
Alparslan Türkeş Hollanda’da anıldı 

4 Nisan 1997 yılında vefat eden Alparslan Türkeş ölümünün 16. yılında Hollanda 
Türk Federasyon tarafından tertiplenen programla anıldı. Hollanda Türk 
Federasyon genel merkezi Hilal Konferans salonunda yaklaşık 500 kişilik bir 
katılım vardı. 
 
Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını 
programı hazırlayan Hollanda Türk Federasyon gençlik kolları başkanı Ahmet 
Çömlekçi yaptı. Çömlekçi yapmış olduğu konuşmada Başbuğ Alparslan Türkeş’in 
Türk gençliğine bakışını ve verdiği önemden bahsetti. Çömlekçi: “Başbuğ Türkeş 
bizlere her zaman ışık olmuş ve bizlerde ona layık olmaya çalışmaya devam 
edeceğiz. Hollanda Türk Federasyon gençlik kolları olarak Hollanda’da uyumu 
sağlayıp özünden kopmayan bir gençlik için çaba içerisindeyiz. Başbuğ Alparslan 
Türkeş’te bu yolda bizler için ölümsüz bir ışıktır.” 
 
Slayt gösterileri sonrası Alparslan Türkeş’in hayatı Arnhem teşkilatı kadın kolları 
başkanı Şerife Demirel tarafından sunuldu. Amsterdam Mescid-i Aksa Bozok 
gençlik teşkilatının Alparslan Türkeş’in 12 Eylül mahkemesi tarafından 
yargılanması piyes olarak sunulduktan sonra Hollanda Türk Federasyon genel 
başkanı Murat Gedik bir konuşma yaptı. 
 
Gedik birlik ve beraberlikten bahsederken, Avrupa Türklüğünün Dünya 
Türklüğünün bir parçası olduğunu ve bunu en iyi görenlerden biri de Başbuğ 
Alparslan Türkeş olduğunu dile getirdi. Murat Gedik: ”16 yıl geçmesine rağmen 
Başbuğ halen kitleler tarafından anılmaktadır, bu sadakat başka hiç kimseler için 
gösterilmemektedir. Türkeş demek, Türk tarihini bir bütün olarak ele almak 
demektir, yaşamış olduğumuz toplumda huzur ve barış için mücadele etmek 
demektir, ruh kökünden kopmadan herkes ile kucaklaşmak demektir. Başbuğ 
bizlere cehalet ile mücadele etmeyi öğretmiştir, ve bu cehalet çok sayıda 
maskeler kullanıp karşımıza çıkmaktadır. Onun bırakmış olduğu emanetler her 
daim yaşatılacaktır.” 
 
Program boyunca okunan şiirler ile devam eden anma programı Den Haag Türk 
İslam Vakfı’nın ilahi grubunun katkılarıyla devam etti. Okunan mevlidi – şerif ve 
hatim duaları ile Başbuğ Alparslan Türkeş anma programına namaz için ara verildi. 
Topluca kılınan namaz sonrası Hollanda Türk Federasyon’un ikramı ile program 
son buldu. 
 
Hollanda Türk Federasyon tarafından yapılan açıklamada Başbuğ Alparslan 
Türkeş’in 16. Yıl vefatı dolayısıyla Hollanda’da Nisan ayı boyunca yaklaşık 30 yerde 
anma programları tertiplenmektedir.    
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Avrupa’da yaşayan Türk insanının 

sorunları gittikçe ağırlaşmaktadır. 

Kültürünü yaşatma mücadelesi zaten 

var iken, zorlaşan ekonomik hayat onu 

daha da zora sokmaktadır. Malum bir 

yerde ekonomik düzen bozulursa 

orada ilk saldırıya uğrayan yabancı 

kökenliler olurlar. Çünkü o ortamlarda 

ırkçılık ve faşistlik gibi sapık 

düşünceler gittikçe çoğalır ve dikkat 

edilmezse eyleme dahi dönüşür. 

 

Avrupa’da yaşayan insanlarımız 

Türklüğünü yaşatmak için elinden 

gelen mücadeleyi vermektedir, çoğu 

zaman bunun bilincinde dahi 

olmadan. Çünkü Türklük onun için 

yaşam kaynağıdır. Türklük 

denildiğinde zaten müslüman Türk 

kimliği bahsedildiği için onda Türk’e 

sadakatı ve Allah rızası 

gözetilmektedir. 

 

Bugün Avrupa Türklüğü kimlik 

konusunda her türlü saldırılara 

uğramaktadır. Sırf onu eritebilmek 

için, yani Türklükten koparmak için, ne 

iftiralar ne oyunlar oynanmaktadır. 

