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Ahde Vefa 

Cevdet Karakaş adına anma 
programı yapıldı 

Vlaardingen Türk Dayanışma 
Derneği kongresi yapıldı 

“Kahraman Türk Kadınları” semineri 
yapıldı 

Türk Dünyası temsilcilerinin 
ziyaretleri hızla devam ediyor 

Bu sayıda Hollanda Türk Federasyon Kurban 

Kampanyası 2013 
 
Her yıl olduğu gibi bu yılda Hollanda Türk Federasyon, Kurban Kampanyası 
düzenledi. Kampanya çerçevesinde vekâleten kesilen kurbanlar Türk Dünyasındaki 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Hollanda Türk Federasyon Genel Muhasibi Sadettin 
Şimşek, Rotterdam Versam Başkanı Mustafa Şenyürek ve Amsterdam Mescid-i 
Aksa Başkanı Necmi Çelik kurbanların kesimi için Türk Dünyasının farklı 
bölgelerine gittiler.   
 
Bu yıl vekâleten kesilen kurbanlar Makedonya’ya, Pakistan’a ve Romanya’nın 
Köstence bölgesinde yaşayan Türk ailelerine gitti. Bu ülkelerde bulunan kuruluşlar 
ile ortak bir çalışma yürütülerek, bölgelerde ihtiyaç sahibi aileler önceden 
belirlendi. Kurban Bayramında ise bu ailelere vekâleten kesilen kurbanların etleri 
elden dağıtıldı.   
 
Bu kampanyaya katılarak Hollanda Türk Federasyon’una ve Federasyon’umuza 
bağlı bulunan kuruluşlara göstermiş olduğunuz güvenden dolayı sizlere teşekkür 
ederiz. Cenab-ı Allah yaptığınız ve yapacağınız yardım ve hayırlardan dolayı 
hepimizden razı olsun.  

Önümüzdeki programlar 

     1  / 11 Kadın Kolları Yatılı Eğitim Semineri 

     3  / 11   Ahde Vefa programı 

8-10 / 11 Gençlik Kolları Yatılı Eğitim Semineri 

    16 / 11 Almanya Türk Federasyon 28. Büyük Kurultayı 
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İnsan inandığı ve ulaşmak istediği 

ülküler için çoğu zaman her şeyi 

göz önüne alabilmekte. Yeter ki 

iman etmiş olsun, yeter ki kutsal 

bildiği değerlere hizmet arzusunda 

olsun. İşte o zaman  başına gelebi-

lecek en kötü durumlara bile aldı-

rış etmeden ileri atılır. Hiç hesap 

yapmadan bir daha dönmemek 

için mücadeleye girebilir. Bu zihni-

yette olanlar hiç bir zaman yılmaz-

lar, yıkılmazlar, aksine devleşirler. 

Hatta gün olur ebedileşirler bile. 

 

Şartlar, içinde bulunulan ortam ne 

olursa olsun o ülküye inanmış in-

sanlar  mutlaka ulaşacaklardır; he-

yecanları, azimleri ve atılganlıkları 

sınırsızdır. Yeter ki bayrağı ellerine 

almış olsunlar, yeter ki o sevdaya 

kapılmış olsunlar. Yorulana kadar, 

bayrağı başkalarına teslim edene 

kadar gece gündüz demeden koş-

tururlar.  

 

“Ahde Vefa” demek vicdana kulak 

vermek demektir. Emek verenlerin 

emeklerine saygı göstermek de-

mektir. Bir zamanlar mücadele 

adamı olanları unutmamak, onları 

her daim hatırlamak ve zihinlerde 

yaşatmak “Ahde Vefa’nın” bir ge-

reğidir. Yapılan iyilikleri, çekilen 

çileleri unutmak ya da unutturmak 

insanlığa yakışmadığı gibi Yaradan 

tarafından da hoş karşılanmaz.  

 

İyi, güvenilir ve güçlü bir insan ol-

manın karakterlerinden biri de 

vefalı olmaktır. Vefanın yaşatıldığı 

toplumlarda birlik ve beraberlikten 

söz edilebilir. Vefa’yı göstermek 

iyilikleri unutmamak demektir. 

Üzerimizde hakları olanlara vefalı 

davranmayı bir borç olarak kabul 

ettiğimiz zaman değerler daha da 

güzelleşir. Nitekim Cenab-ı Allah 

“İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir” di-

ye buyurmaktadır (Rahman suresi; 

60. ayet). 

 

Sadece yaşayanlar için değil, bu 

dünyadan göç etmişlere de vefayı 

göstermek şarttır. Onları anmak, 

hatıralarını yaşatmak gelecek için 

umutlar vermektedir. Onları en 

güzel biçimde temsil etmek işte bu 

“Ahde Vefa’nın” ta kendisidir. Ge-

ride lekesiz bırakılmış olunan ema-

netleri geleceğe doğru leke getir-

meden taşımak en büyük hedeftir.   

