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Hollanda’da Başbuğ Türkeş anıldı 

Hollanda’da Başbuğ Türkeş anıldı – 
Teşkilatlardan kareler 

ATATÜRK’ün soybağı açıklanmış 

Dordrecht’te 23 Nisan coşkusu 

Nijmegen’de Nevruz semineri 

Beverwijk Türk Kültür Ocağı’nda 
mutlu son  

Dordrecht’te şampiyonluk sevinci 

Türk Dünyası “Nevruz Yemeği” ile bir 
araya geldi 

Bu sayıda 
Hollanda’da AP seçimlerine doğru  
 
Türk kökenli adaylar, Türk toplumuna seçimlerde oylarını kullanmaları çağrısı 
yaptılar. 
 
Hollanda'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için yarışan Türk kökenli adaylar, 
bu ülkede 22 Mayıs'ta yapılacak seçimin oldukça önemli olduğunu belirterek, Türk 
toplumuna aktif bir şekilde oylarını kullanmaları çağrısı yaptılar. 
 
Hollanda Türk Federasyon'un düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılan iktidar 
ortağı İşçi Partisi (PvdA) adayı Adnan Tekin, Demokratlar 66 (D66) partisi adayı Ali 
Osman Biçen, Yeşil Sol (GL) adayı Güliz Tomruk Kişi ve Hristiyan Demokratlar Birliği 
(CDA) adayları Kaya Turan Koçak ile Alaattin Erdal, AB üyesi ülkelere yönelik birçok 
kararın Brüksel'den alındığına dikkat çektiler. 
 
Avrupa'da son yıllarda artan ırkçılık ve İslamofobi'nin göçmenler ve Müslümanları 
olumsuz etkilediğine vurgu yapan Türk kökenli siyasetçiler, anketlere göre oy 
oranları arttığı belirtilen aşırı sağı durdurmanın yolunun, sandık başına giderek oy 
kullanmaktan geçtiğini ifade ettiler. Her bir adayın seçilmesi için ortalama 20 bin 
tercihli oyun yetebileceğine değinen siyasetçiler, Hollanda'da sayıları 180 bine 
yaklaşan Türk kökenli seçmenlerin etkili bir şekilde oy kullanmaları durumunda 
birçok ismin rahatlıkla Brüksel'de görev yapabileceğini dile getirdiler. 
 
Vatandaşların sorularını da cevaplandıran adaylar, partilerinin prensipte 
Türkiye'nin AB sürecini desteklediğini kaydettiler. 
 
Yıllar önce işçi olarak Avrupa’ya gelen Türklerin, artık bulundukları ülkelerin 
ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kaydeden Hollanda Türk Federasyon Genel 
Başkanı Murat Gedik ise seçimlerde oy kullanmanın temel vatandaşlık görevleri 
arasında yer aldığını söyledi. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan her siyasetçiye 
kapılarının açık olduğunu ifade eden Gedik, "Sorunlarımızın çözümü ve yaşadığımız 
ülkeye daha fazla katkı için siyasette de aktif olmamız lazım" diye konuştu. 

 
Kaynak: Platform Dergisi 
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Hollanda’da Başbuğ Türkeş anıldı 

Türk Milliyetçileri Başbuğ Alparslan 

Türkeş’i, vefatının 17. yılında Hollanda 

Türk Federasyon bünyesinde Amsterdam 

Mescid-i Aksa teşkilatı ev sahipliğinde 

düzenlenen program ile andılar.  

 

Türkiye’den eğitimci - yazar Gazi 

Karabulut’un misafir konuşmacı olarak 

katıldığı programda, Hollanda Türk 

Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik ve 

teşkilat başkanı Necmi Çelik yaptıkları 

konuşmalarda günün önemine değinip ve 

Başbuğ’un hayatından örnekler vererek 

Başbuğ’un Türk-İslam Ülküsü anlayışını 

anlattılar.  

 

Kuran-ı Kerim, İstiklal Marşı ve bütün 

şehitlerimiz için saygı duruşu ile başlayan 

programda teşkilat başkanı Necmi Çelik ilk 

olarak söz alarak Başbuğ’un gençliğe 

verdiği öneme vurgu yaparak, 

‘Başbuğumuzu unutmadık, 

unutmayacağız, unutturmayacağız’ 

diyerek sözlerine son verdi.  

