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Utrecht Türk Kültür Merkezi 30 yaşında!
Utrecht’in köklü kuruluşlarından olan Hollanda Türk Federasyon ’a bağlı
Utrecht Türk Kültür Merkezi kapsamlı bir program ile yeni hizmet
binalarının açılışını yaptı ve kuruluşunun 30. yılı olması sebebiyle
coşkulu bir şölen düzenledi. Günümüzden 30 yıl önce Utrecht ’in
merkezinde Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘Türk’ün en büyük vasfı
teşkilatçılığıdır’ sözleri ve Avrupa’daki ülkücülere teşkilatlanma emri
vermesi akabinde kurulan Utrecht Türk Kültür Merkezi aynı zamanda
Hollanda’nın ilk Ocaklarından olma niteliğine sahiptir.
Geçtiğimiz dönemde yoğun çalışmalar sonrası Hollanda Türklerine
kazandırılan ve kapsamlı bir tadilat dönemi sonrası hizmete açılan
Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin Tractieweg’de bulunan hizmet binası için
resmi açılış töreni düzenlendi. Utrecht halkı ve çevre teşkilatlardan yoğun
bir katılım ile Mehteran Takımı eşliğinde Julianapark ’tan başlayan
yürüyüş ile yeni hizmet binasına yüründü. Orada düzenlenen törende söz
alan Avrupa Türk Konfederasyon Genel Başkanı Cemal Çetin, Hollanda
Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, Türkiye Cumhuriyeti
Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun ve Utrecht Türk Kültür Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam yaptıkları konuşmalarda Hollanda Türk
toplumuna önemli mesajlar vererek yeni binanın toplumumuz için
hayırlara vesile olmasını dilediler. Konuşma ve müzik bölümünden sonra
kesilen şeritle Utrecht Türk Kültür Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleşti.
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Gazi’nin huzurunda Avrupa Türklüğü
“Başbuğ Atatürk,
Senin yakmış olduğun ateş her Türk'ün
yüreğinde yanmaktadır. Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurarak bu millete
hürriyet'in ne demek olduğunu sen
anlattın. Sen ve silah arkadaşlarının
öncülüğünde verilmiş olan kutlu savaş
sayesinde milletimiz hür yaşamış, hür
yaşamaktadır. Türk'ün ülkü sahibi
olmasının ne derece önemli olduğunu
sen milletimize ispat ettin.
Bugün kurmuş olduğun Türkiye
Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının
torunları olarak biz Avrupa Türkleri
huzurunda bulunuyoruz. İçimizdeki
millet ve ülkü aşkı sayesinde milletimizin
ilelebet var olması ve ilerlemesi için
senin öğrencilerin olarak mücadeleye
devam ediyoruz.
Sen bu millete Türklük şuurunu tekrar
kazandırdın. Beşbin yıllık tarihimizi
bizlere hatırlattın ve bizlere özümüz ile
tekrar buluşmaya önder oldun. Bizlere
cehaletle savaşmayı, ve doğrudan Türk
milliyetçisi olmayı emrettin. Dünya var
olduğu sürece senin bizlere armağan
ettiğin sözlerin her zaman haykırılacak
ve yaşatılacaktır. Ne mutlu Türk'üm
diyene."
***
Nasıl hayal edilebilirdi ki bu yukarıda
yazılanların Avrupa’nın en Batısında
doğup büyüyenler tarafından
Atatürk'ün Ebedi İstirahatgahı
Anıtkabir'de bulunan Anıtkabir Özel
Defterine yazılacağını.
Hollanda Türk Federasyon Türkiye
kültür gezisi kapsamında her Ankara
ziyaretinde olduğu gibi bu sefer de Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ziyaret edilmiş,
hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamalarının hemen
ardından. Ve bu sefer her ziyaretten

ayrı olarak Anıt defterine kalıcı bir not
düşerek. Önce Dr. Ali Güler beyin
konferansı, akabinde Anıtkabir ve
Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyareti ve en
son olarak deftere yazı.
Tam kırk genç Atatürk’ün huzurunda
minnet ve şükranlarını dile getiriyor.
Hürriyet, ülkü, öz güven, ecdada
sadakat, şuur; bir kaç cümleyle adeta
gönüllerde var olan aşk kalemden
deftere aktarılıyor.
***
Atatürk tıpkı tarihte yerini almış olan
diğer Türk büyükleri gibi Türk olanın
hiçbir zaman gönlünden silinmeyecek
bir önderdir. O her türlü cehalet ve
emperyalizmle mücadele etmiş ve en
karanlık günlerde milletine ışık
olmuştur. O sadece Türk olana değil,
bütün mazlumlara ışık olmuş ve
emperyalizmin pan zehri olarak tarihe
de geçmiştir. Başta İngiliz emperyalizmi
onun azmi sayesinde dağılmaya yüz
tutmuştur.
Atatürk sadece Anadolu Türklüğüne
değil, bugün Anadolu dışında kalan
milyonlarca Türk insanı için de bir umut
olmuş ve bu umut halen de devam
etmektedir. Esir Türk illeri halen Atatürk
gibi kendilerine önder olabilecek bir
yiğidin yolunu gözlemlemektedir.
Ölümünden sonra her ne kadar belirli
kesimler Atatürk’ü siyasi emellerine alet
etmeye çalışsalar da, son zamanlarda
Türk gençliğinin tekrar Atatürk’ü doğru
okumaya ve doğru etüt etmeye geçtiği
görülmektedir.

