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Bu sayıda

Hollanda Türk Federasyon’un çeşitli kademelerinde görev yapmış, Almelo
teşkilatında başkanlık yapmış, milliyetçi-ülkücü harekete büyük katkıları olan değerli
gönüldaşımız Mehmet Görgülü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan
rahmet, kederli ailesine ve Hollanda Türklüğüne başsağlığı ve sabır dileriz.

‘Balkanlarda Türk Varlığı’ semineri
Amsterdam’da yapıldı
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Amsterdam Mescid-i Akşa teşkilatında,
Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı Özcan
Pehlivanoğlu’nun katılımı ile ‘Balkanlarda Türk Varlığı’ konulu program
düzenlendi. Türk Dünyasının Hollanda’daki temsilcilerinin katıldığı programa
ilgi yoğundu. İstiklal marşı ile açılan programda Ahmet Kılınç davetlilere
hoşgeldiniz diyerek sözü konuşmacılara bıraktı.
Açılış bölümünde sırasıyla söz alan Mescidi Aksa Yönetim Kurulu Başkanı
Necmi Çelik, Hollanda Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı
Elise Ayhan Ayrus ve Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik,
Sayın Özcan Pehlivanoğlu’nun davet üzerine Hollanda’ya gelerek kendilerini
onurlandırdıklarını ilettiler. Konunun önemine değinen konuşmacılar, bu
programın Hollanda’daki Balkan Türkleri temsilcisi ve Hollanda Türk
Federasyon tarafından ortaklaşa düzenlenmesinin ayrı bir anlamı olduğunu
ifade edip, gelecekte de Türk Dünyası hakkında farklı seminerler
düzenleneceğini katılımcılar ile paylaştılar.
Açılış konuşmalarının ardından sözü alan Özcan Pehlivanoğlu, Hollanda
Türklerini selamladıktan sonra 2 saatlik seminer verdi. Konuşmasında Balkan
Türklerinin tarihte ve günümüzde yaşadıklarını anlatıp, Balkanlar’da Türk
varlığının günümüzde unutturulmak istendiğini söyledi. ‘Türkiye’de ve
Dünya’da Türklere Balkanlarda yapılan soykırım gündeme gelmemektedir’
diye veryansın eden Pehlivanoğlu önemli olayların dillendirilmediğini ve 100.
yılını dolduran olayların anılmadığı için üzüntü ve gelecek için endişe
duyduğunu belirtti.
‘Günümüzde ülkemizde tamamı yabancı yatırımcıların elinde olan 32.000
şirket bulunmaktadır, ayrıca Türk Milleti ayrıştırılmaktadır. Türkiye’de Türklük
tehdit altındadır. Daha düne kadar Türk diye yüreğimize bastığımız tanınmış
şahsiyetler, ünlüler ve sporcular, kendilerini artık Türk diye
tanımlamamaktadır. Hakan Şükür, Arnavut olduğunu dillendirmekte,
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Vay be...
Şöyle bir bakıyorum da Türkiye’de
son aylardaki gelişmeler bazı kesimlerin yüzünü ortaya çıkarmış ve açıklığa kavuşturmuş oldu. Denir ya
“her şey de bir hayır vardır,“ bu
açıklıkta işte bu işin hayrıdır. Olaylar
nasıl gelişiyor, kim hatalı gibi konulara girmeyeceğim. Keşke olmasa,
insanlarımız kutuplaşmaya gitmesin
diye düşünmekte de değilim zannedilmesin. Bir ateş yakıldı ve o ateşin
üzerine körükle gidiliyor; Gezi olayları, Olimpiyat seçimleri, paket açmalar, Türk katilleri ile kucaklaşma,
dershaneler gibi gelişmeler hepimizi
etkiliyor.
Ve bu olaylar Avrupa´ya taşmış olup
beni bundan yaklaşık otuz sene öncesine götürüyor. Ha bu arada korktuğum başa gelmekte ve kutuplaşma için bazı kesimler ellerinden geleni ardına koymamaktadırlar.
Ne mi olmuştu otuz sene önce?
O zaman daha henüz çocuktum ama
Ülkücüler diye kendilerini tarif
edenlerin arasında bir avuç kişi hedeflerini belli etmişlerdi. Bu bir avuç
insan, kendisini Türkiye´den esen
rüzgara kaptırıp Ülkücülerin kuruluşunu, Avrupa Türk Federasyon, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş´in
çizgisinden koparmaya çalışırlar.
Fitne almış başını “Türkeş´siz Türk
Milliyetçiliği” gibi hevese kapılarak,
teşkilatı Başbuğ´dan koparmak için
bütün çaba gösterilir. Ne oyunlar,
ne düzenbazlıklar dönmüş o zamanlar. Fazla teferruata girmeyelim şimdi, gün olur Allah nasip ederse bu
bölme ve parçalama girişimini uzun
uzun yazarız. Bu konuyu yazı haline
dökmek yeni nesil için şarttır, tarihi
bilmek herkesin hakkıdır.
Lise çağlarımda bende bu Ülkücü
kesimle tanış olma fırsatını buldum.
Değerli büyüklerimiz ile sohbetler
ettiğimiz o günleri hatırladıkça öz-

