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Hollanda’da seçimleri kucaklarken 

TURAN Vakfı’ndan muhteşem 20. Yıl 
kutlaması 

 

Hollanda Türk Federasyon’a anlamlı 
katkı 

Hollanda Türk Federasyon Gençlik 
Kollarından Şehit Cengiz Akyıldız için 

anma programı 

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı 
üyelerine kamp düzenledi 

Bu sayıda 

Hollanda Türk Federasyon Hocalı soykırımını 

unutmadı 
 
26 Şubat 1992 tarihi yakın tarihimizin Türk’e yapılan soykırımlardan en belirgin 
örneklerinden biridir. Azerbaycan Cumhuriyetinin Karabağ bölgesindeki Hocalı 
kasabası Rusların desteğiyle Ermeni saldırısına maruz kalmış ve yüzlerce 
Azerbaycan Türk’ü katledilmiştir. Bu tarih maalesef Hocalı Soykırımı diye tarihe 
geçmiştir.  
 
Bir gecede 613 Türk katledilmiştir. Kayıpların sayısı halen tartışılmakta olup 
öldürülenlerin 106’sı kadın ve 83’ü çocuktur. Karnı yarılmış bulunan hamile kadın 
sayısı ise 56’dır. Türk uyruğu yine bir soykırıma uğramış olup Dünya bu konuya da 
sessiz sedasız seyirci kalmıştır. Gerçi Dünyanın hali bu, ezilen ve katledilen Türk ise 
sessiz sedasız kalmak onun görevidir adeta. 
Hollanda Türk Federasyon Hocalı soykırımını 
unutturmamak için 20 yerde “Hoca” adlı filmi 
gösterime sundu. Bunun yanında Hollanda Türk 
Federasyon yöneticileri çeşitli anma 
etkinliklerine katıldılar. 

 
TÜRK DÜNYASI HOCALI  

KATLİAMI’NIN 22. YILDÖNÜMÜNDE   
ŞEHİTLERİNİ ANIYOR 

Amsterdam Tükem Arnhem 

Enschede Nijmegen 
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Çok kısa bir zaman içinde Hollan-

da’da iki seçim yapılacaktır: 19 

Mart yerel seçimleri ve 22 Mayıs 

Avrupa Parlamentosu seçimi. 

 

Türkiye’de olduğu gibi sokaklarda 

afişler, bayraklar gibi seçim belirti-

leri görünmese de yavaş yavaş par-

tiler ve adaylar şimdilik yerel se-

çimler için meydana indiler. Mede-

nice ve hiç kimseye zarar vermeye-

cek bir şekilde çalışmalarını herkes 

yürütmekte. 

 

Türk toplumu bu seçimleri kucak-

larken birden kendisini seçimlerin 

içinde buldu. Hollanda siyasetin-

den uzak olsa da, partiler hakkında 

genel fikirleri olmasa da ister iste-

mez bu seçimde şimdiden yerini 

almış oldu. Nasıl mı? Nihayetinde 

kendisine  “oyunuza talibim” diye-

rek ayağına gelen Türk adaylar. Bu 

sebepten Allah’tan Türk adaylar 

var demek çok yerindedir. Yoksa 

seçim yapılacağından bile geneli-

miz habersiz kalırdı. 

 

Bu seçimler yapılacakta biz Türkler 

bu seçimlerde ne kadar hakkımızı 

kullanacağız sorusu çok önemlidir. 

Her şeyden evvel insanımız ne ya-

pıp  edip sandığa gitmeli. Keşke o 

sandığa şuurlu bir biçimde oy vere-

ceği parti ve adayı iyi etüt ederek 

gidebilse. 

 

Yaşamış olduğumuz toplumdan 

uzak olmamızın en büyük sebeple-

rinden biri de seçimlerde gereken 

ilgi ve alakayı göster(e)memizden 

kaynaklanmakta. Bir türlü ne olup 

bitiyor gibi konulara eğilmeyip san-

ki inat edercesine Hollanda siyase-

tinden uzak durmaktayız. Oysa ina-

nın yapılan seçimler uyum için kaçı-

rılmayacak bir fırsattır. Bu fırsatı 

artık değerlendirmek lazım. 

 

Maalesef seçime uzak kalmak için 

mazeret uyduranlar da az değil. 

Zaman zaman sohbetlerde dile ge-

tirilen mazeretlerden bazıları şöyle: 

- Aday olan Türkler sadece 

kendilerini düşünüyor, toplumu 

bilmezler bile; 

- Rotterdam gibi bazı şehir-

lerde doğru gerekçeler de olmasına 

rağmen Türkleri siyasette istemi-

yorlar; 

- Seçilen Türkler seçilince 

zaten bizi unutacaklar; 

- Partiler hepsi aynısı, hepsi 

yabancıların haklarını kısıtlamak 

için yeri geldiğinde birleşiyorlar; 

- Vs……….. 