Avrupa’da yaşayan Türk için de Atatürk
her zaman ışık olmuştur. Çünkü Atatürk
aynı zamanda yılmamayı, azmi ve
mücadeleyi vazgeçilmez görmüştür.
Özellikle her daim uyumsuzlukla
suçlanan Türk insanı son zamanlarda
daha da ağır bir dışlanmaya itilmekte ve
işte bu zor zamanlarda öz güven çok
önemlidir. Atatürk’ün bu millete
kazandırmış olduğu belki de en önemli
özellik öz güvendir. Avrupa Türklüğü bu
öz güveni bütün duygusallıktan
arındırılmış bir biçimde kucaklayabilirse,
çözüm bulunmuştur demektir.
Öz güveni olan bir insan her daim örnek
olma mücadelesi içine giren insan
demektir. Eğitimde, iş hayatında,
toplumun içinde bulunduğu her
konumda kendini güzel bir biçimde
örnek olarak tanıtma mücadelesinde
olmak demektir. İşte Atatürk bu konuda
da çok önemlidir. Atatürk’ü
kabullenmek demek öz güvene
kavuşmak demektir, öz güvene sahip
olmak demek ise uyuma ayak uydurmak
demektir. Özü ile barışık olan biri hangi
toplumda bulunursa bulunsun, o
topluma faydalı olabilme mücadelesi
içinde olmak demektir ve elbette
özünden kopmadan uyum demektir.
Anadolu’dan uzak bir coğrafyada doğup
yetişenler bugün Anıt Defterine o güzel
sözleri içtenlikle yazabiliyorlarsa,
geleceğimiz aydınlık demektir.
Geçmiş 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve
Çocuk Bayramınız Kut Olsun.
HTF Genel Başkanı
Murat Gedik

Atatürk’ü doğru anlamak ve fikirlerini
yaşatmak için bir kere her türlü emperyalizmin karşısında olmak gerekir…
***
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Aşık Veysel Türküleriyle anıldı
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün
44’üncü yıldönümünde Hollanda Türk
Federasyon’a bağlı teşkilatlarda
türküleriyle anıldı. Türkü dostları
programlara yoğun ilgi gösterdiler.

türkülerden ve gönül gözüyle söylediği
türkülerden örnekler sunuldu. Bir
birinden güzel Türküleri seslendiren
sanatçılar, katılımcılara Anadolu'yu
bölge bölge, il il dolaştırdılar.

Hollanda Sivaslılar Platformu’nun kültür
etkinlikleri kapsamında yapılan "Dostlar
Beni Hatırlasın’’ Türkü kervanı
programına katılan Kültür Bakanlığı
Sivas Devlet Halk Müziği Korosu
sanatçıları Sait Döşkaya ve Cafer Üvenç,
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı
teşkilatlardan Rotterdam Versaar,
Amsterdam Mescidi Aksa, Den Haag
Türk İslam Kültür Vakfı ve Arnhem Hoca
Ahmed Yesevi Türk Kültür Merkezi’nin
düzenledikleri programlarda dostlarıyla
buluştular.

Etkinliğe Türkiye'den davetli olarak
katılan Kültür Bakanlığı Sivas Halk
Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya
ve Cafer Üvenç kendilerine gösterilen
ilgiden dolayı çok memnun olduklarını
dile getirdiler. Kültür Bakanlığı
sanatçıları “Kültürümüzü ve sanatımızı
Hollanda'da yaşatmak için büyük çaba
sarf eden, Hollanda Türk Federasyon
Genel Başkanı Murat Gedik'in şahsında
tüm teşkilat başkanlarımıza ve bizleri
yalnız bırakmayan Türkü dostlarına
içtenlikle teşekkür ediyoruz. Az bir iş
yapılmıyor, basit bir iş yapılmıyor. Türk
kültürünün bayrağını Hollanda'da
dalgalandırmak hiç basit bir iş değildir,
katkılarımızla onlara destek olmaya

Yoğun ilginin gösterildiği Türkü
Kervanına, Aşık Veysel'in yaşamından,
anılarından kesitler eşliğinde, derlediği

Arnhem

Amsterdam Mescid-i Aksa

Den Haag

çalıştık.” dediler.
Yoğun Türkü istekli programların son
durağı olan Amsterdam Mescid-i Aksa
Teşkilatında, teşkilat Başkanı Şuayip
Koçak tarafından sanatçılara Hollanda’yı
hatırlamaları düşüncesiyle birer plaket
takdim edildi.
Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı
İbrahim Çitil’in gayretleriyle Hollanda’da
gerçekleştirilen Aşık Veysel’i anma
programlarından dolayı Hollanda Türk
Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik
İbrahim Çitil’e teşekkür etmiş ve bu tür
çalışmaların daha sık yapılması arzusunu
dile getirmiştir.
.

