
CMO Türk Federasyon’un ev sahipliğinde 

toplandı 

Kısa adı CMO olan “Hollanda Devleti ile Müslümanlar arası İletişim Organı” 
Hollanda Türk Federasyon’un ev sahipliğinde aylık toplantısını gerçekleştirdi. 
 
Bu yılın Nisan ayında yapmış olduğu toplantıda Hollanda Türk Federasyon’un tam 
üyeliğini onaylayan CMO adet olarak toplantısını yeni üyenin ev sahipliğinde 
yapmış oldu.  
 
Hollanda Türk Federasyon’un tam üyeliği ile CMO’ya üye olan kuruluş sayısı 
böylece 12’ye çıkmış oldu. CMO’da Türk kuruluşlarının yanı sıra Fas’lı, Surinam’lı, 
Pakistan’lı, İran’lı, Irak’lı, Boşnak ve sonradan müslüman olanların kuruluşları 
temsil edilmekte. 
 
Hollanda Türk Federasyon’un ilk olarak katıldığı toplantının açılış konuşmasını 
CMO başkanı Raşit Bal yaptı. Türk Federasyon’a hoş geldiniz ile sözlerine başlayan 
Raşit Bal sözü Hollanda Türk Federasyon genel başkanı Murat Gedik’e bıraktı. 
Murat Gedik yapmış olduğu konuşmada Hollanda Türk Federasyon ile ilgili genel 
bilgiler verdi ve tam üyeliğinin iki taraf içinde faydalı olacağını belirtti. 
 
CMO’da Hollanda Türk Federasyon’u Erim Uğurlu temsil edecek. Erim Uğurlu 
Hollanda Türk Federasyon genel sekreterlik görevini yürütmektedir.     
 
CMO’ya üye olan kuruluşların Hollandaca isimleri: 
Islamitische Stichting Nederland (ISN), Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties in 
Nederland (UMMON), Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), Milli Görüş Nederland 
(MGN), Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN), World Islamic Mission (WIM), 
Overkoepelende Shiïetische Vereniging (OSV), Islamitische Vereniging voor Bosniaks in 
Nederland, Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF), Nederlandse Islamitische Raad 
(NIR), Landelijk Platform Nieuwe Moslims (LPNM), Turkse Federatie Nederland (TFN). 
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‘Önce kafa yapıları düzelmeli’ 

 

Hollanda Türk Federasyon Türk 
Medyası İle Buluştu 

19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve 
Spor Turnuvasında Şampiyon Hilalspor 

 

Hollanda Nogay Vakfı’ndan Hollanda 
Türk Federasyon’a ziyaret 

Kırım Tatar Türklerinin Sürgünü 

 

Düşünce Masası : “Aile Sorunları” 

 

Anma programları hızla devam ediyor 

 

Hollanda Türk Federasyon Umre 
Yolcuları döndüler 

Bu sayıda 

Duyuru 
 
Programların yoğunluğundan dolayı bazı 
faaliyetlerimiz yaz sezonu sonrasına 
ertelenmiştir. 
Mayıs ve Haziran ayında düşünülüp yaz sezonu 
sonrasına ertelenen programlarımız: 
 
1. Teşkilat muhasiplerine seminer (26 Mayıs 
Pazar günü yapılacaktı); 
 
2. Ülkücü şehit Cevdet Karakaş’ı anma 
programı (Haziran ayında TÜKEM ev 
sahipliğinde yapılacaktı); 
 
3. Eski teşkilat başkanları ile bir araya gelme 
programı. 
 
Yukarıda belirtilen programlar Eylül ayından 
itibaren yapılacaktır. 

BAŞSAĞLIĞI 
 
Utrecht Türk Kültür Merkezi eski başkanlarından Mustafa Alaca bey Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuştur. Ülküdaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı Cennet 
olsun.  

Ailesinin ve Ülkücü camianın başı sağolsun! 
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Türkiye, adından belli olduğu gibi 

Türklerin memleketi. Her ne kadar da 

orada doğup büyümesek de bir ayrı 

sevdası var bende. Halbuki Türk diyarı o 

kadar geniş ki, Türkiye bu diyarın sadece 

bir parçasıdır. Tarihe bakarsak Türkiye, 

Türklüğün belki de en önemli kutlu 

diyarıdır. 

