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4 Nisan 1997 yılında ebediyete uğurlanan Türk dünyasının 

başbuğu ve devlet adamı merhum Alparslan Türkeş, ölümünün 20. 

yılında Hollanda Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri 

Federasyonu’na bağlı Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ’nın ev 

sahipliğinde düzenlenen programla anıldı.  

 

Saygı duruşu ve birlikte okunan İstiklal Marşı ’nın ardından Ferhat 

Arslan Hoca’nın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan 

programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk İslam Kültür  Vakfı 

Başkanı Tahsin Çetinkaya, Başbuğ Alparslan Türkeş ’i anmak ve onu 

anlamanın öneminden bahsetti. Çetinkaya: "Başbuğ'u 20. vefat 

yıldönümünde hayırla yad etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 

Başbuğ tüm hayatını biz ülkücülerin yetişmesi için geçirmiştir. 

Bugün bir çoğumuz eğer ülkücü, yönetici veya dernek başkanı isek, 

bunu merhum Başbuğumuza borçluyuz. Bizler de “Ahde Vefa’’ 

olarak başbuğumuzun emanetine ve ocaklarımıza, teşkilatlarımıza 

sahip çıkmalıyız." dedi.  

 

Başbuğ Türkeş'in hala kılavuzları olduğunu ifade eden Hollanda 

Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı 

Murat Gedik ise, “Onun açmış olduğu yol yolumuzdur, onun bizlere 

bırakmış olduğu emanetleri bu tür çalışmalar ve anma programları 

ile her yıl bir araya gelerek yad ediyoruz.   Çıktığımız kutlu, hak 

yolunda ve Türkeş yolunda Hak Teala birliğimizi, dirliğimizi daim 

eylesin. Bütün engelleri kaldırmayı nasip eylesin. Ülkücü görünüp 

de davaya ihanet eden, kendi menfaatlerine peşkeş çekenlerden 

eylemesin." dedi. 

                 > haberin devamı 5. sayfada  
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Ülkücüler, “Başbuğ” Türkeş’i Unutmadı Bu sayıda 

 

Hollanda Genel Seçimleri sonrası şimdi 

sorumluluk zamanı 

Deventer Başkonsolosunun eşi Ayla Ateş 

Deventer teşkilatımızı ziyaret etti 

HTF Ezan Okuma, Kur’an Okuma ve Dini 

Bilgi yarışması yapıldı 
 

HTF Kadın Kolları Türk Müzesi ve Den 

Haag teşkilatımıza gezi düzenledi 

Son peygamber için bir araya geldiler 

Yaşanan olaylar 400 yıllık Hollanda 

Türkiye dostluğuna yakışmadı 

Hollanda Türk Federasyon ölüm 

yıldönümünde farklı yerlerdeki 

programlar ile Başbuğ Alparslan Türkeş’i 

andı 

Hengelo Türk Kültür Derneği Kültür, şiir ve 

sanat dallarını içeren 23 Nisan programı 

düzenledi 
 

Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı 23 Nisan 

programı düzenledi 

Anayasa halkoylamasında Hollanda Türk 

Federasyon mensupları sandık başındaydı 
 

Amsterdam Mescid-i Aksa aileli kültür 

akşamı ve kahvaltı programı düzenledi 

Beverwijk, Nijmegen, Rotterdam Mimar 

Sinan, Rotterdam Versaar ve Soest’da 

düzenlenen kermeslerden görüntüler 

Soest Türk Kültür Merkezi “Koningsdag” 

gününde çocuklar için etkinlikler 

düzenledi 
 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde ders 

gören çocuklar Bowling’de 
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Hollanda Genel Seçimleri sonrası şimdi sorumluluk zamanı  

15 Mart Hollanda Genel Seçimlerine 

giderken yaşanan Hollanda Türkiye 

arası diplomatik krizler ve akabinde 

burada yaşanan hadiseler işlerimizin 

daha da zorlaştığının kanıtıdır. 

Nitekim bu seçim yapıldı ve sonuçlar 

belli. Genel olarak Türk insanı bu 

seçim sonuçlarından şikayetçi 

olmayacaktır, geniş çapta analizini 

ehil kişiler mutlaka yapıp insanımızla 

paylaşacaklardır. 

 

Genel bakıldığında, ve özellikle 

seçime giderken, Hollanda’daki 

siyasi partilerde son yıllarda 

yabancılara karşı ortak bir siyasi 

eğilimin geliştiği görünmekteydi. 