 

Tabii bu Vefa’dan bahsederken her 

şeyden evvel Yüce Yaradan’a vefalı 

olmak gerekir. Ona verilen sözleri 

yerine getirmek ülkülerin en başın-

da olmalıdır. 

 

Bizler “Ahde Vefa’ya” o kadar say-

gıyla yaklaşmışız ki onu Türk’ün 

Bayrağında bile aramaktayız. Marş 

olarak kabul ettiğimiz Ahmet Ce-

vad’ın “Çırpınırdın Karadeniz” şiiri 

Türk Bayrağında “Ahde Vefa’yı” 

arayışımızı ölümsüzleştirmiştir. 

Bunun akabinde Alparslan Türkeş 

beyin Türk gençlerine “Hepiniz 

birer Türk Bayrağısınız” demesi bu 

“Ahde Vefa” anlayışımızın önemini 

daha da vurgulamıştır. 

 

Bizim “Ahde Vefa’mız” Yunus Em-

re’nin “Yaradılanı severiz, Yara-

dan’dan ötürü” sözüne kulak vere-

rek üzerimizde hakkı olan herkese-

dir. 

 

“Ahde Vefa’yı”yaşatabilme azmi ile 

ilerleyebilmek, bizden sonra gele-

ceklerin de aynı duyguları yaşata-

bilmelerine katkı sağlamak demek-

tir. 

 

“Ahde Vefa’yı” yaşatabilmek de-

mek, dünü ve bugünü yarına taşı-

yabilmek demektir. 

Yaradan “Ahde Vefa’dan” uzak 

olanlardan korusun…………. 

 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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beraberlik konusunda 

konuşmasına devam etti. 

 

Cevdet Karakaş’ın hayatını ve 

çekmiş olduğu çileleri dile getiren 

Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kolları Başkanı Ahmet Çömlekçi ise 

yetişen genç nesillere tarihin 

gerçeklerinin aktarılmasının 

öneminden bahsetti. 

 

Son konuşmacı olarak kürsüye 

gelen Hollanda Türk Federasyon 

Genel Başkanı Murat Gedik 

vefanın olmadığı bir yerde ne 

samimiyetin ne de başarının 

olabileceğini söyledi. Murat Gedik: 

“Bu tür programlarımızın tek bir 

gayesi vardır, o da temsil edilen bir 

fikrin tarihini dile getirip 

insanlarımıza aktarmaktır. Bu 

program şehit Cevdet Karakaş 

adına yapılmıştır, fakat hakikatte 

geçmişte var olan bütün 

mazlumları kapsamaktadır. 

Fikrimizin yaşatılması için tarihi 

hatırlamak ve aktarmak bizlerin 

borcudur.” 

 

Programın sunuculuğunu Gökhan 

Tekin’in yapmış olduğu anma 

programı okunan Mevlid- i Şerif ve 

yapılan dua ile son buldu.  

Cevdet Karakaş adına anma programı yapıldı  
 

12 Eylül mahkemeleri tarafından idam edilen ülkücü şehit Cevdet Karakaş adına anma programı yapıldı. 

Hollanda Türk Federasyon idam 

edilen ülkücüler adına 

gerçekleştirmiş olduğu seri 

programların dokuzuncusu ve 

sonuncusunu Cevdet Karakaş 

adına Amsterdam TÜKEM Ülkü 

Ocağı’nın ev sahipliğinde Hilal 

Konferans salonunda 

gerçekleştirdi. 

 

Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın 

okunması ile başlayan programın 

açılış konuşmasını TÜKEM Ülkü 

Ocağı başkanı Yusuf Yorulmaz 

yaptı. Yusuf Yorulmaz kısa olarak 

Cevdet Karakaş’ın hayatına 

değindikten sonra birlik ve 
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Kahraman Türk Kadınları” semineri yapıldı  

İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim 

okunmasından sonra oluşturulan divan 

kuruluna Ahmet Çömlekçi başkanlık 

yaptı. 

Uzun dönemdir Vlaardingen Türk 

Dayanışma Derneği başkanlığını yapan 

Adalet Orhan’ın açılış konuşmasından 

sonra derneğin faaliyet ve muhasebe 

raporları okunup üyelerin onayı alındı. 

Yapılan seçimler sonrası Vlaardingen 

Türk Dayanışma Derneği başkanlığına 

Yusuf Tuna seçildi. Derneğin diğer 

yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden 

oluştu: Köksal Yiğit, İbrahim Yiğit, Bayram 

Taner, Mustafa Akyol ve Ferhat Aydın. 

Adalet Orhan’ın Türk Bayrağına sarılı 

Kuran-ı Kerim’i yeni seçilen başkan Yusuf 

Tuna’ya devretmesinden sonra Hollanda 

Türk Federasyon Genel Başkanı Murat 

Gedik bir konuşma yaparak kongre son 

buldu. 

Vlaardingen Türk Dayanışma Derneği kongresi yapıldı  

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Vlaardingen Türk Dayanışma Derneği 6. 

olağan kongresi yapıldı.  

