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Düzenlenen kongre programları ile Hollanda Türk Federasyon ’a 

bağlı Deventer Gök Sancak Kültür ve Eğitim Merkezi, Tilburg Türk 

Gençler Derneği ve Hengelo Türk Kültür Derneğinde yeni başkan 

ve yönetimler göreve geldi. Bu programlara Hollanda Türk 

Federasyon icra kurulu üyeleri, teşkilat üyeleri ve çevre 

teşkilatlardan başkanlar katılım sağladılar.  

 

Düzenlenen programlarda divan kurulu tarafından gerçekleştirilen 

kongrelerde teşkilatların muhasebe ve faaliyet raporları okundu ve 

üyelerin onayına sunuldu. Daha sonra yapılan başkan seçimleri ile yeni 

başkanlar seçildi ve yönetimler tanıtıldı. Teşkilat başkanlarının yaptıkları 

konuşmalarda Türkiye’deki üzücü terör olaylarından dolayı kınama vardı. 

Başkanlar teşkilatlarının ülkü yolunda düzenlemiş oldukları faaliyetler 

hakkında bilgiler verdiler . “Dün milliyetçiliği eleştirenler, bugün 

milliyetçilerden destek bekliyorlar. Bizler hep var olacağız.” denilerek birlik 

mesajı verildi ve üyelerin teşkilatlarına daha da fazla sahip çıkmaları 

istendi.  

 

Bu yıl açılışı yapılan Deventer Gök Sancak Kültür ve Eğitim Merkezi’nde 

yürütme kurulu başkanı Arif Uçar 1. kongre ile yönetim kurulu başkanlığına 

seçildi. Tilburg Türk Gençler Derneği’nde başkanlık bayrağını teşkilatın 20. 

kongresinde Kazım Yüksel Mesut Baş’tan teslim aldı. Hengelo Türk Kültür 

Derneği’nde düzenlenen kongrede ise 8. dönem yönetim kurulu başkanlığı 

yapan Mustafa Canal’ın yerine başkanlığa Şakir Tekçe geldi. Şakir Tekçe 

daha önce Hengelo Türk Kültür Derneği’nin 7. döneminde de başkanlık 

yapmıştı. 

 

Kongre sonrası Hollanda Türk Federasyon icra kurulu üyeleri tarafından 

yapılan konuşmalarda Türkiye’deki son olaylara değinildi. Üyelere 

katılımlarından dolayı teşekkür edilirken Hollanda’da Türkler olarak 

geçirdiğimiz bu zor dönem içerisinde üyelere teşkilatlarına daha da 

kenetlenmeleri çağrısında bulunuldu, “Bayrak yarışları kutsaldır. Bizler 

yöneticiler olarak aldığımız bayrağı layıkıyla ile taşımalı ve görevlerimizin 

hakkını vermeliyiz. Ya bulunduğumuz mevkilerin hakkını vereceğiz, ya da 

evimizde oturup çayımızı içeceğiz. Bu vesileyle yeni seçilen başkanlar ve 

yönetim kurullarına bu yolda başarılar dileriz. “ Kongre programları 

sonrasında teşkilatlar ikramda bulundular ve üyeler yöneticiler ile hasbihal 

ettiler. 
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Gazi Ali Paşa bizi beklermiş 

Gönül Dobruca’yı gezip görmek 

istiyordu ve bizler ecdat geride ne 

bırakmıştı diye koyulmuştuk 

Dobruca yollarına. Bir zamanlar 

neredeyse tamamı Türk olan 

Dobruca’da geriye neler kalmıştı 

görmek lazımdı? Hep Türk 

dünyasından bahsederken nihayet 

karar verilmiş ve Romanya Türklüğü 

ile hasbihal gerçekleşmişti. 

 

Merkez olarak Köstence’yi 

kararlaştırmıştık ve oradan belirli 

yerleşim yerlerini ziyaret edecektik. 

 

Romanya’ya gidince mutlaka ilk akla 

gelenlerden Babadağ’ına ziyarettir. 

Çünkü Babadağ’ında Hoca Ahmet 

Yesevi’nin yolundan giden Hacı 

Bektaş-ı Veli’nin müritlerinden Sarı 

Saltuk Baba’nın türbesi mevcuttur. 

Balkanların Türk ve Müslüman 

oluşunda onun katkısının çok büyük 

olmasının yanı sıra kahraman ve 

evliya kişiliği ile insanların 

gönüllerinde taht kuran bir 

alperendir Sarı Saltuk Baba. 