lemle hatırlamıyor değilim. Ama bir
gerçeği de belirtmem lazım, o da bu
Hareket´i şahıslardan ziyade daha
çok kitap ve dergilerden öğrendim.
Hele o Alparslan Türkeş denen yiğit
Türk evladının, Allah ondan razı olsun, geniş dünya ufkunu okudukça
hayranlığım gün geçtikçe artmakta
idi. Hele o çekilen çileler ve şehitler……
İnsanlara önyargısız yaklaşmayı kendime hep ilke edindim. O otuz yıl
önce ayrılma kıvılcımı yakanları da
zaman zaman bulup hasbihal etmişliğim olmuştur. O dönem bu kıvılcım
Hollanda´ya da taşmıştı ve benim
hasbihal etme imkanı bulduklarım
Hollanda´da yaşayanlardır. İçlerinde
gerçekten samimi bulduğum ve abi
dediklerim mevcuttur, bunların çoğu zaten tekrar yuvalarına dönmüşlerdir. Hollanda´da bu bölme girişimi fazla zarar vermemiştir ama, olmasa elbette daha iyi olurdu.
Bölme girişimleri içinde olan bazı
dostlarla sohbetlerde gerekçe olarak hep şunu duyardım: “Biz Avrupa´da yaşıyoruz, ve Türkiye siyaseti
bizi ilgilendirmiyor. Bu sebepten
Federasyon´un çalışma alanı değişmeli diye çaba gösterdik.” Tabi sohbetlerde Başbuğ Türkeş´e duyulan
kinden bahsetme olmazdı, yoksa
doğrudan gereken tepkiyi benden
alırlardı. Ve elbette o dönemin siyasi iradesinden alınan desteklerden
falan bahsetmek hiç yok.
Şimdi bu Türkiye’de yaşanan kutuplaşma, bölünme gerekçesi olarak
“Türkiye siyaseti olmasın” sözlerini
hatırladım. Beş parmağı geçmeyecek kadar o bölme girişimlerinde
bulunan şahıslardan bazıları halen
Türkiye siyaseti ile iç içeler. Zaten
bunlar genelde seçim dönemlerinde
piyasaya çıkıp sözde eskilerden olurlar. Bu kesim tamamen Ankara´dan
beslenmektedir, bakın ya doğrudan
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mevcut siyasi iradeden geçimlerini
sağlarlar, ya da mevki peşindeler.
Samimi değiller bir kere, mevcut
siyasi irade bir zayıflasın hemen
başka kapıya koşarlar. Zaten evveliyatları “arı” ya dayanır, bir dönem
at´a koşmuşlardır, şimdi de ampül
sevdası. Fakat bir açılım denen ihanete bakıyoruz hemen piyasaya çıkıyorlar. Yok basın açıklamaları, yok
kınamalar, yok siyasi iradeye destekler derken en sonunda ekran
başına geçerek Türk milliyetçilerine
kinlerini kusuyorlar, hem de utanmadan eski kimliklerini kullanarak.
Hani Türkiye siyaseti gerekmiyordu
ve olmamalıydı? Bu Türkiye siyaseti
Türk Federasyon´u bölme girişimine
sebep değil miydi? Menfaatiniz olduğunda nasıl bir numaralı Türkiye
siyaseti ile uğraşılıyor? İşte bunlar
bana vay be dedirtiyor.
“Menfaatleri için her türlü işi mübah görenler varmış” dedirtiyor bana. Samimiyetin herkese nasip olmadığı da böylece bir daha tescillenmiş oluyor. Boşuna denmez taş
olduğu yerde ağırdır diye, o ağırlığı
kaybedenler rüzgara göre esmeye
mahkumdur, taş olsa bile. Ağırlığı
kaybettiğinizde yaprak misali, ya da
bir kıl misali havada döner durursunuz.
Bu söz de küpe olsun: “Bilgisiz insan
ne kadar zararlı ise, midesi geniş
olan da en az onun kadar zararlıdır.
Sebebine gelince; midesi geniş olan
için bugün namus olarak anımsanan, yarın teferruat, bir gün sonra
değersiz hükmünde olur!”
Sözüm elbette samimi bir biçimde
kendine yeni yol bulmuşlara değildir, sözüm menfaat icabı bir kuruma
fitne sokup bu fitneye devam etme
mücadelesinde olanlaradır.
HTF Genel Başkanı
Murat Gedik
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‘Balkanlarda Türk Varlığı’ semineri Amsterdam’da yapıldı
Balkanların her köşesinde Türklerin
yaşadığını söyleyen Pehlivanoğlu,
‘Kendinize bizim Balkanlar ile bağımız
nedir diye sorabilirsiniz, Balkanlarda
arkadaşlarım yok diyebilirsiniz. Fakat
unutmayın Edirne’de Erzurumluların
olması ne kadar doğalsa, Priştine’de,
Saray Bosna’da, Üsküp’te de
Erzurumluların olması o kadar doğaldır.
Balkanlar adım adım Türklük kokuyor.’
dedi. Zorunlu göçün zor olduğunu, hatta
insanın hayatta göreceği en zor şey
olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu şöyle

