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Son yıllarda farklı hastalıkların teşhisi ve geliştirilen tedavi 

yöntemleri hızla gelişmektedir. Bu kapsamda kan kanseri (Lösemi) 

hastalığı için kök hücre (ilik) tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi 

için esas olan hastanın kök hücrelerine uyumlu olan sağlıklı 

birinden kök hücrelerini nakledilmesidir. Hollanda Türk 

Federasyon bu çerçevede Rotterdam Versam Başkanı Mustafa 

Şenyürek ve Rotterdam Versam Kadın Kolları Başkanı Hilal Şimşek 

öncülüğünde kampanya düzenleyip Ekim ve Kasım aylarında 

Hollanda'nın dört bir yanında duyarlı insanlarımıza ilik veri 

tabanına kayıt olmaları için başvurmuşlardır.  

 

Rotterdam’da 8 yaşındaki Rana için uygun kök hücre arayışında Rana’nın 

ailesi Rotterdam Versam Başkanı Mustafa Şenyürek’den yardım isteyince, 

bu kampanya başlatılmıştır. Mustafa Şenyürek: “Rana için ailesinden bize 

yardım için çağrı yapıldığında nasıl bir çalışma yapabileceğimizi düşünmeye 

başlamıştık. Zaman kaybedemezdik. Sağ olsun Hollanda Türk Federasyon 

şubelerinin emrimizde olduğunu bizlere belirterek çalışmaya başlamıştık. 

Aynı zamanda “Bade Foundation” ve “Matchis” ile de irtbata geçildi ve 

onlarla beraber Rana için neredeyse her gün bir Türk Federasyon 

şubesinde insanımıza ilik bağışcısı olmaları için buluşma programları 

düzenlendi.”  
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Bu sayıda 
 

Abdülhamid Süleyman Çolpan 

Ali Güler Hollanda'da Atatürk'ü anlattı 

Hollanda Türk Federasyon bilgilendirme 
sohbetleri 

Hollanda Türk Federasyon Deventer 
şubesi açıldı  

Ülkü Ocağının yeni binası dualar ile 
açıldı 

Enschede Belediye Başkanı Onno van 
Veldhuizen ziyaret edildi 
 

Hengelo Almıla Kadın Kolları  29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı programı 
düzenledi 

Çocuklar için Din ve Türkçe eğitimleri: 
Arnhem, Enschede ve Nijmegen 

Maassluis ve Tiel’de gençlerle gönül 
sohbetleri 

Harderwijk’te dini sohbet programı 
 

Zaandam’da Genel Başkan ve Genel 
Sekreter ile söyleşi programı 

Hollanda Türk Federasyon'dan ilik bağışı 
kampanyası  

Vefat ve Başsağlığı 

Değerli 
Gönüldaşımız, 
Amsterdam Türk 
Kültür Merkezi eski 
başkanı, Burcan 
Reclame'nin sahibi 
Hüseyin Duman'ın 
vefatını derin bir 
üzüntü ile öğrenmiş 
bulunmaktayız. 
 
Başta ailesi olmak üzere, tüm 
ülküdaşlarımıza, yakınlarına, sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz. Mekanı Cennet olsun.  
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Abdülhamid Süleyman Çolpan 

Çoban yıldızı manasındaki “Çolpan” 
Abdülhamid Süleyman’ın lakap ve 
şöhret adıdır, kendisi zengin bir 
tüccarın oğludur. 1897’de Andican’da 
doğmuş, medrese tahsilinden sonra 
Rusça öğrenmiş, Moskova’da edebiyat 
ve sanat akademisinde de tahsil 
görmüştür. Türk tarihine genç 
yaşlarda merak sarmış ve sonra “Türk 
Yurdu” gibi Türkçülük neşriyatını takip 
etmiştir. 1 
 