 

Babadağ deyince aynı zamanda 

elbette Gazi Ali Paşa da akla gelir, 

onun türbesi ve yaptırmış olduğu o 

muazzam cami. Tipik Anadolu’da 

göreceğiniz gibi bir cami, bakımlı ve 

insanın ilgisini çekmekte. Tuna 

Komutanı Gazi Ali Paşa bu camiyi 

1610 yılında yaptırmıştır. Geniş bir 

bahçesi, imam evi, çeşmesi ile güzel 

bir eser olan bu cami adeta 

Babadağ’ın simgesi gibi. Tek minareli 

Gazi Ali Paşa Cami aynı zamanda 

bahçesinde Gazi Ali Paşa’nın 

türbesini de barındırmaktadır. 1619 

yılında yapılan bu türbe altıgen 

planlı ve kubbeli bir yapıdır. 

 

Babadağ’ına ziyaret günümüz 

farklıydı aslında, 2-3 defa program 

değişmiş nihayetinde oraya ziyaret 

günü bir Cuma olarak neticelenmişti. 

Sabah erkenden önce Köstence’de 

bulunan Müftülük binasını ziyaret ve 

akabinde ver elini Babadağ’ına; 

hedef Cuma’yı orada eda etmek. 

 

Babadağ’ına varır varmaz ilk işimiz 

doğru Gazi Ali Paşa Cami’sine 

gitmekti. Cuma vakti yaklaşmaktaydı 

ve geç kalmamalıydık. Vardık ama 

vaktin girmesine yaklaşık bir yirmi 

dakika vardı, henüz cemaat olarak 

hiç kimse yoktu. Bir yerli Türk bayan 

elinde anahtar ile geldi ve caminin 

kapısını açtı, oysa bizler vakit 

daralıyor diye gelecek cemaati 

beklemekteydik. Öğrendik ki Gazi Ali 

Paşa Cami’nin imamı Türkiye’den 

gelmekteymiş ve bir kaç günlüğüne 

Türkiye’ye gitmiş, yedek imam ise 

evde hasta yatmaktaymış. Cemaat 

mi? Zaten mübarek caminin fazla 

cemaati yokmuş, hatta yok denecek 

kadar azmış. Bizler ise yaklaşık yirmi 

kişi, bir heves ile Babadağ’ına Cuma 

namazı için acele etmiştik. 

 

Kısacası asıl imam Türkiye'ye gitmiş, 

yedek imam ise hasta, yani ne 

namaz kıldıracak imam ne de 

müezzin var. Cuma kılınabilmesi için 

zaten yerli cemaatten yeterli sayıda 

yok. Anlayacağınız bizler, yani 

Hollanda'dan giden bir avuç ülkücü 

de o gün orada olmasak Gazi Ali 

Paşa'da Cuma kılınamayacaktı. Ve 

bu bir avuç ülkücüden bir imam ve 

müezzinler çıkar, Yüce Yaradan 

Cuma namazı kılınmasını nasip eder. 

İçerisi buz gibi olan o mübarek 

Cami’de gönüller ısınmış, 

heyecanlıyız ve bir o kadar da 

duygusal. Adeta gözyaşlarını 

tutamamak söz konusu. Selayı 

verirken yerli cemaatten sadece bir 

kişi mevcut, o da namaz sonrası 

helallik ister, sayenizde Cuma’mızı 

eda ettik Allah sizlerden razı olsun 

der. Ve bir hüzün ve duygusallıkta 

burada vuku bulur. 

 

Hamd olsun o gün hem ülkücü 

olmanın gururunu bir daha yaşadık 

ve hamd olsun o gün Gazi Ali Paşa 

Cami boynu bükük kalmadı. Kim bilir 

nice zamanlar orası kilitli kaldı ve 

kalacaktır. Biz ise en azından o gün 

için çok mutluyduk. Vardır bunda da 

bir iş, program kaç kere değişmiş ve 

bizlerin Babadağ’ına gitmesi Cuma 

gününe denk gelmişti. Bir yer 

programın böyle olmasını bizlerden 

istemiş gibi... Gazi Ali Paşa bizi 

beklermiş gibi... 

 

Ve bu mutluluk, hüzün ve gurur ile 

gönüldaşlarımızla yürüdük "Sarı 

Saltuk Baba Türbesine doğru..."  

Hamd olsun... 
 

