olmayanların oyunlarına gelmeyip 

birlik ve beraberlik içerisinde aziz Türk 

mille!ne hizmet etmek görevimizdir.” 

 

Selçuk Duracık için yapılan anma 

programı “Yasin-i Şerif”okunmasının 

ardından yapılan dua ile son buldu.   

Bu bir Ahde Vefa buluşmasıdır 

Hollanda Türk Federasyon aile seminerleri 

- 4 - 

Federasyon Bülteni 

Hollanda Türk Federasyon idam 

edilen ülkücü şehitler anma seri 

programının beşincisini Utrecht Türk 

Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde 

Utrecht’te gerçekleş!rdi. 1983 yılında 

idam edilen ülkücü Selçuk Duracık 

adına yapılan programa yine yoğun 

ilgi vardı. 

 

İs!klal Marşı ve Kuran-ı Kerim 

okunması ile başlayan programın 

açılış konuşmasını Utrecht Türk Kültür 

Merkezi başkanı Yavuz ÇiEçibaşı yap*. 

ÇiEçibaşı yapmış olduğu açılış 

konuşmasında bu tür programların 

önemine vurgu yaparak, bunların 

gelecek nesillere emane!n 

aktarılmasında büyük katkı sahibi 

olduğunu söyledi. 

 

Çeşitli araş*rmalar için Hollanda’da 

bulunan eği!mci – yazar Gazi 
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bu görüş içinde ailenin konumu dile 

ge!rildi. Ailenin ehemmiye! ve Türk 

toplumunda aile yapısının önemi soru 

cevaplı son buldu. 

 

Seminerlere Hollanda Türk 

Federasyon genel sekreteri Erim 

Uğurlu da ka*ldı. Erim Uğurlu yapmış 

olduğu konuşmalarda Hollanda Türk 

Federasyon’un Türk aile yapısı 

üzerinde yapılması düşünülen 

çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Ayrıyeten Uğurlu Hollanda’da Türk 

varlığının var olması için gelecek 

nesillere yönelik yapılması gereken 

eği!m çalışmalarının önemine vurgu 

yap*.  

Hollanda Türk Federasyon tara�ndan 

düzenlenen “Ülkücülük ve aile” 

seminerleri Beverwijk ve Hengelo da 

yapıldı. Beverwijk Türk Kültür 

Ocağı’nın lokalinde ve Hengelo Türk 

Kültür Derneği’nin yeni faaliyet 

salonunda yapılan seminerler aileler 

tara�ndan yoğun ilgi gördü. 

 

İki gün arka arkaya yapılan 

seminerlere Türkiye’den eği!mci – 

yazar Gazi Karabulut davet edildi. 

 

Ana konu Türk – İslam aile yapısı olan 

seminerlerde ülkücü dünya görüşü ve 
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Merkezi’nin 19. Kongresinin 

yapılmasının mutluluğunu dile ge!rdi. 

 

Faaliyet ve muhasebe raporlarının 

okunması sonrasında yeni yöne!m, 

disiplin ve denetleme kurulu 

seçimlerine geçildi.  

 

Yapılan seçimler sonucu teşkilat 

başkanlığına seçilen Yavuz 

ÇiEçibaşı bir teşekkür konuşması 

yap*. ÇiEçibaşı Utrecht’te 

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 Türk 

Federasyon’un çalışmaları hakkında 

bilgi verdi ve Utrecht Türk Kültür 

Merkezi yeni yöne!mine başarılar 

diledi. 

Utrecht Türk Kültür Merkezi kongresi yapıldı 
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Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin 19. 

Kongresi coşkuyla gerçekleş!. 

Kongreye Hollanda Türk Federasyon 

genel başkanı Murat Gedik ve 

yöne!m kurulu üyeleri de ka*ldılar.  

 

Kuran-ı Kerim ve İs!klal Marşı’nın 

okunmasıyla başlayan kongrede ilk 

önce divan oluşturuldu. Divan 

başkanlığına Hollanda Türk 

Federasyon genel muhasibi Sade8n 

Şimşek ve divan üyeliklerine Hollanda 

Türk Federasyon genel sekreteri Erim 

Uğurlu ve Gazi Yücel seçildiler. 

 

Kongrenin açılış konuşmasını başkan 

Mehmet Yılmaz yap*. Yılmaz yapmış 

olduğu konuşmada birlik ve 

beraberliğin önemine vurgu yaparak, 

bugün Utrecht Türk Kültür 
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HTF Kadın Kolları başkanlar 
toplantısı yapıldı 

 Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu 
Hollanda Üyeleri’nden HTF’ye ziyaret 

 Lahey’de Hocalı Katliamı’nın 21. yıldönümü Hoca filmi ile anıldı 

 
 

Utrecht’te şehit ülkücü Selçuk Duracık anıldı 
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Arnhem, Nijmegen, Tilburg ve Rotterdam’da Türk Kimliği Seminerleri düzenlendi 
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