Amsterdam Mescid-i Aksa

Rotterdam Versaar

Den Haag
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Utrecht Türk Kültür Merkezi 30 yaşında!
Törenden sonra ise yeni binanın
yakınında bulunan Central Studios
salonunda yeni hizmet binasının
açılışı ve Utrecht Türk Kültür
Merkezi’nin kuruluşunun 30. yılı
münasebetiyle şölen düzenlendi.
Sevilen sanatçılar Gökhan Tekin,
Yudum ve Ahmet Şafak’ın sırasıyla
sahne aldığı dolu salondaki
performansları katılımcılara coşkulu
anlar yaşattı. Sunucu Tülay Ünal Ala
tarafından sunulan şölen
programında açılış bölümünden
sonra sözü ilk olarak Utrecht Türk
Kültür Merkezi yönetim kurulu
başkanı Salim Çam aldı. Salim Çam
sözlerinde yeni hizmet binasının
açılışından dolayı duydukları sevinci
dile getirirken binanın alımından
günümüze kadar emeği geçen
herkese teşekkür etti. Utrecht için
önemli bir yere sahip olan ve
Utrecht’in en köklü Türk
kuruluşlarından olan Utrecht Türk
Kültür Merkezi’nin yeni hizmet
binasında orada yaşayan Türk
insanına daha iyi hizmet vereceğini
ve orada geleceğimizin teminatı
olan gelecek nesillerin yetişeceğine
vurgu yaptı.
Açılış konuşması ve Gökhan Tekin’in
sahnesinden sonra Hollanda Türk
Federasyon Genel Başkanı Murat
Gedik söz aldı. Salonu dolduran
Türk milliyetçilerine seslenen
Gedik, Hollanda Türk Federasyon ve
Hollanda Ülkücüleri olarak orada
açılışı yapılan Utrecht Türk Kültür
Merkezi’nin yeni binasının Avrupa
Türk toplumu için hayırlara vesile
olmasını temenni etti. Türk
milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı ve 13
Mayıs Türk Dil Bayramı’nı
kutlayarak sözlerine başlayan Murat
Gedik özverili bir çalışma ile yeni
binasına kavuşan Utrecht Türk
Kültür Merkezi’nin teşkilatçı Türk
insanına güzel bir örnek olduğunu
ifade etti. “Utrecht Türk Kültür
Merkezi benim öğrencilik yıllarımda
tanıştığım ve o günlerde

Hollanda’da bulunan ilk 3
ocaklarımızdan biridir. Rahmetli
Başbuğumuzun nasihat ve emirleri
doğrultusunda teşkilatlanan
Avrupa’daki Türk insanı günümüzde
bu teşkilatlarımızın değerini iyi
bilmelidir. Buradaki toplumumuzun
özünü öğrenip öz değerlerini
koruyabilmesi için biz
çalışmalarımıza özverili bir şekilde
devam ediyoruz. Amacımız Türk
insanının yaşadığı her yerde
değerlerimizi yaşatmaktır” diyen
Gedik Hollanda Türk toplumuna
önemli mesajlar verdi.
Konuşma bölümünde son olarak
sözü Avrupa Türk Konfederasyon
Genel Başkanı Cemal Çetin aldı.
Çetin, “Utrecht teşkilatının 30. yıl
kutlamaları vesilesiyle burada
bulunmaktan büyük bir mutluluk
duyduğumu belirtmek isterim. Bu
kutlamaların hayırlara vesile
olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor
hepinize hoş geldiniz diyorum.”
sözleriyle konuşmasına başladı.
Avrupa Türk Konfederasyon’un
1978 yılında başbuğ Alparslan
Türkeş’in öncülüğünde kurulduğunu
ifade eden Çetin günümüzde
Avrupa’nın farklı ülkelerinde
teşkilatlanmış olan büyük bir
konfederasyonun var olduğunu
belirtti. “Bu federasyonlar ve
kuruluşlar buradaki insanlarımız için
son derece önemli olduklarını ispat
etmişlerdir. Bu federasyonlarımız ve
kuruluşlarımız buradaki Türk
insanımız sayesinde ilelebet
yaşayacak ve Allah’ın izniyle
ülkülerimiz ve ilkelerimizi yılmadan
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(anasayfanın devamı)
yıkılmadan yaşatarak, hizmetlerini
eksiksiz sürdürmeye devam
edeceklerdir.” Geçmişte Avrupa
Türk toplumunun çok zorluklar
yaşadığını belirten Cemal Çetin,
“Günümüzde de maalesef
yaşadığımız ülkeler ve Türkiye’miz
arasında sorunlar yaşanmaktadır.
Bizler Türkiye ve yaşadığımız ülkeler
arasında bir köprü görevi
görmekteyiz. Gençlerimizi ve
gelecek nesillerimizi bilinçli
yetiştirmek ve hepsinin birer örnek
şahsiyet olmaları için çalışmak
hepimizin asli görevidir.“ sözleriyle
günümüzde de sorunların var
olduğunu, ama geleceğe umut dolu
baktığını belirterek sözlerini
sonlandırdı.
Bu anlamlı konuşmaların yanı sıra
geçmişte Utrecht Türk Kültür
Merkezi’nde görev yapmış olan
teşkilat başkanlarına ve şölen
sponsorlarına teşekkür plaketleri
takdim edilmiştir. Şölende ayrıca
sahne alan Almanya Bielefeld Ülkü
Ocakları Mehteran takımı ile İstiklal
Marşı’nı okuyan 8 yaşındaki genç
kız ve Utrecht Türk Kültür
Merkezi’nin kuruluşundan
günümüze kadar olan sürecini
fotoğraflar ile anlatan Sinevizyon
gösterisi ile salonda coşkulu ve
duygulu anlar yaşandı. Sevilen
sanatçılar Yudum ve Ahmet Şafak’ın
etkileyen performansları ve
seslendirdikleri türküler sayesinde
Utrecht Türk Kültür Merkezi 30.
kuruluş yıldönümünü unutulmaz bir
şölen ile kutlamış oldu.