Çolpan başta şiir olmak üzere hikâye, 
roman, tiyatro, tercüme sahalarında 
eser vermiş, ayrıca makale ve tenkit 
yazıları yazmıştır. Devrin diğer 
Türkistanlı Cedidcileri gibi o da 
Osmanlı Türk, Azeri ve Kazan-Tatar 
Türk edebiyatlarını takip ediyor, 
Türkistan halk şiirleriyle birlikte klasik 
eserleri ve Tevfik Fikret, Cenap 
Şahabettin, Mehmet Emin Yurdakul, 
Ziya Gökalp, Mehmet Akif Ersoy gibi 
yazarlarımızı okuyordu. 2 Özbek şiirinin 
en milli şairi olarak anılan Çolpan Türk 
İstiklal Savaşı’nı destekleyen şiir de 
yazmış, Anadolu’da İstiklal mücadelesi 
veren Türk askerine “Tufan” adlı şiiri 
ile seslenmiştir. “Ey İnönü, ey Sakarya, 
ey istiklal erleri; Misak-ı Milli alınana 
kadar durmadan ileri.” diyerek 
başlayan şiir ve diğer milliyetçi 
şiirlerden dolayı Çolpan zaman zaman 
sorgulanmış ve hapis cezaları almıştır.  
 
Sekiz defa tutuklanan Çolpan Stalin 
vahşetini tatmış ve en sonunda bir yıl 
işkence gördükten sonra 4 Ekim 1938 
tarihinde Taşkent’te kurşuna dizilerek 
şehit edilmiştir. Suçu Türk milliyetçisi 
olmasıydı ve halkının 
Sovyetleştirilmesine karşı çıkmasıydı. 
O Sovyet rejimi tarafından vatan haini 
olarak ilan edilmiştir. Ne ilginçtir ki 
ölüm kararı da şehit edildikten bir gün 
sonra çıkmıştı. Onunda birçok aydının 
kurşuna dizildiği, öldürüldüğü 
ailelerine bildirilmemiş, nerede 
oldukları açıklanmadan, ömür boyu 
maden ocaklarında çalışma cezasına 
çarptırıldıklarına dair söylentiler 
çıkarılarak ailelerinin umutları ile alay 
edilmiştir. 3 Seneler sonra Çolpan’ın kız 
kardeşi (1958) ve eşi  (1968) Sovyet 

yönetimine dilekçe ile Çolpan’ın 
akıbetini nihayet sorarlar. 
 
Çolpan’ın tanınmasını sağlayan başlıca 
eserleri şiirleridir. İlk şiirleri Özbek Yaş 
şairleri Antolojisinde yayınlandı.  
Uyganış, Bulaklar, Saz yayınlanan şiir 
kitapları arasındadır. Çolpan’ın 
şiirlerine akseden önemli bir 
hususiyeti de “Cedidci fikirleridir”.4 O; 
bilgiye, kültüre, sanata, edebiyata, 
dile, gelişmeye, kadın haklarına, kısaca 
aydınlanmaya büyük önem 
vermekteydi. Bunlar insan hakları, 
hürriyet ve milli istiklal için gerekli 
fikirlerdir. Cedidciler cehaletin hem 
ferdi hem de milli esarete sebep 
olduğunu kavrayıp cehaleti ortadan 
kaldırmak için büyük mücadeleler 
vermişlerdir. 
 
