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Bu sayıda 

 
 
15 Temmuz Darbe girişimi ve etkisi 

Hollanda Türk Federasyon fitre ve 
zekatları Suriye Türkmenlerine ulaştırdı 

Rotterdam Versaar teşkilatının 9. dönem 
kongresi yapıldı 

Dordrecht Ayasofya Camii’ne çirkin saldırı 
(Manşet gazetesi) 

 

 

15 Temmuz Demokrasi Zaferi 
 

Türk milletinin güçlü iradesi sayesinde darbe girişimi engellenmiştir.  
 
Hollanda Türk Federasyon Türkiye'nin demokrasisine karşı yapılan bu 
girişimi şiddetle kınıyor. Bu girişim sonrası Türkiye devleti ve kurumları 
tarafından atılan adımların ülkemizin istikrarına ve milletimizin refahına 
katkı sağlamasını ümit ediyoruz.  
 
Hollanda'daki Türkler olarak demokrasiye karşı yapılan bu girişimi kını-
yoruz. Maalesef farklı kanallardan bazı şahısların tehdit ve şiddete baş-
vurduklarını algılamaktayız. Bu gibi olaylar toplumumuzu zedelemekte-
dir.  
 
Herkesi duyguları, duyumlar ve iddialardan yola çıkarak hareket etme-
meye, soğukkanlı olmaya davet ediyoruz. Toplumumuzun huzurunu ko-
rumak ve ileride Türk toplumu olarak aleyhimize işleyebilecek olayların 
önüne geçebilmek için herkes etik davranmalıdır.  

 

Vefat haberleri 
 

Rotterdam Versam teşkilatımızın eski 
başkanlarından Mehmet Utlu'nun ve 
bir dönem Hollanda Türk Federasyon 
Zwolle temsilciliğini yapmış olan Namık 
Kemal Demircan’ın vefat haberlerini 
almış bulunmaktayız.  
 
Yüce Yaradan rahmet eylesin, 
mekanları cennet olsun. Başta kederli 
ailelerine olmak üzere geride kalanlara 
Allah sabırlar nasip etsin. 

Mehmet Utlu 

Namık Kemal Demircan 
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15 Temmuz Darbe girişimi ve etkisi 

15 Temmuz günü Türk milleti büyük bir 

felaketle karşı karşıya kalmış ve çok 

şükür bu felaketi bertaraf etmiştir. 

Darbeyi bertaraf etme mücadelesinde 

yüzlerce insanımız şehit oldu, 

mekânları Cennettir inşallah. 

 

Yıllarca Devlet kurumlarına sızmaya 

teşebbüs eden FETÖ mensupları 

maalesef Türk Ordusuna kadar girdiler. 

12 Eylül 1980 darbesiyle bu yapıya 

açılan kapılar son 15 yılda aralıksız 

olarak açılmış ve maalesef hükümetle 

yapmış olduğu gizli ortaklıkla had 

safhaya ulaşmıştı. Hükümet geçte olsa 

bunları keşfetmiş ve araya mesafe 

koymaya başlamıştı, maalesef atı alan 

Üsküdar’ı geçmişti bile. O kadar 

cesaretlenmişlerdiler ki adamlar darbe 

adı altında terör saldırısına geçtiler. Çok 

şükür darbe engellenmiş olup büyük bir 

beladan asil milletimiz kurtulmuş oldu. 

Gazi´nin Meclisi işgal güçleri tarafından 

bombalanamamışken bu terör yapısı 

bombalamıştır. 

 

Türk Devletine var olan güvencemiz 

tamdır. Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan 

edilmiştir ve gereken temizlik mutlaka 

yapılacaktır. Siyasi iradeyi elinde 

bulunduranlar sadece FETÖ´yü değil, 

var olan bütün terör yapılarını (PKK, 

DHKP-C, IŞİD vs) bitirmelidir. Fırsat bu 

fırsattır diyerek toplu imha lazımdır. 

 

Darbe konusunda dikkat edilmesi 

gerekli olan konulardan biri Türk 

Ordusunu rencide etmekten kaçmaktır. 

Peygamber Ocağı diye adlandırdığımız 

ve Motun´un (Mete Han) emaneti olan 

bu kutlu yapıya sahip çıkmamız 

gerekmektedir. Türk Ordusu Türk 

Varlığının Hz. Allah´tan sonra yegâne 

koruyucusudur. Sızmalara gelince sayın 

Dr. Devlet Bahçeli´nin buyurmuş 

olduğu gibi: ”Şerefsizden asker olmaz, 

olana da asker denmez.” 

