
Federasyon Bülteni 
Haziran 2013 Sayı: 12     

Hollanda  Türk  Federasyon’un  aylık  etkinlik  ve  haber  bülteni  

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 
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HTF Gençlik Kolları “Birliğe Vuslat” 
şöleni yapıldı 

Arnhem’de Türk Günü coşku ile 
kutlandı 

Hollanda Türk Federasyon Uygur 
Türklerinin yanında 

Hollanda Türk Federasyon İstanbul’da 
çalıştayda 

Ankara milletvekili Prof. Dr. Mustafa 
Erdem’ den Den Haag’a ziyaret 

Bu sayıda Doğu Türkistan (Çin) ve Türkmeneli’ndeki (Irak) 
soydaşlarımıza yapılan katliamları lanetle kınıyoruz. 

 
Hayatını kaybeden soydaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan 

rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Doğu 
Türkistan ve Türkmeneli Türkleri başta olmak üzere 

bütün Türk Dünyası'nın başı sağolsun. 

Hollanda Türk Federasyon Türk işadamları ile 

buluştu 

 
Hollanda Türk Federasyon dördüncü buluşmasını Hollanda’da önde gelen Türk 
işadamları ile gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşları, Türk soylu kuruluşlar ve 
medya mensupları ile yapılan önceki toplantıların devamı bu sefer Türk işadamları 
ile yapıldı. 
 
Rotterdam Meram Restoran’da yapılan bu buluşma çok başarılı geçti ve toplantıya 
yaklaşık 40 işadamı katıldı.Hollanda Türk Federasyon yöneticilerinin kendilerini 
tanıtmaları ile başlayan toplantı genel başkan Murat Gedik’in sunumu ile devam 
etti. Bir yıl görevde olduklarını belirten Gedik yapılan ve yapılması gereken 
faaliyetler hakkında bilgi verdi. İşadamlarına da seslenen Gedik öneri ve 
eleştirilere her zaman açık olduklarını belirterek katkı sağlanmasını istedi. 
  
 
 
Murat Gedik: “Geride bırakmış olduğumuz bir yıl daha çok Hollanda Türk Federasyon’u dışarı tanıtma ve içe yönelik eğitimlerle 
geçirdik. Yaz sezonu sonrası nasipse Türkçe dili ve Türk Dünyası’na yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz. Hollanda Türk Federasyon 
Türk milletinin menfaatini kendi menfaati olarak gördüğü için insanımızın tamamına hizmet verebilme arzusundadır. Bu sebepten 
dolayı toplumumuzun çeşitli kesimleri ile zaman zaman bir araya gelip hem fikir alış verişinde bulunuyoruz, hem de daha güzel tanış 
olmayı arzuluyoruz.” 
 
Söz alan iş adamları HTF’nin çalşmalarını yakından takip ettiklerini belirterek bu çalışmanın ve azmin gelecek için daha da umut verici 
olduğunu belirttiler.  
 
Samimi bir ortamda gerçekleşen tanışma ve 
istişare toplantısına katılanlar arasında 
bulunanlar: Hollanda Türk İşadamları Derneği 
(HOTİAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, Başkan 
Vekili Şerif Aktürk, Hollanda Genç İşadamları 
Federasyonu (HOGİAF) Başkan Yardımcısı Vecih 
Er, TOVER İşadamları Derneği Başkanı Durmuş 
Doğan, TOV İşadamları Derneği Başkanı Rahmi 
Gemril, Jilpaq Holding yönetim kurulu başkanı, 
Nuhr Seyahat acenteleri genel müdürü, 
Komfortours yönetim kurulu başkanı, Silifke 
yönetim kurulu başkanı, Edelstaal Group 
yönetim kurulu başkanı. 
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Gezi Parkı eylemleri maalesef Türk 

milletinde hızla bir kutuplaşmaya yol 

açmaya başlamıştır. Gerçi Gezi Parkı 

eylemi ve Taksim olaylarını ayrı 

tutmakta fayda vardır ama iş artık 

maalesef raydan çıkmıştır. 

