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Bu sayıda Hollanda Türk Federasyon Fitre ve Zekat 
kampanyası 

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hollanda Türk Federasyon Hollanda’da 

toplanan zekat, fitre ve bağışları ih�yaç sahiplerine ulaş�rdı. Türkiye’nin farklı 

yerlerinde şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere muhtaç sahiplerine 

yardımları ulaş�ran Federasyon, bu yıl yardımları ağırlıklı olarak Konya ve 

çevresindeki ih�yaç sahiplerine dağı$. 

 

Konya Ülkü Ocakları’nın yardımı ile gerçekleş�rilen bu yardım kampanyasında 

Konya ve çevresinde yaşayan muhtaç sahipleri önceden belirlenmiş, yardımlar bu 

çerçevede dağı�lmış�r. Bu çalışmaya Hollanda Türk Federasyon genel muhasibi 

Sade,n Şimşek, genel idare kurulu üyesi Tahsin Özer ve Amsterdam TÜKEM Ülkü 

Ocağı başkanı Yusuf Yorulmaz ka�ldılar.  

 

Konya’nın yanı sıra Anadolu’nun farklı bölgelerindeki muhtaç sahiplerine de 

yardımlar ulaş�rılmış�r. Hollanda Türk Federasyon 2013 Fitre ve Zekat 

kampanyası çerçevesinde 200’ün üzerinde aileye Hollanda’da toplanan fitre, zekat 

ve bağışları dağıtmış�r.  

 

Önümüzdeki programlar 

29 / 9       Hacı adayları uğurlama 

9   / 10    Düşünce masası 

13 / 10     Ülkücü Şehitleri anma programı - Cevdet Karakaş (TÜKEM) 

20 / 10     Başkanlar Kurulu Toplan�sı (Hengelo) 

1   / 11 Kadın Kolları Ya�lı Eği�m Semineri 

3   / 11    Ahde Vefa programı - Eski başkanlar toplan�sı 
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Elimizden alınan ana-dili eği�m hakkı 

için bir kaç ha8adır Hollanda’nın her 

yerinde ciddi ve samimi bir biçimde 

çalışmalar yürütülmektedir. 2004 

yılında yok sayılan bu hakkımız hukuk 

yolu ile aranacak�r. İleride bu davaya 

destek olarak değerlendirilecek olan 

imza kampanyası, alınan izlenimlere 

göre güzel bir biçimde devam 

etmektedir. Hep beraber, el ele bu işin 

başarılacağı umudundayım. Mahkeme 

yoluyla bu hak tekrar elde edilemese 

bile, yapılan çalışma gelecekte başka 

hak arayışlarımıza ışık olacak�r. 

 

Ana-dilini koyalım bir kenara, işin özü, 

yani bizi ilgilendiren Türkçe’dir. 

Elbe:e Türkçe gelecekte burada 

yaşayan Türk Varlığı için önemlidir, 

kimlik ve benlik onsuz yaşa�lamaz. 

Türkçe’nin önemini de bir kenara 

bırakıp asıl parmak basmak istediğim 

konuyu ele alacağım.  

 

Bazı değerler vardır ki; kim yapar, 

niçin yapar diye sorulmaz. Türkçe işte 

bunlardan biridir. Türkçe özümüzdür, 

benliğimizdir, onun için gereken katkı 

her daim verilmelidir. 

 

Bu elimizden alınan hakkı geri almak 

için çalışmalar devam ederken 

maalesef hoş olmayan tepkiler de 

olmuyor degil. Tepki güzeldir. 

Tepkiden kaçan bilin ki kendinden 

emin değildir, fakat tepkiler yapıcı ve 

birleş�rici olmalı. Alparslan Türkeş’in 

deyimiyle; “Çözümü beraberinde 

ge�rilmeyen tepki fitneye yol açar.” 

 

Türkçe mücadelesi için çalışan kim 

olursa olsun gereken destek verilmeli. 

Bu işin başında kim var, kimler 

koşturuyor, kimler sırf reklam 

peşindeye bakılmaksızın sonuna kadar 

mücadele verilmeli. 