 

Yine kafam esti Türkiye’nin gidişatına 

şöyle bir kafa yormaya çalıştım, çünkü 

orası hiç aklımdan çıkmıyor. Bunun 

sebebini inşaallah bir başka yazımda dile 

getiririm, bir Avrupa Türk’ü için 

Türkiye’nin önemini anlatmaya çalışırım. 

 

Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine 

bakıyorum, inanın siyasilerine ve 

özellikle siyasi parti liderlerine ve devlet 

yöneticilerine hayran kalıyorum. 

Mehmet Akif o an aklıma geliyor, bir 

imanları eksikmiş demek çok yerinde 

olurmuş diye. 

 

Şunu belirtmek isterim ki; bu yazıda 

Avrupa olarak Batı Avrupa 

kastedilmektedir. 

 

Şu küçücük Hollanda’nın bile devlet 

yöneticilerine ve parti liderlerine 

bakmak bile insana Türkiye açısından 

bana kıskançlık veriyor. Adamlar da 

yapmış oldukları işte samimiyeti, 

dürüstlüğü ve devlet anlayışlarının yarısı 

Türkiye’deki meslektaşlarında olsun 

yeter ve artar bile. Hiç abartmıyorum ve 

bu konu hakkında doğru bir tespitte 

bulunduğumu biliyorum. Şunu da 

söyleyim, elbette Türkiye’de de samimi 

ve temiz liderler var, fakat Türkiye’deki 

ciddi olarak ele alınacak siyasi partilere 

baktığımızda maalesef dürüst, dik 

duruşlu, sözüne güvenilir ve pak olan kaç 

kişi var? Önce Devletim, sonra Partim ve 

en son Ben diyebilen kaç lider çıkar? Ha, 

bu konuda çok iddialıyım, benim Liderim 

aranan o şartlara uymaktadır, ve bu 

konularda rakibi yoktur. 

 

Avrupa’ya baktığımızda iktidara hangi 

parti gelirse gelsin Devlet siyaseti devam 

ediyor. İster sağ, ister sol olsun kırmızı 

çizgiler hep devam ediyor. Söz konusu 

Devlet güvenliği ise, hiç taviz verilmeden 

sorunu kökten çözmeye çalışılıyor, 

iktidarda hangi parti olursa olsun. Yani 

işin kısası Devlet devamlılığı söz 

konusudur. Türkiye’de bu böyle mi? 

 

Türkiye’de iktidar değişikliğinde terörist 

olana dahi adeta evliya gibi 

yaklaşılabiliyor. Bir zamanlar Irak’ın 

Kuzeyi kırmızı çizgiydi, Kıbrıs milli 

davaydı, tek devlet, tek millet, tek dil 

vazgeçilmezdi, ya şimdi? 

 

Şu ana kadar Türkiye’de Devlet 

konularında başarısız olmuş hangi bakan 

görevden alındı? Avrupa’da herhangi bir 

ülke bir Habur rezaletini yaşasaydı 

acaba, o bakan, hatta o kabine yerinde 

kalabilir miydi?  

 

Avrupa ülkelerinde milli yapı için elinden 

gelen çalışmalar yapılırken, Türkiye’de 

var olan milli yapı hangi yöne gitmekte? 

Almanya bir ara Almanca’nın korunması 

için anayasada değişikliğe gidecekti, 

açıkçası ne yaptı bilmiyorum ama 

Türkiye’de Türkçe ne hallerde? Daha 

doğrusu Türklük ne halde? Soruyorum 

Avrupa’nın hangi ülkesinde milleti 

ayrıştırmaya giden bir siyasi iktidar 

mevcut. İster sağ, ister sol olsun adamlar 

hep bütünleştirmeden yana, hep 

millileşmeden yana. Türkiye’de ise 

federasyondan dahi bahsedilebiliyor, 

Belçika’yı görmek bile akıllara gelmiyor. 

Yolsuzluk konusuna baktığımızda Avrupa 

ve Türkiye maalesef hiç kıyaslanamaz. 

Baktığımızda Avrupa’da hangi bir ülkede 

yolsuzlukla suçlanan bir başbakan, bakan 

ya da devlet yöneticisi görevde 

kalabiliyor? Hatta zaman zaman suçsuz 

oldukları halde, sırf yıpratıldım diye istifa 

eden liderler yok mu bu Avrupa 

yurtlarında. Ya Türkiye? Yolsuzluk ne 

aşamada? Kimlerin hırsızlıktan ya da 

dolandırıcılıktan yüz kızartıcı suçları var? 

