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Hollanda Türk Federasyon teşkilat mimarlarını 

“Ahde Vefa” programında bir araya getirdi  
 
Hollanda Türk Federasyon; Hollanda'daki Türk insanının kendi öz kültürü, geleceği, 
ve bir çok milli alanda birlik ve beraberliği için kurulmuş teşkilatlarında bir dönem 
başkanlık yapmış olan ve bu milli şuur için hizmet etmiş olan teşkilat başkanlarını bir 
araya getirdi. 
 
Bu buluşma ile Hollanda Türk Federasyon’un “Ahde Vefa” programlarının ilki büyük 
bir başarı ile tamamlanmış oldu. Yapılan ilk “Ahde Vefa” programında mevcut binalı 
teşkilatlarda başkanlık yapmış olanlar bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları 
verdiler. 
 
İstiklal Marşı ile başlayan program okunan Yasin-i Şerif ile devam etti. Hakk’ın 
rahmetine erenler ise unutulmadılar. Başta Alparslan Türkeş bey olmak üzere, 
Hüseyin Dede Aksar (federasyon eski başkanı), Ahmet Şimşek (Apeldoorn), Musa 
Yaman (Den Haag), Yaşar Yavuzeri (Enschede), Celal Duran (Nijmegen), Mustafa 
Alaca (Utrecht), Gazi Aydın (Vlaardingen) dualar ile yad edildiler. 
 
Hollanda Türk Federasyon icra kurulunda görev yapanların kendilerini takdim 
etmelerinden sonra söz alan Hollanda Türk Federasyon genel başkanı Murat Gedik 
kısa bir konuşma ile geleceğe dönük yatırımlardan bahsetti. Murat Gedik: “Bugün 
mevcut binalı teşkilatlarımızda başkanlık yapan gönüldaşlarımızla bulunmanın 
memnuniyeti hepimizin gözlerinden belli olmaktadır. Teşkilatımıza katkınızdan dolayı 
teşekkür etmek biz mevcut yöneticilerin bir görevidir. Vefamız başta Yüce Allah 
olmak üzere, üzerimizde hakkı olan herkesedir. Allah nasip ederse Hollanda’da 
teşkilatımıza emeği geçen bütün gönüldaşlarımızla ileride geniş bir program 
yapacağız. Yıllarca evvel vermiş olduğunuz emekler çok şükür bugün meyvelerini 
vermektedir. Samimiyetinden bir şey kaybetmemiş, çizgisinden sapmamış, geçmişte 
emek verenlerin her daim başımızın üstünde yeri vardır. Şu an çatısı altıda 
bulunduğumuz bu “Kutlu Otağ” Türk Milletinin karşılıksız sevdalıları ile güzel bir gün 
yaşamaktadır. Sizler bugünler için emek harcayıp yatırımınızı gerçekleştirdiniz. Bizler 
de sizlerle beraber inşallah ileriye dönük yatırımlarımıza devam edeceğiz. Etrafı ile 
barışık, yaşamış olduğumuz toplumda kendi özünden kopmamış fakat yer edinmiş 
gelecek nesiller için çalışmaktayız.” 
 
Düşünce ve temennilerini dile getirmek için katılımcılara söz verildikten sonra 
davetlilere teşekkür plaketi ve hediyeleri Hollanda Türk Federasyon icra kurulu 
üyeleri tarafından takdim edildi. Hollanda Türk Federasyon icra kurulundan genel 
başkan Murat Gedik’in yanı sıra genel başkan yardımcısı Tuncay Bahtiyar, genel 
sekreter Erim Uğurlu, genel muhasip Sadettin Şimşek, gençlik kolları başkanı Ahmet 
Çömlekçi ve genel sekreter yardımcısı Kani Yaşar katıldılar. 
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Onbinler toplanmış, binlerce Ay-

Yıldızlı Bayrak açılmış; Bayrak top-

luma baktıkça heyecanla dalgalanı-

yor, toplum Bayrağı gördükçe co-

şuyor. 

