
Nevruz yemeği Türk soyluları bir araya getirdi 

Hollanda Türk Federasyon dünyanın çeşitli yerlerinden olan Türkleri bir 
araya getirdi. 
 
Hollanda Türk Federasyon tarafından ilk defa tertiplenen Nevruz yemeği 
yoğun bir ilgi ve alaka ile gerçekleşti. Katılımcıların heyecanları ve güzel 
dilekleri gelecekte yapılabilecekler için umut verdi. 
 
Balkanlardan Doğu Türkistan’a kadar geniş bir Türk topluluğunun temsil 
edildiği Nevruz yemeğinde açılış konuşmasını Hollanda Türk Federasyon 
genel başkanı Murat Gedik yaptı. Gedik yapmış olduğu konuşmada ilk 
önce katılımcıların Nevruz ya da Ergenekon Bayramını kutlayarak Türk 
insanının bir araya gelip kaynaşma mecburiyeti olduğunu dile getirdi. 
Murat Gedik: “Bugün aramızda dünyanın her yerinden gelen Türkler var. 
Nevruz bu Türk toplumunun bir araya gelmesine vesile olmuştur. Bizler, 
Türk Federasyonlular, Ata yurdumuza her zaman sevgimizi yaşatmışızdır. 
Bu sevgiyi biz oraları görmeden yaşatmaktayız. Nerde bir Türk varsa, orası 
ile ilgilenmek bizlerin görevidir. Acıları acımız, sevinçleri sevincimizdir.” 
 
Hollanda Türk Federasyon hakkında verilen bilgiler sonrası Nevruz 
yemeğine katılan katılımcılar kısa olarak kendilerini tanıttılar. Yemek 
sonrası katılımcılar söz alarak gelecekte nelerin ortaklaşa yapılabileceği 
hakkında fikir yürüttüler. 
 
Herkesin çok mutlu bir biçimde ayrıldığı Nevruz programı sonrası bu 
birlikteliğin devamı katılımcılar tarafından arzulandı. 
 
Program sonrası Hollanda Türk Federasyon da soydaşlar arasında gece geç 
saatlere kadar sohbetler devam etti. 
 
Geniş bir katılımın olduğu Nevruz yemeğine katılanlar: 
Azerbaycan gazetecileri, Benelux Azerbaycanlılar Kongresi, Bulgaristan Türkleri, 
Çuvaşistan Türkleri, Doğu Türkistan Uygur Vakfı, Dünya Uygur Kongresi, Hollanda 
Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Hollanda Balkan Türk Kültür ve Dayanışma 
Derneği, Hollanda Batı Trakya Türk Kültür Derneği, Hollanda Kazakistan Vakfı, 
Hollanda Kırım Vakfı, Hollanda Nogay Vakfı, Hollanda Türkmen Belh Vakfı, Irak 
Türkleri Gök Hilal Vakfı, Makedonya Türkleri, Tataristan Türkleri 
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Onlar kuru ekmeğe muhtaç iken, 

açlığa aldırmayıp toprağa düşen 

serdengeçtiler, 

 

İman yüklü olup Türk’ün sancağının 

ebedi olarak dalgalanması için toprak 

ile kucaklaşan Oğuz soylular. 

 

Bir değil, iki değil, yüz binler olarak 

kendi cenaze namazlarını kılıp vuslata 

eren ve ebedileşen kahramanlar. 

 

Onlar Çanakkale’de bizler için 

çarpışan, evlerine hiç dönmemeyi 

kafalarına yer edinen vatan evlatları. 

 

98. yıl dönümü Çanakkale Zaferimizin. 

Şehitlerimizi ne kadar rahmet ve 

minnetle ansak azdır. Niçin, neden, 

kim için canlarını bile bile verdiler 

sorusunu hep canlı tutmak ve buna 

kafa yormak belki de yapabileceğimiz 

en güzel iştir. Çünkü ancak böylelikle 

vatan toprağının bir miras değil, bir 

emanet olduğunu canlı tutarak onu 

koruyabiliriz. O Çanakkale Zaferi 

Türk’ün ebedi olarak var olmasının 

kanıtı olmakla beraber, aynı zamanda 

emperyalizme vurulmuş bir tokattır. 

 

Biz Türkler Zafer’lerimizi hep bir 

Bayram havasında kutlarız. Çünkü 

kutludur bizler için değerleri yaşatmak 

ve onun için cenk etmek. Bir yandan 

şehitler için gözyaşı döker, bir yandan 

o şehitleri kıskanırcasına Bayrak ile 

söyleşir geleceğe hep umut ile bakarız, 

aziz bir milletin evladı olduğumuza 

hep hamd ederiz. Çanakkale Zaferi 

Türk’ün şanlı bayramlarından biridir. 