1938 yılında kurşuna dizilen Çolpan 
1957 yılında resmen affedilse bile onu 
Türk milleti arasında unutulması için 
Sovyet rejimi elinden gelen her şeyi 
ortaya koymuştur. 1988’lere kadar 
onun eserleri basılamamış ve 
hakkında yayınlar yapılamamıştır. 
Buna rağmen Sovyet rejimi onu zaman 
zaman rejim ile barışık biri olduğunu 
dile getirmeye çalışmıştır. Buna delil 
olarak da zorla ve baskıyla ona 
yazdırılan şiirler örnek gösterilmiştir; 
Çolpan’ın şiir kitaplarında yer almayan 
“Kızıl Bayrak” ve “Temirçi” bu 
şiirlerden örneklerdir. Oysa Çolpan’ın 
Türkistan ve Türklük için nasıl bir 
mücadele içinde olduğu tartışılmazdır. 
“Güzel Türkistan,” ve “Güzel Fergana” 
türküleştirilmiş şiirler olup açıktan 
tavır almadır. “Gönül” şiirinde olduğu 
gibi nice şiirlerinde onun şahsiyetçiliği 
görülmektedir. Sadece Türkistan’da 
değil, Türk insanı nerede olursa olsun 
sömürülmesine karşı koymayı hep 
kendine görev edinmiştir. Anadolu’da 
mücadele veren Türk insanına “Tufan” 
adlı şiirinde seslenmesi bunun açık bir 
kanıtıdır. 
 
Türk milletinin birleşme heyecanını 
hep canlı tutan Çolpan 1920’de 
Bakü’de toplanan Şark Kurultayı için 
iki şiir yazmıştır; “Bakü’ye Şark 

Kurultayına Giderken” ve 
“Geliyorsun.” Çolpan bu Kurultay’a 
çok önemle yaklaşmakta olup bütün 
Türkistan temsilcilerinin bir araya 
gelmelerini mutlulukla 
kucaklamaktadır. “Dağ tepeler 
aşarak / su ve denizler geçerek / kendi 
yolunu seçmek için emeline koşarak 
geliyorsun.” diye “Geliyorsun” şiirinin 
başında Türkistan’ın geleceği için ne 
kadar umutlu olduğu görülmektedir. 
Kurultay için yazmış olduğu diğer 
şiirde ise “Yolumuzda; çöller, sular, 
denizler, kimin bastığı bilinmeyen 
izler / Bu izlere basıp denizler geçerek 
bizler büyük emel ile gidiyoruz.” ile 
giriş yapmaktadır. Her iki şiirde de 
emel’den bahsetmektedir.  
 
Çocukluğu Çarlık ve gençliği Sovyet 
emperyalizmi ile geçen Çolpan 1917-
1918 yıllarında Orenburg’da 
Başkurdistan Milli Cumhuriyeti 
Reisi’nin sekreterliğini de yapmıştır. 
Çolpan’ın asıl edebi faaliyetleri 
1920’lerde başlar. Rus, Hint ve İngiliz 
edebiyatçılarının kitaplarını da 
çevirmiştir. 
 
Türkistan’ın İstiklal’i için mücadele 
vermiş Şehit Enver Paşa için 
“Belcivan” adlı şiirini yazan Çolpan bu 
şiirde Berlin’de şehit edilen Talat Paşa 
ve Tiflis’te şehit edilen Cemal Paşa’yı 
da anar.5 6 “Feryadım dünyanın 
tümünü boğsun / Ümidin en son ipini 
koparsın” sözleriyle başlayan şiir 
“Feryadım dünyayı boğup öldürsün / 
Kapkara bahtıma şeytanlar gülsün” 
sözleriyle son bulur.  
 

H.T.F. Genel Başkanı   

Murat  Gedik  
 

 
1 Zeki Velidi Togan, Türkili (Türkistan) ve Yakın 

Tarihi, 1942, s. 568 
2 Dr. Hüseyin Özbay, Çolpan’ın Şiirleri, Türk 

Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1994, s. 16 
3 Prof. Dr. Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji, 

Akçağ, 2016, s. 359 
4 Dr. Hüseyin Özbay, Çolpan’ın Şiirleri, Türk 

Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1994, s. 67 
5 Dr. A. Oktay, Türkistan’da Türkçülük ve Halkçılık, 

ikinci bölüm, İstanbul, 1954, s. 77  
6 Nevzat Kösoğlu, Şehit Enver Paşa, Ötüken 
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Ali Güler Hollanda'da Atatürk'ü anlattı  

Araştırmacı yazar Yrd. Doç. Dr.  Ali 

Güler Hollanda Türk Federasyon 

tarafından düzenlenen 'Atatürk'ü 

ve Cumhuriyeti anlamak' program 

serisi için Hollanda'ya geldi. 