Hollanda’da yerleşik partilerin 

birleştiği nokta Hollanda’da yaşayan 

yurtdışı kökenli insanların kendi 

ülkeleri ile olan bağlarının en aza 

indirilmesi ve mümkünse kesilmesi 

yönündeydi, bu yaklaşım seçim 

sonrası da devam edecektir. Çünkü 

bu yaklaşım adeta Devlet politikası 

konumuna getirildi. Jan 

Marijnissen’in, Sosyalist Parti eski 

genel başkanı, Sosyalist Parti 

Milletvekili Cem Laçin’in Facebook 

sayfasında bir Türkçe yorumun 

altına “Hollandalı Türklerin Türkçe 

yerine Hollandaca kullanmaları hoş 

olacaktır. Burası Hollanda.” sözlerini 

yazması çok anlamlıdır. Bunu yazan 

Jan Marijnissen, Geert Wilders 

değil!    

 

Son yıllarda sürekli gündemde olan 

İslam adına terör ve Avrupa’da 

Müslüman nüfusun çoğalması ile 

birlikte Avrupa’daki insanlarda bir 

korku (islamofobi) oluşmaya başladı. 

Siyasi partiler buna göre hareket 

etmekte ve parti programlarında 

Müslümanların hareketlerini 

kısıtlayıcı ve yeni camilerin önünün 

kesilmesi yönünde maddelere yer 

vermekteler.  

 

Demokrasi ve fikir/din özgürlüğü 

gibi konular son yıllarda ciddi 

şekilde baskı altında bulunmaktalar 

ve sübjektif bir yüklem 

kazanmaktadırlar. Özellikle 

Avrupa’nın karşı çıktığı düşünce ve 

görüşleri belirtenler toplumdan 

dışlanmaktadırlar. Bunun yanı sıra 

Türkiye de dahil olmak üzere Orta 

Doğu’daki ülkeleri kötüleyen ve 

onların aleyhinde yazanlar 

gündemde tutulmakta, önde gelen 

basın organlarında onlara yer 

verilmektedir.  

 

Seçim öncesi gündemimizde olan 

Türkiye Cumhuriyeti bakanlarının 

Hollanda’ya gelmelerinin önünün 

kesilmesi gibi konular Hollanda’nın 

en büyük basın organlarında Türkiye 

aleyhtarı, özellikle aşırı solcu ve 

bölücü Türkiye asıllı siyasetçi ve 

yazarların demeçlerine yer 

verilmektedir.  

 

Hollanda basını ve siyasilerin bazı 

Türk kuruluşlarına yapmış olduğu 

suçlamalar Türk kökenli olan herkesi 

kapsamaktaydı. STK´lardan önce de 

Rotterdam´da Türk siyasiler bazı 

konular ile suçlanmışlar ve adeta 

aforoz edilmişlerdi. Son yapılan Het 

Parool Gazetesindeki Türk basını ile 

ilgili yolsuzluk suçlamaları bunun 

açık delilidir. Suçlanan Türk basını 

mensupları bu yapılan habere karşı 

mutlaka karşılık vermeliler. Önce 

siyasiler, sonra STK´lar, şimdi ise 

Türk basın kurumları hedefte. Yarın 

hangi Türk kökenli yapılanmalar 

hedefte olacaktır Allah bilir. Bu 

saldırıları insanımız hak etmemekte. 

Suçlamaya maruz kalan siyasiler, 

STK’lar ve basın kuruluşları mutlaka 

karşı atağa geçip haksız saldırıları 

gidermeliler. Sessizlik sadece 

kendilerine değil, Türk toplumunun 

tamamına zarar verir. Suçlu ya da 

hatalılar varsa da, elbette cezalarını 

çekmeliler. 

 

Bu olumsuz yaşananların yanında bir 

de şu konuya çok dikkat edilmeli; bir 

de bizim içimizden olup birilerinin 

Hollanda’daki Türk toplumu arasına 

nifak sokmak için çalıştığını da artık 

herkes bilmektedir. Fakat, bazıları 

var ki Türk toplumu arasına nifak 

sokmayı sinsice yapma 

gayretindeler. Sözde toplumumuzun 

yanında, özde ise birilerine şirin 

görünme mücadelesi içinde olan 

tipler. İşte bu tipler o şirin görünme 

için, ve elbette kazanç sağlama için, 

her şeyi mübah görmektedirler. 

