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Hollanda’da tehlike zilleri çalıyor, 
hangi birlik ve beraberlikten 

bahsediyoruz? 

Den Haag Türk İslam Vakfı’nda yoğun 
katılımlı kongre  

 

20 Ocak şehitleri için Rotterdam’da 
anma programı 

Kübra Kadın Kollarından buluşma 
programı 

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı 
Bilardo Turnuvası düzenledi 

Bu sayıda 
Türk Federasyon’dan Van der Laan’a ziyaret  

 
Hollanda Türk Federasyon Amsterdam Belediye 
Başkanı Eberhard van der Laan’ı makamında ziyaret 
etti. 
 
Hollanda siyasetinin önde gelen simalarından ve bir 
dönem bakanlık görevinde bulunup 2010 yılından 
itibaren Amsterdam belediye başkanlığı görevini 
yürüten Eberhard van der Laan’ı Hollanda Türk 
Federasyon adına genel başkan Murat Gedik ve 
genel sekreter Erim Uğurlu ziyaret ettiler. 
 
Van der Laan’ın Türk Federasyon tarafından ikinci 
defa ziyaret edilmesi belediye başkanı tarafından 
ayrıyeten memnuniyet verici olduğu dile getirildi. 
Bu yapılan ikinci ziyarette özellikle Türk insanının 
sorunları yüzeysel olarak görüşüldü ve Amsterdam Belediyesi ve Hollanda Türk 
Federasyon’un topluma katkı konusunda neler yapılabileceği tartışıldı. Özellikle 
Amsterdam Belediyesi’nin yabancı gençler üzerine topluma kazandırma projesi 
geniş kapsamlı görüşüldü. Yapılan bu ziyaret esnasında ayrıyeten Hollanda’da 
yaşayan Türk milletinin uyum konusunun yanısıra siyasi gelişmeler de görüşüldü. 
 
Ziyaret sonrası Hollanda Türk Federasyon’un önümüzdeki aylarda bazı şehirlerin 
belediye başkanlarını da ziyaret etme çalışmalarının olduğu bildirildi.  

Karagöz ve Hacivat Nijmegen’de  

 
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Nijmegen Türk Kültür Merkezi bu sefer “Karagöz 
ve Hacivat’a” ev sahipliği yaptı. Nijmegen Türk Kültür Merkezi ve Tunga Eğitim 
Merkezi’nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu programa küçükten büyüğe ilgi gösterildi.  
 
Almanya’nın Köln kentindeki 
‘Kültür Sığınağı’nda 
(Kulturbunker) Tiyatro 
yönetmeni olan Ali Köken’in 
sergilediği Karagöz ile Hacivat 
oyunu Türk kültürünün 
geleneksel gölge 
oyunlarındandır. Geleneksel 
kültürümüzün ortaoyunu ve 
meddah ile birlikte en önemli 
köşe taşlarından biri olan 
Karagöz ve Hacivat oyunları günümüzden yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, insanları 
eğlendirirken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol 
oynamıştır. 
 
Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nin Tunga Eğitim Merkezi ile tertiplemiş olduğu bu 
programla Türk kültürünün yeni nesillere aktarılması hedeflenmiştir. Program 
sonrası Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde verilen Türkçe dersleri ve okul 
ödevlerinde yardım amaçlı çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.  
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Ancak lafta her şey! Yok efendim 

neymiş Hollanda’da Türkler birlik 

olması gerekiyormuş, bir araya gel-

meleri gerekiyormuş.  

 

Daha ahlaki konularda bir mutaba-

kat sağlayamayan bir topluluk Al-

lah aşkına nasıl birlik olabilir?  Göz-

ler körleşmiş, sanki takım tutarcası-

na partizanca hareketler çoğalmış. 