Halen yerlerindeler, değil mi? 

 

Türkiye’de dokunulmazlık denen 

saçmalık acaba hangi Avrupa ülkesinde 

var? Ha bir de ilim hırsızlığı yapıldığı 

tespit edilen bir yönetici Avrupa’da işine 

devam edebilir mi? Bırakın devam 

etmeyi insan içine çıkamaz. Türkiye’de 

ise iktibas yapıldığı tespit edilenler 

bakan ya da yüksek bürokrat olabilir mi, 

bırakın görevden alınmayı? 

 

Fazla lafa gerek yok. Milli konu ve 

yolsuzluk ile Avrupa’yı Türkiye ile 

kıyaslamak yeterli benim için. Keşke 

yanılsam, fakat bunlar gerçek olanlardır.  

 

Türkiye de değişir mi? Değişir elbet!  

Çözüm mü, o da çok kolay. Kolay ama 

insanımızın işine gelmiyor. 

 

İnsanlar layık olduğu gibi yönetilirler. Bu 

millet gösterişe önem verdiği müddetçe, 

bu dünyayı ahiretten daha önemli 

gördüğü müddetçe ve yaşadığı gibi 

inanmaya devam ettikçe düzelmeyi daha 

çok arar. Gerçi aramaz da çünkü ona 

gerek duymuyor. Gün olur duvara 

tosladığı zaman da iş işten geçmiş olur. 

 

Fakat yine de iyi niyetli olanlar için 

demek isterim ki, kurtuluş kafa 

yapılarının düzelmesiyle olur, inandığın 

gibi yaşamakla olur. İnsana sevgiyi ön 

plana çıkarıp onu sırf Yaradan’ın rızası ile 

sevmekle olur. Hiç uzatmayalım Türk’ün 

ruh köküne inerek bunlar olur. 

 

Töre ve din, bugün bu ikilinin hiç birini 

gerektiği gibi ne biliyoruz, ne de 

yaşıyoruz. Kurtuluş işte onlarda saklı. 

Cenab-ı Allah her şeyden evvel aziz 

Türkiye’yi cehaletten korusun. O kutlu 

topraklara yaptığı her işi imanı gereği 

yapanları nasip etsin.  

 

Son söz: önce kafa yapıları düzelmeli, 

gerisi kolay. O kafanın düzelmesi de 

okumak ve araştırmaktan geçmektedir. 

Akıl ve mantık yolu ancak böyle 

keşfedilebilir.  

 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Turnuvasında  Şampiyon 

Hilalspor 

başkan Murat Gedik söz aldı. Hollanda 

Türk Federasyon’un kuruluş amacı, 

değerleri, yapısı ve dünya görüşü ile 

ilgili genel bilgi veren Murat Gedik 

daha sonra son bir yıl içinde yapılan 

faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

Önümüzdeki dönemde ise yapılması 

düşünülen çalışmalar hakkında da 

bilgi veren Gedik daha sonra medya 

mensuplarının sorularını cevapladı.  

 

Gündem konularının da ele alındığı 

toplantıda Hollanda’da yaşayan 

Türklerin sorunları da görüşüldü. 

Hollanda Türk basının yanında 

Hollanda’da olan Azerbaycan basını 

da buluşmada temsil edildi. 

 

Hollanda Türk Federasyon icra 

kurulunun yanı sıra Rotterdam’da 

faaliyet gösteren Hollanda Türk 

Federasyon’a bağlı üç teşkilatın 

başkanları ve bazı genel idare kurulu 

üyeleride katıldılar.  

Hollanda Türk Federasyon Türk Medyası İle Buluştu  

19 Mayıs 2012 yılında göreve gelen 

Hollanda Türk Federasyon yönetim 

kurulu bir yıllık dönemi Hollanda’da 

Türk basını ile Rotterdam İskender 

Restoran’da değerlendirdi.  

 

Türk basınının neredeyse tamamı 

temsil edilen medya buluşmasında 

yapılan faaliyetler ve gelecekte 

yapılması düşünülen çalışmalar 

hakkında bilgi verildi. 