 

Burada kalıcı olan Türk insanı her 

zaman birbirine muhtaçtır. Özellikle 

şu son yaşanan hadiseler daha da 

dikkatli olmamız gerektiğine vurgu 

yapmaktadır. Her yazı, her söz, her 
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eylem aleyhimize kullanılmak için 

bir fırsattır. Onun için herkes 

sorumluluğunu taşımalı ve 

eylemlerine, sözlerine ve yazılarına 

daha da dikkatli olmalıdır 

düşüncesini taşımaktayım. 

 

15 Mart seçimleri yapıldı, sonuçlar 

ortada ve koalisyon yolda. Türk 

milleti olarak özellikle seçime kalan 

son bir haftayı bunalımlar altında 

geçirdik. Hem Lahey’in, hem de 

Ankara’nın bunda payı vardır. 

Umarım bir daha böyle zor günler 

yaşanmaz. Fakat bu bunalımlar kısa 

zamanda son bulacağa benzemiyor. 

Şimşekler Türklerin üzerinde. Pes 

etmek yok, yılmak yok, teslim olmak 

yok. Bu ülkenin bir parçası 

olduğumuzu artık bizler 

benimsememiz lazım. Ve bu 

buhranların yok olması için ne 

gerekiyorsa yapmalıyız. Tabi bunları 

yaparken de özümüze halel 

getirmeden yapmalıyız. 

 

Bizlere lazım olan sadece azim ve 

tevekkül. Ne diyor Akif: ”Atiyi 

karanlık görerek azmi bırakmak, 

alçak bir ölüm varsa, eminim budur 

ancak.” Biz de bu sözden yola 

çıkarak “İnadına uyum, uyum, 

uyum...” diyoruz. Her türlü 

zorluklara rağmen bu mücadelemiz 

sekteye uğramamalı.  

 

Bu arada kimse bize Hollanda ve 

Türkiye arasında seçim yapmamızı 

istemesin. Türkiye ile köklü 

bağlarımız var, bunu inkar 

edemeyiz. Bunu inkar etsek dahi 

Türkistan ile var olan bağları ne 

yapacağız? 

 

HTF Genel Başkanı 

Murat Gedik 
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Ülkücüler, “Başbuğ” Türkeş’i Unutmadı                 (anasayfanın devamı) 

Azmin ve tevekkülün her daim 

canlı tutulmasını hatırlatan 

Başkan Gedik, “Türkeş demek, 

azim ve tevekkül demektir. 

Türkeş demek, vatanın birlik ve 

beraberliği, bütünlüğü demektir. 

Türkeş demek, 5 bin yıllık Türk 

tarihini bir bütün olarak ele 

almak demektir, omuzlarda 

taşımak demektir. Türkeş demek, 

sabır demektir, pes etmemek 

demektir. Bu itibarla merhum 

Başbuğ'u gençlerimize bütün 

yönleriyle anlatmalıyız ve 

hatıralarının yaşatılması biz 

ülkücülerin bir görevi olmalıdır. 

Onun bırakmış olduğu 

emanetleri her daim 

yaşatmalıyız.” diye konuştu. 

 

Her ülkücünün mutlaka 

okumasının önemine dikkat 

çeken genel başkan Murat Gedik, 

ülkücü hareketin temel 

taşlarından rahmetli Dündar 

Taşer’in dava adamlığından ve 

söylemlerinden örnekler 

vererek; “Bir fikri benimsemek 

önemli değildir. Bir fikri 

kabullenmek önemli değildir. 

Önemli olan o fikrin yolunda 

yürümek, o fikirle hayat 

sürmektir. İşte bizim anlayışımız 

budur. Gösterişle, bıyık 

bırakmakla, rozet takmakla veya 

tişört giymekle ülkücü 

olunmuyor. Önemli olan Ülkü 

İmanıdır. Önemli olan eğitimdir, 

okumaktır. Ülkücü olmak için de 

o eğitimi almak lazımdır.  Ahde 

Vefa’da çok önemlidir. Davamıza 

katkısı olanlara dua etmek, 

teşekkür etmek, onların zor 

günlerinde yanlarında olmak, 

vefamız olmalıdır. Kişilere 

gösterilen vefanın fazlası da 

teşkilatlarımıza gösterilmelidir.” 

diyerek konuşmasına son verdi.  