 

Bugünlere denk gelen bir başka 

bayram ise Nevruz’dur. Bahar Bayramı 

ya da Ergenekon Bayramı olarak da 

adlandırılan bu bayram asırlar 

boyunca Türk milletinin bayramıdır. 

Maalesef Anadolu Türkleri arasında 

yozlaşmanın bir neticesi olarak 

unutulmaya yüz tutan bu kutlu 

bayram ülkemizde bölücülüğün bir 

simgesi haline getirilmek 

istenmektedir. Türklükle sorunu olan 

büyüklerimiz ise bu alçaklığa adeta 

çanak tutmaktadırlar. 

 

Nevruz bahanesiyle bugün ülkemde 

çaput açıp bebek katilini kutsayanlar 

alkışlanmakta, Türk Bayrağını açanlar 

ise coplanmakta. Alkışlayanları hiç 

sormayalım, maalesef sözüm ona 

Devleti yönettiklerini zanneden Türk 

büyükleri (?). Açılım, çözüm deyip de 

saçılıma ve Devlet ve Milletin 

bölünmesine giden bu yolda adeta 

Türklüğe meydan okunmaktadır. 

Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız 

olsun. 

 

Bir yandan Çanakkale Zafer Bayramı’nı 

kutlarken, ayaklar altına alınan 

Türklük, diğer taraftan Nevruz 

Bayramımı kutlamaya hazırlanırken 

yine ayaklar altına alınan Türklük. 

Gerçi kimler onu ayaklar altına almak 

istedi ise hep bertaraf oldular, 

Çanakkale bunun en güzel örneğidir.  

Bugün ise sıkışıp kalmışım iki bayram 

arasında. Gülsem mi, coşsam mı, 

ağlasam mı bir türlü karar 

veremiyorum. Her zaman olduğu gibi 

yine Allah’ıma sığınıp yarınlara umut 

ile bakıyorum. Adeta sarp dağların 

arasına sıkışmış Börteçine’nin 

yükseklerde ulumasını 

beklemekteyim.  

Karamsar değilim, umutsuz hiç 

değilim, sadece ve sadece sabırsız 

olup Türklüğün bu kadar hakir 

görülmesine dayanamazlığım beni 

düşündürmektedir. Fakat yine de 

bunca olumsuzluklara rağmen, iki 

kutlu Türk Bayramının arasında 

sıkışmama rağmen ben kutlamaya 

devam etmekteyim. Selam olsun bu 

bayramları kendi bayramları olarak 

kabul edip de kutlayanlara. Selam 

olsun şehitlerimize yapmacık olmayıp 

da samimi bir biçimde gözyaşı 

dökenlere. 

 

Bütün olumsuzluklara rağmen,  

Bütün kahpeliğe rağmen,  

Ve onca kara bulutlara rağmen,     

Aziz milletimin Çanakkale Zaferi ve 

Nevruz Bayramı kutlu olsun. 

 

Yüce Allah bizleri inat olsun diye değil, 

imandan Türklüğe bağlı olanlardan 

eylesin. 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 

 Hollanda Türk Federasyon Nevruz yemeği’nden kareler 



altında yapılan konuşmada gençlere 
bilgiler aktarıldı. 
 
Çanakkale programı yaklaşık altı ay 
üzerinde çalışılan tiyatro gösterileriyle 
devam etti. Dordrecht Ayasofya 
teşkilatının öğrencileri tarafından 
gerçekleştirilen tiyatro gösterileri 
katılımcılara “Çanakkale Ruhunu” 
tekrar yaşattı. Hollanda’da doğup, 
büyüyen yirminin üzerinde genç çeşitli 
bölümler halinde tiyatro gösterilerini 
sergilediler. 
 
Gösteriler sonrası Hollanda Türk 
Federasyon genel başkanı Murat 
Gedik kısa bir konuşma yaptı. Türk 
tarihinin bir bütün olduğunu dile 
getiren Gedik, Dordrecht teşkilatını bu 
faaliyetlerinden dolayı kutladı. Gedik: 
“Avrupa Türklüğü olarak yaşamış 

olduğumuz toplum içerisinde kendi 
özümüzü unutmadan yaşama hedefini 
gütmekteyiz.” 
 
Programa verilen ara sonrası Gökhan 
Tekin ve Sevval Güleş sahne aldılar. 
Şiirlerin, destanların ve kahramanlık 
türkülerinin dillendirildiği bu bölümde 
program devam etti. 
 