 

Federasyon yönetim kurulu üyelerinin 

kendilerini tanıtmaları sonrası genel 

‘’gelecek sezon için Beverwijk Türk 
Kültür Ocağı olarak Hilalspor’u daha 
da genişleterek ve kaliteleri artırarak, 
topluma hizmet etmeye devam 
edeceklerini’’ söyledi. 

Hollanda Türk Federasyon olarak 

Hilalspor’u temsil eden bütün gençleri 

ve teknik kadroyu  canı gönülden 

kutlar ve başarılarının devamını 

dileriz. 

 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Beverwijk Türk Kültür Ocağı’nın 

Hilalspor futbol takımı 1. Kuba Camii 

19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve 

Spor Turnuvasının şampiyonu oldu.  

‘’Hilalspor olarak, Birliğimizi, 
Beraberliğimizi ve Kardeşliğimizi yaşa
mak ve yaşatabilmek için toplumda 
mücadele ediyoruz. Bugün, şampiyon 
olduğumuzdan dolayı çok sevinçliyiz. 
Yalnız bugünün anlamının daha da 
önemli olduğuna inanıyoruz, ondan 
dolayı burdan herkesin 19 Mayıs 
Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor 
Bayramını kutluyor ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz’’ 
diyen kaptan Abdurrahman Öztürk 



kendi sorunları olarak gördüklerini 

söyledi.  

Ziyarette Hollanda Türk 

Federasyon’un yaz sezonu sonrası 

Türk Dünyası ile ilgili özel çalışmaların 

hayata geçirileceği belirtildi. 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkan yardımcısı Tuncay Bahtiyar, 

genel sekreter Erim Uğurlu, genel 

muhasip Sadettin Şimşek ve gençlik 

kolları başkanı Ahmet Çömlekçi 

Hollanda Nogay Vakfı’nın ziyaretinde 

hazır bulundular. 

Hollanda Nogay Vakfı’ndan Hollanda Türk Federasyon’a ziyaret  
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Hollanda Nogay Vakfı başkanı Orhan 

Demirci ve yönetim kurulu üyeleri 

Hollanda Türk Federasyon genel 

merkezini ziyaret etti. 

Türk Dünyası’nın sorunları ve 

gelecekte ortaklaşa yapılabilecek 

çalışmalar hakkında yoğunlaşan 

görüşme sıcak bir ortamda 

gerçekleşti. 

Hollanda Nogay Vakfı başkanı Orhan 

Demirci Nogay Vakfı hakkında genel 

bilgi verdikten sonra yapılması 

düşünülen çalışmaları dile getirdi. 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik ise Türk 

Dünyası’nın Türk Federasyon için ayrı 

ve vazgeçilmez bir yeri olduğunu ve 

bütün Türk soyluların sorunlarını 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Kırım Tatar Türkleri 18 Mayıs 1944 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından 

sürgün edilmeye başlandılar. Bu olayı unutmayacağız, unutturmayacağız!  
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lazım. Bulunduğumuz asır ve 

yaşadığımız sistem, <bencilleşen> 

insana hayatını sadece kendi görüşü 

ve çıkarlarına göre yapılandırmasını 

diretiyor. Oysa Hollanda Türk toplumu 

neden gelişime açık bir merkezci 

aileden vazgeçsin? Sadece düğün veya 

cenazede bir araya gelen insanları mı 

görmek istiyoruz?  

 

Biz diyoruz ki, aile toplumsal 

kaynaşmanın temelidir. Ailedeki 

rollerin bilinmesi çok önem arz ediyor. 

Tarihimizdeki Türk aile yapısı, 

günümüz şartlarına uygun olarak, aile 

fertlerinin kişisel gelişimini 

destekleyen merkezci bir aile yapısına 

sahiptir. Bundan dolayı da değişen 

şartlara rağmen günümüzdeki aile 

yapımızın çok farklı olmaması lazım.  

Bugün ataerkil olmayan “demokratik” 

bir aileden bahsederken neden eski 

dönemlerde uygulanan aile 

istişarelerinden bahsetmiyoruz?                   

 

Aile yetiştiğimiz ortamdır. Hayata göz 

açtığımız andan itibaren ailede 

buluruz kendimizi. İnsanın gelişiminde 

aile zorunluktur. Hayatı değerli 

geçirebilmek için bir zorunluluktur ve 

Düşünce Masası: 

“Aile sorunları” 

Hollanda Türk toplumunun gelecek 

nesillere en azından bırakması 

gereken temel değer bizim açımızdan 

<aile merkeziyetçiliğidir>. Aile 

merkeziyetini temel alan bir toplumda 

aileye güven en üst düzeydedir. 