 

Çok ilginçtir ki sunulan gerekçelerin 

çoğu Türk adaylarla ilgili. Herhangi 

bir partinin programını eleştirme 

gibi bir şey yok. Gerçi nasıl eleştire-

cek, partiler doğru dürüst bilinmi-

yorlar bile. 

 

İnsanımızın Türk adaylar için bu 

kadar karamsar olmasına hiç bir 

gerekçe yoktur, bilakis memnun 

olması gerekmektedir. Doğrudur 

gerçekten seçilip de Türk insanını 

hayal kırıklığına uğratanlar oldu! 

Örneğin Ermeni sorununu bana 

fırsat tanıyın Türklere ben anlatır 

ve kabul ettiririm diyenler bile ol-

du. Ama çok şükür gerçekten çok 

kaliteli adaylarımız var artık. Şah-

sen ben seçimlerdeki kaliteden 

dolayı bazen bir kaç oy hakkım olsa 

diyorum artık. O kadar kendini iyi 

yetiştirmiş, bu toplumda ne olup 

bittiğini takip edebilen ve kendi 

özünden kopmayan güzel adayları-

mız var ki, bunlara artık sahip çık-

mamız gerekir. Bugün Hollanda 

Parlamentosunda gerçekten çok 

değerli arkadaşlarımız var, hem de 

birden fazla. Geçmişe kıyasla Türk 

siyasilerin bugünlerine bakarak 

önlerinin açılması için  fırsatları 

artık değerlendirmemiz lazım. Ye-

rel yönetimlerde de gerçekten çok 

başarılı olanlar var ve seçilirlerse 

başarılı olacak niceleri sıra bekle-

mektedirler. 

 

Bir parantez açıp şunu paylaşmak 

isterim; şahidim ki bundan yıllarca 

önce bir kelime dahi Hollandaca 

konuşamayan büyük bir şehirin alt 

belediyesine seçilen Türk  encü-

men bile vardı. Abartı değildir bu, 

çünkü Hollandaca yazıları bana 

okutuyordu. 

 

Düne baktığımızda gerçekten gele-

ceğe umut ile bakmak yerinde ola-

caktır. İşte bu sebepten de hak 

edenleri artık gereken yerlere bu 

seçimde oylarımızla taşıyalım, yok-

sa taşımamanın vebali seçmenlerin 

omzunda kalacaktır. 

 

Türk adlarına bakıpta oy vermenin 

de vebalı vardır, bunu da unutma-

yalım. Her Türk adını taşıyana da 

sarılmamak lazım. Hatta tekrarla-

makta fayda görüyorum, “Keşke 

imkan olsa da önce partileri etüt 

edebilsek, sonra adaylara bakabil-

sek.” Fakat bu araştırma işi için 

herhalde bir kaç seçim daha geçir-

memiz gerekecek. Ama olsun biz 

biz olalım şu oyumuzu artık kulla-

nalım. 

 

Hollanda’da seçimleri kucaklarken 

biz nasıl seyretmede kalabiliriz ki? 

 

 

HTF Genel Başkanı   

Murat  Gedik 
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TURAN Vakfı’ndan muhteşem 20. Yıl kutlaması  

Eindhoven şehrinde 20 yıldır faaliyet 
gösteren TURAN Vakfı yoğun bir 
katılım ile kültür ve sanat şölenini 
gerçekleştirdi.  
 
Hollanda Türk Federasyon bünyesinde 
faaliyetlerini yürüten TURAN Vakfı bu 
sefer davetlilerle Nazar Düğün 
salonunda buluştu. 
 
Kuran-ı Kerim ve akabinde İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan kültür 
ve sanat şöleni TURAN Vakfı başkanı 
Alparslan Güner’in açılış konuşması ile 
devam etti. Güner yapmış olduğu 
konuşmada Vakfın çalışmaları 
hakkında bilgi verip ileri tarihlerde 
düşünülen faaliyetlerle ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi. TURAN 

Vakfı’nda başkanlık yapanlara bir 
plaket takdimi ile teşekkürlerini ileten 
Güner konuşmasına son verdi. 
 
Ozan Ömer Kadan, Ozan Çelebi ve 
diğer sanatçıların sahne aldığı 
programda genç kızların Nihal 
Atsız’dan şiirler okumaları ile program 
devam etti. 
 