 

Misafir konuşmacı olarak programa 

katılan Gazi Karabulut Başbuğun hayat 

felsefesini anlatıp, Türk Milliyetçiliğine 

katkısını anlattı. Başbuğ’un Hoca Ahmed 

Yesevi’nin fikir ve düşüncelerini temel 

aldığını söyleyen Karabulut, sözlerine 

şöyle devam etti:  

 

“Türk milleti, tarih boyunca büyük devlet 

adamları yetiştirmiş ve bu liderler tarihe 

yön vermişlerdir. Bunlardan biri de son 

dönemin yetiştirdiği ve fikirleri ile hala 

büyük etkiler bırakan Alparslan Türkeş’tir. 

Türkeş, yakın Türk Tarihini, bütün Türk 

tarihini, sahabenin hayatını ve 

Peygamberimizin hayatını öğrenmenin 

Yeniden Maneviyata Dönüş ideali için 

vazgeçilmez esaslar olduğunu belirtmiştir. 

Bütün hayatını inandığı değerlere 

vakfetmiş ve yetiştirdiği nesille de bu 

idealin devamına vesile olmuştur.  

Özellikle son dönemde yaşanan bölücü ve 

ayrıştırıcı tutumlara karşı birlikte rahmet 

ayrılıkta azap olduğunu defalarca 

vurgulamış ve milliyetçiliğin kültür 

birlikteliğini ön plana çıkarmıştır. 

Bir milletin kurtuluşunun İlim-iman- ahlak- 

ülkü esasları ile mümkün olacağını 

belirtmiş, Allah rızası doğrultusunda bir 

hayatı gaye edinmiş, Türk milletine, İslam 

âlemine ve insanlığa hizmeti esas 

almıştır.” 

 

Amsterdam Bozok Gençlik Kolları 

Türkeş’in anısına okudukları türküler ve 

şiirler ile akşama renk kattılar.  

Son olarak söz alan Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat Gedik, 

17 yıl geçmesine rağmen Başbuğun her yıl 

bütün Türk Dünyası tarafından anıldığına 

dikkat çekti ve ekledi, ‘ Türkeş demek, 

Türk tarihini bir bütün olarak ele almak 

demektir, yaşamış olduğumuz toplumda 

huzur ve barış için mücadele etmek 

demektir, ruh kökeninden kopmadan 

herkes ile kucaklaşmak demektir. Onun 

bırakmış olduğu emanetler her daim 

yaşatılacaktır.’ 

 

Alparslan Türkeş için Hollanda Türk 

Federasyon’a bağlı bulunan teşkilatlarda 

hatimler ve Mevlid-i Şerifler okutuldu. 

Konuşmacı Gazi Karabulut Dordrecht Aya 

Sofya Camii ve Den Haag Türk İslam 

Merkez’inde de Alparslan Türkeş 

konferansları verdi. Bu yıl Hollanda’nın 

yirmi beş yerleşim yerinde Alparslan 

Türkeş içın anma programları yapıldı. 
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Hollanda’da Başbuğ Türkeş anıldı – Teşkilatlardan kareler 

Tilburg Hengelo 

Enschede Nijmegen 

Dordrecht Dordrecht 

Beverwijk Arnhem 

Arnhem 
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Soybağı gibi kelimelerin kullanıldığın-

da, yani soy’a indirilen konularda her 

zaman içim bir tuhaf olur. Hemen aklı-

ma soykırıma uğrayan Türkler gelir; bu 

millet değil mi ki sırf soylarına bakıla-

rak milyonlarcası katledilmiştir? Özel-

likle 93 Harbi, Stalin dönemi, 1. Dünya 

Savaşı, Ermeni çetelerinin katliamları, 

Kıbrıs derken uzar gider soyumun kırıl-

ma tarihleri. İşte bu sebepten soy de-

nince bazı insanlık dışı düşünenler gelir 

aklıma.  

 

Anıtkabir Komutanlığı tutmuş bir kitap 

yayınlamış; adı “Atatürk de Çocuktu.” 

Bu kitabı ne gördüm ne de okuyabil-

dim. Umarım güzel bir kitaptır ve ço-

cuklarımıza faydalı olur. 