SAYFA 5

Federasyon Bülteni
HTF Türkiye Kültür ve Eğitim Gezisi 2017
Hollanda Türk Federasyon tarafından
geçtiğimiz ay ülkemizin tarihi ve kültürel
yerlerini daha iyi tanımak, tarihi doku ve
kültür bilincini oluşturmak amacıyla
Türkiye Kültür ve Eğitim gezisi (24-30
Nisan 2017) organize edildi.
Başkentimiz Ankara başta olmak üzere,
Çanakkale ve İstanbul’u daha yakından
tanımaları için gençlerimize, tarihe iz
bırakmış hadiselerin yaşandığı ve
insanlık adına önemli eserlerin yer aldığı
şehirlerimize geziler düzenleyerek
gençlerimizin Türkiye ve Anadolu tarihi
hakkında bilgiler edinmelerini sağladık.
İlk durağımız Atamızın ebedî
istirahatgâhı; gururu, hüznü, özlemi ve
minneti bir arada yaşadığımız;
göğsümüz kabarırken boğazımızın
düğümlendiği yegane yer ve oldukça
büyüleyici bir atmosfere sahip olan
Anıtkabir'di. Orada Anıtkabir Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi sayın Ali Güler
hocamız tarafından gerçekleştirilen
“Kurtuluş Savaşı ve Atatürk” adlı
seminerden sonra bizim için hazırlanan
Mozole’ye çelenk koyma törenine
katılarak, Ulu Önder Atatürk'ün
huzurunda bulunan Anıtkabir Özel
Defteri'ni Hollanda Türk Federasyon
adına Federasyonumuzun genel
koordinatörü sayın Yasin Koçak
imzaladı. Hollanda Türk Federasyon
adına imzalanan Anıtkabir Özel
Defterindeki yazıda Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının torunları olarak
başbuğlarını ziyarete geldiklerini
belirten Koçak, Atatürk ve silah
arkadaşlarının Türk milletine yeniden
kazandırmış oldukları Türklük şuuru ve
tarih bilinci için minnet duygularını ifade
ederek, onun çizmiş olduğu ülkü
doğrultusunda Türk milliyetçileri olarak
kararlılıkla mücadeleye devam
edeceklerini belirtti. Törenin akabinde
rehber eşliğinde Atatürk ve Kurtuluş
Savaşı Müzesini gezdik. Müzenin birinci
bölümünde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün kullandığı eşyalar ile
kendisine yabancı devlet adamları
tarafından hediye edilen eşyalar

sergilenmektedir.
Ayrıca müzede
Atatürk'ün makam
aracında taşıdığı
Cumhurbaşkanlığı
Forsu ile Hatay
Cumhuriyeti için
Atatürk'ün dizayn
ettiği orijinal
bayrak ve
Atatürk'ün
balmumu heykeli de yer almaktadır.
Duygu yüklü bu güzel ziyaretimizin
ardından 20. yüzyıl “Türk dünyasının
tartışılmaz Başbuğu” olarak tarihe
geçmiş olan Alparslan Türkeş’in kabrini
ziyaret ettik. Mezarının başında dualarla
yâd ettiğimiz Başbuğ Alparslan Türkeş’in
kabri huzurunda Avrupa Türk Gençleri
olarak hep bir ağızdan ülkücü yemini
ederek, Başbuğ'umuzun huzurundan
ayrıldık.