 

Zannedersiniz bahsedilen yer Ana-

dolu’nun herhangi bir yerinde bir 

milli kutlama yapılan bir şehrimiz.  

Ama gel görelim ki bahsedilen yer 

Avrupa’nın en batısında Alman-

ya’nın Oberhausen şehri. Alman-

ya’nın en büyük kapalı salonların-

dan olan Arena salonu tıklım tıklım, 

onbinler buluşmuş ve bir o kadar 

insan salon kapasitesinden dolayı 

içeri alınamamış. Neydi bu izdi-

ham, neydi bu heyecan, ve neydi 

onbinleri bir araya toplayan? Bir de 

buraya gelenler hep kendi imkanla-

rı ile gelmişlerdi, girişte bilet parası 

vererek girmişlerdi. Ne bir örtülü 

ödenek, ne de başka bir para gücü 

onları buraya taşımamıştı. 

 

Avrupa Türk Konfederasyon’a bağlı 

“Almanya Türk Federasyon” 28. 

Büyük Kurultay’ı için bu sefer 

Oberhausen’da sözleşmişti. Oto-

banların tıkandığı, şehir içinden 

salona ulaşmanın izdihamdan dola-

yı neredeyse mümkün olmadığı bir 

güzergah, Kurultay salonu dahil her 

yer Bayraklarla süslenmişti. Türk 

Bayrağı’nın yanında, Azerbaycan, 

Türkmeneli, Doğu Türkistan ve el-

bette ecdat yadigarı Üç Hilal her 

yeri kapsamaktaydı. Türklüğün 

sembolü Bozkurt ise hiç eksik olur 

muydu? 

 

“Yufka yüreklilerle çetin yollar aşıl-

maz”, “Çırpınırdın Karadeniz”, 

“Tuna Nehri” gibi marşlar adeta 

Oberhausen semalarını kaplıyordu. 

Bu marşları özellikle 3. ve 4. neslin 

okumaları ayrı bir anlam ifade edi-

yordu. 

 

Heyecanın, umutların yükseldiği bir 

ortamda salona giriş yapan sayın 

Dr. Devlet Bahçeli Bey’i bir görmek 

lazımdı. Şeref misafiri olarak Kurul-

tay’a davet edilen, her daim Türk 

Dünyası’nın ve özellikle Avrupa 

Türk’ünü yalnız bırakmayan Devlet 

bey salonda adeta ilerleyemiyordu. 

Onbinler onu bağrına basmış, ade-

ta kaybederiz korkusuyla sımsıkı 

ona sarılmışlardı. Lider olmanın 

özelliği işte burada ortaya çıkıyor-

du, halkı ile iç içe ve onun dertleri-

ni kendi derdi olarak görmek Dev-

let Bey’i adeta Devlet’leştiriyordu.    

 

Kurultay’ın resmi açılışı sonrası kür-

süye gelen Sayın Dr. Devlet Bahçeli 

Beyin konuşması ise mükemmeldi. 

Sözleri gönülleri rahatlatıyor, gele-

ceğe umut ile bakmaya vesile olu-

yordu. O konuştukça gözler mutlu-

luktan yaşarıyor, doğallık kendini 

gösteriyordu. Siyasi ve fikir çizgisin-

de hiç bir sapması olmayan, dü-

rüstlüğü ve doğruluğu ile hiç bir 

zaman gündemden düşmeyen, 

omurga sahibi bir insanı dinlemeyi 

Avrupa Türk’ü özlemiş ve bu özle-

mi giderme mutluluğunu yaşamak-

taydı. 