devam etti, ‘Göçmenler için memleketlerine ulaşmak İslam’a, Ezana, Bayrağa
ulaşmaktır. Onlar Eve geldik diye
şükrediyorlar. Balkanlar Türkler sayesinde
İslam ile tanışmışlardır. İnsanlara dinleri
sorulduğunda ‘Elhamdülillah Türküm!’
derlerdi, günümüzde ise durum maalesef
çok farklı.’
Balkanlarda yaşlı bir Türk bayana neden
orada kalmayı, Türkiye’ye dönmeyi tercih
etmediğini sorduğunu söyleyen
Pehlivanoğlu, ‘Biz burada sizleri

(1. sayfa’nın devamı)

bekliyoruz!’ yanıtını almış.
Pehlivanoğlu’nun konuşmasının ardından
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Elise Ayhan Ayrus, Özcan
Pehlivanoğlu’na, HTF Genel Başkanı Murat
Gedik’e ve Mescidi Aksa Yönetim Kurulu
Başkanı Necmi Çelik’e bu konudaki
hassasiyetlerinden dolayı plaket takdim
etti. Program Mescidi Aksa Cami İmamı
Musa Yıldız’ın yaptığı dua ile son buldu.

“Vaktiyle bir ATSIZ varmış” programı Rotterdam’da yapıldı
Yazar, tarihçi, şair ve dava adamı Hüseyin
Nihal Atsız Rotterdam Versaar teşkilatı
tarafından yapılan anma programı ile
anıldı.

Hüseyin Nihal Atsız’ın hayatını konu alan
belgeselin gösteriminin ardından Veysel
Duru Atsız’ın eserlerinde Türk insanına
aktarmak istediği konuları dile getirdi.

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı
Rotterdam Versaar Teşkilatı Gençlik
Kolları tarafından anma programı Hüseyin
Nihal Atsız’ın 38. ölüm yıldönümü
vesilesiyle yapılmış oldu. İstiklal Marşı’nın
okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile
başlayan programın açılış konuşmasını
Rotterdam Versaar Teşkilatı Gençlik
Kolları Başkanı Ahmet Gezer yaptı. Ahmet
Gezer Atsız’ın Türk gençliğine bırakmış
olduğu dünya görüşünün önemine vurgu
yaptı. Kısa bir söz alan Versaar Teşkilat
Başkanı Mustafa Elibol ise anma
programının önemini dile getirdi.

Anma programının son konuşmacısı olan
Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı
Murat Gedik ise Hüseyin Nihal
Atsız’ın davası için rahat
yaşamdan vazgeçtiğini ve halen
yakmış olduğu meşalenin aynı
heyecan ile yanmaya devam
ettiğini söyledi.

ve şiirleri günümüzde halen güncelliğini
korumaktadır.
Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor,
Deli Kurt ve Ruh Adam adlı romanları
başlıca tanınmış eserleridir.