 

Avrupa´da yaşayan insanımızın Türkiye 

ile var olan bağlantısı çok doğaldır. 

Hollanda´da yaşayan Türk insanının 

neredeyse tamamı 15 Temmuz terör 

eylemine karşı durmuş ve sesini bu 

yönde duyurmuştur. Avrupa Türklüğü 

hiçbir darbeyi benimsemeyeceğini 

adeta haykırmıştır. Hollanda´da 

yaşayan insanımız maalesef yine 

Hollanda basını ve siyasileri tarafından 

rencide edilmek ve ötekileştirilmek 

istenmiştir. En ufak konular bile 

abartılmış ve kamuoyunda Türk imajı 

bilerek zedelendirilmek istenmiştir. 

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde 

hafiften yuhalanan basın mensupları 

olayı o kadar abartmışlar ki 

zannedersiniz fiziki saldırıya uğramışlar. 

Hoş olmayan bu yuhalama olayını 

yapanlar ise duygularına hâkim 

olamayan birkaç genç, organize olmuş 

bir grup bile değil.  

 

Üzülerek belirtiyorum ki şu ana kadar 

Hollanda basını ve siyasileri hiçbir 

zaman terör konularında Türkiye´nin ya 

da Türk insanının yanında yer 

almamıştır, PKK olayları en iyi örnektir. 

Onun için 15 Temmuz terör/darbe 

konusunda da tarafsızlığını 

göstermesini beklemek hayalden başka 

bir şey değildir. Yine de bu konuda 

iyimser davranıp doğru olanları 

Hollanda kamuoyuna anlatmak her 

Türkün görevidir. Fakat elbette 

hakkımızdır IŞİD gibi terör örgütlerine 

Hollanda basını ve siyasileri nasıl 

yaklaşıyorlarsa söz konusu Türkiye 

olduğunda o yaklaşımı beklemek. 

 

Bazı duyumlar ve haberlerden 

öğrenmekteyiz ki bu darbe 

teşebbüsünden sonra Hollanda´da 

şahıslar tehdit edilmişler, kurumlar 

saldırılara uğramışlar. Bu tür 

yaklaşımlar çok yanlış ve Türk 

toplumuna büyük zararlar vermektedir. 

Bu tür yaklaşımlar kabul göremez. 

Demokrasinin ve hukukun vermiş 

olduğu haklar değerlendirilip her türlü 

kanundışı yaklaşımlardan uzak 

durulmalıdır. Bu tehditlerin ve 

saldırıların da şahsi girişimler yani 

organizeli girişimler olmadığı 

bilinmektedir ve bir daha olmaması 

temennisi dileklerimiz sonsuzdur. Bu 

tür girişimler toplumumuza zarar 

vermekten başka bir şey değildir. 

Hollanda toplumunu huzursuz etmek 

kimsenin hakkı değildir. 15 Temmuz 

girişimini lanetlemek her Türk için 

doğal bir yaklaşımdır, fakat şiddet asla 

olmamalıdır. 

 

Bu arada 15 Temmuz darbe girişimi 

esnasında birileri durun hele önümüzü 

bir görelim derken tavrını açıkça beyan 

eden, bu kahpece girişimin karşısında 

dikilen Ülkücü Hareket´in Lideri sayın 

Dr. Devlet Bahçeli´ye bir teşekkürü 

borç bilirim. Çünkü o darbe girişiminin 

kırılma noktası olmuş, devletin ve 

milletin yanında durup “Milli İradeye” 

destek vermeseydi bugün hangi 

durumda olacağımızı düşünmek bile 

istemiyorum. Gerçi o zamanında başta 

Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 

herkesi darbe girişimcileri hakkında 

uyarmıştı, tabi önyargılı tepkiler 

belliydi. 

 

Bir daha Türk Devletinde gayrı millilerin 

sızmaları olmaması dileğiyle tekrar 

geçmiş olsun Türk milleti. 

 

Son söz: ”Darbe ile ihtilal farkını halen 

bilemeyenler lütfen Kürşad İhtilalini bir 

araştırsınlar. Hem ecdadı tanırlar hem 

de ihtilal neymiş öğrenirler.”  

 
H.T.F. Genel Başkanı   

Murat  Gedik  
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Hollanda Türk Federasyon fitre ve zekatları Suriye Türkmenlerine ulaştırdı  

Bu yıl Hollanda Türk Federasyon 

düzenlemiş olduğu fitre, zekat ve 

bağış kampanyası ile toplanan 

meblağları Suriye'deki savaş 

dolayısıyla mağdur olan ve büyük 

bölümü zorunlu olarak göç etmek 

zorunda kalmış olan Suriye 

Türkmenlerine ulaştırmıştır.  