 

Devlet Bey “Size Anavatanımızın 

dua, bereket ve sıcaklıkla perçin-

lenmiş selamlarını getirdim” diye 

başladığı konuşmada adeta bir 

Türk hayat felsefesini ders olarak 

veriyordu. Türk tarihinde Kurultay 

geleneğinden tutun da küreselleş-

meye kadar önemli konulara vurgu 

yapıyordu. İnsanımızın tamamını 

kucaklayın diye emir verirken, ya-

şamış olduğunuz ülkenin büyümesi 

için payınıza düşen her görevi har-

fiyen yapmaya devam edin diyor-

du. Devlet Bey: ”İftiharla söyleyebi-

lirim ki, kültürümüzün, örf, adet ve 

geleneklerimizin Türkiye’deki kar-

deşlerinizden çok daha fazla bilin-

cindesiniz. Gayretleriniz ve müca-

deleniz, içinde yaşadığınız yabancı 

toplumlar ile çatışmadan, hak ve 

özgürlükler seviyesinde her imkanı 

kullanarak, milli varlığınızı yaşatma 

yolunda çok önemli kazanımları 

getirmiştir.” 

 

Dünyadaki dengesizliğe de değinen 

Devlet Bey şöyle haykırıyordu: 

“Dünya çok vahşi, çok dengesiz, 

ahlaken de iflas etmiş bir süreçten 

geçmektedir. Yeri gelince insan 

haklarını, temel hak ve özgürlükleri 

ağızlarına sakız yapanlar, beşeriye-

tin sosyal ve ekonomik felaketlerini 

ısrarla görmezden gelmektedir. 

Şunu açık seçik ifade etmeliyim ki, 

Kongolu bir çocuk rahat ve zengin-

lik içinde büyüyen Münihli bir ço-

cuktan daha önemsiz değildir. İste-

mez ve dilemeyiz ama, mesela 

Frankfurt’ta saldırıya uğrayan birisi 

için dünyayı ayağa kaldırmaya hazır 

olanlar, acaba Kerkük’te, Tela-
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fer’de ilkokul çağında katledilen 

küçücük Türkmen çocuklara niçin 

sessizdir?” 

 

Devlet Beyin Türkiye siyasetinden 

bahsederken ise üzüntüler yüzler-

de belirtilerini gösteriyordu, fakat 

Lider konuştukça umutsuzluk umut 

olmaya dönüşüyordu. “Sizler bura-

da Türk olmaktan gurur duyuyorsu-

nuz, ancak Anavatan’da Türklüğü 

silmeye ve sindirmeye çalışan bir 

hükümet işbaşındadır. Sizler bura-

da bayrağınızdan iftihar ediyorsu-

nuz, ancak Türkiye’de bayrağı indir-

mek için küresel projelerden, Sevr 

artıklarından, hainlerden, işbirlikçi-

lerden destek ve himaye uman bir 

yönetim görevdedir. Hükümet Türk 

milletiyle adeta hesaplaşmaktadır. 

Türklükle adeta savaşmakta, düş-

manlık aşılamaktadır. Bugün peş-

merge başı, yanına aldığı, bölücü-

lükten sabıkalı sözde bir sanatçıyla 

Habur’dan Türkiye’ye giriş yapmış 

ve tezahüratlarla karşılanmıştır. Bu 

bize göre ikinci Habur rezaletidir. 

Türkiye risk altındadır. Türk milleti 

büyük bir tehdidin, bizzat Başba-

kan’ın devrede olduğu çok ciddi 

yıkım ve dağılmanın arifesindedir. 

Ancak buna izin vermeyeceğiz. 

Türk milleti tekrar zafer arabasına 

binerse; eline kamçı yerine yıldı-

rımları alır, önüne at diye kasırgala-

rı koşar, başına taç diye de en par-

lak yıldızı koymaktan asla kaçın-

maz.” 