 

Bu işin raydan çıkma sebeplerine 

baktığımızda bir tarafta iyi niyetli 

protestoların belirli bölücü unsurlar 

tarafından bilinçli olarak 

marjinalleştirilme olayı, diğer tarafta 

ise gururunu kontrol edemeyip kibir 

ile hareket eden siyasi irade 

yatmaktadır. Bu iş bu kadar raydan 

çıkmazdı ama maalesef menfaat icabı 

iki taraf da işi iyice körüklemekteler. 

Olan ise Türk insanına oluyor ve 

kutuplara bölünmeye başlandı bile. Bu 

arada terör örgütü ile yapılan 

görüşmeler, Reyhanlı olayı, dış 

siyasette kaybedilen itibarın üstü 

kapanıp gidiyor, terör örgütünün 

kaçırdığı insanlar ve yayla şölenlerine 

katılımlarından hiç bahsedilmiyor. 

Bakanın biri çıkıp Devlette satacak bir 

şey kalmadı, özelleştirme artık zor 

diyor, bu bile görünmez oluyor. 

 

Fazla teferruata girmeden bizler için, 

yani Hollanda’da yaşayan Türkler için, 

gidişatın hiç iyi olmadığı açıklıkla 

görülmektedir. Demokratik hak 

diyerek buralarda gösteriler 

yapılmakta, buna lafım yok. Fakat 

dikkat edilmesi gereken konu zaten 

sorunların diz boyu olduğu bir ülkede 

Türkler arasında var olan mesafeler 

maalesef gittikçe çoğalacağa benziyor. 

Şöyle de diyebiliriz; zaman zaman bir 

araya gelinip ortak sorunlara çözüm 

arama imkanları kaybolmaya başladı. 

Bağnazca, taassupça hareket etmenin 

gelecek için hiç güzellikleri 

beraberinde getirmeyeceği 

gözüküyor. İki taraf da maalesef at 

gözlüğü ile işe bakıp hiç akla önem 

vermiyor. 

 

Fikirler çatışsın, herkes fikrine önem 

versin ve yaymaya çalışsın, fakat 

medenice herkes birbirine saygı 

göstersin. Birilerinin çıkarı ve menfaati 

için bu millet birbirine düşmemelidir, 

yoksa bunun altından kimse kalkamaz. 

Sevinen de yine hep aynı çevreler 

olur. 

 

Hollanda’da kutuplaşmanın önüne 

geçilmesi için, ki bu halen 

mümkündür, herkesten önce STK’lar 

söylem ve eylemlerine çok dikkat 

etmelidirler. Tabanları var olan 

STK’lar, bunlarla iyi diyalog içinde 

olmalılar. Söylenen sözlere ve atılan 

adımlara çok dikkat etmelidirler. 

 

Medya mensubu arkadaşlar yapmış 

oldukları yayınlara hassasiyetle 

yaklaşmalıdırlar. Kesinlikle elinde delil 

olmadan yayın yapmamalılar. Bugün 

yaşanan sorunun büyük sebebi de 

partizanlığın yanında bilgi kirliliğidir. 

 

Ve maalesef bir gerçek var ki o da bazı 

din adamlarının, Devletten maaş alıp 

buralara din görevlisi olarak gelenler, 

kraldan fazla kralcı kesilmeleridir. 

Elimde yeterince deliller var bu tür 

insanlar hakkında. Bu tip insanlar 

maalesef kutuplaşmanın yanında 

insanlarımızın camii’den uzak 

durmalarına bile sebep olabiliyorlar. 

Bu kutuplaşmada bunların vebali 

elbette herkesten daha büyük. 

İnşaallah amirleri bu konuda artık 

tedbir alırlar. 

 

Yani gidişat Hollanda’da yaşayan 

Türkler için hiç iyi değil. 

Samimiyetimle söylüyorum maalesef 

Hollanda’da bu kutuplaşmaya yol 

vermek için mücadele eden kendi 

insanımız da mevcut. Bunlar ya gün 

olur Türkiye’de bir yerlere gelme 

derdinde, ya da doğrudan Türkiye’den 

maddi destek almaktalar. Bu sözlerim 

kuru sıkı değildir, iftiradan ve yalan 

söylemekten Allah’a sığınırım. 