Başkası yaparsa kötü, kendin ya-

parsın iyi? O çalsın yanlış olsun, sen 

çal vardır bir bildik olsun. O yapsın 

zina olsun, bas kasetleri piyasaya, 

sen zina yap kaset çıkarsa mahre-

miyetime girdi olsun. Hani adalet 

nerede şimdi? Başkasına layık gö-

rülmeyen nasıl olur da sana layık 

oluyor. Hele birde müslümanlık 

taslamak var ya. İnsanın imanı zayıf 

olsa hak dine inan düşman olma-

mak elde değil, tövbe haşa.  

 

Daha fikirler medeni bir biçimde 

tartışılamazken,  hangi birlik ve 

beraberlikten bahsedebileceğiz. 

Ondan sonra çıkıp nerde Türk lobisi 

diye bağırıp çağırıyoruz. Yok efen-

dim STK’lar iş yapmıyor, kapalı ku-

tular, çağa uygun değil. Vallaha 

ben hepsini kabul ediyorum gelin 

tartışalım STK’ları diyorum, kimse-

den çıt yok. Herkes her şeyi iyi bili-

yor. Medyamıza zaten dokunula-

maz çünkü her şeyi bilir, ancak 

olumsuz eleştiri yapar,  ama kendi-

ne iğneyi batırmayı hiç gerek gör-

mez. İlim yuvalarımız mı, onlar za-

ten siyasete batmış gitmişler, ilmin 

i’sini göremiyoruz. Adeta siyasi 

parti uzantıları. 

 

Lafın kısası şu: “Hollanda’da Türk 

toplumu arasında tehlike zilleri 

çalıyor!” bu da kimsenin umurunda 

değil, yeter ki kervanı yürüsün, ge-

risi önemli değil zihniyeti hakim.  

 

Ankara’da bir siyasi kargaşa oluyor, 

hop buralar geriliyor; siyasilerin 

pislikleri ortaya çıkıyor ondan son-

ra ta buralarda avukatlık yapılıyor. 

Bir “Gezi olayını” kazasız belasız 

onca gerilime rağmen atlatmışken 

şimdi daha da büyük bir gerilim. 

Türkiye Cumhuriyetini yönetenler 

bunca yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık 

olayını yargıya bıraksa, inanın hem 

kazanır hem bu millet bu kadar 

gerilmez.  

 

Biri çıkıyor hırsız diyor, öbürü yok 

komplo diyor. Ya Allah aşkına hır-

sızlığın komplosu olur mu? Neyse, 

bak bende daldım bu konuya gidi-

yorum. Ya bırakalım bu işlere hiç 

girmeyelim ya da medenice tartışa-

lım. İş şirke kadar gitmekte, kimse-

den birleştirici bir yaklaşım yok. 

Allah’ın sıfatları bile insanoğluna 

yükleniyor ey cemaati müslimin, 

biz nereye gidiyoruz?  

 

Bakın yarın Hollanda’da yerel se-

çimler var, Avrupa Parlementosu 

seçimi var, elimizden alınan haklar 

var, biz neyin peşindeyiz Allah aşkı-

na? 

 

Tehlike zilleri “Gezi olayları” ile 

başladı, biraz durmuştu, fakat bir 

iki aydır sessizce bir gerilim söz 

konusu. Ankara’da patlak veren 

son olaylar iyice fitili yaktı ar-

tık,bomba patlamak üzere. Özellik-

le sanal aleme bir girip bakalım. Bir 

kaç dakika face’de gezmek gerçek-

leri göz önüne sermekte. Aşağılayı-

cı sözler, hakaretler, belden aşşağı 

vurmalar almış başını gidiyor. Fakat 

asıl tehlike Devlet’e bağlı olan ku-

rumların siyasetin içine çekilmesin-

de yatmakta. Son haftalarda bu 

açıkca görülmekte ve toplum ara-

sında sessizce tepkiler yayılmakta. 

Almış olduğum duyumlar maalesef 

bunları kanıtlamaktadır. Özellikle 

cami’lerimiz adeta siyasi iktidarın 

borazanı haline gelmiş bir durum-

da. Bu konuya dur denmezse yarın 

kimse olacak bir büyük kargaşanın 

önüne geçemez ve makam sahiple-

ri bunun vebalini taşıyamazlar. Her 

kurumun siyasi bir yaklaşımı olabi-

lir, fakat Devlet kurumlarının asla 

olamaz. Hele camilerin hiç olamaz.  