H.T.F. Genel Başkanı   

Murat  Gedik  
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Hollanda Türk Federasyon Dobruca bölgesine gezi düzenledi  

“Türk’ün olduğu her yer ilgi 

alanımızdır.” sloganıyla hareket 

eden Hollanda Türk Federasyon ilk 

Türk dünyası gezisini 23-27 Kasım 

tarihlerinde Romanya’nın Dobruca 

bölgesine düzenledi.  

Düzenlediği seminerler ve 

etkinliklerde Türk dünya’sına 

önemli yer veren Hollanda Türk 

Federasyon teşkilat başkanları ile 

birlikte merkez olarak belirlediği 

Köstence’ye gitti. Yüzyıllardır 

Türklerin yaşadığı ve yurt edindiği 

bölgede Osmanlı Türkleri, Kırım 

Tatar Türkleri ve Nogay Türkleri ile 

söyleşilerde bulunulurken tarihi 

yerler ve camiler ziyaret edildi.  

Romanya Türk Demokratlar Birliği 

ile istişareli düzenlenen program 

kapsamında Köstence’deki Türk 

Başkonsolosluğu, Türk Demokratlar 

Birliği Genel Merkezi ve Müftülük 

ziyaret edildi. Bunun yanı sıra 

Köstence, Mangalya, Lazo, Babadağ 

ve Harşova’da bulunan camiler, 

Babadağ’da bulunan Sarı Saltuk 

Baba türbesi, şehitlikler ve 

Mecidiye’de ilk, orta ve lise eğitimi 

verilen M. Kemal Atatürk Koleji 

ziyaret edildi. Harşova’da ayrıyeten 

Romanya Türk Demokratlar Birliği 

Harşova temsilciliği ve Osmanlı’ya 

da kalelik yapmış olan tarihi kale 

ziyaret edilmiştir. Nüfusunun 

tamamı Türk olan Başpınar köyü de 

ziyaret edilerek burada yaşayan 

Türklerle sohbetler edilmiş ve tarihi 

mezarlıkta dualar okunmuştur.  

Romanya genelinde yaklaşık 80 bin 

Türk’ün yaşadığı düşünülmektedir. 

Nüfusun tam sayısı kesin olarak 

bilinmiyor. Romanya’daki Türk 

toplumu üçe ayrılabilir: Osmanlı 

zamanında yerleşmiş Türkler, 

Nogay ve Kırım Tatar Türkleri. 

Genelde Romanya’nın 

güneydoğusundaki Dobruca 

bölgesinde, Köstence ve Tulcea 

illerinde yerleşik bulunan bu nüfus 

etnik azınlık olarak tanınmaktadır. 

Bu sebeple Romanya Temsilciler 

Meclisinde iki sabit sandalye 

ayrılmıştır. Romanya’da toplam 19 

etnik azınlık tanınmaktadır. Nüfus 

açısından Türkler ve Kırım Tatarları 

azınlık gruplar içerisinde 6. ve 7. 

sırada gelmekteler. Etnik azınlık 

grupları içerisinde Müslüman olan 

tek toplum Türk-Tatar 

topluluğudur. Bu sebeple devlet 

tarafından destek alınmakta ve 

müftülük aracılığıyla dini hizmetler 

verilmektedir.  

Uzun bir dönem Osmanlı toprakları 

olan ve tarihimizde önemli bir yere 

sahip olan Tuna nehri’nin 

içerisinden geçtiği Köstence 

bölgesinde yaşayan Türk toplumu 

kendi kültürünü koruma 

mücadelesini vermektedir. 

Hollanda Türk Federasyon son 

yıllarda düzenlemiş olduğu Kurban 

kampanyalarıyla bu bölgedeki Türk 

ve Müslüman insanlara kurban eti 

dağıtımında bulunmuştur. Özellikle 

1. ve 2. dünya savaşları ve komünist 

rejim döneminde çok hasar gören 

bu bölge Romanya’nın Avrupa 

Birliği’ne girmiş olmasına rağmen 

arzuladığı refah ve düzen seviyesini 

yakalayamamıştır. 