Çanakkale anma programı Dordrecht 

Ayasofya teşkilat başkanı Vedat Özdal 

ve Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik’in bu anlamlı 

güne katkılarını sağlayanlara çiçek 

takdim etmeleriyle son buldu. 

Hollanda’da “Çanakkale Ruhu” 
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Dordrecht Ayasofya teşkilatından 
muazzam “Çanakkale Ruhu” adlı 
program gerçekleştirildi. 
 
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 
Dordrecht Ayasofya Cami teşkilatının 
programı yoğun ilgi, büyük bir coşku 
ve katılımla yapıldı. Giriş biletlerinin 
çok kısa zamanda bitmesinden dolayı 
programa ilginin büyüklüğü daha 
önceden belli olmuştu. Altıyüz kişilik 
tiyatro salonunda boş yer kalmamıştı. 
 
Program İstiklal Marşı ve Kuran-ı 
Kerim okunmasından sonra Ayasofya 
teşkilat başkanı Vedat Özdal’ın açılış 
konuşması ile devam etti. Özdal 
yapmış olduğu konuşmada 
Çanakkale’nin ve bunun gençlerimiz 
için ne önem taşıdığını dile getirdi. 
Geldiler, gördüler, gittiler başlığı 
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gördüklerini dile getirdi. 

 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik ise yapmış 

olduğu konuşmayla Türk milletinin zor 

dönemlerden geçtiğini söyledi. Gedik: 

“Hem Türkiye’de, hem Hollanda’da 

Türk milleti olarak zor dönemler 

geçirmekteyiz. Tabii esaret altında 

olan esir Türklerin zorluklarını da 

unutmamalıyız. Bugün Türkiye’de 

Türklük adeta bir suç olarak 

gösterilmekte ve Devlet büyükleri 

tarafından bile ayaklar altına 

alınabilmektedir. Hollanda’da ise son 

üç aydır Türk insanını karalamak için 

Hollanda medyası adeta bir yarış 

içerisindedir. Fakat bizler 

değerlerimize sadık kalarak yaşamış 

olduğumuz topluma faydalı olma 

mücadelesini devam ettirmeliyiz.” 

Murat Gedik katılımcıların Nevruz, 

Ergenekon Bayramını kutlayarak 

konuşmasını bitirdi. 

 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nin 

Nevruz şöleni okunan şiirler ve 

destanlar ile devam etti. 

Türkmeneli’nden Hüseyin Bayatlı’nın 

okumuş olduğu Kerkük destanı 

programa katılanlara duygulu anlar 

yaşattı. 

 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nin Ay-

Yıldız saz ekibinin gösteri yaptığı 

programda Seval Güleş ve Atilla 

Yılmaz sahne aldılar. 

 

Almanya Türk Federasyon sanatçısı 

Sevval Güleş’in okumuş olduğu 

türküler ile coşan salonda büyük 

iştirak vardı. Türkiye’den Nevruz 

şölenine katılan Atilla Yılmaz ise 

okumuş olduğu destanlar ve türküler 

ile gece geç saatlere kadar şölenin 

devam etmesine sebep oldu. 

 

Nevruz şölenine yerel siyasetçilerin ve 

Türk Dünyası’nın temsilcilerinin 

katılımları şölene ayrı bir renk kattı. 

Türk Federasyon’da Nevruz coşkusu 
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Nijmegen teşkilatının geleneksel 

Nevruz programı her yıl daha geniş bir 

katılıma hitap ediyor. Hollanda Türk 

Federasyon’a bağlı Nijmegen Türk 

Kültür Merkezi’nin tertiplemiş olduğu 

Nevruz şölenine yoğun ilgi vardı.  

 

Hollanda Türk Federasyon sanatçısı 

Gökhan Tekin’in sunduğu program 

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bir 

dakikalık şehitleri anma duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın okunması ile devam 

eden programın açılış konuşmasını 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi başkanı 

Serkan Gedik yaptı. 

 

Serkan Gedik sözlerine İstiklal 

Marşı’nın kabulü ve Çanakkale 

Zaferi’ni kutlayarak başladı. Nevruz’un 

tarihine vurgu yaparak konuşmasına 

devam eden Serkan Gedik 

yozlaşmanın ve Türk Kültüründen 

uzaklaşılması dolayısıyla Türkiye 

Türkleri tarafından unutulmaya yüz 

tutan öz be öz Türk Bayramı olan 

Nevruz’u yaşatmak ve milletimiz 

arasında varlığına vurgu yapmayı 

kendilerine bir borç olarak 
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başkan yardımcısı Yusuf Aygün ve 

Beverwijk  Türk İslam Kültür Merkezi 

sekreteri Alperen Doruk  katıldılar .  