 

Konuşmaların ardından yapılan 

dualar, getirilen tekbirler ve 

teşkilata mensup kız çocukları 

tarafından okunan şiirler ve 

ilahiler ile anma programı devam 

etti. Programın sonunda ise 

katılımcılara tatlı ikramı yapıldı.  

 

Kaynak: Amsterdam Postası  
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Deventer Başkonsolosunun eşi Ayla Ateş Deventer teşkilatımızı ziyaret etti  



HTF Ezan Okuma, Kur’an Okuma ve Dini Bilgi yarışması yapıldı  

Hollanda Türk Federasyon’un 

hazırlamış olduğu Ezan okuma, Kur’an 

okuma ve dini bilgi yarışmasının 

dördüncüsü bu yıl Rotterdam Versaar 

teşkilatının ev sahipliğinde yapıldı. 

Program yoğun bir ilgi ve alaka ile 

gerçekleşti. Katılımcı çocukların 

heyecanları ve hazırlıkları gelecek için 

umut verici oldu.  

 

Programın açılış konuşmasını Hollanda 

Türk Federasyon Gençlik Kolları 

Başkanı Ahmet Çömlekci yaptı. 

Çömlekci konuşmasında HTF 

bünyesinde faaliyet gösteren 

teşkilatların eğitim programlarına 

daha fazla önem vermelerine vurgu 

yaptı. “Geleceğimizin teminatı olan 

gençlerimiz yarınlara umuttur 

diyerek.” sözlerini tamamladı. 

 

Yapılan yarışmalar sonrası programda 

dereceye girenler: 

 
Ezan okuma 
1-Abdülkadir Yıldız – Utrecht T.K.M. 
2-M.Ali Çekiç –A’dam Mescid-i Aksa  
3-Kürşat Açış – Nijmegen T.K.M. 
 
Kuran-ı Kerim okuma kızlar 
1- Ceylin Sayar – A’dam Mescid-i Aksa 
2- Gökçen Şimşek – Nijmegen T.K.M. 
3- Damla Erdinç – Den Haag T.İ.K.V. ve    
     Yasemin Aytaş – Utrecht T.K.M. 
 

Kur’an-ı Kerim okuma erkekler 
1- Cengizhan Aliyev – Utrecht T.K.M. 
2- Kaan Ceyhan – R’dam Versaar 
3- Cihangir Köseoğlu -  A’dam Tükem  

 
Bilgi Yarışması 
1- E.Eker, N.Arık ve D.Kurt -    
     A’dam Mescid-i Aksa 
2- Y.Kılıç, H.Gürel ve F.Buran –  
    A’dam Tükem 
3- F.Balkaya, S.Tokat ve S. Erdinç –  
     Den Haag T.İ.K.V. 

 
HTF tarafından her yıl yapılan Ezan 

okuma, Kur’an okuma ve dini bilgi 

yarışması ödül töreni ve Rotterdam 

Versaar teşkilatının ikramı ile son buldu. 
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HTF Kadın Kolları Türk Müzesi ve Den Haag teşkilatımıza gezi düzenledi  



Son peygamber için bir araya geldiler 

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed 

(S.A.V)'in dünyaya gelişinin yıl dönümü, 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde 

organize edilen ve teşkilatta ders alan 

öğrenciler ile birlikte yapılan coşku dolu 

programla kutlandı. 

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 

okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 

başlayan programda 2017 Kutlu Doğum 

Haftası “Siyer-i Nebi Kronolojisi” konulu 

sinevizyon gösterimi ile devam etti. 

Programda ders alan öğrencilerin 

okudukları ilahiler katılımcılardan büyük 

beğeni kazandı. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi Hilal Vakfı 

Hanım Kolları Başkanı Hatice Yanbul 

Kutlu Doğum Haftasının milletimize ve 

tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi 

temennisinde bulundu.  Ardından 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi din 

görevlisi Kasım Özin son peygamber Hz. 

Muhammed (S.A.V)'in güzel ahlakıyla 

ahlaklanmanın gayreti içerisinde 

olmamız gerektiğine değinerek, 

programın gerçekleştirilmesinde emeği 

geçenlere yürekten teşekkür ederek 

konuşmasını sonlandırdı.  