Gezinin son günü başkent Bükreş’e 

ayrılmıştır. Şehir turu sonrası 

Romanya Türk Demokratlar Birliği 

Bükreş temsilciliği, Bükreş Türk 

Şehitliği ve Bükreş Camisi ziyaret 

edilmiştir.  
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Kamer inzake de ontwikkelingen in Aleppo, Syrië 

 Hollanda Millet Meclisi Milletvekillerine Halep, Suriye’deki 

gelişmelerden dolayı açık mektup  

Sayın Milletvekilleri, 

Mart 2011 tarihinden günümüze 

kadar süren Suriye’deki savaş farklı 

medya kanallarından algıladığımız 

gibi Halep’teki son gelişmeleri ile 

çok kanlı ve elim bir döneme 

girmiştir. Hollanda Türk Federasyon 

olarak büyük endişe ile çocuklar ve 

kadınlar ile ilgili korkunç ve dram 

dolu mesajları okuyoruz. İnsanlık 

dışı ve aşağılayıcı olaylar ve 

gelişmelerden dolayı evlerini, 

şehirlerini terk etmek zorunda 

kalan siviller. Alınan bilgilere göre 

Halep nüfusunun yüz bine yakını 

güvenli bölgelere doğru kaçmakta. 

Hollanda Türk Federasyon olarak 

Halep’teki bu acı gelişmeleri 

Milletvekillerimizin dikkatine 

sunuyoruz. 

Hollanda demokratik yapısı ve 

evrensel insan hakları alanlarında 

öncü bir ülke konumundadır. 

Dolayısıyla Milletvekillerimiz 

Halep’te yaşanan insanlık dramını 

görmezden gelemezler. Hollanda 

demokrasi ve evrensel insan hakları 

alanlarındaki öncü konumundan 

dolayı insanlık adına Halep’te 

yaşanan dramı gündeme taşımalı ve 

bu olaylar karşısında insancıl bir 

tutum almalıdır. Sayın 

Milletvekillerimizin Halep’teki bu 

acı olaylar karşısında aynı 

düşüncelerle tavır almalarını ümit 

ederiz. 

Saygılarımızla, 

Hollanda Türk Federasyon 

Geachte Kamerleden, 

Uit verschillende mediabronnen 

hebben wij kunnen constateren dat 

de oorlog in Syrië door de meest 

recente ontwikkelingen in de 

belangrijke stad Aleppo in een 

dramatische fase is 

terechtgekomen. 

Turkse Federatie Nederland (TFN) 

volgt met grote zorgen de tragedie 

van de kinderen en vrouwen, en 

anders burgers die hun stad 

moeten verlaten. Volgens de 

berichten zijn er tegen de 

honderdduizend inwoners van de 

stad op de vlucht geslagen.  

Wij vragen dringend uw aandacht 

voor de onmenselijke en onterende 

ontwikkelingen in Aleppo. 

Wij hebben de convictie dat 

Nederland, als koploper in de 

wereld op het gebied van 

democratie en de universele 

mensenrechten, en diens 

Kamerleden de menselijke drama 

dat zich afspeelt in Aleppo niet aan 

haar voorbij kunnen laten gaan. 

Ons land heeft de humane plicht 

om zich ten minste uit te spreken 

over het drama in Aleppo en 

daarover een humanitair standpunt 

in te nemen. Wij hopen dat dit de 

weg zal openen tot internationale 

hulpverlening aan de 

hulpbehoevenden. 

Hoogachtend, 

Turkse Federatie Nederland 
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Deventer, Hengelo ve Tilburg’da kongreler 

Deventer 

Hengelo 

Deventer 

Tilburg 
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Şehitler için Hollanda Türk Federasyon’a bağlı camilerde gıyabi 

cenaze namazı kılındı 

Den Haag Nijmegen 

Amsterdam Tükem 

Rotterdam Mimar Sinan Utrecht 
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 Soest Türk Kültür Merkezinde Sarıkamış şehitleri anıldı  

Soest Dag van de Dialoog 

tanıtım programı 
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Dordrecht, Rotterdam Versaar, Tiel ve Utrecht teşkilatlarında kış 

kermesleri düzenlendi 

Dordrecht Dordrecht 

Utrecht Utrecht 

Rotterdam Versaar Rotterdam Versaar 

Tiel Tiel 
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Deventer, Enschede, Maassluis, Nijmegen ve Vlaardingen’da 

sohbet programları düzenlendi 

Deventer Enschede 

Maassluis Nijmegen 

Nijmegen Vlaardingen 

Hollanda Doğu Türkistan Maarif Derneğinden HTF ziyareti  
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Nijmegen’da salon futbol turnuvası düzenlendi  

Amsterdam Mescidi Aksa, Nijmegen ve Rotterdam Versam’da 

kahvaltı programları 

Amsterdam Mescidi Aksa Nijmegen 

Rotterdam Versam Rotterdam Versam 
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Rotterdam Versaar’da Mehmet Budanur konferans verdi  

Utrecht umre yolcularını 

uğurladı 

Beverwijk’da gençler için 

Çerez Akşamı düzenlendi 
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