Hollanda Türk Federasyon sanatçısı 
Gökhan Tekin’in seslendirmiş olduğu 
şiirler ve türküler sonrası katılımcılara 
konuşma yapması için Hollanda Türk 
Federasyon genel başkanı Murat 
Gedik sahneye davet edildi. Gedik 
konuşmasında geçmiş dönemlerde 
TURAN Vakfı’nda emeği olan herkese 
teşekkür ettikten sonra Hollanda ve 

Türkiye gündemine değindi. Gedik 
ayrıca konuşmasında 1992 Hocalı 
(Azerbaycan) ve 1997 Gulca (Doğu 
Türkistan) katliamlarını da unutmadı. 
Hollanda Türk Federasyon “Türkçe dil 
eğitimi projesi” ve “19 Mart Hollanda 
yerel seçimleri” de Murat Gedik 
tarafından dile getirildi. 
 
Kültür ve sanat şölenine Türkiye’den 
katılan sanatçı Ali Kınık meşhur şiir ve 
türkülerini seslendirerek Eindhoven 
TURAN Vakfı’nın 20. Yıl kutlamaları 
son buldu. 
 
Şölende yoğun ilgiden dolayı çok 
sayıda kişi ayakta kaldı.    
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Amsterdam Mescidi Aksa’dan Şehit Cengiz Akyıldız için anma programı  

Başta şehit Cengiz Akyıldız olmak üzere 

bütün şehitlerimiz için Amsterdam 

Mescid-i Aksa teşkilatında tertiplenen 

Mevlid programında Kuran-ı Kerim 

hatminin duası da yapıldı. 

Tertiplenen Mevlid programına ilgi 

oldukça yoğundu. 

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı üyelerine kamp düzenledi  

Tükem Ülkü Ocağı geleneksel yıllık 
kaynaşma kampı bu sene 31 Ocak 2014 ve 
2 Şubat 2014 tarihleri arasında Apeldoorn 
şehrine bağlı Hoenderloo bölgesinde 
gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllardaki 

yoğun ilgi bu yılda devam etti. Kampa 
Tükem Ülkü Ocağı’nın 72 üyesi büyük 
coşku ile katılım sağladı.  
 
Kaynaşma amaçlı düzenlenen bu kampa 

katılanlar farklı 
etkinlikler sayesinde 
stres attılar. 
Düzenlenen futbol 
maçları, orman 
yürüyüşü ve yüzme 
gibi spor faaliyetleri 
sayesinde kampa 
katılanlar günlük 
hayattan birkaç 

günlüğüne de olsa uzaklaşma imkânına 
sahip oldular. Geceleri ise kamp ateşi 
etrafında toplanan katılımcılar sohbet 
edip bilgi alışverişinde bulundular.  
 
Tükem tarafından düzenlenen bu kampa 
Hollanda Türk Federasyon Genel Muhasibi 
Sadettin Şimşek ve Rotterdam Versam 
Teşkilat Başkanı Mustafa Şenyürek de 
ziyarette bulundular.  
 
Cuma akşamı başlayan program, Pazar 

günü alanın toplanıp, temizlenmesi ile son 

buldu. 

Hollanda Türk Federasyon’a anlamlı katkı  

Hollanda Türk Federasyon tarafından 
Hollanda genelinde Türk dili ve kültürü 
eğitimi projesine yoğun ilgi sürerken 
eğitime bir katkı da Milliyetçi Hareket 
Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 
tarafından geldi.  
 
Avrupa Türklüğünden hiçbir zaman ilgi ve 
alakasını kesmeyen Dr. Devlet Bahçeli bu 
sefer derslerde katkı sağlaması amacıyla 
“Dede Korkut” kitaplarını Hollanda Türk 
Federasyon’a ulaştırdı. Özel çizgi roman 
halinde ele alınmış olan “Dede Korkut” 
eseri şimdiden ilgi görmeye başladı. 
 
Hollanda Türk Federasyon genel başkanı 
Murat Gedik bu anlamlı katkıdan sonra bir 
açıklama yaptı. Murat Gedik: “Hollanda 
genelinde Türk dili ve kültürü eğitimi 
projemiz gerçekten hem basında hem de 
toplumumuzda büyük bir ilgi görmekte. 
Şimdilik 15 teşkilatımızda başlatmış 

olduğumuz eğitim çalışmamız hızla devam 
etmektedir. Bu çalışmamızdan haberdar 
olan genel başkanımız sayın Dr. Devlet 
Bahçeli beyin eğitimde kullanılması 
dileğiyle göndermiş olduğu “Dede Korkut” 
kitapları bizlere ayrı bir heyecan vermiş 
oldu. Zaten her fırsatta Avrupa Türk’ünün 
sorunlarıyla ilgilenen genel başkanımızın 
bu katkısı çok manidardır. Genel 

başkanımızın göndermiş olduğu kitap 
“Dede Korkut” ile ilgili olması bu çok 
anlamlı katkıya ayrı bir anlam 
katmaktadır.” 
 
Hollanda Türk Federasyon’a ulaştırılan 
“Dede Korkut” kitapları ders verilen 
Hollanda Türk Federasyon teşkilatlarına 
dağıtılacaktır. 
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19 Mart 2014 