Bunun en güzel örneği Hollanda’da 

Türk siyasilerin üzerine gidilme 

hadiseleridir, ya da Türk kuruluşlarına 

atılan iftiralardır. Burada saldırıya 

uğrayanların siyasi kimliğine falan 

bakılmaksızın sırf Türk oldukları için 

bunlar yaşanmaktadır. Fakat pes 

etmek yok; Avrupa Türklüğü kendi 

kimliğini yaşatarak yaşamış olduğu 

topluma katkısını sağlayacaktır. Bu 

mücadele Avrupa Türklüğünün 1. 

Cephede vermiş olduğu mücadeledir. 

 

Fakat Avrupa Türklüğü, her Türk gibi, 

nerede Türklüğe bir savaş ilan 

edilmişse onunla mücadele edecektir. 

Bu onun milli bir görevidir ve 

heyecanını tarihinden almaktadır.  

 

Üzülerek görmekte ve yaşamaktayız ki 

Türklüğe karşı şu an en büyük savaş 

Türkiye’de verilmektedir. Gerçi bunun 

ayak sesleri belli idi, fakat son 

zamanlarda artık açıktan 

yapılmaktadır. Avrupa Türklüğü bu işi 

kesinlikle bir siyasi gelişme olarak 

görmemektedir ve orada verilen 

Türklüğe karşı savaşta artık taraftır. Bu 

işin Türkiye siyaseti ile artık alakası 

kalmamıştır, ortada Türklüğe karşı 

açılmış bir savaş vardır ve bu savaşı 

yürütenler mevcut siyasi irade ve 

terör örgütü mensuplarıdır. 

Karşılarında ise diğerleri vardır. 

Unutmayalım ki Türklük kimsenin 

tekelinde değildir, Türküm diyen 

herkes onu bir milli görev olarak 

korumalıdır, tıpkı geçmişte olduğu 

gibi. Türklüğü ayaklar altına almak bu 

asil millete ihanetin en büyüğüdür, bu 

söylemler sadece Türkiye’de 

yaşayanları değil, Dünya Türklüğünü 

kapsamaktadır. Açıkçası Avrupa 

Türklüğüne böylece 2. Cephe 

açılmıştır. 

 

Milletimizi uyandırmaya ve onun 

geleceğini zora sokmamak için 

herkesin maskesi artık düşürülmelidir. 

Ve burada kullanılan en büyük 

maskenin de maalesef din olduğu 

defalarca dile getirilmelidir. 

 

Olacak gibi değil ama, Türk Devletinde 

Türklük kaldırılmak istenmektedir. 

Gerçi kaldıramazlar, onu Stalin gibi 

zalim dahi kaldıramadı.  

 

Türkiye’de gün gelir Türküm demek 

dahi kanunen suç olarak sayılsa bile 

Avrupa Türklüğü onu her şeye rağmen 

haykıracaktır. Unutulmasın ki Türklük 

Anadolu’ya sıkışmış bir değer değildir, 

o gök yüzünü kendine otağ olarak 

kabul etmiştir ve her yerde sancağını 

dalgalandırmaya kararlıdır. 

 

Var olan Avrupa Türklüğünün kimlik 

mücadelesine, 1. Cephe, bir cephe 

daha açılmıştır; o da Türkiye’de 

Türklüğe açılan savaşla mücadele 

etme cephesidir. Bu cephede birlik ve 

beraberlik içinde olup cehaletle 

mücadele edilecektir.  

Cenab-ı Allah kuluna taşıyamayacağı 

yükü yüklemezmiş, bu sebepten 

cephelerin çok olması Türk’ü 

yıldıramaz. Allah korusun Türkiye’de 

Türklüğün silinmesi demek Dünya 

Türklüğünün daha da zora girmesi 

demektir. Haydi artık herkesi 

uyandırmak için gece gündüz 

mücadele edilmelidir.  

 

Son verilen mücadelede sanal alemde 

isimlerin önüne T.C. konması birilerini 

ürküttü ve sağlık bakanlığında tekrar 

T.C. kullanılmaya başlandı. 

 

Bursa Kuruluş mitinginde bir meşale 

yakıldı ve bütün ülkeyi ısıttı, sıra 

İzmir’de yapılacak dev Bayrak 

mitinginde.  

 

Yolun açık olsun Türklük, bugün 

yaşadıklarını sen çok yaşadın ve hep 

galip geldin. Avrupa Türklüğü 

yanındadır, tüm Türkler gibi.   

Zafer her daim inananlarındır. 