Hollanda Türk Federasyon'a bağlı 

Utrecht Türk Kültür Merkezi, 

Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk 

Kültür Merkezi ve Den Haag Türk 

İslam Kültür Vakfı'nda 18,20,21 

Kasım tarihlerinde düzenlenen 

programlarda Atatürk ve 

Cumhuriyet'in kuruluşu anlatıldı.  

Cumhuriyetin kuruluşu ve 

Atatürk'ün bu konudaki düşünceleri 

ile Atatürk'ün hayatı hakkında 

bilgiler sunan Ali Güler 

araştırmalarında bulduğu yeni 

bilgileri katılımcılarla paylaştı. Güler 

"Türk'ün Tarihi" serisi altında yeni 

çıkan 4 kitabı "Asyanın Efendileri", 

"Kartalın Pençesinde", "Hilalin 

Gölgesinde" ve "Cumhuriyet'in 

Faziletinde" kitaplarında yazdığı 

konulardan alıntılar yaptı. Türk 

dünyasının tarihsel sürecine kısaca 

değinen Güler Orta Asya'dan 

başlayarak Orta Avrupa'ya kadar 

olan Türk Devletleri Tarihini anlattı. 

Büyük devletler ve imparatorluklar 

kuran Türk Milleti'nin Osmanlı 

Devleti'nin gerilemesi ile yaşadığı 

sorunları dile getiren Ali Güler, 

"Birinci Dünya Savaşı sonunda tarih 

sahnesinden çekilen 622 yıllık 

Osmanlı Devleti’nin yerine, Atatürk 

ve arkadaşlarının önderliğinde 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 

kurduk. Tabii ki bu kolay olmadı." 

dedi. 

Cumhuriyet'in kuruluşunu ve 

yapısını anlamak için bu değişim 

dönemini çok iyi anlamamız 

gerektiğine değinen Ali Güler. 

"Atatürk Cumhuriyeti arkadaşlarıyla 

kurarken Osmanlı Devleti'ni analiz 

etmiş o günün şartlarına uygun 

olarak Türk Devletini 

şekillendirmişlerdir." dedi. Daha 

önce de Hollanda Türk 

Federasyon'un programları 

kapsamında Hollanda'ya gelen Ali 

Güler'in programlarına katılımcılar 

yoğun ilgi gösterdi. Yrd. Doç. Dr. Ali 

Güler aynı zamanda Milliyetçi 

Hareket Partisi MYK üyesidir. 

Arnhem Arnhem 

Utrecht Utrecht Den Haag 



 

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

Federasyon Bülteni 
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Hollanda Türk Federasyon'dan ilik bağışı kampanyası  >ana sayfanın devamı 

Bu kampanya Bade Foundation, 

Matchis ve Hollanda Türk 

Federasyon’un ortaklaşa çalışması 

ile yapıldı. Aynı zamanda Yudum, 

Ali Kınık, Mustafa Yıldızdoğan ve 

Osman Öztunç gibi onlarca 

sanatçılar da sosyal medya 

üzerinden bu konuda duyarlılık 

çağrısı yaptılar. Hollanda’da şu anda 

yeterli sayıda kök hücre bağışlayıcısı 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

her hasta için uyumlu kök hücreleri 

maalesef bulunamıyor. 

Hollanda Türk Federasyon bütün 

insanlarımızı bu konularda duyarlı 

olmaya davet 

ediyor. Kök hücre 

bağışcısı olmak 

isteyen 

vatandaşlarımız 

www.matchis.nl 

internet sitesinden 

her zaman kayıt 

yaptırabilirler.  