Herşey ailede paylaşılır, orada 

sorunlar çözülür. Herkes aile 

içerisinde birbiri ile arkadaştır, orası 

birlik olma ve bunu öğrenebilme 

merkezidir. Aile içerisinde her bireyin 

kendi uzmanlıkları vardır, bilhassa 

anne ve babanın. Aile bireyleri bu 

uzmanlıklardan faydalanır. Anne ve 

babadan alınan hayat bilgisi ve 

tecrübeler çocuklara aktarılır. Böylece 

yararlı işlerde devamlılık sağlanır. 

Büyüklere (anne/baba) gösterilen, 

ilahi bir emir de olan, saygı  ile 

bahsettiğimiz faydalar çıkar. 

 

Aile merkeziyetçiliği etrafında 

birleşemeyen Hollanda Türk 

toplumunun sorunları, daha da 

derinleşecek ve genişleyecektir. 

Sorunlardan en büyüğü ise ailede 

güven sorunudur. İnsanlar 

ilgilendikleri konuları, karşılaştıkları 

sorunları artık aile içerisinde 

konuşmamaktadır. Aile ikinci tercih 

olma eğiliminde ve aile bağı giderek 

zayıflamakta. Üzülerek belirtmek 

gerekir ki bu sonuç toplum tarafından 

kabullenilmiş gibi. Kabullenme 

tespitini, toplumun bu sonuca razı 

olmamasına rağmen, bu konu üzerine 

yeterince karşı çıkmama halinden 

çıkarıyoruz. Ortada bir sorun var ise, 

bu sorunun sebebini dillendirmemiz 

her ailede ortak mekan kültürü olmalı 

ki, aile hayatımızı yeterince 

geliştirebilelim. 

 

Duygu hakimdir bizim aileye 

bakışımızda ve o yüzden aile içerisinde 

saygı ve uslup önemlidir. Bunun 

yanında ailenin geleneksel işlevleri 

vardır. Psikolojik destek, üreme, 

koruyuculuk, kültürel ve dini eğitim, 

eğlenme, dinlenme ve saygınlık işlevi. 

Batı topluluklarına nazaran Türk aile 

yapısında ekonomik işlevin çok önemi 

yoktur.  

 

Evlilikte amaç yuva kurmaktır. 

Konuştuğumuz gençler de amaçlarının 

aile kurmak olduğunu söylüyorlar. 

Madem amaçta değişiklik yok, o 

zaman fedakarlıkta da değişim 

(azalma) olmamalı. Yeni nesillere 

ailenin Allah’ın emri ile kurulduğu ve 

onun emri ile devam etmesi gerektiği 

mesajı verilmelidir. Anneler ve 

babalar yeni evlenen çiftlere davranış 

ve uyumda örnek olacaklar ki, aile 

içerisinde sorumlulukların bilinmeme-

sinden dolayı ortaya çıkan sorunların 

çözümü kolaylaşsın.  

 

Tarihe baktığımız vakit aile Türk toplumunun en güçlü yapılarından olmuştur. Hollanda’da yaşayan 
Türk toplumu için de bu geçerlidir. Ailede değişim ve gelişim süreci geleneksel Türk ailesini eski 

gücünden uzaklaştırmıştır. Bu konu üzerinde farklı yorumlar yapılabilir, fakat geleneksel Türk ailesi 
bireylerin birbirlerine sırtını dayadıkları, kan bağı ile oluşan sosyal güvencedir. Örf, adet ve dinimizin 
çizdiği kurallar çerçevesinde şekillenmiştir aile yapımız. Ailede değişim bireylere farklı güvencelerin 

ortaya çıkması ile, aileden daha bağımsız yaşama imkanları ile hızlanmaktadır.  

“ Hollanda Türk toplumunun gelecek nesillere en 
azından bırakması gereken temel değer bizim 

açımızdan  aile merkeziyetçiliğidir. “ 



Federasyon Bülteni  

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

- 6 - 

rollerin bilinmemesi. Çiftler geleneksel 

Türk aile yapısını yeterince 

tanımadıklarından dolayı, ailede yeni 

rolmodelleri arayışına sürükleniyorlar. 