 

Yardımların bir bölümü Ülkü 

Ocakları ile koordineli olarak Halep 

ve etrafında zor şartlarda mücadele 

veren Türkmenlere,  bir bölümü ise 

ağırlıklı olarak Hatay ili olmak üzere 

Türkiye'nin farklı yerlerine göç 

etmiş olan Türkmenlere ulaştırıldı. 

Hatay bölgesine yardımları 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Muhasibi Sadettin Şimşek, 

Doetinchem Türk Obası Başkanı 

Saffet Doğru ve sayın Yakup Şahbaz 

bey Hatay Ülkü Ocakları Başkanı 

Metin Taşçı bey ve yöneticileri ile 

bölgedeki soydaşlarımıza 

ulaştırmışlardır.  

 

Çok zor şartlarda Suriye'de 

toprakları için mücadele eden veya 

topraklarını terk etmek zorunda 

kalan Türkmenlere bu yardım 

kampanyası sayesinde bir nebze de 

olsun destek sağlanmıştır. 

Hollanda'dan yardımları ve 

selamları ulaştıran Hollanda Türk 

Federasyon Genel Muhasibi 

Sadettin Şimşek yardımları 

ulaştırırken çok duygulandıklarını ve 

orada çok zor şartlarda yaşamlarını 

sürdüren Türkmen kardeşlerimizin 

Türk milletinin tamamının 

desteğine ihtiyaç duyduklarını 

belirtti. Şimşek: "Ulaştırdığımız 

yardımlar ile o buruk yüreklere bir 

nebze mutluluk, umutsuz gözlere 

de bir nebze umut verip 

soydaşlarımızın yalnızlıklarına 

yoldaş olduk. Ramazan ayında 

yapılan ibadet ve yardımlarımızı 

Rabbim kabul eylesin ve bu 

mübarek ay milletimiz için hayırlara 

ve savaşların son bulmasına vesile 

olsun." 

 

Yardımların ulaştığı Türkmen aileler 

Suriye'de savaşmakta olan 

soydaşlarımıza Türkiye tarafından 

çok az destek verildiği konusunda 

veryansın ederken Ülkü Ocakları 

tarafından kendilerine verilen 

maddi ve manevi destek için 

teşekkür ettiler. Hollanda Türk 

Federasyon'un Türk Dünyasının 

farklı bölgelerinde yaşayan Türklere 

imkanlar doğrultusunda destek ve 

kampanyaları devam edecektir.  



 

SAYFA 5 www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Federasyon Bülteni 

Rotterdam Versaar teşkilatının 9. dönem kongresi yapıldı  

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Rotterdam Versaar teşkilatının 9. 

dönem kongresi teşkilatın yeni 

binasında gerçekleşti. 

 

Kongre divan başkanlığını Hollanda 

Türk Federasyon Gençlik Kolları 

Başkanı Ahmet Çömlekçi 

üyeliklerini ise Amsterdam Tükem 

Ülkü Ocağı Başkanı Yusuf Yorulmaz 

ve Schiedam Türk Kültür Derneği 

Başkanı Ahmet Öneren yaptılar. 

 

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal 

Marşı’nın okunması ile başlayan 

kongrede açılış konuşmasını teşkilat 

başkanı Cihangir Demir’in 

yapmasının ardından faaliyet ve 

muhasebe raporunu Ensar Kalemli 

okudu. Raporların okunması ve 

ibrası sonrası yapılan seçimlerde 

Versaar teşkilatının yeni dönemde 

başkan, yönetim, denetleme ve 

disiplin kurulları için seçime geçildi. 

 

Yapılan seçimler sonrası Muammer 

Bilgişli Rotterdam Versaar 

teşkilatının başkanlık görevine layık 

görüldü.  Muammer Bilgişli’nin 

teşekkür konuşması sonrası söz 

alan Hollanda Türk Federasyon 

Genel Sekreteri Erim Uğurlu 

federasyonun çalışmaları hakkında 

katılımcılara bilgi verdi ve Versaar 

teşkilatının geçtiğimiz dönemde 

bina sorunundan dolayı 

faaliyetlerine ara vermek zorunda 

kaldığını, ama şimdi yeni 

binalarında çalışmalara hız 

vermeleri gerektiğine dikkat çekti. 
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Dordrecht Ayasofya Camii’ne çirkin saldırı (Manşet gazetesi) 

 



Federasyon Bülteni 

SAYFA 7 www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 