 

Doğrudur; yan ya�p gelenler vardır, 

sırf isimlerini yazıp iş yapmayanlar 

vardır, çekememezlik içinde olup iş 

yapmak isteyenlere i8ira atanlar 

vardır. Bunların hepsini kenara itmek 

lazım, adeta traş edercesine gereken 

deliğe �kmak lazım.  

 

Önemli olan ben ne yapıyorum, ne 

yapabilirimdir. Önemli olan “sağ elin 

verdiğini sol elin bilmemeli” hadisine 

uyarak toplum için faydalı olma 

mücadelesidir. İş yapanların değerini 

toplum bilmese ne olur sanki, bu konu 

milli bir konudur ve yeni ufuklara 

doğru giden yolda insan ışık 

verebilirse ne mutlu ona!  

 

Çalışanlara bir teşekkür her Türk’ün 

görevidir. Öncülük yapan STK’lara, 

hukukçularımıza ve en önemlisi fert 

olarak koşturan gönüllülere teşekkür 

bir borçtur.  

 

Türkçe hakkını tekrar elde edebilmek 

asil mille�mizin geleceğine 

güzelliklerin temina�nı verecek�r. 

Önemli olan bu hak için verilen 

mücadelede sessizce kahramanlığa 

soyunmak�r. Çünkü kahramanlık 

bizim ruhumuzda saklıdır. Başkalarının 

bilmesi önemli değil, önemli olan 

Türk’ün vicdanının bilmesidir.  

 

Mücadele veren gönüllüler, 

hukukçularımız ve STK’larımız ona 

buna aldırış etmeden haklı 

mücadelelerine azim ve heyecanla 

devam etmelidirler. Bu çalışmanın 

bozulmasını isteyenler, ya da ucuz 

kahramanlığa soyunanlar hüsrana 

uğrayacaklardır, Türk tarihi 

böyleleriyle doludur. 

 

Ne demişler zafer inananlarındır. 

Bizler inanlardan olalalım. 

Unutmayalım ki: “Kaderimiz olan 

Türklüğü yaşatmak ancak Türkçe ye 

sahip çıkmakla mümkündür. Türk 

mille�nin derin mazisinden aldığı 

ilhamla geleceğe koşabilmesi bu güzel 

dili sahiplenme ile başarılabilir. 

Geleceği ise Türkçe sayesinde milli ve 

manevi açıdan iyi ye�şmiş Türk 

gençliği kucaklayacak�r.”  

 

Mücadelemiz kutlu olsun! 

 

Türkçe demek Türk demek�r. Ne 

mutlu Türk’üm diyene.  

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 



Federasyon Bülteni 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

- 3 - 



Federasyon Bülteni 

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

- 4 - 

 

müzik aralarında yapmış olduğu 

konuşmada ise; 

‘Benim ismim Gökhan Tekin, lakin 

Gökhan değildir asıl gaye ve bu 

zamana kadar hiç bir zaman kendimi 

bir yerlere taşımanın mücadelesini 

vermedim. Bir ülküm, uğruna baş 

koyduğum yüce bir dava ve aziz 

şehitlerimizin emane� vardır aldığım 

her solukta. Gökhan Tekin ve bu 

yapmış olduğum müzik albümü ise 

sadece bir vesiledir. Asıl amaç ve gaye 

ise, bu dünya görüşümüzü ve fikrimizi 

bayraklaş�rıp zirveye taşıyıp gelecek 

nesillere aktarmak�r’.  

 

Programın devamında ise şeref 

misafiri olan Hollanda Türk 

Federasyon Genel Başkanı Sayın 

Murat Gedik konuşmalarını yapmak 

üzere davet edildi. Yapmış olduğu 

konuşmada ‘Göktürk’e’ değinen ve bu 

manada gelen misafirleri aydınlatan 

ve Türk Federasyon’un ye�ş�rmiş 

olduğu Gökhan Tekin’e başalarının 

devamını dilerken, hak uğruna yapılan 

her zerrede her zaman yanında 

olacaklarını belir,.  

