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Türk Dünyası konusunda hassasiyetleri ile bilinen Hollanda Türk 

Federasyon’dan Doğu Türkistan için bir girişim daha; Hollanda 

Türk Federasyon Hollanda siyasilerine çağrıda bulundu. 

 

Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yapılan zulüm, işkence, 

asimilasyon ve katliam girişimleri Hollanda Türk Federasyon 

tarafından broşür olarak kağıda döküldü. Mart ayında geniş 

kapsamlı dört sayfa olarak hazırlanan broşür, bu sefer iki sayfada 

özetlenerek tekrar gündeme taşındı. 

 

Mart 2019’da yerel ve ülkesel siyasilere gönderilen broşürler, bu 

sefer kısaltılmış olarak Parlamentoda bulunan partilerin dışişleri 

sözcülerine gönderildi; bu broşürün sonunda Hollanda Dışişleri 

Bakanı Doğu Türkistan konusunda göreve çağrılmakta. İlk basılan 

broşürler Türk Federasyon’a bağlı olan teşkilatların bulundukları 

belediyelerde encümen azalarına elden verilmişti. 

 

Ocak 2019’da Rotterdam Versam Teşkilatının ev sahipliğinde 

yapılan ‘Doğu Türkistan’da neler oluyor?’ adlı seminer ve 

bilgilendirme programının ardından, Türk Federasyon’a bağlı beş 

teşkilatta daha Doğu Türkistan’da yaşananlar hakkında 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştı. Bu toplantılarda Doğu 

Türkistan’lı yetkililer başta 

olmak üzere, Çin 

zindanlarından canlı 

çıkabilmiş Uygur 

Türklerine söz verilmişti. 

 

Hollanda Türk Federasyon 

tarafından yapılan 

açıklamada, Hollanda Türk 

Federasyon’un ‘Doğu 

Türkistan’ için 

çalışmalarının devam 

edeceği belirtildi. 
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19 Mayıs 1919 - 2019 

Ümitsizliğ in ümit olmadığının 

ispatıdır 19 Mayıs…  

 

Ergenekon’dan çıkışa hazırlığın 

tekrarıdır 19 Mayıs…  

 

Adeta Kürşat Ata’nın 40 çerisi ile 

kurtuluş mücadelesine giden 

yoldur 19 Mayıs…  

 

Türklüğün şahlanışının ayak 

sesleridir 19 Mayıs…  

 

*** 

 

Bu yıl 19 Mayıs ’ın 100. yıldönümü 

kutlandı.  Yapılan devlet töreni 

yerindeydi. Parti başkanlarının yan 

yana vermiş oldukları poz ise son 

dönemin en anlamlı pozuydu. 

Birileri katılmamış ama, 19 Mayıs 

1919 ve sonrası verilen 

mücadeleye de katılmayanlar 

vardı. Bu tipler her zaman var 

olacaklar. Umarız katılan bu 

liderlerin fotoğrafı 19 Mayıs 2019 

sonrası da geçerliliğ ini korur.  

 

19 Mayıs deyip geçmemek lazım. 

Zor şartlarda, imkansız görüneni 

başarabilmek için belki de atılan 

en önemli adımdır Bandırma 

Vapuru ile Samsun’a doğru yola 

çıkmak. Selam olsun “Ben 1919 

senesi Mayıs ayı içinde Samsun’a 

çıktığım gün elimde maddi hiçbir 

kuvvet yoktu. Yalnız Türk 

milletinin asaletinden doğan ve 

benim vicdanımı dolduran yüksek 

ve manevi bir kuvvet vardı.  İşte, 

ben bu milli kuvvete, bu Türk 

milletine güvenerek işe başladım.” 

diyen Mustafa Kemal’e ve onun 

ülküdaşlarına.  

 

Samsun’a yola çıkmadan önce 

Bandırma  Vapuru işgal güçleri 

tarafından aranır, nitekim İstanbul 

işgal alt ındadır. İşgalci askerler 

aramadan sonra vapurdan 

ayrılırlar, Mustafa Kemal 

yanındakilere 

“Bunlar  hürriyet  uğruna ölmeye 

karar verenlerin kuvvetini 

anlayamaz. Biz,  Anadolu ’ya ne 

silah ne cephane götürüyoruz. 