Temennim herkesin biraz olsun 

dikkatli davranmasıdır. Ha, başka 

kaynaklardan besleneler de var tabii, 

tıpkı geçmişte olduğu gibi. 

 

Demek isterim ki bizler hep beraber 

çok dikkatli hareket edelim, 

temennimiz asil Türk milletinin 

yaşamış olduğu şu topraklarda birlik 

ve beraberlik içinde hareket 

etmesidir. Sataşmak için, birilerine 

gereken cevabı vermek için çok 

nedenler var. Ben örneğin Sincan’da 

yapılan mitingde tinercilere verilen üç 

kuruş ile açtırılan Üç Hilal’e çok 

içerlemekteyim. Bu yapılanı bir 

kahpelik olarak kabul eder, ve ülkücü 

şehitlere yapılmış en büyük hakaret 

olarak kabul ederim. Kimsenin haddi 

değildir değerlerimi pis emellerine 

kullanmak, dün bana sövüp bugün 

benim sırtımdan güç kazanmak 

kimsenin hakkı değildir. Ama Allah razı 

olsun gereken cevap gereken 

yerlerden verildi ve işin peşine 

düşüldü. Bu olayı bir de benim buraya 

taşımam acaba ne kazandırabilir? 

 

İşin özeti memlekette çok pis oyunlar 

oynanmakta; Bizans oyunları adeta 

oynanmakta. Ve bu işten 

nemalananlar var, maalesef insanımız 

her yönüyle parçalanmakta. Ve bu 

parçalanma maalesef buralara sıçradı 

gibi. Bakıp göreceğiz Hollanda’da 

Türkler bu oyuna gelecekler mi? 

Herkes sorumluluğunu bilirse, bu 

ayrışmalar en asgari olana iner ve 

inşaallah açılan yaralar hemen 

sarılabilir. Çünkü o kadar sorunlarımız 

var ki şu Hollanda’da…….. 

 

Yukarıda yazılanlarla Türk insanına 

biraz da olsa katkım olursa ne mutlu 

bana. 

 

Varlığım Türk varlığına armağan olsun. 

 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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Arnhem’de Türk Günü coşku ile kutlandı 

Tekin, Mustafa Canal ve yerel sanatçı 

Hülya Bakır  türküler, şiirler ve marşlar 

okuyarak  mili ve manevi  duyguların 

tavan yaptığı bir  gece yaşattılar. 

Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kolları başkanı Ahmet Çömlekçi 

programın hazırlanmasında emeği 

geçenlere ve maddi destek sağlayan 

sponsorlara teşekkür konuşmasının 

ardından geceye ismini  veren 

cümleden de  yola çıkarak  birlik ve 

beraberlik mesajlari verdi. 

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı 

ile açılan  gece gençlerin toplu olarak  

okudukları sözlerle son buldu. 

HTF Gençlik Kolları “Birliğe Vuslat” Şöleni yapıldı  

Hollanda Türk  Federasyon Gençlik 

Kolları yoğun bir temponun ardından 

tatil öncesi  H.T.F. Hilal Konferans 

salonunda  “Birliğe vuslat”  ismi 

altında kültür şöleni düzenledi.   

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

gençlik  teşkilatlarının ve kadın 

kollarının da katıldığı  bu güzel geceye 

Almanya Türk Federasyon sanatçısı 

Ozan Emin Demir  ve Hollanda Türk 

Federasyon sanatçılarından  Gökhan 

gününde yapılan mehter gösterisi ise 

ayrı bir renk ve heyecan kattı. Arnhem 

şehrinin çarşı merkezinden yüzlerce 

kişi ile beraber yürüyen mehter takımı 

yaklaşık kırkbeş dakika sonra Türk 

Günü programının yapıldığı meydana 

ulaştı. Yoğun alkış ve tezahürat altında 

meydanda yerini alan mehter takımı 

burada gösterisine son verdi. Mehter 

yürüyüşünde Hollandalılar tarafından 

gösterilen ilgi Türk 

toplumu tarafından 

memnuniyetle 

karşılandı. Mehter 

yürüyüşünde çeşitli Türk 

Devlet ve boylarının 

bayrakları da yer aldı. 