 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 



Fikri Arıkan anısına hazırlanan slayt 

gösterisi sonrası Hollanda Türk 

Federasyon kadın kolları başkanı 

Neslihan Büyükhan konuşmasını Fikri 

Arıkan’ın hayatı üzerine yaptı. Türk 

gençliğine de değinen Büyükhan 

tarihte yaşanan haksızlıkların mutlaka 

bir karşılığı olacaktır diye konuşmasını 

bitirdi. 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik ise konuşmasını 

güncel konularla ele aldı. Türkiye’de 

yaşanan milli kimlik saldırıları, 

Hollanda’da yaşanan Türk siyasileri ve 

Türk kuruluşlarına atılan iftiraları ele 

alarak Fikri Arıkan’ın ve onun gibi 

yüzlerce yiğitlerin kendileri için bir ışık 

olduklarını dile getirdi. Geçmişimiz 

gelecek için aynadır diyen Murat 

Gedik birlik ve beraberliğin önemine 

de vurgu yaptı. 

Fikri Arıkan ve ülkücü şehitlerin 

anısına okunan Yasin-i Şerif ve yapılan 

dua sonrası katılımcılara Tiel Türk 

Kültür Derneği’nin ikramı oldu. 

Program yapılan yemek duası ile son 

buldu. 

Hollanda Türk Federasyon idam edilen 

dokuz ülkücü adına yapılan 

programların yedincisi 27 Nisan 

tarihinde Nijmegen Türk Kültür 

Merkezi’nin ev sahipliğinde idam 

edilen Halil Esendağ adına olacaktır. 

Fikri Arıkan Tiel’de anıldı 
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Hollanda Türk Federasyon idam 

edilen ülkücüler seri anma programı 

hızla devam ediyor. Programların 

altıncısı 27 Mart 1982’de 12 Eylül 

mahkemelerinin kararı ile idam edilen 

Fikri Arıkan adına yapıldı. Tiel Türk 

Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde 

Rüya Düğün salonunda yapılan anma 

programı yoğun ilgi altında 

gerçekleşti.  

İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim 

okunması ile başlayan programın 

açılış konuşmasını Tiel Türk Kültür 

Derneği başkanı Mehmet Öcal yaptı. 

Mehmet Öcal yapmış olduğu 

konuşmada bu tür programların 

önemine vurgu yaparak, gelecek 

nesillere bilginin aktarılması 

gerektiğini söyledi. 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

HTF Gençlik Kollarından Genel Başkan ziyareti 



toplantısına yapmış olduğu ev 

sahipliğinden memnuniyetini belirtti.   

Hollanda Türk Federasyon genel 

muhasibi Sadettin Şimşek’te vermiş 

olduğu seminerde Türk gençliğinin 

sorunlarını dile getirdi ve Hollanda 

Türk Federasyon olarak hep beraber 

milletimize bu konuda hizmet 

götürme mecburiyetinden bahsetti. 

Hollanda Türk Federasyon gençlik 

kolları başkanı Ahmet Çömlekçi ise 1. 

istişare toplantısında dile getirilen 

sorunları gündeme taşıyarak tekrar 

gençlere tartışmaya açtı. Bu tür 

toplantıların kaynaşmaya da faydası 

olduğunu söyleyen Çömlekçi istişare 

toplantılarının devam edeceğini 

belirtti. 

Siyasi, iktisadi ve içtimai konuların 

tartışıldığı istişare toplantısında 

gençlerin katkılarının yüksek seviyede 

olduğu görüldü. Kutlu Doğum haftası 

münasebetiyle toplantı peygamber 

efendimizin hakkında yapılan 

konuşmalar ile son buldu.    

Hollanda Türk Federasyon Gençlik Kolları istişare toplantısı  
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Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kolları istişare toplantısının ikincisi 

Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk 

Kültür Eğitim Merkezi’nin ev 

sahipliğinde Arnhem şehrinde 

gerçekleştirildi. 

Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın 

okunması ile başlayan istişare 

toplantısının açılış konuşmasını 

Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk 

Kültür Eğitim Merkezi başkanı İbrahim 

Günay yaptı. Gençlikten beklentilerini 

dile getiren Günay bu istişare 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Eindhoven, Lahey ve Rotterdam’da Kutlu Doğum programları düzenlendi  
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Alparslan Türkeş vefatının 16. yılında Federasyon’da anıldı  

Beverwijk ve Nijmegen’da Başbuğ anma programları  

Hengelo ve Nijmegen’da ‘Emeklilik ve Geri Dönüş’ bilgilendirmeleri  

Dordrecht Dursun Önkuzu Gençlik 

Kollarında bayrak teslimi 

Başbuğ İngiltere 

Federasyon’unda anıldı 
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Kıbrıs’ta EOKA hareketi’nin başlaması | 1 Nisan 

EOKA 1955 yılında, Yunanistan 

tarafından Kıbrıs’ta kurulan bir 

silahlı örgüttür. EOKA’nın 

kuruluş amacı Enosis, yani 

Kıbrıslı Rumların Yunanistan’a 

bağlanmasıydı. Bunun için 

Birleşik Krallık idaresine karşı 

savaş için kurulmuştur. Örgüt Birleşmiş Milletler aracılığıyla bunu 

başarmayı hedeflemiş, fakat BM bu ilkeyi adada iki farklı etnik 

kökenden insanların yaşadığı sebebiyle kabul etmemiştir. 