 

Ve Devlet Bey'in son sözleri, adeta 

Avrupa Türk’ünün heyecandan kal-

bin dışa vurduğu an: “Bilmelisiniz 

ki, sizler bu diyarlarda asla yalnız 

değilsiniz; 

√ Arkanızda koskoca bir Türk dün-

yası, 

√ Yanınızda yüreği sizler için çar-

pan milliyetçi-ülkücü dava arka-

daşlarınız, 

√ Yanınızda mübarek şehitlerimizin 

duası, üstünüzde Cenabı Allah’ın 

himayesi vardır.” 

 

Avrupa’da böyle coşkulu, bu kadar 

katılımlı bir Kurultay görmemiştim. 

Hele salonun yarıdan çoğunun 3. 

ve 4. nesil kuşak olması ileri için 

umut veriyordu. Nice Kurultaylarını  

görmüştüm Almanya Türk Federas-

yon’un, ama bu sefer her şey baş-

kaydı. Ve yine kendimi tutamadım; 

bugünlere katkı sağlayıp, bugünle-

re gelmemize vesile olmuş, fakat 

sonunda nefsine yenik düşmüşleri 

de aklıma getirememezlik yapama-

dım. Şimdi Ay-Yıldızlı ortamlarda 

manevi mutluluk yaşayacakları ye-

rine, onun bunun nefesine göre 

orada burada olanları düşündüm 

ve onlar adına üzüldüm. Allah her-

kese gelişmeyi nasip etsin, fakat 

kimseyi eski ya da bağımsızlık mas-

kesi altında birilerine iradeyi teslim 

edenlerden etmesin. 

 

Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in 

otelde Hollanda Türk Federasyon 

yönetim kurulunu kabul edip kısa 

bir hasbihal ortamı yakalamak bir 

başka güzellikti. Karşımızda adeta 

özlenen Devlet’i görürcesine sami-

mi, sıcak ve babacan tavırlarıyla bir 

güzel insan ve lider portresi. Ve 

ayrılırken “Efendim bir emriniz var 

mı” diye sorulan soruya cevabı: 

“Soğukkanlı olun, özellikle Türki-

ye’de var olan son gelişmeler mille-

timizi bir kavgaya sürüklemek iste-

mekte. Hiç bir tahrike kapılmayın, 

oyunlara gelmeyin. Türkiye bizim 

işimiz, Allah’ın izniyle hepsinin üs-

tesinden geleceğiz, özellikle sizler 

çok ama çok dikkatli olun.” Alınan 

emri özetlersek: “İnsanımızı kucak-

layın, hizmet vermeye devam edin, 

yani görevinizi yapın.” 

 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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Düşünce Masası: 

“Uygulamada milliyetçilik” 

Milliyetçilik tek başına bir ideoloji 

değildir. Toplumun her kesimi 

milliyetçiliği kendi temelinde 

değerlendirir. Toplumların farklı 

milliyetçilik tanımı ve anlayışı uygulama 

ile ortaya çıkar. Milliyetçilik kimine göre 

şahıs merkezli, kimine göre kültürel, 

kimine göre de ırka göre değerlendirilir. 

Bizim benimsediğimiz anlayış çoğu 

tanımlamalardan farklı olarak kültüre 

dayanan milliyetçiliktir. Bu kültüre 

hizmet bizim açımızdan topluma fayda 

verebilecek en güzel milliyetçiliktir. Öz 

kültürüne bağlılık düşüncesi Hoca Ahmet 

Yesevi’nin Türklük kaderimizdir esası ile 

aynı anlamı ifade eder. 

 

Her Türlü fikriyatlarda olduğu gibi Türk 

milliyetçiliği <uygulama> şekli ile de ele 

alınması gerekmektedir. Türk 

milliyetçiliği üzerine bir düşünce sistemi 

olarak derin tespitlerde bulunulabilir, 

fakat uygulamada en ufak adım 

atmadıktan sonra düşünceden ileri 

gitmez. Milliyetçilik uygulandığı sürece 

yaşar. Milliyetçiliği uygulamak düşünce 

ile hareket etmek ve milli hedef 

fikirlerine icraat ile sahip çıkmak 

demektir. Bunu yaparken fikriyatımızı 

gerçek dünyaya uyarlayıp, kendi 

dünyamızı ona göre şekillendirmemiz 

şarttır. 