Camiler ibadet yerleridir ve bu asli 

görevinden uzaklaştırılmamalıdır. 

Ve en son bir camide siyasi katılı-

mın olduğu bir ortamda bir gazete-

ci saldırıya uğruyor. Yok efendim 

neymiş bu konuyu yetkililer kını-

yorlarmış. Efendiler! Tedbiri alırsa-

nız bu sözde kınamalara gerek kal-

maz.  

 

Herkesin bir siyasi görüşü olabilir, 

bu bir haktır. Hatta hem Türkiye 

siyaseti hem de Hollanda siyaseti 

ile açıktan aktif bir biçimde uğraşa-

bilirsiniz; fakat haddinizi bileceksi-

niz. 21. Asırda halen medeni bir 

tartışma yapılamıyorsa susacaksı-

nız. Susacaksınız ki sizi adam zan-

nedecekler. Devletin kurumlarına 

siyaseti sokmayacaksınız, bu hem 

kuruma hem de milletin Türk Dev-

let’ine var olan saygısını sarsar. 

Gerçi dün o Devlet’e küfredenler 

bugün Devletçi oldular ya, o da bir 

ayrı omurgasızlık. Olan Türk toplu-

muna oluyor! O kadar birlik ve be-

raberliğe ihtiyacımız varken, elde 

olan azı da kaybetmek üzereyiz.  

 

>>> Devamı 4. sayfada... 
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Şu son hadiseler göstermektedir ki 

buralarda görev yapan Devlet kurum-

ları kendilerine öncelikle bir çeki dü-

zen vermeliler. Bunun yanında bütün 

STK’lar ve Türk basını sorumluluklarını 

yerine getirmelidirler. Bakın yarın bu-

ralarda Türkiye için sandıklar kurula-

cak, dikkat edilmezse çok kötü hadise-

ler cereyan edebilir. Edebilir ne, ede-

cektir. İşte o zaman da ortalığı karıştı-

ranlar, menfaatleri icabı partizanca 

hareket edenler bir kenara çekilirler 

ve bu toplum kendi içinde uğraşır du-

rur. Toplumumuzda mankurt adayı 

insan çoktur, yarın olabilecekleri siz 

hesaplayın. 

 

Bir başbakanın Hollanda ziyaretini bile 

eline yüzüne bulaştırabilen toplumdan 

çok olumsuzluklar çıkar, benden söyle-

mesi. Birileri usta olacak diye bu millet 

her zaman çırak kalmayı hak etmiyor. 

Holiganlık yapılacaksa onun yeri belli-

dir; ya meydanlardır, ya da stadyum-

lardır; toplumun müşterek kullandığı 

yerler, ya da ibadethaneler değildir. 

Allah sonumuzu hayretsin (amin).  

 

HTF Genel Başkanı   

Murat  Gedik 

Den Haag Türk İslam Vakfı’nda yoğun katılımlı kongre  

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Den 
Haag Türk İslam Kültür Vakfı 23. 
olağan kongresi birlik ve beraberlik 
içerisinde gerçekleştirildi. 
 
Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı 
kongresine başta H.T.F. Genel başkanı 
Murat Gedik olmak üzere, H.T.F. icra 
kurulu üyeleri ile kalabalık bir davetli 
topluluğu katıldı. 
 
Kongreyi divan başkanlığına seçilen 
H.T.F. genel başkan yardımcısı Tuncay 
Bahtiyar yönetti. Üyeliklerine is H.T.F. 
genel sekreteri Erim Uğurlu ve genel 
muhasibi Sadettin Simsek getirildiler.  
Kuran-ı Kerim’den ayetlerin 
okunmasıyla başlayan kongre, aziz 
şehitlere saygı duruşunu takiben 
birlikte İstiklal Marşı’nın söylenmesi 
ile devam etti. Mali rapor ve faaliyet 
raporlarının okunması ve ibrazı 
sonrasında seçime geçildi. 
 