Vlaardingen Türk Dayanışma Derneği 

teşkilat binasında gerçekleştirilen 

kongreye üyelerin yanı sıra Hollanda 

Türk Federasyon Genel Başkanı Murat 

Gedik ve Hollanda Türk Federasyon 

Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Çömlekçi 

katıldılar.  

Ayasofya Camii Kadın Kollarından 

bayanların canlandırdıkları arasında 

Tomris Hatun, Halide Edip, Onbaşı 

Nezahat, Kara Fatma ve Gördesli 

Makbule gibi milleti için mücadeleden 

kaçmayan Türk kadınları vardı. 

Hollanda Türk Federasyon Kadın Kolları 

Başkanı Neslihan Büyükhan Dordrecht 

teşkilatının bu örnek programının diğer 

teşkilatlara örnek teşkil etmesi 

temennisinde bulunup bunun için 

gereken çalışmanın yapılacağını 

söyledi. 

Eğitimci Şehnaz Gök ise konuşmasında 

Türk kadınının Türk ve İslam tarihindeki 

yerini dile getirip, Türk kadınının 

tarihteki önemli rolünü bilgilerle 

katılımcılara iletti. 

 

Son konuşmacı olarak söz alan Hollanda 

Türk Federasyon Genel Başkanı Murat 

Gedik tarihin gelecek için bir ışık olduğunu 

ve bu ışıkta Türk Kadınının çok önemli bir 

yeri olduğunu aktararak özellikle Göktürk 

tarihine vurgu yaptı. 

 “Kahraman Türk Kadınları” semineri 

topluca okunan AND’ımız ile son buldu. 

Hollanda Türk Federasyon bünyesinde 

faaliyetlerini yürüten Dordrecht 

Ayasofya camii teşkilatı “Kahraman Türk 

Kadınları” seminerini gerçekleştirdi. 

Türk tarihinin bazı kahraman Türk 

kadınlarının da canlandırıldığı seminer 

programına ilginin yoğun olduğu 

dikkatten kaçmadı. Açılış konuşmasını 

yapan Dordrecht Ayasofya Camii Başkanı 

Vedat Özdal bu tür seminerleri sıklıkla 

yaptıklarını ve gelecekte de yapmaya 

devam edeceklerini söyledi. Vedat Özdal 

milli yapının güçlenmesi ve gençliğimizin 

tarihi bilgilerini geliştirmeleri için yapılan 

bu programların gün geçtikçe daha çok 

ilgi gördüğüne vurgu yaptı. Daha sonra 

söz alan Ayasofya Camii Kadın Kolları 

Başkanı Deniz Durkut ise milli konularda 

eğitimin önemini dile getirdi. 
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Başkanlar toplantısı Hengelo Türk Kültür Merkezinde yapıldı  

hiç bir karşılık beklemeden yanımızda 

bulunmuşlardır. Bu ziyaret kardeşler 

arasında var olan hasreti giderme 

ziyareti gibidir.” 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik ise sadece 

Türkmeneli değil, nerede bir mazlum 

Türk varsa onların yanlarında olmayı 

kendilerine bir vazife 

olarak gördüklerini 

aktardı. Gedik: “Yer 

yüzünde ezilen halklar 

içinde en mazlum olarak 

Türkleri görmekteyiz, 

çünkü bir Türkiye 

Cumhuriyeti olmasına 

rağmen onlara sahip 

çıkılmamaktadır. 

Türkmeneli, Doğu 

Türkistan bunlardan 

sadece iki tanesidir. Bu 

tür ziyaretler Türk ellerinde olup bitenleri 

ilk ağızdan öğrenmek için çok önemlidir.” 

İleri tarihlerde yapılabilecek kültür 

çalışmalarının görüşülmesi sonrası 

ziyaret sona erdi. 

Türk Dünyası temsilcilerinin ziyaretleri hızla devam ediyor  

Merkezi Ankara’da bulunan Kerkük 

Kültür Derneği Başkanı Şemsettin Küzeci 

Hollanda Türk Federasyon genel 

merkezini ziyaret etti. 

Özel işleri için Hollanda’da bulunan 

Şemsettin Küzeci önceden 

programlanmış olan ziyareti 

gerçekleştirip Türkmeneli’ndeki son 

gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik ve Genel Muhasip 

Sadettin Şimşek tarafından kabul edilen 

Şemsettin Küzeci görmüş olduğu ilgiden 

dolayı memnuniyetini dile getirdi. 

Şemsettin Küzeci: “Hollanda’ya 

gelmeden önce mutlaka ziyaret etmem 

gereken bir kurum olan Hollanda Türk 

Federasyon’da bulunmanın 

mutluluğunu şu anda yaşamaktayım. 

Türk Federasyon’lar bizlerin her zaman 
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Hollanda Türk Federasyon hacılarından kareler  

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu 

program çerçevesinde HTF Genel Sekreteri Erim Uğurlu ve Den Haag Türk 

İslam Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya Ankara ziyaretinde bulundular.  

Enschede teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi  
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