 

İkinci gün Hollanda Türk Federasyon 

genel başkanı Murat Gedik ve genel 

muhasip Sadettin Şimşek  gençlerle  

istişare etmek için katıldılar. Akşam 

ise kültür sanat  bölümünde Serdar 

Aydın ve Mehmet Alkır şiir, türkü ve 

marşlar okuyarak milli ve manevi 

havaya ayrı bir katkı sağladılar.  

 

Üç gün süren yatılı istişare 

toplantısında gençlerle istişare etmek 

için Rotterdam Versaar başkanı 

Mustafa Elibol, Nijmegen Türk Kültür 

Merkezi  başkanı Serkan Gedik, 

Tilburg Türk Gençler Derneği  başkanı 

Ercan Karabulut, Dordrecht Ayasofya 

teşkilatının başkanı Vedat Özdal ve 

Arnhem Hoca Ahmet Yesevi Türk 

Kültür Merkezi başkanı İbrahim Günay  

katıldılar.  

 

Yapılan istişareler de aynı zamanda 

sorulu cevaplı olarak toplumumuza 

nasıl daha faydalı olunabilire cevap 

arandı. Kendi kimliğimizden 

kopmadan, yaşamış olduğumuz 

toplumun bir parçası olarak neler 

yapabilirize cevap arandı. Bunun yanı 

sıra Hollanda Türk Federasyon’un 

sloganı olan “gelecek nesiller için” adı 

altında ne tür ek faaliyetler 

yapabilirize ağırlık verildi. 

 

Alınan karar doğrultusunda Hollanda 

Türk Federasyon Gençlik Kolları 

düzenli olarak gençlerle Hollanda’nın 

her köşesinde istişare toplantılarını 

devam ettirecek.    

Hollanda’da Gençlerin Yatılı İstişare Toplantısı Gerçekleşti  
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Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kollarının üç günlük yatılı istişare 

toplantısına altmış genç katıldı.  

 

Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kolları başkanı Ahmet Çömlekçi’nin 

denetiminde  gerçeklesen bu 

faaliyetin  konusu ağırlıklı olarak 

Hollanda’da yaşayan Türk gençlerinin 

sorunları ve sosyal yaşantıları ile 

alakalıydı.   

 

Katılımın Hollanda genelinden olması 

verimin  daha güzel olmasında büyük 

etken sağladı.   

 

Yeşil bir doğanın içinde ve sakin 

ortamda hem dinlendirici hem 

eğitimin işlendigi bu üç gün dört 

bölümden oluştu .  

 

Birinci gün gençlerle istişare etmek 

için Utrecht Türk Kültür Merkezi 
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 9. dönem 3. Genel İdare Kurulu 

toplantısı Rotterdam’da yapıldı 

 HTF’den 4. Türk Dünyası Nevruz 

Şenliğine katılım 
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Amsterdam Bozok, Beverwijk, Lahey, Nijmegen ve Tilburg’da 

Çanakkale Şehitlerini Anma programları düzenlendi  



Federasyon Bülteni       
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Bosna-Hersek’in Bağımsızlığı   | 1 Mart 

Başkenti Saraybosna olan Bosna-Hersek 4.5 

milyon nüfusu olup Balkanlar’da bulunan 

müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir 

ülkedir. Bosna-Hersek’te günümüzde Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar 

olmak üzere 3 büyük etnik grub yaşamaktadır. Ülke yönetimi iki 

devletçiğe bölünmüş olup, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp 

Cumhuriyeti’nden oluşmaktadır. Tarihinde uzun dönemler Roma 

İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olarak 

geçiren bölge, son dönemlerde Soğuk Savaşın ve daha sonra 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu kanlı iç savaşların yaşandığı bir 

bölge olmuştur. 1992 yılında bağımsızlığını ilan eden Bosna aynı yıl 

batılı ülkelerce tanındı. Hafızalardan 1995 yılında Srebrenitsa’da 

yaşanan ve 10 ila 15 bin arası Boşnak’ın Sırplar tarafından 

katledilmesi ile sonuçlanan soykırımın izleri silinmemiştir.  

5 Mart |   Yeşilay’ın Kuruluşu   

Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi 

alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı 

alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin 

korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, bu 

sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir 

kurumdur.  

Yeşilay’ın sembolü yeşil bir hilâldir ve Türk bayrağından 

alınmıştır. 