 

Kitabın basıldığını ben de medyadan 

öğrendim, öğrendim ama nasıl? Öyle 

bir başlık atmışlar ki sanki yeni birşey 

keşfedilmiş. Başlık aynen şöyle: 

“Atatürk’ün soybağı açıklandı.” Utan-

masalar son haber diye geçecekler. 

Sanki şu ana kadar kimse Atatürk’ün 

soybağını bilmiyordu! 

 

Neymiş efendim baba soyunun Kızıl 

Oğuzlarına, anne soyunun Konyarlar 

Türkmenlerine dayanıyormuş. Günay-

dın yani, biz bunları çocukluktan biliriz. 

Zaten Atatürk’e düşmanlık da buradan 

geliyor. Türk’e açıktan sövemeyenler 

dolaylı yönden Atatürk üzerinden sö-

verlerdi. Gerçi artık ona da gerek kal-

madı, Türklüğü bile inkar eden devlet-

lilerimiz var artık. 

 

Şimdi gelelim asıl konuya. Dedim ya 

kitap inşaallah faydalı olur, yarının 

büyükleri olan bugünün çocuklarına 

bir ışık görevini üstlenir. Kafama takı-

lan gazetelerdeki başlık: “Atatürk’ün 

soybağı açıklandı.” Bu milletle sanki 

alay edercesine atılan başlık. Ayıptır, 

günahtır, yani yuh demek yerindedir. 

Birincisi bu tür başlıklar Atatürk düş-

manları çevresinde daha da Atatürk 

düşmanlığını artıracaktır. Hele Ata-

türk’ün Türk olduğunu yeni öğrenen-

lerde ise düşmanlık arşa ulaşacaktır. 

 

Bunun yanı sıra sanki hayatta herşey 

yolundaymış gibi ve başka hiçbir işimiz 

kalmamış da Atatürk’ün Türk olduğu 

ispatına düşüyoruz. Ayıp yani. Yok ol-

maya yüz tutan bir millete Başbuğ’luk 

yapmış büyük bir devin sen kalkacak-

sın soybağı ile uğraşacaksın. İşi bu ka-

dar basitleştirmenin Türk medyasının 

hangi seviyede insan topluluğuna hi-

tap ettiğinin bir delilidir. Atatürk’ün 

soyunu zaten herkes biliyor, laf ebeli-

ğini bırakıp gerçek gündemlere bak-

mak lazım. Atatürk’ün toplumumuz 

için yapmış olduğu güzellikleri anlat-

mak lazım, onun hurafelerden arındı-

rılmış din anlayışını ele almak lazım, 

emperyalizm gibi insan düşmanlığına 

hizmet eden fikirlere bakışını anlatma-

mız lazım. Yani Atatürk gibi bir büyük 

devlet, fikir ve siyaset adamının gerçek 

dünya görüşünü başlıklara taşımamız 

lazım. O Atatürk ki bütün milletimizin 

ortak değeridir ve bazı kesimlerin istis-

marlarından ve düşmanlıklarından 

artık kurtarılması gerekmektedir. 

 

Atatürk’ün soybağı değil onun fikirleri 

bizlere yön verir. Çünkü o tarihte ör-

nek alınacak Türk büyüklerinin listesin-

de yerini şerefle almıştır. O kadar bu 

soy konusuna kafa takılıyorsa, o zaman 

ölmüş ve hayatta olan her devlet, fikir 

ve siyaset kademelerinde yerini almış 

olanların da soyunu puntolara taşımak 

lazım.  Önemli olan soy değil, önemli 

olan bu millete hizmettir. 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nız kut olsun!  

 

Geleceğin Mustafa Kemal’ce bir ışık 

olması, yani insanca yaşayabilmek 

dileğiyle……  

 

 

HTF Genel Başkanı   

Murat  Gedik 

 

Not: Ali Güler hocanın “Atatürk’ün Soyu” 

adlı kitabını okumak isteyenlere tavsiye 

edebilirim. 
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Dordrecht’te 23 Nisan coşkusu 

Hollanda Türk Federasyon Dordrecht 

Ayasofya Camii teşkilatı tarafından 

düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı” büyük coşku ve heyecan 

içinde kutlandı. 

 

Kuran-ı Kerim tilaveti, şehitler için bir 

dakika saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunması ile başlayan program yaklaşık 

beş saat sürdü. 