Tarihimizden şu alıntı herşeyi 

özetlemektedir: 

 

Söylenir ki, bir gün; Cengiz Han, tüm 

hanlarını toplamış, sağ yanına da eşini 

oturtmuş; Cengiz Han hanlarına, -- 

"Ben Hanlar Han'ı Cengiz Han, 

Hollanda’daki genç nesiller (seksenli 

ve doksanlı yıllarda doğanlar) 

günümüze kıyasla fazla ekonomik 

sıkıntı çekmedi. Günümüzde ise bu 

nesil ekonomik sorunlar ile karşı 

karşıya. Günümüzde yapılan masraflı 

düğünler dolayısıyla yeni evlenen 

çiftler ciddi borçlar altına girmektedir. 

Bu da aile içinde çekişme ve 

huzursuzluklara sebep olmakta. 

Önemli bir başka sorun ailedeki 

hepinizin hanıyım", eşini göstererek; -- 

"Bu da benim HAN'IM" demiş. İşte 

erkeklerin "eşim" anlamında 

söyledikleri "hanım" kelimesi oradan 

geliyormuş... Ne kadar insanca değil 

mi? Kadının adı da var, yeri de, 

saygınlığı da, işte özlediğimiz Türk aile 

tablosu.  

Marşı’nın okunması ile başlayan 

programın açılış konuşmasını teşkilat 

başkanı Serkan Gedik yaptı. 

Programda kadın kolları başkanı Zehra 

Ural’ın konuşmasının ardından şehitlik 

ile ilgili konuşmasını Nijmegen Türk 

Kültür Merkezi din görevlisi yaptı. 

Kürsüye gelen Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik ise son konuşmacı olarak 

programda söz aldı. 

Cengiz Baktemur 

Seri programlarının sekizincisi idam 

edilen ülkücü Cengiz Baktemur adına 

yapıldı. Arnhem şehrinde yoğun bir 

katılımın olduğu programın açılış 

konuşmasını ev sahibi Hoca Ahmet 

Yesevi Türk Kültür Merkezi başkanı 

İbrahim Günay yaptı. Kadın Kolları 

başkanı Şerife Demirel’in 

konuşmasının ardından hazırlanan 

slayt gösterisi ile Cengiz Baktemur’un 

hayatı ekrana yansıtıldı. Programın 

son konuşmasını Murat Gedik yaptı. 

Her iki programda son olarak Yasin-i 

Şerif okundu ve hatim duaları yapıldı. 

İdam edilen ülkücülerin adına yapılan 

son anma programı Cevdet Karakaş 

adına Amsterdam TÜKEM Ülkü 

Ocağı’nın ev sahipliğinde 2013 yaz 

sezonu sonrası yapılacaktır.  

Anma programları hızla devam ediyor 

12 Eylül mahkemelerince haksız yere 

idam edilen ülkücüleri anma 

programları devam ediyor.  

Hollanda Türk Federasyon tarafından 

idam edilen dokuz şehidin adına 

yapılan programların yedincisi ve 

sekizincisi Nijmegen Türk Kültür 

Merkezi ve Arnhem Hoca Ahmet 

Yesevi Türk Kültür Merkezi’nin ev 

sahipliğinde yapıldı. 

Halil Esendağ 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nin ev 

sahipliğinde yapılan anma programı 

ülkücü şehit Halil Esendağ adına 

yapıldı. Kuran-ı Kerim ve İstiklal 
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Umre; küçük Hacc (Hacc-ı Asgar) 

demek. 

Yolculuk nereye mi? “En Sevgilinin 

Evi”ne, “Aşkın Başkenti”ne! 

“Peygamber Ülkesi”ne! 

“Allah’ın Evi” senin de evin demek. O 

yüzden seferi sayılmıyorsun. Bir tek 

Kabe’ye, yani Allah’ın Evi’ne yolculuk 

yaptığında seferi sayılmıyorsun. “O”na 

gidiyorsun artık. Büyük bir aşkla. 

Çünkü sana “gel” diyen bizzat “O”! 

Lebbeyk, “Geliyorum!” diyerek aşkla 

koşan ise sen! “O”nun huzurunda, 

“O”nun yüce varlığı karşısında bir 

“hiç” olduğunu göstermek için 

gidiyorsun! Benliğinden arınmak ve 

“O”nda yok olmak için gidiyorsun! 