 

Milliyetçilik her daim bir duygu ve istek 

olarak ortaya çıkar. İnsani bir duygu 

olduğuna göre uygulaması için de insana 

dönmemiz lazım. Üzerinde özellikle 

durmak istediğimiz husus uygulamanın 

kişinin kendisinde başlamasıdır. 

Milliyetçilikte toplumun başarılı olup 

itibar ve güç kazanması, şahısların 

kendilerini geliştirmeleri ile birebir 

bağlantılıdır. Bireyler iradeli, zorluklarda 

dirayetli ve kararlı olurlarsa başarılı 

olurlar.  Milliyetçilik şuuru ile yükselen 

bireyler olduğu sürece bulundukları 

teşkilatlar ve toplum güç kazanır.  

Burada önemli olan milliyetçiliğin 

bilinçaltına yerleşmesi ile uygulamanın 

süreklilik kazanmasıdır. Aidiyet 

konusunu da unutmamamız lazım. 

Kendini bir bütünün parçası olarak gören 

ve oraya ait hisseden kimse bulunduğu 

yerin (toplumun) bir öncekinden daha 

önemli bir noktaya ulaşmasını ister. 

 

Toplumsal ve kişisel çıkarların çatıştığı 

yerde toplumun menfaati gözetilmelidir. 

Fakat unutulmamalıdır ki toplumu 

oluşturan bireylerdir. Onun için 

alacağımız kararlarda bencillikten uzak, 

şahsiyetçi bir duruş sergileyerek faydalı 

olabiliriz. 

 

Özellikle hassas konularda kendimizi 

desteklemeden veya yeterince 

geliştirmeden toplum ile hareket etmek 

yanlış adımlar atılmasına yol açabilir.  

 

Milliyetçiliği uygulayan yüksek karakterli 

şahısların yolları aynı zamanda bilgide, 

deneyimde ve eğitimde kesişmelidir! 

 

Bir görüşe göre milliyetçi düşünceyi 

uygulamadaki zorlukların milliyetçiliğin 

tabiatında olduğudur. Biz bu düşünceyi 

reddediyoruz. Milliyetçi düşüncenin ve 

uygulamasının en büyük engeli 

tembelliktir, aklımızdan geçenleri 

yapmamak veya başka tercihlere 

yönelmektir. Tembelliğin panzehri 

aksiyon, hareket veyahut çalışmadır. 

Milliyetçiliği uygularken bazı ortak 

noktalara sahip olduğu bölgecilik anlayışı 

ile aradaki farkı iyi tespit edip duygusal 

kararlar ile millete verilebilecek 

zararlardan kaçınılmalıdır. Nitekim 

hemşericilik, milliyetçiliğin doğru 

uygulanmasına engel teşkil 

edebilmektedir. 

 

Kurtarmak kurtulmuşların işidir. Allah

(CC.) Kuran-ı Kerim’de çalışmanın 

önemini belirterek şöyle buyurmaktadır: 

“İnsana çalışmasından başka bir şey 

yoktur. Onun çalışması yakında 

görülecektir. Sonra ona tastamam 

karşılığı verilecektir.” (Necm süresi, 39-

41). 

 

Hedef belli ise oraya giden yola 

<istediğimiz için> vakit harcayacağız,  

sevdiğimiz için işimizi iyi yapacağız. 

Yaptıklarımızı sevmek bizlere zorlukları 

kolay aşmamızı sağlar, çözüm 

üretmemizi kolaylaştırır. 

 

Son olarak temel noktamız eğitimli, 

kültürlü, edepli, ahlaklı ve gerektiğinde 

kendinden ödün verebilen bireylerin bir 

kadro oluşturmasıdır. Tabi ki devamlı 

çalışma gayreti içinde olarak,  mevcut 

durumumuzu çok daha ileri noktalara 

taşırız.   Günümüzle hedefimizdeki 

gelecek arasındaki farkı ancak bununla 

aşabiliriz. 