 

Papendrecht De Willem tiyatro ve gösteri 

merkezinde yüzlerce kişinin yer aldığı bir 

organizasyonda unutulmaz sahneler 

sunuldu. Hollanda Türk Federasyon 

Dordrecht Aysaofya Camii teşkilatı’nda 

Türkçe dersi alan yaklaşık 40 çocuk 

gösterilerini izleyicilere sundular. Şiir ve 

marşların söylendiği, piyeslerin oynandığı 

dopdolu program ile 23 Nisan kutlanmış 

oldu. 

 

Nasreddin Hoca’nın canlandırıldığı ve 

Barış Manço’nun adam olacak çocuk adlı 

gösterisi ayrı bir ilgi gördü.  

 

Programda Ayasofya Camii teşkilat 

başkanı Vedat Özdal, Ayasofya Camii 

Kadın Kolları başkanı Deniz Durkut ve 

Hollanda Türk Federasyon genel başkanı 

Murat Gedik birer konuşma yaptılar. 

 

Program sonrası sahne alan çocuklara ve 

bu programda emeği geçen herkese 

Ayasofya Camii başkanı Vedat Özdal 

tarafından birer çiçek hediye edildi. 

 

Ayrıyeten programda görev alan çocuklara 

Dr. Devlet Bahçeli beyin Hollanda Türk 

Federasyon’a hediye etmiş olduğu Dede 

Korkut kitapları takdim edildi.  
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Nijmegen’de Nevruz semineri 

Her yıl geleneksel olarak Nijmegen Türk 

Kültür Merkezi’nin yapmış olduğu Nevruz 

kutlamaları bu sene seminer olarak 

yapıldı. 

 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde yapılan 

seminere Almanya Türk Federasyon 

eğitimcisi Mehmet Budanur ve Hollanda 

Türk Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik konuşmacı olarak katıldılar. 

Türk Kültür Merkezi başkanı Serkan Gedik 

açılış konuşmasında Nevruz’un önemine 

vurgu yaparak bu sene Nevruz’u seminer 

tarzında kutlama kararı aldıklarını belirtti. 

 

Eğitimci Mehmet Budanur Türk tarihinden 

bahsederek Nevruz – Ergenekon 

Bayramının tarihi yönünü ele almıştır. 

Nevruz’un sadece bir bahar bayramı 

olmadığı ve adeta bir milletin hayat 

mücadelesi olduğunu söylemiştir.  

Hollanda Türk Federasyon genel başkanı 

Murat Gedik ise Nevruz’un özellikle Türk 

Dünyası’nın bir araya gelmesinin ve 

Türklerin daha iyi tanış olabilmeleri için 

ayrı bir anlam taşıdığını dile getirmiştir. 

 

Seminer sonrası katılımcılara Türk sazı 

eşliğinde ikram sunuldu. 
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Dordrecht’te şampiyonluk sevinci 
Hollanda Türk Federasyon Dordrecht 
Ayasofya Camii teşkilatının futbol takımı 
bu sene şampiyonluğu yakaladı. 
 
Sc EMMA TÜRK Gücü bu sene 
kuruluşunun 5'inci sezonunu 
şampiyonlukla kapattı. Takımı kuranlar 
avukat Gökhan Sarıer ve Murat Şahingöz 
arkadaşlar. Arkadaşlar arasında kurulmuş 
olan bu takım 4 sezondan beridir değişik 
teknik direktörlerle çalışmış ve geçen 

sezon son maçında şampiyonluğu elinden 
kaçırmıştı. Bu büyük üzüntü sonrası yeni 
sezona şampiyonluk için çıkmak istedikleri 
için takıma bir kaç oyuncuyu takviye 
ederek kadroyu güçlendirdiler. 
Geçen sene son maçta şampiyonluğu 
elinden kaçıran EMMA TÜRK Gücü bu 
sezon amatör kümede 4'ncu klasta güzel 
bir sezon sonunda  1 yenilgi ve 1 
beraberlik haricinde bütün müsabakaları 
kazanarak bitirmiştir. EMMA TÜRK Gücü 

ayrıyeten şu anda KNVB Kupasında yarı 
final'de mücadele vermektedir.  
 
Şampiyonluk maçı sonrası teknik direktör 
ve aynı zamanda Dordrecht Ayasofya 
Camii başkanı Vedat Özdal hedeflerinin 
KNVB kupası olduğunu ve bütün 
çalışmaların şu an bu kupaya yönelik 
olduğunu belirtti. 