Mehter yürüyüşünde 

yer alan bazı isimler: 

Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik, Hollanda Türk Federasyon 

genel sekreteri Erim Uğurlu, Hollanda 

Türk Federasyon genel muhasibi 

Sadettin Şimşek, Arnhem Türkiyem 

cami başkanı Veysel Eroğlu, Tiel Türk 

Kültür Derneği başkanı Mehmet Öcal, 

Hengelo Türk Kültür Derneği başkanı 

Şakir Tekçe.   

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Arnhem Hoca Ahmet Yesevi Türk 

Kültür Merkezi 3. Türk Günü 

programını başarı ile tamamladı. Üç 

gün süren Türk kültür ve sanat günleri 

yoğun ilgi görmenin yanı sıra gelecek 

yıllar için de umut verdi. 3 yıldır 

yapılan Türk Günü programı yerel bir 

program olmaktan çıkıp bölgesel bir 

katılımı sağlamış ve bölgesel bir ün 

yapmıştır. Yapılan program hakkında 

basına açıklama yapan Arnhem Hoca 

Ahmet Yesevi Türk Kültür Merkezi 

başkanı İbrahim Günay hedeflerinin 

bu programı ülkesel hale getirmek 

olduğunu dile getirdi. 

Çeşitli gösterilerin yapıldığı, ve çeşitli 

sanatçıların sahne aldığı günlerde 

çocuklar için de ayrı faaliyetler 

gerçekleştirildi. Programın son 
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Hollanda Türk Federasyon İstanbul’da çalıştayda  

Vatansız olmanın ne kadar zor olduğu 

bu çalıştay esnasında bir daha gözler 

önüne serildi. Budapeşte’de 4 gün 

sürecek olan bu çalıştay’dan rahatsız 

olan Çin hükümeti, Macaristan’a baskı 

uygulayarak bu çalıştayın yer bulmasını 

önledi. İlk akşam World of Hungarians 

merkezinde düzenlenecek olan Uygur 

ve Macar sanatçılarının yer aldığı 

gösteriye polis engel oldu. Bazı şikayet 

ve duyumlardan yola çıkarak hareket 

eden polis bomba ihbarı olduğunu 

söyleyerek, binanın etrafını kapatarak 

girişleri engelledi. Dışarıda biriken 

topluluk saatler boyunca bekleyerek bu 

olayı protesto 

etsede, 

polis’in 

tutumunda 

değişiklik 

olmadı. 

Meydan’da 

toplanan 

Uygur 

gençlere Macarlar ve Tibetliler de destek 

verdiler.  

Çalıştayın organizatörü ve Dünya Uygur 

Kurultayı Avrupa sorumlusu Ümit Hamit 

Agahi Polis tarafından sorgulanarak, 

çalıştayın amacı ve katılımcılar hakkında 

bilgi vermesi istenilmiş. Uygur Türklerini 

kaldıkları otelden çıkaran polis, 

uygulanan baskı sonucunda, bu gruba 

ülkeyi 2 saat içerisinde terk etmeleri 

gerektiği yönünde telkinlerde bulunarak, 

aksi takdirde terör zanlısı olarak göz 

altına alınacakları ile tehdit etti.  

Bu olay sonrasında çaresiz kalan Uygur 

Türkleri Macaristan’dan tren yoluyla 

ayrılmak zorunda kaldılar. Çalıştay için bir 

araya gelen gençler gittikleri Münih’de 

kısa da olsa bir araya gelerek durum 

değerlendirmesi yaptıktan sonra 

geldikleri ülkelerine döndüler. Hollanda 

Türk Federasyon adına katılım sağlayan 

Ahmet Çömlekçi ve Yasin Koçak ise 

Macaristan’da kalarak, orada bulunan 

Türk eserlerini ziyaret edip Hollanda’ya 

döndüler.  