Ülkü ve imanı götürüyoruz” der. 

Evet sadece ülkü ve iman ile yola 

çıkılmıştı ve o azim ve 

serdengeçtilik Anadolu ’daki Türk 

varlığını yok olmaktan 

kurtaracaktı. Sadece Anadolu ’mu? 

Hayır, var olan bu ülkü ve iman 

dünyanın her yerindeki mazlumlar 

için umut olacaktı.  

 

Her mazluma nasip olmuyor tabi, 

Mustafa Kemal gibi bir lider. 

Rahmet olsun…  

 

*** 

 

Türk milletine ışık olmuş nice 

büyük fikir ve dava adamları 

vardır, bunlardan bir tanesi de 

Ömer Seyfettin ’dir.  

 

Ömer Seyfettin, kısa bir ömre 

rağmen geride birçok eser 

bırakmıştır.  Esir döneminde bile 

yazılarına devam etmiştir.  

Şüphesiz, onun en başarılı ve en 

etkili alanı hikayedir.  Kitap 

halinde çıkardığı ilk eser ‘Tarih 

Ezeli Bir Tekerrürdür ’.  ‘Yarınki 

Turan Devleti’, ‘Vatan! Yalnız 

Vatan’, ‘Eshab- ı Kehfimiz ’, ve 

‘Efruz Bey ’ diğer kitaplarından 

örnektir.  Öykülerinde özellikle 

Balkan Savaşları ’nda çekilen 

ıstıraplar ele alınmış ve Türk milli 

şuurunun diri olmasını 

hedeflemiştir. Kendisi Osmanlı ’ya 

karşı hareket eden çetelerin en 

çok faaliyet gösterdiği yerlerde 

görev yapmış ve orada yaşayan 

Türkler ’ in çilelerine bizzat şahit 

olmuştur.  Trablusgarp ’ın İtalyanlar 

tarafından işgali ile meşhur ‘Primo 

Türk Çocuğu ’ hikayesini kaleme 

almıştır.  Şiir ve yazıları Bahçe, 

Kadın, Genç Kalemler, Yeni 

Mecmua, Büyük Mecmua, Halka 

Doğru, Türk Sözü ve Türk Yurdu 

gibi dergilerde yayımlanmıştır. 

Türk Sözü dergisinde başyazarlık 

görevinde bulunmuştur.  

Eserlerinin yayımlanmasında 

gazetelerde öne çıkanlar ise Vakit, 

Zaman ve İfham ’dır.  

 

19 Mayıs Ruhuna elbette Ömer 

Seyfettin gibiler de katkılarını 

sağlamıştır. Ona da rahmet olsun…  

 

HTF Genel Başkanı  

Murat Gedik  
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HTF Yayını: Miljoenen Oeigoeren onder onmenselijke omstandigheden 

opgesloten 

Rotterdam Versaar; 4 Mayıs ölüleri anma gününde çelenk koyma 

merasiminden kareler 

Amsterdam Mescidi Aksa ve Tükem’in de içinde bulunduğu Amsterdam 

Camiler Platformu’nun iftar yemeğinden kareler 
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HTF Yöneticileri için Utrecht Türk Kültür Merkezi’nde iftar yemeği programı 

düzenlendi 
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Kaya Kuzucu ile Yesi’nin Ruhu; sohbet ve iftar programları  

Amsterdam Mescid-i Aksa 

Harderwijk 

Tilburg 

Beverwijk Arnhem 

Nijmegen Rotterdam Versaar 
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Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemeklerinden kareler  

Rotterdam Versam 

Tuzgölü haber 30 Ağustos 2018 

Rotterdam Versam 

Rotterdam Mimar Sinan Rotterdam Versaar 

Enschede Enschede 

Utrecht Tilburg 

Hengelo Hengelo 
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Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemeklerinden kareler  

Den Haag 

Tuzgölü haber 30 Ağustos 2018 

Den Haag 

Almelo Almelo 

Soest Soest 

Tiel Tiel 

Amsterdam Mescid-i Aksa Amsterdam Tükem 
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