EOKA ada’daki Türklere karşı 1958 yılından itibaren saldırılara 

başlamıştır. Amaç ada’daki Türklerin adayı terk etmelerini 

sağlamaktı. EOKA aynı zamanda Yunanistan tarafından aynı amacı 

taşıyan Kıbrıs yönetiminin yetersiz kaldığı gerekcesi ile yönetimi de 

hedef almıştır. Örgüt 1974’teki Kıbrıs harekatı sonrası dağılmıştır.  

3 Nisan 1955 |   Kadınların Seçme ve Seçilme 

Hakkının Tanınması 

3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu’nun kabul edilmesiyle 

kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 

tanındı. Bu kanun Atatürk Devrimleri’nden birisidir. 1934 yılında 

ise kadınların milletvekili olabilmeleri için gereken yasa 

düzenlemeleri kabul edilerek kadınların meclise girmelerinin 

önü açıldı. Kadın hakları ve eşitlik konusunda yapılan bu 

düzenlemeler birçok Avrupa ülkesinden daha önce 

gerçekleşmiştir. Örneğin Fransa ve İtalya’da bu hak 1946 yılında, 

İsviçre de ise 1971 yılında tanınmıştır.  

Alparslan Türkeş’in vefatı | 4 Nisan 

Ülkücü hareketin Başbuğu 4 Nisan’da 

geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara’da 

ruhunu teslim etti. Uzun yıllar Türk-İslam 

sentezi için mücadele eden Türkeş 

siyasetçi ve asker olarak uzun yıllar görev 

yaparak Türklük için büyük mücadeleler 

verdi. 27 Mayıs darbesini radyodan 

duyuran kişi olarak tanılmaya başlayan 

Türkeş daha sonra Başbakanlık 

müsteşarlığı yaptı. İlerleyen yıllarda ise Yeni Delhi büyükelçilik 

müşaviri olarak Hindistan’a gönderildi. Askeri hayatından sonra 

siyaset hayatına ‘Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği’ni kurarak adım 

attı. Fiilen siyaset’e girişini ise Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 

(CKMP)’ne girerek yaptı. 1965’de parti’nin başkanı oldu ve 9 Işık 

Doktrini’ni parti tüzüğünde kabul ettirdi. Parti’nin adını 1969 yılında 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve amblemini üç hilal olarak 

değiştirdi. 1975’lerden itibaren Türkiye’de sağ ve sol çatışması arttı. 

Türkeş sol cepheye karşı büyük mücadeleler vererek, Türkiye’nin 

kendine özdeş bir politika yürütmesi gerektiğini savundu.  

12 Eylül darbesinden sonra Türkeş şiddeti tetiklediği gerekçesiyle 

tutuklandı ve idam cezasıyla yargılandı. 4,5 yıl tutuklu kalan 

Alparslan Türkeş bu davadan beraat etti. Siyasi yasağın kalkması 

sonrasında 1987 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi’ne giren Türkeş, 

daha sonra yapılan yasal düzenlemeler sayesinde, partinin adını 

yeniden MHP olarak değiştirdi. Siyasi hayatında uzlaşmacı lider 

olarak etkili bir siyaset yürüten Alparslan Türkeş 4 Nisan’da hayata 

gözlerini yumdu ve yüzbinlerce Bozkurtlar tarafından Ankara’da 

şiddetli kar yağışı eşliğinde ebediyete uğurlandı. 

“Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. 

Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. 

Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde 

olmaktır. “ 

23 Nisan |   Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti'nin resmi tatil 

günlerinden ve ulusal 

bayramlarından biridir.Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk 

cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 

Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya 

başlanan 23 Nisan Milli Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın 

kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 

23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye 

Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki 

Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk 

Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu 1980 darbesi 

döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak 

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi. 

6 Nisan |   Bursa’nın alınışı 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 2. padişahı 

Orhan Gazi  babasından aldığı devletin 

büyümesini sağlamış ve Bursa’yı aldıktan 

sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti 

yapmıştır. 

1326 yılında bölgenin en büyük merkezi 

olan ve yıllardır abluka altında tutulan 

Bursa şehrini almak için harekete 

geçmiştir. Bursa hisarını kuşatmak için Pınarbaşında karargah 

kurulmuştur. Fakat Köse Mihal Bey’in diplomatik  çabaları 

sonucu kale muhafızı Evranos kaleyi savaşsız teslim etmiştir. 

Köse Mihal Bey ve Evranos Bey’in müslüman olup Orhan Bey’in 

hizmetinde akıncı beyler olarak görev yapmaları ve bu misyonu 

kendi soydaşlarına devretmeleri Osmanlılık kimliği yaratma 

siyasetinin ilk başarılı sonuçlarıdır. 
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