Hollanda Türk Federasyon Uygur Türklerinin yanında  

Dünya Uygur Kurultayı Gençlik 

Kolları’nın (DUQ)  daveti üzerine 

Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kolları Başkanı Ahmet Çömlekçi ve 

Koordinatör Yasin Koçak Macaristan’da 

organize edilen ‘Gençlik çalıştayı’na 

katılım sağladılar. Macaristan’ın 

başkenti Budapeşte’de, 30 Mayıs - 2 

Haziran tarihleri arasında organize 

edilen  bu çalıştaya Avrupa’nın farklı 

ülkelerinden katılım vardı. Ağırlıklı 

olarak üniversite okuyan Uygur 

gençlerinin katılım sağladığı bu 

çalıştayda Türkiye Türklerini Hollanda 

Türk Federasyon temsil etti.  

Çalıştay güzel organize edilmiş olup 

STK yöneticileri, psikolog ve 

sosyologlardan oluşan ekipler olarak 

çalışmışlardır. Hollanda Türk 

Federasyon olarak STK'ları temsilen 

çalıştaya katılarak edinmiş olduğu 

tecrübeleri paylaşmak suretiyle 

sorunlarımızın çözüm yolları için fikir 

ve görüşlerini sunmuştur. Bu çalıştayda 

Hollanda Türk Federasyon’u Yonca 

Alpar temsil etmiştir. 

 

Çalıştay boyunca Bakanlık  yetkilileri ve 

Yurtdışı Türkler Başkanlığı yetkilileri 

çalışmalara eşlik etmiş ve başarılı bir 

yürütüm sağlamışlardır. Katılımcılar iki 

günün sonunda böyle bir çalıştayda yer 

almış olmanın verdiği manevi huzurla 

ülkelerine geri dönmüşlerdir. 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 

ile düzenlemiş olduğu " Yurtdışında 

yaşayan vatandaşlara yönelik sosyal 

politikalar çalıştayı " Hollanda, Almanya, 

Fransa ve Belçika'dan gelen 

katılımcılarla İstanbul Beykoz'da 

Greenpark otelde düzenlenmiştir. 

 

İki gün süren çalıştay boyunca 

katılımcılar gelmiş oldukları ülkelerde 

yaşayan Türkler'in sorunları ile ilgili 

değerlendirmeler yaparak, ortaya çıkan 

sonuçlara göre de çözüm yolları 

üzerinde durmuşlardır. Çözüm yollarının 

nasıl uygulanacağı ile ilgili çalışmaları da 

yürüterek gerekli sonuçlar Bakanlık 

bünyesinde toplanmıştır. 
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Arnhem’de Türk günü coşkusu 

 

Tilburg Türk Gençler Derneği Açık Hava Şenliği 

Beverwijk Anadolu günleri düzenlendi  

Genel Başkan Enschede Teşkilatını ziyaret etti 

Hengelo ziyareti 
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Ankara milletvekili Prof. Dr. Mustafa Erdem’den Den Haag’a ziyaret  

Schiedam Türk Kültür Derneği’nde Bayrak devir teslimi 

Milliyetçi Hareket Partisi  Ankara milletvekili ilahiyatçı prof. dr. 
Mustafa Erdem TBMM İnsan Hakları Komisyonu ile belirli ziyaretler  
ve çalışmalar için geldiği Hollanda’da Den Haag teskilatımızı ziyaret 
etti. 
 
Den Haag Türk – İslam Vakfı üyeleri ile bir araya gelen Mustafa 
Erdem Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan olaylarla ilgili bilgiler verdi. 
 
Maneviyat ağırlıklı konusmasıyla gönüllere hitap eden Erdem soru-

lu cevaplı bir şekilde  geçen güzel bir sohbetin ardından Den Haag 

teşkilatımızın yeni binasınıda gezerek bilgi aldı. 

Yaklaşan mübarek Ramazan-ı Şerif ayının Türk - İslam alemine 
hayırlara vesile olmasını dileriz. 

 
Fitre ve Zekatlarınızı Hollanda Türk Federasyon aracılığıyla ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Kampanyamız başlamıştır! 