3. Cemre   | 6 Mart 

Cemre kor anlamına gelmektedir. 20 Şubat’ta suya, 27 Şubat’ta 

havaya düşen cemre’nin 6 Mart’ta toprağa düşmesi ile artık kışa 

veda edilir. Sıcak artışına, Türk ve Altay halk kültüründe ve 

mitolojisinde İmre adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. 

8 Mart |   Hz. Peygamberin Mekke'de Veda 

Hutbesi'ni iradi    

Hz. Peygamber'in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı'nda sayıları 

yüz on dört bini bulan hacıya hitaben irad ettiği hutbe. 

Peygamber (s.a.s.) bu son hütbesinde, bundan sonra bir daha 

haccedemeyeceğini bildirip vefatının yaklaştığını ima ettiği, 

sonraki gelen günlerde onun bu sözlerini doğruladığı için bu 

hacca Veda Haccı, bu hac esnasında irad ettiği hutbeye de Veda 

Hutbesi adı verildi. Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş 

gibi kabul edilmekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafat’ta ve 

Mina’da olmak üzere arafe günü ile bayramın birinci ve ikinci 

günlerinde parça parça irad edilmiştir. Daha sonra bu parçalar 

tek bir hutbe olarak biraraya getirilmiştir. 

İstiklâl Marşı’nın kabulu ve Mehmet Akif Ersoy’u      

anma günü   | 12 Mart 

İstiklâl Marşı, Türkiye ve Küzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin milli marşıdır ve Mehmet 

Akif Ersoy tarafından kaleme alınmıştır. 

Kurtuluş savaşının başlarında Milli Mücadele 

Ruhu’nun oluşmasına katkı sağlaması 

amacıyla düzenlenen güfte yarışmasında, 

Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy tarafından güftelenen Marş, 

12 Mart 1921 tarihinde coşkulu bir şekilde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde kabul edilmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy, dünyaya Mehmet Ragif olarak, bir Arnavut 

babanın ve Özbek asıllı annenin oğlu olarak gelmiştir. Asıl mesleği 

veteriner hekim olan Akif, şairciliği ile tanınmıştır. İstiklâl Marşı’nın 

yazarı olarak Milli Şair ünvanını almıştır. Çanakkale Destanı ve 

Safahat en önemli eserlerindendir. Akif aynı zamanda 1. TBMM’de 

milletvekilliği yapmıştır. 

21 Mart |   İlkbahar’ın başlangıcı (Nevruz) 

Nevruz, Göktürklerin Ergenekon’dan demirden dağı eritip 

çıkmalarını, baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil eder. 

Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar Türk kavimleri tarafından 

MÖ 8. yüzyıldan günümüze kadar her yıl 21 Mart’ta kutlanır. 

Türk Cumhuriyetlerinde resmi bayram olarak kutlanan Nevruz, 

Türkiye’de resmi bayram olarak tanınmamıştır. 

Fatih Sultan Mehmed’in doğumu  | 30 Mart 

Mehemmed bin Murad Han, olarak dünyaya gelen II. Mehmed 

yedinci Osmanlı padişahıdır. Babası sultan II. Murad’dır. İlk kez 12 

yaşında padişah olan II. Mehmed’in bu saltanatı 2 yıl sürmüştür. 

Daha sonra babasının ölümü ile tekrar padişah 

olan II. Mehmed’in ikinci saltanatı 30 yıl sürmüş, 

bu süre içerisinde İstanbul’u fethederek Fatih 

Sultan Mehmed ünvanını almıştır. İstanbul’un 

fethiyle Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğunu 

tarihe katan II. Mehmed aynı zamanda Roma 

İmparatoru unvanını da kullanmıştır. 

18 Mart |   Çanakkale Şehitlerini Anma ve  

Çanakkale Zaferi 

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı esnasında Gelibolu 

yarımadasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri 

arasında yapılan, iki cephede de büyük kayıpların olmasına 

rağmen İtilaf Devletleri’nin çekilip, Osmanlı’nın savaşı 

kazanması ile sonuçlanan muharebedir. Şubat ayında başlayan 

muharebede 18 Mart en şiddetli saldırıya şahit olmuştur. 

Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan geniş bir donanma 

deniz yoluyla boğazı geçmeye çalışmıştır. Bu saldırı Birleşik 

Donanmanın büyük kayıpları ile sonuçlanmıştır. Bu günden 

sonra muharebe ağırlıklı olarak 

karadan devam etmiştir. Çanakkale 

savaşında toplam yüz binden fazla 

insan hayatını kaybetmiş, savaş 

Türk Milletinin güçlü iradesini 

dünya’ya kanıtlamıştır. 
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