Amsterdam Schiphol
Dergâhında bir araya geldik.
Herkesin kendinden bir parça
bulabileceği Hamamönü; her adımında
tarih, sanat, kültür ve en önemlisi
huzuru hissedebileceği nadir yerlerden.
Restore edilen tarihi evleri, kafe ve
restoranları, el emeği ürünleri ve her
köşeden yükselen müzik sesleriyle
görülmeye değer.

Bir sonraki durağımız dünyaca ünlü
Anadolu Medeniyetleri Müzesi... Tarihi
yapıları, köklü geçmişi ile bugünlere
gelen bu değerli müze 19 Nisan 1997
tarihinde İsviçre’nin Lozan kentinde 68
müze arasında birinci seçilerek
“Avrupa'da Yılın Müzesi” ünvanını elde
etmiştir. Bugün kendine özgü
koleksiyonları ile dünyanın sayılı
müzeleri arasında yer alan Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu
arkeolojik eserleri Paleolitik Çağdan
başlayarak günümüze kadar, kronolojik
bir sırayla sergilenmektedir.

İlk günün son durağı, bu gezide proje
ortağımız olan Genç Akademisyenler
Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği idi.
Burada kıymetli hocamız Hayati Bice ve
değerli eşi Müzehher Bice ile bir araya
gelerek tanışma ve hasbihal etme
imkanı bulduk. Bu keyifli ve hoş
sohbetin ardından Geleneksel Türk
Sanatlarına gönül vermiş sayın
Müzehher Bice hanımefendi bizlerle Hat
ve Tezhip sanatına dair bütün püf
noktaları paylaştı. Yapmış olduğu
çalışmalardan ve henüz yapım
aşamasında olan Hat ve Tezhip
çalışmalarından örnekler sunarak
sohbetini sonlandırdı.

Sonrasında Ankara kalesine çıkıp; kentin
tarihi dokusunu yansıtan sokaklarında
yürüyerek Ankara evlerini ve çarşısını
keşfetme fırsatı bulduk. Tarihi şöyle bir
anımsayıp eskiye özlemi yad ettiren
muhteşem bir resim ve atmosfer.
Kaldığımız yerden yürümeye devam
edip birbirinden güzel sokakların içinden
geçerek Hamamönü’nde bulunan ve
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un
İstiklal Marşı’mız da dahil olmak üzere
çok sayıda şiirini yazdığı ve müzeye
dönüştürülmüş olan Tacettin

Yoğun geçen güzel günün ardından
enfes ev yapımı yemeklerle karnımızı
doyurduktan sonra istirahat için otele
doğru dönüş yoluna koyulduk. Bizleri
gerçekten sıcak, samimi ve içten
karşılayan Genç Akademisyenlere ve
değerli başkanı Murat Şahin’e
misafirperverlikleri için minnet ve
şükran borçluyuz.
Sabah nefis bir kahvaltı sonrasında ilk
durağımız olan Yurtdışı Türkler ve
Akraba Toplulukları Başkanlığına ziyaret
için yollara düştük. Sıcak ve güler yüzlü
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bir karşılama sonrası yetkililer
tarafından yapılacak olan bilgilendirme
programı için bir araya geldik.
YTB, yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın, bulundukları
ülkelerin çok kültürlü atmosferi
içerisinde kimlik, kültür, değer ve
medeniyetlerini yaşatabilmeleri, aynı
zamanda kültürlerarası etkileşimin
teşvik edilerek, toplumlararası ilişkilerin
geliştirilmesine yönelik çalışmaları
desteklemektedir. Gençlerimizin ve
çocuklarımızın kendi kültür ve
değerlerini koruyup muhafaza etmeleri,
gelecek kuşaklara aktarması, aynı
zamanda bulundukları toplumun
değerleriyle uyum içerisinde sosyal,
ekonomik, siyasal ve sosyal hayata
katılımları önemsenmekte ve bu
doğrultudaki çalışmalar teşvik
edilmektedir.
Bundan sonraki durağımız, Türkiye
Büyük Millet Meclisi. 15 Temmuz gecesi
egemenliğimize kastedenler tarafından
bombalanan ve 15 Temmuz Demokrasi
Zaferinin anıtsal yerlerinden olma
özelliği olan TBMM’yi ziyaret ettik.
Darbe gecesinin izlerini yakından görme
imkânımız oldu. Gençlerimiz aynı
zamanda Türkiye'nin yönetildiği salon
olan TBMM Genel Kurul Salonunu
rehber eşliğinde gezdiler.
TBMM ziyaretinin tamamlanmasından
sonra Türkiye Ulusal Ajansı ziyaret
edildi. Bu kuruluşun sunmuş olduğu
hizmet doğrultusunda geniş kapsamlı
bilgi alma fırsatını yakaladık.
Uygulanmakta olan Erasmus+ Programı
ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine
bakılmaksızın yeni beceriler
kazandırılması, onların kişisel
gelişimlerinin güçlendirilmesi ve
istihdam olanakların artırması
amaçlanmaktadır.
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim,
gençlik ve spor alanlarını
kapsamaktadır. Erasmus+ Programına
bu adın verilmesindeki ana sebep,
kamuoyunda daha fazla tanınan,
yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile

güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki
Erasmus programının bilinirliğinden
faydalanmaktır. Kendinizi geliştirmek ve
farklı uygulamaları tanımak, öğrenmek
ve yeni kültürler tanımak için muazzam
bir destek programı.
Sıradaki ziyaretimiz Ülkü Ocakları Eğitim
ve Kültür Vakfı. Burada Ülkü Ocakları
Genel Başkanı sayın Olcay Kılavuz beyi
ziyaret ettik. Ülkücü olmanın gerekleri,
eğitim hayatının önemine ilişkin bir
konuşma yapan ve ülke gündemine dair
değerlendirmelerde de bulunan Genel
Başkan Kılavuz, gençlere zor şartlarda
milleti için mücadele vermiş olan ülkücü
şehitlerimizden örnekler vererek milli
şuur ve mücadele ruhunun önemine
dikkat çekti. Sayın Kılavuz’un
konuşmasını tamamlamasının ardından
çekilen hatıra fotoğrafı sonrası
Çanakkale’ye
gitmek üzere
başkentten
ayrıldık.
Çanakkale'de
yaşanan tarihi
özümsemek,
atalarımızın
yaşadığı o
duygulara bir
nebze de olsun
gençlerimizi ortak kılmak maksadıyla 2
gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretler:
Truva antik kenti ve Truva atı, türkülere
destan olan Aynalı Çarşı, Nusret mayın
gemisi, Çanakkale Destanı Tanıtım
Merkezi, Seyyid Onbaşı ve Rumeli
Mecidiye Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57.
Alay Şehitliği, Conkbayırı bölgesi,
Gelibolu yarımadası ve şehitlikler…
Dede ve ninelerimizin bu vatan uğruna
verdikleri destansı mücadeleyi
rehberimizin etkili şekilde anlattığı
kültür gezisi ile Çanakkale'nin manevi
atmosferini tekrar yaşama fırsatı bulduk.
Bu gezi sırasında Mehmetçiğin
kahramanlıklarını; geride kalan annebabasını, çoluk-çocuğunu hatta
yavuklusunu unutup vatan uğruna ateşe
atılışlarını dinlerken gözyaşlarımızı
tutamamış, bu vatan uğruna canlarını
hiçe sayan isimsiz kahramanların
www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

ölümsüzleşen hikâyeleri karşısında
vatana olan bağlılığımız bir kat daha
artmıştır. İşte Çanakkale'de yaşanan bu
kahramanlık destanlarını anlamadan
bugüne bakmanın mümkün olmayacağı
düsturuyla yapılan bu Kültür ve Eğitim
gezisi kapsamında Çanakkale ziyaretini
önemsiyoruz.
Askerlerine, Anafartalar, Arıburnu,
Conkbayırı, Kilitbahir’de şu unutulmaz
emri veren kişi Mustafa Kemal'dir: “Ben
size taarruz emretmiyorum, ölmeyi
emrediyorum. Biz ölünceye kadar
geçecek zaman zarfında, yerimize başka
kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir!”
sesleri çınlar. Ve bu emre harfi harfine
uyan serdengeçtilerin kanları sel olur
boşalır göz pınarlarından. Zamanın
bütün donanmasına sahip Anzak ve
İngiliz askerlerine karşı sadece süngüsü

Gelibolu
kalmış askerlerini yere yatırarak geriden
gelen destek kuvvetlere zaman
kazandıran ve Conkbayırı’nın düşman
ele geçmemesini sağlayan Mustafa
Kemal'e bir kez daha hayran olursun.
Sonra birkaç metre önündeki siperde
tüm arkadaşlarının şehit olduğunu
gördüğü halde korkusuzca
arkadaşlarının yerini alıp düşmanı
arkadan destek gelene kadar durduran
ve kaderi arkadaşlarının kaderinden
farklı olmayan serdengeçtilerin
siperlerini görürsün. Ardından temsili
mezarları ziyaret edersin bir bir. Ve
“temsili” kelimesi ürpertir seni. Her karış
toprağın kanla sulandığı ve toprağın
altının şehit bedeniyle dolu olduğu gelir
aklına. İncitmemek için bir bedeni,
ayağını korka korka basarsın
Gelibolu’nun toprağına.
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“Ölmeden mezara koydular beni”
mısrasının gerçek olduğunu, bir top
mermisiyle toprakta açılan doğal sipere
yerleşen bir yiğidin yakınlara düşen
başka bir top mermisinden kalkan
toprağın altında kalıp diri diri şehit
olduğunu öğrenmek kahreder seni.
Şükranla bakarsın cennet Gelibolu’nun
kutsal kanla beslenmiş kan çiçeklerine,
ağaçlarına, tabiatına. Atalarından kalan
bir mirastır onlar sana. Çanakkale
Şehitleri anısına dikilen Dünya Şehitleri
Anıtı en son yerdir Gelibolu'da ziyaret
edilen. Ardına vatanı almış dimdik durur
boğazın bir ucunda. Kem gözlere bir şey
hatırlatmak istercesine…
Gelibolu'dan ayrılırken kan akmaz olur
artık damarlarında. Yüreğin kaldıramaz
bunca azabı, ızdırabı. Denizle göğün
muhteşem birlikteliğine dalıp da,
düşünemez olursun uzun bir süre. Bu
yüce topraklarda vuku bulmuş, yüce
insanların, yüce hikayeleri geçer bir bir
aklından. Donarsın. Ağlayasın gelir, yaş
akmaz göz pınarlarından. Fakat,
Gelibolu'ya ayak basarken eğik olan
başın, dimdiktir ayrılırken. Gururla dolar
göğsün ve bir şarapnel parçası saplanır
göğsüne o an. Bir azap acıtır yüreğini,
beynini, bedenini… Seyyid Onbaşıya,
Yahya Çavuş’a layık olamamanın
azabı!...
Bütün bu manevi duygular ve hüzün
içerisinde gezimizin sonuna yaklaşırken,
en son durağımız olan İstanbul’a doğru
yola çıkıyoruz. İstanbul şöhretinin büyük
bir kısmını tam ortasından geçen
İstanbul Boğaz'ına borçludur. Günümüz
İstanbul'u derin tarihi mirası ile Doğu ve
Batı'nın mükemmel bir karışımıyla
yaşayan bir şehirdir.