Misafirlere gül, öğrencilere de hediye 

dağıtımı ile program son buldu. 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nin bir 

sonraki programı 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

olacaktır.  
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Yaşanan olaylar 400 yıllık Hollanda Türkiye dostluğuna yakışmadı  

Avrupa’nın bir çok ülkesinde olduğu 

gibi, Hollanda’da en çok tartışılan 

konuların başında göçmenler ve 

Müslümanlar. Hollanda Türkleri olarak 

maalesef ülke gündeminden çok 

uzaktayız. Oysa Hollanda bizim ikinci 

vatanımız ve bir çoğumuz burada 

kalıcıyız. Birileri bizler hakkında 

konuşmakta kararlar almakta. Ama 

bizlerin bundan haberi yok. Çünkü 

gündemden çok uzaktayız. 

 

Bu ayki 4 soruda Hollanda gündemi 

sayfamızın konuğu Hollanda Türk 

Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik. 

 

Türk Dışişleri Bakanının uçağına iniş izni 

verilmemesi ve T.C. Aile ve Sosyal İşler 

Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın 

Hollanda ziyaretiyle birlikte Türkiye-

Hollanda  ilişkilerinde deprem 

yaşanmakta. Bu ilişki doğal olarak 

Hollanda’da yaşayan Türklere de 

yansımakta. Bu konuda düşüncenizi 

alabilir miyim? 

 

Murat Gedik: 11 ve 12 Mart 2017 

tarihlerinde yaşananlar burada yaşayan 

Türk insanını uzun bir zaman olumsuz 

yönde etkileyeceği kesindir. Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın 

Mevlüt Çavuşoğlu’nun önce uçağının 

inmesine izin verilmesi ve sonrası bunun 

iptal edilmesi yaşanan üzücü hadiselerin 

başlangıcıdır. Sayın bakan buraya gelip 

kendi vatandaşlarına 16 Nisan 2017 

Anayasa Referandumu hakkında bilgi 

verme amacındaydı. İnişine izin 

verilmemesi elbette üzücü ve 

düşündürücüdür, nihayetinde gelecek 

dost ve müttefik bir ülkenin dışişleri 

bakanı. Unutmayalım ki 1999 yılında da 

terör örgütü PKK’nın başı Abdullah 

Öcalan’a Rotterdam’a inişine izin 

verilmemişti. Yani bu açıdan bakarsanız 

iş daha da üzücü ve vahim bir hal 

almaktadır. 400 yıllık bir Hollanda – 

Türkiye dostluğundan bahsederken bu 

tür hadiseler yaşanmamalıydı, daha 

doğrusu fırsat verilmemeliydi. Ve tabi 15 

Mart Hollanda’nın Genel Seçimlerini de 

göz önünde bulundurmak lazım. Bu 

seçime doğru giderken birileri bu 

olaylardan kazançlı çıkma hesabı 

mutlaka yapmıştır. T.C. Aile ve Sosyal 

İşler Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan 

Kaya’nın Rotterdam’da adeta esir 

alınması, ve tabi vatandaşlarla 

buluşamaması bir başka kriz nedeni. 

Burada da yine başta diplomatik kriz 

olmak üzere, sosyal bir kriz de hayata 

geçirilmiştir. İyi niyetli insanımızın 

Rotterdam Başkonsolosluğu önünde 

toplanmalarının akabinde yaşanan 

polisin şiddetli girişimi kabul 

edilebilecek gibi değil. Ve elbette iyi 

niyetlilerin arasına provokasyon niyetli 

olup ta girenler de vardır, bence 

Rotterdam polisi bu konuyu çok ciddiye 

almalı ve bu tipleri en kısa zamanda 

toplayıp sorguya çekmelidir. Sayın 

bakanın orada adeta esir alınması, 

diplomatların göz altına alınmalarının 

görüntüleri Türk Devlet tarihinin de kara 

sayfalarına geçmiştir. Yaşanan hadiseler 

iki ülkenin diplomatları tarafından 

masaya yatırılmalı ve üzerinde 

çalışılmalıdır. Bir de Rotterdam 

Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aboutaleb’in Türk Devletine ve 

Rotterdam Başkonsolosuna yönelik 

suçlamaları mevcut. Bu suçlamalar da 

aydınlığa kavuşturulmalıdır.  

 

Hollanda’da seçimlerde Liberaller oy 

kayıp etsede birinci parti olarak çıktı. 

Wilders ve Denk Partisi büyük başarı 

sağladı. Seçim sonuçlarını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

 

Öncelikle Hollanda’da yapılan 15 Mart 

seçimleri hayırlı olsun. Bence 

sonuçlardan çıkarılması gereken iki 

önemli konu mevcuttur.  