Çünkü o kutsal beldede, o belde-i 

tayyibede bir tek “O” var! Her şey 

“O”nda yok olmak için var! “Sen” 

yoksun! Seni sen yapan sıfatların, 

unvanların, makamların, elbiselerin, 

süslerin, kısaca seni sen yapan 

benliğin bir hiç hükmünde artık! O 

yüzden ihrama giriyorsun. Tıpkı 

doğduğun gibi yalnız ve çırılçıplaksın. 

Üstünde sadece dikişsiz iki bez 

parçası. Rengi beyaz olan. Ölürken 

giydiğin kefen gibi. 

Artık yönün Kabe’ye doğru. Kabe’de 

yüce Rabbinle buluşmaya gitmen, bir 

tür mahşer provası gibi. Öldükten 

sonra dirilmek gibi. Kefeninle kalkıp 

“O”nun karşısına gidiyorsun. Hesap 

vermeye. O yüzden gitmeden arkanda 

bırakmalısın tüm dünyalıkları, dünyevi 

heves ve arzuları! Şah da olsan, 

Şehinşah da, sen bir hiçsin “O”nun 

karşısında. Irkın, rengin, dilin, 

makamın, paran, pulun, mülkün, 

sıfatların sana hiçbir ayrıcalık 

kazandırmaz. Sen de dünyanın dört 

bir yanından “Lebbeyk, Allahumme 

Lebbeyk!” diyerek aşkla koşup gelen o 

milyonlarca kuldan birisin! Şanın 

şöhretin geçmediği biricik yere 

gidiyorsun. O yüzden geldiğin yeri ve 

tüm dünyalıkları arkanda bırakmak 

için o ak ve pak rengindeki kefene 

bürünüyorsun. Ölmeden önce 

ölüyorsun! Yüreğinde sadece aşk var. 

“O”nun aşkı! “O”na kavuşmanın aşkı! 

“O”nda yok olmanın aşkı! Allah’ta yok 

olmanın yeri orası. Hem de her 

renkten, her dilden, her cinsten 

Âdemoğlunun bulunduğu kalabalıklar 

içinde. O kalabalıklar içinde sen bir 

başınasın, yapayalnızsın, tıpkı mahşer 

gününde olacağın gibi! Hacc, aşk 

ülkesine, o en sevgilinin evine, 

sevgililer sevgilisine doğru yolculuğun 

adıdır. 

Hollanda Türk Federasyon Umre Yolcuları döndüler  

Hollanda Türk Federasyon bu yıl 

yoğun talep üzere iki defa kutsal 

topraklara umre organizasyonu 

gerçekleştirdi. Genel başkan 

yardımcısı ve hac ve din işleri 

sorumlusu Tuncay Bahtiyar’ın 

sorumluluğu altında umre görevlerini 

yerine getiren kafile Hollanda’ya 

döndü. 

Tuncay Bahtiyar yapılan umre 

organizasyonu ile ilgili bir açıklama 

yaparak herşeyin iyi geçtiğini belirtti. 

Tuncay Bahtiyar: “Talep üzere bu yıl 

iki defa umre organizasyonu yapmış 

bulunmaktayız. Şu an yeni bir 

organizasyon için talepler var ve bir 

ihtimal bu sene üçüncü bir 

organizasyonu yapabiliriz. 2013 yılı 

hac organizasyonu için çalışmalar 

devam etmekte ve kontenjanımız 

dolmak üzeredir. İnşaallah bu yılda 

hac organizasyonumuz en güzel 

biçimde yapılacaktır.” 

Hollanda Türk Federasyon Suudi 

Arabistan Hac Bakanlığı tarafından 

almış olduğu yetki ile hac ve umre 

organizasyonu yapmaktadır.    

Hollanda Türk Federasyon ile umre 

görevini yerine getiren Den Haag Türk 

İslam Vakfı gençlik kolları başkanı 

Lokman Orman’ın umre ile ilgili 

yazmış olduğu yazı ilginize sunulur: 
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Hengelo - Türk Kültür ve Sanat Günü 

Dordrecht - Kermes ve 19 Mayıs kutlaması 
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Den Haag - Türk Kültür Günleri 

Nijmegen - Bahar Şenliği 

Amsterdam Ulu Camii (TÜKEM) - Çocuk Bayramı ve Kermes  

Rotterdam - Kültür Şöleni: Ahmet Şafak 
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