Beverwijk Türk Kültür 

Ocağı’nda mutlu son  

1989 yılından itibaren bölgesinde hizmet veren 
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Beverwijk Türk 
Kültür Ocağı bulunduğu teşkilat binasını satın almış 
bulunmaktadır. İki yıl süren zorlu ve yoğun bürokratik 
sürecin nihayet olumlu sonuçlanması üzeri teşkilat 
başkanı Nazım Öztürk, sekreter Alperen Doruk ve 
yönetici Adem Öcal, teşkilat vakfı adına devir-teslim 
imzası için noterde bulundular. 
Toplam 1.037 metrekare büyüklükte bir parselde 
bulunan bina bölgede yaşayan Türk toplumunun her 
türlü ihtiyacını karşılayacak bir hizmet binası olma 
yolunda atılmış bir adımdır. 
 
Başkan Nazım Öztürk: "Biz yönetim olarak hedefimize 
kitlendik, önce Allah'ın takdiri ve yardımı, sonra 
gönüldaşlarımızın desteği ile binamızı satın aldık. Allah 
herkesten razı olsun, hedefimiz daima ileri gitmek, 
toplumumuzun menfaatlerini düşünmektir. Daha iyi 
olmalıyız, gönüldaşlarımızla kucaklaşarak aile teşkilat-
yuva -samimiyet üçlemesini başarmalıyız." dedi. 



Federasyon Bülteni  

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Türk Dünyası “Nevruz Yemeği” ile bir araya geldi  

Hollanda Türk Federasyon bu yıl yine 

“Nevruz yemeği” programı ile Türk 

soyluları bir araya getirdi. Nevruz 

dolayısıyla Hollanda Türk Federasyon 

tarafından yapılan davete Hollanda´da 

bulunan Türk soylu kuruluşlar bir masa 

etrafında bir araya gelerek hasret 

giderdiler. 

 

Azerbaycan, Türkmeneli, Batı Trakya, 

Makedonya, Kazakistan, Kırım, Uygurlar 

ve Nogaylar gibi Türk diyarlarının 

temsilcileri bir araya gelebilmenin 

mutluluğunu dile getirdiler. Özellikle bu 

araya gelmenin Nevruz – Ergenekon 

Bayramı vesilesi ile yapılmasının daha 

fazla anlam taşımasına sebep olduğunu 

söylediler. 

Katılımcıların söz almaları ile Türk 

Dünyası´nın ve özellikle Hollanda´da var 

olan Türk soylu kuruluşların sorunları da 

tartışılmaya açılmış oldu. Tecrübelerin 

paylaşılması özlemi de dile getirilen 

talepler arasında idi. 

 

Hollanda Türk Federasyon genel başkanı 

Murat Gedik yapmış olduğu konuşmada 

Hollanda Türk Federasyon´un her zaman 

karşılıksız olarak katılımcıların sorunlarına 

yardımcı olabilmeyi kendilerine görev 

olarak kabul ettiklerini dile getirdi.  Murat 

Gedik: “Türk Dünyası temsilcilerinin yoğun 

talepleri üzerine biz bu bir araya gelmeyi 

daha önceden düşünmüştük, fakat Nevruz 

Bayramı’nın en uygun tarih olduğuna 

karar verip bugün bir araya gelmiş 

bulunmaktayız. Çünkü Nevruz Türk 

milletinin bir milli bayramıdır ve bu 

bayramı da hep beraber yaşatmamız 

gerekmektedir. Sizlerle zaman zaman 

kuruluşlar olarak irtibatlarımız devam 

etmektedir. Fakat bu irtibatların artık 

belirli zamanlarda bugün olduğu gibi geniş 

katılımlarla devam ettirmeyi 

arzulamaktayız. Her zaman Türk 

Dünyası’ndan bahsetmekteyiz fakat bizler 

birbirimizi ne kadar tanımaktayız? İşte 

bundan dolayı Türk Federasyon yeni 

faaliyetler tertiplemek istemektedir ve 

bunun için sizlerden katkı beklemektedir.” 

 

Katılımcıların dilek ve temmenilerinden 

sonra Hollanda Türk Federasyon’un ikramı 

ile “Nevruz Yemeği” programı son buldu.     
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