İlk soruda belirtmiş olduğum gibi 

Türkiye ile yaşanan diplomatik krizler 

mevcut başbakan Rutte’ye yaramış, 

Geert Wilders’in zararına olmuştur. 

Başbakan Rutte bu krizlerde pasif 

davransaydı Wilders’in sıçraması 

kaçınılmazdı. Krizler esnasında Rutte 

adeta Wilders’e “Bağırmayla, çağırmayla 

değil icraatla olur bu işler.” diye ders 

vermiştir;  

PvdA’nın çökmesi ve DENK Partisinin 3 

sandalye ile adeta seçimin istenilmeyen 

galibi olması, Türklerin ve Faslıların 

oylarının artık çantada keklik olmadığını 

göstermiştir. Sylvana Simons’u 

DENK’ten koparan güç bundan sonra 

nasıl girişimlerde bulunacak zamanla 

görülecektir.  

 

Türk’ün (ve elbette Faslıların) sesini 

duymamazlıktan gelen PvdA’nın durumu 

ortada, diğer siyasi partiler de gelecekte 

muhtemelen milletimize yönelmek için 

başka yollar deneyeceklerdir. Elbette 

birinci parti çıktığı için VVD başbakanlığa 

talip, koalisyon kurulacak ve dörtlü bir 

koalisyon beklenmekte. VVD daha 

önceki seçimlerde olduğu gibi Wilders’in 

PVV’sini muhatap almamakta. Bu da 

belki gelecekteki seçimlerde de artık 

PVV’nin bu ülkenin yönetiminde yer 

alamayacağının bir sinyali olacaktır. 

Fakat göz ardı etmememiz gereken bir 

konu var ki, o da PVV sayesinde diğer 

partiler de popülist yaklaşımlardan artık 

kaçmamaktadırlar.  

 

Hollanda Türklerinin ağırlıklı olarak 

Denk Partisi’ne yönelmeleri ve diğer 

partilerden de Türk ya da Türkiyeli 

adayların meclise girmesi, Hollanda 

Türkleri açısından geleceğe yönelik 

olumlu bir gelişme diyebilir miyiz? 

 

Murat Gedik: Bir kere her zaman tekrar 

ettiğim bir konu vardır; biz Türkler 

burada kalıcıyız. Kalıcı olduğumuz için 

yaşamış olduğumuz ülkenin kaderine 

ortak olduğumuz düşüncesini her zaman 

canlı tutmalıyız. Bunun için de uyum çok 

önemlidir. Uyumu yakalayabilmek için 

en önemli sebeplerden biri de siyasette 

aktif olmaktan geçer, ister aktif olup 

siyasetçi olarak, ister pasif olup oy 

kullanarak. Bu seçimlerde işte bu oy 

kullanma konusunda Türk insanı güzel 

bir katılım sağlamıştır. Bunun sebebi de 

elbette Denk Partisinin bu seçimlere 

katılmasıdır. Türk insanı yerleşik siyasi 

partilere güvencini azalttığı için Denk’i 

bir fırsat olarak gördü. Bu sebepten 

dolayı da Denk’ten büyük bir beklenti 

içinde, artık bu beklentilere cevap 

vermek seçilen 3 milletvekilinin 

görevidir. Tabi fazla da aşırı beklenti 

içine girmemek lazım. Denk yeni bir 

parti, sadece 3 sandalyesi var ve 

engeller ve suçlamalar çok ve daha da 
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çoğalacaktır. Denk bu seçimde özellikle 

Türklere ve Faslılara yöneldi, bundan 

sonra bir Hollanda partisi olduklarını 

inanıyorum ki hayata geçirme 

çalışmalarını daha da hızlandıracaklar ve 

bütün seçmenleri kucaklayıp temsil 

etmeye çalışacaklar. Fakat dediğim gibi 

Türk insanı bu seçimlerde sandığı buldu, 

elbette katılım daha da yüksek olabilir. 

Sandığı bulan inşallah bundan sonraki 

seçimlerde bu sandığın yolunu her 

zaman bulacaktır. Ve nihai hedef parti 

tüzük ve çalışmalarını takip ederek oy 

kullanmaktır. Türk insanı kendi 

değerlerine düşman olmayan, herkesi 

önyargısız kucaklayan siyasetçileri 

arzulamaktadır, bu sebepten stratejik 

olarak oyların büyük bir kısmı Denk’e 

gitmiştir. Gelecek daha da olumlu 

gözüküyor.   