İstanbul gezilecek yerler listemizin
başında kuşkusuz Ayasofya Müzesi
gelmektedir. Dünya mimarlık tarihinin
günümüze kadar ayakta kalmış en
önemli anıtları arasında yer alan bu
müze; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve
işlevselliği yönünden sanat dünyası
açısından önemli bir yer teşkil
etmektedir. Buram buram tarih kokan
bu muazzam yapıt gezilmeye ve
görülmeye değer.
Bir sonraki ziyaret noktamız ise
Ayasofya’nın karşısında yer alan,
büyüleyici ve dünyanın en ünlü
camilerinden biri olan Sultanahmet
Camisi. Yapısı, mimari ve sanatsal
açıdan, dikkat çeken ve külliye şeklinde
yapılan cami İstanbul'un en büyük
yapılarından bir tanesi. 20 bini aşkın
İznik çinisiyle süslenen cami içerisinde
ağırlıklı olarak mavi rengini taşıdığı için,
Mavi Camii (Blue Mosque) olarak da
tanınır. Kesinlikle görülmeye değer nadir
yapılardan bir diğeri.
Sultanahmet Camii ziyaretinden sonra
bir sonraki durağımız Topkapı Sarayı/
müzesi için yola koyulduk. Gerek
konumu, gerek yapısı ve gerekse
sergilenen eserler yönünden, muhteşem
ve muhteşem ötesi bir kültür hazinesi.
Bu muhteşem abide, içinde barındırdığı
güzelliklerle birlikte, bugün dünyada
benzeri bulunmayan, nadir bir saray
müzesi olarak varlığını sürdürmektedir.
Sergilenen müze parçalarının pek çoğu;
dünyada eşi ve benzeri bulunmayan
güzelliktedir. Kelimelerin kifayetsiz
kaldığı bir başyapıt.

Vakit kaybetmeden buradan ayrılıp
yürüyerek Eminönü'ne doğru yola
koyulduk. Eminönü'ne gidip te balık
ekmek yemeden dönmek olur mu hiç?
Balık ekmek
yıllardan beri
devam eden ve
devam edecek
kokusu ile tok
olanları acıktıran,
aç olanların ise
başını döndüren
balığın en lezzetli
Hamamönü - Genç Akademisyenler hallerinden bir
www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

tanesi. Balık ekmek denildiğinde akla
gelen ilk mekan tabii ki de tarihi
Eminönü balıkçıları. Günün her saati
kalabalık olan mekanda boş tabure
kapmak için adrenalin dolu dakikalar
yaşayabilirsiniz.
Karnınızı bu lezzetle doyururken
gözünüz ve ciğeriniz boş mu kalacak?
Hayır! İşte, olayın en güzel tarafı;
ayağınızın altında Haliç, karşınızda
Eminönü, gelip geçen vapurlar,
motorlar, martılar ve de yüzünüze vuran
deniz esintisi. Daha ne olsun?
Eminönü turunu bitirip, otele gitmek
için yola koyulduk. İstanbul’un o
etkileyen silüet ve ruhu sayesinde, biraz
da bizleri bekleyen ayrılığın hüznü ile
bitmek bilmeyen enerjimiz ile
koyuluyoruz Taksim’in meşhur
caddelerine. İstiklal’de yürüyüp havasını
solumadan dönmek olmazdı tabii ki de.
Saymakla bitmeyen güzelliği var
İstanbul'un, gezmeye bir ömür yetmez.
Gezimizin bitmesine saatler kala, İstiklal
Caddesinin göbeğinde otantik bir kafede
toplanıp gezinin değerlendirmesini
yaptık.
Hollanda Türk Federasyon olarak dolu
dolu ve bir o kadar eğitici ve verimli 6
güne imza attık. Gençlerimiz gezi
süresince keyifli ve eğlenceli anlar
yaşadılar. Yeni yerleri görmenin ve
keşfetmenin heyecanıyla gezimiz mutlu
bir şekilde sonlandı. Sonuç olarak çok
keyifli, manevi boyutu yüksek güzel bir
gezi turu oldu.
Katkılarından dolayı gençlerimize ve gezi
kapsamında emeği geçen Genç
Akademisyenler yöneticilerine, değerli
hoca ve ülküdaşlarımıza içtenlikle
teşekkür ediyoruz.
Gökçen Işık