Harderwijk Maassluis Dordrecht 

Amsterdam Tükem Rotterdam Versaar Schiedam 
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Hollanda Türk Federasyon Deventer şubesi açıldı 

Kısa zaman önce teşkilatlanmasını 

tamamlayan “Deventer Gök Sancak 

Kültür ve Eğitim Merkezi” kapılarını 

resmi olarak hzimete açtı. Açılışa 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik ve T.C. 

Deventer Başkonsolosu Zafer Ateş 

te katıldılar. 

Yapılan dua sonrası Gök Sancak 

teşkilatının açılış kurdelesini 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik, T.C. Deventer 

Başkonsolosu Zafer Ateş ve 

Deventer Gök Sancak Kültür ve 

Eğitim Merkezi Başkanı Arif Uçar 

birlikte kestiler. 

Teşkilat lokalinde açılış konuşmasını 

yapan Gök Sancak Başkanı Arif Uçar 

katılımcılara Deventer’de 

yapacakları çalışmalar hakkında 

bilgi verdi. T.C. Deventer 

Başkonsolosu Zafer Ateş ise yapmış 

olduğu konuşmasında Türk 

insanının her zaman  birlik ve 

beraberlik içerisinde olması 

gerektiğine vurgu yaparak 

Başkonsolosluk olarak her zaman 

vatandaşlarının yanında olduklarını 

söyledi. 

“İş bundan sonra teşkilatın hakkını 

vermek için mücadele içinde 

olunması gerek” diyerek 

konuşmasına başlayan Hollanda 

Türk Federasyon Genel Başkanı 

Murat Gedik Deventer’de de artık 

şubelerinin olduğunu mutluluk ile 

karşıladıklarını dile getirdi.  

Deventer Gök Sancak Kültür ve 

Eğitim Merkezi’nin açılışına 

katılanlara ikramlar sunulduktan 

sonra açılş programının ilk bölümü 

son buldu. Katılımcılar daha sonra 

2. bölüm olan “Kültür Gecesine” 

katılım için kiralanan düğün 

salonuna geçtiler. Burada Hollanda 

Türk Federasyon Sanatçısı Gökhan 

Tekin sahne aldı. 

Açılış programına Deventer ve 

çevresinden çok sayıda STK 

temsilcileri de katıldılar. 
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Ülkü Ocağının yeni binası dualar ile açıldı 

Hollanda Ülkücü Türk Dernekleri 

Federasyon’una bağlı Rotterdam 

Zuid’da bulunan Versaar Ülkü 

Ocağının yeni binası Hollanda Türk 

Federasyon Genel Başkanı Murat 

Gedik, Rotterdam Charlois İlçe 

Belediyesi Başkanı Ronald Tol, 

Başkan yardımcısı Zeki Baran, sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinin 

yanı sıra çok sayıda teşkilat 

yöneticileri ve Rotterdam’da ikamet 

eden vatandaşların duaları ile açıldı. 

Yapılan dua sonrası Hollanda Türk 

Federasyon Genel Başkanı Murat 

Gedik, Rotterdam Charlois İlçe 

Belediyesi Başkanı Ronald Tol, 

Başkan Yardımcısı Zeki Baran, 

Rotterdam Versaar Ülkü Ocağı 

Başkanı Muammer Bilgişli ve 

geleceğin ülkücüleri olan çocuklar 

ile birlikte kurdeleyi keserek açtılar. 