 

Türkiye’de yapılan seçimler için Avrupalı 

Türklerin de oy kullanması büyük 

ayrışmalara neden olduğu yönünde 

şikayetler var. Son dönemde Avrupa 

ülkelerinin de zorluk gösterdikleri 

dikkate alınırsa keşke Avrupa’daki 

Türklere oy hakkı verilmeseydi diyebilir 

miyiz? 

 

Murat Gedik : Maalesef bizlere oy hakkı 

verildiği günden itibaren toplumumuz 

arasında bir gerginlik ve bir kutuplaşma 

söz konusu, bunu inkar etmenin hiç 

gereği yoktur. Yıllarca burada 

yaşamamıza rağmen, hatta burada 

doğup büyümelere rağmen yaşamış 

olduğumuz ülkenin seçim medeniyetini 

yakalayamadık. Kral’dan fazla kralcılık, 

toplumun ortak mekanlarını siyasete 

alet etme, Türkiye’deki siyasilerin 

yaklaşımlarını doğrudan benimsemek 

hep zarar vermektedir. Düşünün falan 

Cami’de artık Cuma’ya bile 

gitmeyeceğim diyebilenler çıkabiliyorsa, 

çok vahim. Ne yapıp edip 

toplumumuzu  yumuşatmaya ihtiyaç 

var. Ama bu ancak gerçekçi yaklaşımla 

mümkündür. Bunları göz önüne 

getirince insan keşke oy kullanma hakkı 

olmasaydı diyebiliyor.  

 

Aynı zamanda birilerinin Hollanda’daki 

Türk toplumu arasına nifak sokmak için 

çalıştığını artık herkes bilmektedir. 

Fakat, bazıları var ki Türk toplumu 

arasına nifak sokmayı sinsice yapma 

gayretindeler. Sözde toplumumuzun 

yanında, özde ise birilerine şirin 

görünme mücadelesi içinde olan tipler. 

İşte bu tipler o şirin görünme için, ve 

elbette kazanç sağlama için, her şeyi 

mubah görmektedirler. Burada kalıcı 

olan Türk insanı her zaman birbirine 

muhtaçtır. Özellikle şu son yaşanan 

hadiseler daha da dikkatli olmamız 

gerektiğine vurgu yapmaktadır. Her yazı, 

her söz, her eylem aleyhimize 

kullanılmak için bir fırsattır. Onun için 

herkes sorumluluğunu taşımalı ve 

eylemlerine, sözlerine ve yazılarına daha 

da dikkatli olmalıdır düşüncesini 

taşımaktayım. Özellikle burada var olan 

basın kuruluşlarımıza bu konuda büyük 

görevler düşmekte. Çok dikkatli 

olmalıyız, kimin neyin peşinde olduğunu 

fark etmek gün geçtikçe zorlaşmakta.  

 
kaynak: Platform Dergisi 
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Hollanda Türk Federasyon ölüm yıldönümünde farklı yerlerde programlar 

ile Başbuğ Alparslan Türkeş’i andı 

Amsterdam Mescid-i Aksa Amsterdam Mescid-i Aksa 

Den Haag Den Haag 

Deventer 

Hengelo 

Deventer 

Hengelo 
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Hengelo Türk Kültür Derneği kültür, şiir ve sanat dallarını içeren 

23 Nisan programı düzenledi 

Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı 23 Nisan programı düzenledi  
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Anayasa halkoylamasında Hollanda Türk Federasyon mensupları 

sandık başındaydı 

Amsterdam Mescid-i Aksa teşkilatı aileli kültür akşamı ve 

kahvaltı programı düzenledi 

Amsterdam Deventer 

Deventer Rotterdam 



Federasyon Bülteni 

SAYFA 13 www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

Beverwijk, Nijmegen, Rotterdam Mimar Sinan, Rotterdam Versaar 

ve Soest’da düzenlenen kermeslerden görüntüler  

Beverwijk Beverwijk 

Nijmegen Nijmegen 

Rotterdam Mimar Sinan Rotterdam Mimar Sinan 

Rotterdam Versaar Rotterdam Versaar 

Soest Soest 
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Soest Türk Kültür Merkezi “Koningsdag” gününde çocuklar için 

etkinlikler düzenledi 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde ders gören çocuklar 

Bowling’de 
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