SAYFA 8

Federasyon Bülteni
HTF Türkiye Kültür ve Eğitim Gezisi 2017 - Geziden kareler

Anıtkabir

Başbuğ Kabir

YTB Ankara

TBMM

Truva

Anıtkabir

Genç Akademisyenler

Ülkü Ocakları

Gelibolu

Sultan Ahmet Meydanı
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19 Mayıs coşkusu
Nijmegen Türk Kültür Merkezi “19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramını” bu sene Arnhem Hoca
Ahmed Yesevi Türk Kültür Merkezi’nin
Türk Festivalinde düzenlenen
etkinliklerle kutladı.
Hollanda Türk Federasyon’a bağlı
Nijmegen Türk Kültür Merkezi ve Hilal
Vakfı Hanım Kolları tarafından
hazırlanan program; saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasının ardından, Andımızın
okunması, gençler adına konuşma, 19
Mayıs'ın önemine ithafen şiirlerin
okunması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,
Gençliğin Atatürk’e cevabı, 19 Mayıs
oratoryosu, halk oyunları gösterisi ve
müzik dinletiylesiyle devam etti.
Programda konuşma yapan Hilal Vakfı
Hanım Kolları Başkan Yardımcısı Gökçen
Işık, 19 Mayıs'ın gençlik, gençliğin ise
gelecek demek olduğunu vurgulayarak,
"Türk genci, Türk istiklali ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugünün
ve yarınların tek ve en büyük

güvencesidir. 19 Mayıs sadece Türk milli
kurtuluş hareketinin başlangıcı değil,
yeni Türk devletinin de çağdaş değerlere
milletler ailesi içerisinde yerini almasının
adıdır" dedi.

değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza
dek korumak, gelecek kuşaklara en iyi
şekilde aktarmak, en başta gelen görev
ve sorumluluğumuz olmalıdır" diye
ekledi.

Işık, “Siz gençler Türk'e istiklal aşkını
veren, Kara Fatmaların, Nene
Hatunların, Yalnız Efelerin; Siz "Ya
istiklal ya ölüm diyen: Antepli Şahinlerin,
Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin,
Seyyid Onbaşıların; Siz tarihi tarih yapan
Barbarosların, Ulubatlı Hasanların,
Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız"
diye hitap etti.

Programda, gençlerin hazırlayıp
sunduğu; başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere binlerce yıllık Türk tarihine
adını altın harflerle yazdırmış Türk
büyüklerinden derlenen "19 Mayıs" adlı
oratoryo gösterisi ile konuklar 1919
ruhunu bir kez daha yaşadı.

Hayatımızın her alanında yürüttüğümüz
çalışmalarla
Türkiye'nin gönüllü
elçileri olarak
faaliyet
gösterdiklerini
vurgulayan Işık,
konuşmasına:
"Avrupa'da yaşayan
vatansever Türk
gençleri olarak bu

Kutlama programı, Gökhan Tekin'in
seslendirmiş olduğu 'Senin Uğruna' adlı
parçası ile son buldu.

Hengelo'da Ensar Kalemli ile Ocak Başı Sohbeti
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4 Mayıs günü sebebiyle Hollanda'da 2. Dünya Savaşında Ölenleri
Anma Programlarına katılan teşkilatlarımızdan kareler

Arnhem

Deventer

Deventer

Rotterdam Versaar

Rotterdam İlkem Kadın Kolları’ndan Dordrecht Gezisi
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Mayıs ayında düzenlenen açık hava şenliklerinden kareler:
Schiedam, Amsterdam Mescid-i Aksa ve Rotterdam Versam

Schiedam

Amsterdam Mescid-i Aksa

Schiedam

Amsterdam Mescid-i Aksa

Schiedam

Amsterdam Mescid-i Aksa

Rotterdam Versam

Rotterdam Versam

Rotterdam Versam

Rotterdam Versam

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

SAYFA 12

Federasyon Bülteni
Amsterdam Tükem Kuran Kursu sezon kapanış programı

Umre Nisan/Mayıs 2017 resimleri

Deventer Kadın Kolları kahvaltıda Deventer Merkez Cami ve
Deventer Milli Görüş Teşkilatı Kadın Kollarını ağırladı
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