 

Genel başkan’ın konuşmasından sonra 

Almanya Türk Federasyon 

sanatçılarından Ozan Emin Demir ve 

Seval Güleş sahne aldılar. Kurt 

Duruşu, Ölürüm Türkiyem, Çırpınırdın 

Karadeniz adlı eserlerle misafirlere 

güzel bir gece yaşa$lar. Ayrıca bu 

güzel programda meslektaş ve değerli 

dava arkadaşı olan Gökhan Tekin’e 

destek amaçlı ve onun bu özel 

gününde yanında bulunmaktan büyük 

bir memnuniyet duyduklarını 

bildirdiler.  

“Göktürk Güzeli” tanıtıldı 

Tiel Rüya Feestzalen’da gerçekleşen 

Hollanda Türk Federasyon 

sanatçılarından Gökhan Tekin’in 

albüm tanı�m konseri güzel bir 

coşkuyla gerçekleş�rildi. Kuran-ı 

Kerim ve İs�klal Marşı ile başlayan 

program Grup Akort ile bir birinden 

güzel anadolu kokan türküler ile 

devam e,.  

 

Belçika’da yaşayan genç sanatçılardan 

Yusuf Ardıçlar’ın sahnesinden sonra 

sahneye Gökhan Tekin davet edildi. 

Yeni çıkarmış olduğu albümünden 

güzel ve seçkin eserlerini ka�lan 

misafirler’le paylaş�.  

Albüm ismini taşıyan ‘Göktürk Güzeli’ 

adlı eser ise salonda çok büyük bir ilgi 

gördü.  

 

Hollanda’da yaşayan genç sanatçı 
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Hollanda Türk Federasyon’a bağlı teşkilatlarda yeni okul sezonu ile 
birlikte çocuklara yönelik Kuran kursu, Türkçe ve kültür dersleri ve ev 
ödevi yardımı başlamıştır.  (resimler Dordrecht Aya Sofya Teşkilatına aittir) 

Doğu Türkistan Türklerinin sorunlarının 

dile ge�rildiği ziyare:e Uygur 

Türklerinin sorunlarının kamuoyuna 

daha geniş olarak nasıl taşınabileceği 

konusunda fikirler masaya ya�rıldı. 

 

Türk Dünyası’nın Hollanda Türk 

Federasyon için bir ayrı yeri olduğunu 

dile ge�ren genel başkan Murat Gedik 

Doğu Türkistan için zaman zaman 

çalışmalar yapıldığını dile ge�rdi. 

Önümüzdeki aylarda Türk Dünyası ile 

ilgili çalışmaların hızlanacağını da 

belirten Gedik, Doğu Türkistan’ın bu 

çalışmalar içinde ayrı bir yer alacağını 

belir,. 

 

Hollanda Türk Federasyon’a yapılan 

ziyare:e genel başkan Murat Gedik, 

genel sekreter Erim Uğurlu, TÜKEM Ülkü 

Ocağı başkanı Yusuf Yorulmaz ve Den 

Haag Türk İslam VakC Estergon gençlik 

teşkila� başkanı Lokman Orman Hollanda 

Türk Federasyon adına ziyaretçileri kabul 

e,ler.  

Doğu Türkistan Uygur Birliği Türk Federasyon’u ziyaret etti 

Hollanda Türk Federasyon Türk Dünyası 

ile ilgili çalışmalarında bu sefer Hollanda 

Doğu Türkistan Uygur Birliği’nin 

yöne�mini kabul e,. 

 

Doğu Türkistan Uygur Birliği başkanı 

Perhat Kader’in önderliğinde yapılan 

ziyare:e Birliğin yöne�m kurulu 

üyelerinin hepsi ka�ldı. Hollanda’da 

Doğu Türkistan ile ilgili sempozyum için 

bulunan Prof. Dr. Erkin Ekrem’de 

Hollanda Türk Federasyon’u ziyaret 

edenler arasında bulundu. 
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Ramazan ayında Amsterdam’da iftar çadırı kuruldu 

HTF hacı adayları Amsterdam Mescidi Aksa’da seminerde buluştular 

HTF teşkilat başkanları toplantıda buluştu 

TOVER Leiden’da dostluk için futbol turnuvası düzenledi 
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