Bu konuyu ele alırken öncelikle “Neden milliyetçi olmalıyız?” sorusuna cevap vermemiz gerekir. Milli-
yetçi olmak, kendimize saygı duymaktır. Adımıza, dilimize, dinimize, örf ve adetlerimize tutunarak 

kendimizi tanır ve kimliğimizi yaşatırız.  

“ Milliyetçiliği uygulayan yüksek karakterli şahıs-
ların yolları aynı zamanda bilgide, deneyimde ve 

eğitimde kesişmelidir!“ 
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 HTF Kadın Kolları Yatılı Eğitim Semineri yapıldı  

Her yıl gerçekleştirilen Hollanda Türk 

Federasyon Kadın Kolları Yatılı 

Eğitim Semineri Hollanda Türk 

Federasyon Kadın Kolları başkanı 

Neslihan Büyükhan’ın sorumluluğu 

altında bu yıl da yapıldı. Üç gün 

süren seminer Bladel şehrinde 

doğayla baş başa, eğitim, eğlence, 

tanışma ve kaynaşma şeklinde 

yapıldı. Elli kişilik bir katılım ile 

gerçekleştirilen üç günlük eğitim 

seminerine eğitimci Aysel Eser 

Hanımefendi'nin katkılarıyla 

tamamlanmış oldu. 

 

Cuma gününden itibaren 

katılımcıların iştirakiyle başlayan 

seminer tanışma ve kaynaşma 

şeklinde geçti. Görev dağılımlarının 

ardından seminerler hızla devam 

etti. 

 

Teşkilatçılık, Ülkücü Hareket, Kadının 

toplumdaki yeri, eğitim ve öğretim 

gibi konular seminer başlık konuları 

olarak işlendi. 

 

Serbest saatlerde ise sohbetler ve 

yarışmaların gerçekleştirildiği üç 

günlük programda gece geç saatlere 

kadar birliktelik devam etti.  Huzurlu, 

eğitici, birlik ve beraberlik içinde, 

eğlenceli bir şekilde gerçekleştirilen 

üç günlük eğitim semineri Neslihan 

Büyükhan’ın yapmış olduğu 

konuşma ile son buldu.  

HTF Gençlik Kolları Yatılı Eğitim Semineri  

Hollanda Türk Federasyon Gençlik 

Kolları başkanlığınca düzenlenen üç 

günlük gençlik yatılı eğitim semineri 

Hollanda’nın değişik yerlerinden 

gelen Türk gençlerinin katılımıyla 

gerçekleştirildi. Program Kuran-

Kerim tilaveti, İstiklal Marşının 

okunması ve Hollanda Türk 

Federasyon Gençlik Kolları başkanı 

Ahmet Çömlekçi’nin açılış konuşması 

ile başladı.  

 

Eğitimci – yazar Gazi Karabulut’un 

da katıldığı yatılı eğitim seminerinde 

çeşitli eğitim dersleri verildi.   

              

Program dahilinde üç ders veren 

Karabulut belirlenen saatlerde 

Türk’ün Tarihi Misyonu, Ülkücü 

Dünya Görüşü, Peygamber 

Efendimiz (sav)’in ve Sahabenin 

Hayatı konularını kampa katılan 

gençlere aktardı. 

 

Programın ikinci gününde Hollanda 

Türk Federasyon Genel Başkanı 

Murat Gedik ve genel merkez 

yöneticileri ve bazı illerin dernek 

başkanları da hazır bulundu. 

 

Ahmet Çömlekçi idaresinde yapılan 

üç günlük yatılı eğitim semineri 

katılımcıların yapılan eğitim semineri 

ile ilgili düşünceleri alındıktan sonra 

son buldu. 