Katılan üyelerin oy birliği ile 
başkanlığa tekrar Tahsin Çetinkaya 
seçildi. Tahsin Çetinkaya: 
“Üyelerimizin oy birliği ile tekrar Den 
Haag Türk İslam Kültür Vakfı başkanı 
olarak seçilmenin onur ve gururu 
içerisindeyim. Çalışma arkadaşlarım ile 
beraber hizmetlerimize devam 
edeceğiz ve bu bayrak yarışında bir 
dönem daha gururlu ve şerefli kutsal 
davanın birer neferleri olmak bizi ve 
yönetici arkadaşlarımızı 
onurlandırmıştır. Bizlerde davamızın 
emrinde ve hizmetinde bulunmaktan 

ayrı bir gurur içersindeyiz, Cenab- ı 
Allah cümlemizi muvaffak etsin” dedi. 
 
Hollanda Türk Federasyon genel 
başkanı Murat Gedik ise kapanış 
konuşmasında son güncel olaylar 
hakkında gorüşlerini dile getirdi. 
Gedik: “Değerli dava arkadaslarım, 
talip olunan yol meşakkatlerle 
doludur, zor, azim ve tahammül ister. 
Üstlenilen görevler çok ulvi ve 
kutsaldır. Hollanda Türk Federasyon’u 
ve bu bünyede faaliyet gösteren 
teşkilatlarımız azim, kararlılık, ve 
görev bilinciyle faaliyetlerine devam 
etmektedir. Hollanda Türk 
Federasyon’un temelinde insan sevgisi 
vardır ve insanlar ile inançlar arasında 
ayrım yapmaz. Biz Türkiye’nin olduğu 
kadar Hollanda’nın da menfaatlerini 
düşünmekteyiz, çünkü biz artık 

gurbetçi değil AVRUPA TÜRKÜ’YÜZ. 
Cenab-ı Allah’ın yardım ve 
himayesinin vatanlarını karşılıksız 
seven Türk milliyetçilerinin yanında ve 
üzerinde olacağına yürekten 
inanıyoruz. Den Haag Türk İslam 
Kültür Vakfı’nın varlılığı büyük önem 
arz etmektedir. Yeni alınıp ve içine 
taşınmış olduğumuz külliyenin hakkını 
vermek için elimizden gelen gayreti 
göstermeliyiz. Özellikle çocuklarımıza 
her türlü eğitimi vermek için yoğun bir 
çalışmaya girmemiz gerekir.” Murat 
Gedik ayrıyeten Hollanda’da yapılacak 
olan yerel ve Avrupa Parlamentosu 
seçimlerine konuşmasında önem 
verilmesi gerektiğini kongre 
katılımcılarına iletti. 
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Kübra Kadın Kollarından buluşma programı  

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı’na bağlı 

Kübra Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nun 

organize etmiş olduğu Kadınlar Matinesi  

Amsterdam Hilal Konferans Salonu’nda 

gereçekleştirildi.  

Düzenlenmiş olan bu programa 

Amsterdam ve çevre şehirlerinde ikamet 

eden bayanlardan yoğun ilgi ve katılım 

vardı. 

Kübra Kadın Kolları Başkanı Gülüzar Yetik 

konuşmasında özellikle birlik ve 

beraberliğin önemine vurgu yaptı ve 

bundan sonra yapacakları programlar 

hakkında bilgi verirken, programa 

katılan bayanlardan faaliyetlerin 

düzenlenmesinde destek istedi. 

Yetik, Tükem Ülkü Ocağı Lokali’nin 

ayda bir kez Cuma akşamları kadın 

kollarına ait olduğunu bildirdi. 