Hollanda Mehteran Takımının açılış 

öncesi gösterisi davetlilerin 

beğenisini kazandı ve büyük alkış 

aldı. Rotterdam Charlois İlçe 

Belediyesi Başkanı Ronald Tol ve 

Başkan Yardımcısı Zeki Baran’ın kısa 

selamlama konuşmalarının 

ardından yeni binanın açılış 

konuşmasını yapan Rotterdam 

Versaar Ülkü Ocağı Başkanı 

Muammer Bilgişli, ‘’Bugün Versaar 

Ülkü Ocaklarının bina açılışı 

dolayısıyla bir arada olmaktan 

bahtiyar oldum. Mutlu oldum. Bu 

yeni binanın alınmasında büyük 

katkı sağlayan başta Türk 

Federasyon Genel Başkanımız 

Murat Gedik’e, Charlois İlçe 

Belediyesi Başkanı Ronald Tol ve 

Başkan Yardımcısı Zeki Baran’a ve 

yardımı geçen herkese, maddi 

manevi destek sağlayan 

ülküdaşlarımıza ve ablalarımıza ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum.’’ dedi.  

 “Ülkü Ocaklarımız ve teşkilatlarımız 

birer ilim ve çevresine, insanlığa 

hizmet veren kutlu yuvalardır.” 

diyerek konuşmasına başlayan 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik, ’’Kırk yıl önce 

Hollanda’ya çalışmak için gelen 

birinci nesil dedelerimiz ve 

babalarımız tarafından zor şartlarda 

emek vererek kurulmuştur. Aynı 

zamanda Ülkü Ocakları rahmetli 

Alparslan Türkeş ve dava 

adamlarının bizlere bırakmış olduğu 

en büyük emanettir. Milliyetçi 

Ülkücü Harekete sahip çıkarak, leke 

getirmeden çalışmamız gerektiğini 

ve omuzlarımızdaki yükün ağırlığını 

biliyoruz. Rotterdam Versaar Ülkü 

Ocakları başta olmak üzere açık 

olan teşkilatlarımızın Ülkücü 

Harekete yönelik yapacakları her 

türlü faaliyetler bizleri memnun 

edecektir. İçinde yaşadığımız 

Hollanda’da kalıcılığımızın 

bilincinde olup,  özünden 

kopmamış Türk’ler olarak, teşkilat 

disiplininden kopmadan, merhum 

Başbuğumuz Alparslan Türkeş’e var 

olan sadakatımızdan ödün 

vermeden çok çalışacağız. Bizim için 

Türkiye ne kadar önemliyse, 

Hollanda’da o kadar önemlidir. Bu 

topluma katkı sağlamakta bizlerin 

görevi olmalıdır. Türk Federasyon 

olarak çok şükür her zaman açık 

olduk ve açık olacağız. Neysek onu 

anlatmaya devam edeceğiz. 

Önümüzdeki yıl yapılacak olan 

Hollanda Parlamento seçimlerine 

de duyarsız kalamayız, hep beraber 

yaşamış olduğumuz Hollanda’nın 

geleceği için siyasi katkı ve 

katılımlarda da bulunmamız çok 

önem arz etmektedir. 

Hayırseverlerimize ve desteklerini 

hiç esirgemeyen sizlere çok 

teşekkür ediyorum. Yeni hizmet 

binamız hayırlı ve uğurlu olsun." 

temennisinde bulundu. 

Rotterdam Versaar Ülkü Ocaklarının 

açılışı sonrasında davetlilere, kadın 

kolları tarafından hazırlanan ev 

yemekleri ve cağ kebabı ikram 

edildi. 

Kaynak: Amsterdam Postası 
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Enschede Belediye Başkanı 

Onno van Veldhuizen ziyaret 

edildi 

Hengelo Almıla Kadın Kolları  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

programı düzenledi 
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Çocuklar için Din ve Türkçe eğitimleri: Arnhem, Enschede ve Nijmegen  

Arnhem Arnhem 

Enschede Enschede 

Nijmegen Nijmegen 
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Maassluis ve Tiel’de gençlerle gönül sohbetleri  

Maassluis 

Tiel 

Maassluis 

Tiel 
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Harderwijk’te dini sohbet programı 

Zaandam’da Genel Başkan ve 

Genel Sekreter ile söyleşi 

programı 