Hüseyin Nihal Atsız 11 Aralık
1975 yılında vefat etmiş ve
yüzlerce eseri miras bırakmıştır.
Makaleleri, öyküleri, romanları

Hengelo’da kültür gecesi
Hollanda Türk Federasyon’un Hengelo’da
yapmış olduğu kültür gecesinin ev
sahipliğini Hengelo Türk Kültür Derneği
üstlendi.
Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı’nın

okunmasından sonra gecenin açılış
konuşmasını Hengelo Türk Kültür Derneği
Başkanı Şakir Tekçe yaptı.
Kültür sanat bölümünde Mustafa Canal
türkülerini söyledikten sonra Hollanda
Türk Federasyon sanatçısı Gökhan Tekin

sahne aldı.
Hollanda Türk Federasyon genel başkanı
Murat Gedik’in konuşmasından sonra son
olarak Almanya Türk Federasyon sanatçısı
Seval Güleş okumuş olduğu türkülerle
katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
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Dünya Uygur Kurultayı Hollanda teşkilatında yönetim değişikliği
Merkezi Almanya’da bulunan Dünya
Uygur Kurultayı’nın (DUK) Hollanda
teşkilatında, 15 Aralık 2013 tarihinde
Haarlem’de düzenlenen kongre ile başkan
ve yönetim kurulu değişti. Uluslararası
düzeyde faaliyetlerini sürdüren Kurultay,
2004 yılında Münih’te kurulmuş olup,
dünyanın dört bir yanında temsilcilikler

kurarak Çin’de zulüm gören Uygur
halkının özgürlüğü, demokratik hakları ve
Doğu Türkistan’ın geleceği için mücadele
etmektedir.
Bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren DUK
Hollanda Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu
kongreye dünyanın farklı yerlerinden DUK
temsilcileri katıldılar. Kongrede
DUK Japonya başkanı ve Doğu Asya
Bölge Sorumlusu İlhan Mehmut ve
DUK Avrupa Sorumlusu Ümit Agahi
söz alarak, Hollanda’da yaşayan
başta Uygur Türkleri olmak üzere
Türk milletine önemli mesajlar
vererek, birlik çağrısında
bulundular. Kısa söz alan Hollanda
Türk Federasyon Genel Başkanı

Murat Gedik kardeşlik mesajı vererek,
Uygur Türklerinin daima yanında
olacaklarını ve geçmişte olduğu gibi,
gelecekte de ortak projelere imza atmak
istediklerinin altını çizdi.
Seçimler ile devam eden kongrede söz
alan başkan Parhat Kader’in
konuşmasından sonra yeni başkan
adayları kendilerini tanıttılar. Daha sonra
yapılan oylama ile Dünya Uygur Kurultayı
Hollanda Teşkilatı başkanlığına
Abdussalam Niyas seçildi. Yönetim kurulu
belirlendikten sonra tekrar söz alan Niyas,
önümüzdeki dönem uygulamayı
düşündüğü projelerden bahsedip,
kendilerini bu kutlu davada uzun bir yolun
beklediğini belirtti.

Kazakistan Devleti 22. Bağımsızlık Resepsiyonu yapıldı
Hollanda Türk Federasyon Genel Sekreteri olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti
Erim Uğurlu ve Gençlik Kolları Başkanı
Kazakistan Büyükelçisi defalarca dile
Ahmet Çömlekçi Kazakistan Devleti’nin
getirdi.
22. Bağımsızlık Resepsiyonu’na katıldılar.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
Kazakistan Hollanda Büyükelçisi bayan
dağılmasıyla Kazakistan 1991 yılında
Mainura Murzamadiyeva’nın daveti
bağımsızlığına kavuşmuş oldu. Yedi
üzerine resepsiyona iştirak eden Hollanda bağımsız Türk Devletlerinden biri olan
Türk Federasyon böylece Türk Dünyası ile Kazakistan Türk Tarihi’nin önemli
var olan bağlarını daha da geliştirme
devletlerinden Saka, Hun, Göktürk,
fırsatını bulmuş oldu. Hollanda Türk
Kıpçak, Karahanlı, Altın Ordu gibi
Federasyon’un Kazakistan Devleti’nin 22. devletlerin merkezüssü, Kıpçak, Oğuz,
Bağımsızlık kutlamalarına katılmış

Karluk gibi Türk boylarının beşiği
olmuştur.

HTF Kadın Kolları Başkanı Neslihan
Büyükhan ve Gülsenem Çelik YTB’nin
Brüksel’de düzenlemiş olduğu
Kapasite Geliştirme Eğitim Programı’na
katıldılar

Genel Başkan ve Gençlik Kolları
Başkanı Schiedamı ziyaret ettiler
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