Başkan konuşmasının sonunda 

bütün katılımcılara ve programa 

katılan Hollanda Türk Federasyon 

Kadın Kolları Başkanı Neslihan 

Büyükhan’a teşekkür ederek sözlerini 

sonlandırdı. 

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı Bilardo Turnuvası düzenledi  

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı belirli 
aralıklarla kendi üyelerine ve çevrede 
oturan insanlara yönelik farklı etkinlikler 
organize etmeye devam ediyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu bağlamda Tükem 30 yaş üstü üyelerine 
yönelik bilardo turnuvası düzenlemiştir. 
Turnuva’ya üyelerden ilgi ve katılımın 
yoğun olduğu gözlemlendi.   
 
Büyük bir çekişme sonrası rakiplerini 
eleyen Erim Uğurlu ve teşkilat yöneticisi 
Davut Ateş finale kaldılar. Heyecanlı finali 
Tükem teşkilat yöneticisi Davut Ateş 
kazanarak, turnuvanın birincisi oldu. 
Birinci olan Ateş’e turnuvanın sponsoru 
tarafından bir adet akıllı telefon hediye 

edildi.  
 
Turnuvanın ardından kısa söz alan teşkilat 
başkanı Yusuf Yorulmaz katılımcılara ve 
onlara eşlik eden üyelere teşekkür ederek, 
gelecekte de geçmişte olduğu gibi üyelere 
yönelik farklı eğlenceli ve eğitsel 
etkinliklerin düzenleneceğini söyledi. 
Yorulmaz’ın konuşmasının ardından 
katılımcılara ikramda bulunuldu.  

20 Ocak şehitleri için Rotterdam’da anma programı  

20 Ocak 1990 tarihinde Bakü’de Rus 
tankları tarafından şehit edilen 
Azerbaycan Türkleri Rotterdam kentinde 
Hollanda Azerbaycan Hemreylik 
Cemiyeti’nin organizesinde anıldılar. 
 
Anma programında Benelüks 
Azerbaycanlılar Kongresi (BAK), Hollanda 

Türk Federasyon ve çeşitli Azerbaycan 
Türklerinin kurmuş oldukları kuruluşlar 
temsil edildi. 
 
Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan 20 
Ocak şehitlerini anma programı Hollanda 
Azerbaycan Hemreylik Cemiyeti başkanı 
Elsever Mammadov’un açılış konuşması 

ile devam etti. Elsever günün 
önemine yönelik yapmış olduğu 
konuşmada Azerbaycan’ın 
bağımsızlığı için 20 Ocak tarihinin 
önemine vurgu yaptı. 
 
Benelüks Azerbaycanlılar Kongresi 
(BAK) başkanı Sahil Gasymov ise 
yapmış olduğu konuşmada 
Azerbaycanlıların yaşamış oldukları 
katliamları Hollanda toplumuna iyi 
anlatmak için yeni çalışmalar içinde 
olduklarını dile getirdi. Ayrıyeten 20 
Ocak gününün Azerbaycan 
Devletinin bağımsızlık günü olarak 
da görülmesi gerektiğini dile getirdi. 
Bu günün unutulmaması için 

programların her zaman yapılacağını da 
dile getiren Gasymov sözlerine birlik için 
mesajlar verdi. 
 
Anma programına Hollanda Türk 
Federasyon genel muhasibi Sadettin 
Şimşek ile beraber katılan Hollanda Türk 
Federasyon genel başkanı Murat Gedik ise 
konuşmasında Türk Dünyası’na ağırlık 
verdi. Hollanda Türk Federasyon olarak 
her zaman soydaşlarımızın yanındayız 
diyen Murat Gedik 20 Ocak günü Rus 
tankları tarafından ezilenlerin kendilerinin 
birer parçası olduğunu söyledi. “Dertler 
bizim derdimiz, toylar bizim toyumuz” 
diye konuşmasını noktalayan Gedik milli 
ruhun yaşatılması için bu tür programların 
süreklilik içinde yapılmasını istedi.  
 
Anma programında diğer konuşmacılar da 
kısa olarak söz aldılar. 
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