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Hollanda Türk Federasyon her sene olduğu gibi bu sene de toplanan 

fitre ve   zekatları Avrupa Türk Konfederasyon aracılığıyla Türkiye ’de 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Hollanda Türk Federasyon düzenlediği fitre 

ve zekat kampanyaları ile vekalet verenlerin zekat ve fitrelerini öncelikli 

olarak Türkiye sınırları içerisinde olmak üzere, Türk dünyasındaki 

ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.  

 

Bu bağlamda 2017 yılındaki çalışma kapsamında toplanan fitre ve zekatlar 

başta Afyon ili ve ilçeleri olmak üzere HTF yetkilileri tarafından ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırıldı. Aynı zamanda yardımların bir kısmı da Avrupa Türk 

Konfederasyon ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla şehit ve 

Türkmen ailelerine dağıtıldı.  

 

Afyon ili ve ilçelerinde dağıtım için Hollanda Türk Federasyon Genel 

Sekreteri  Erim Uğurlu, Hollanda Türk Federasyon Genel 

Muhasibi  Sadettin Şimşek ve Tiel Türk Kültür Derneği Başkanı Yemliha 

Öztürk görevli olarak bu bölgeye gittiler. Afyon Ülkü Ocakları ile 

yürütülen ortaklaşa yardım çalışması başarı ile sonuçlandırıldı. Dağıtımlar 

her yıl olduğu gibi bu sene de şehit aileleri ve ihtiyaç sahiplerini tek tek 

ziyaret ederekten yapıldı. Afyon ilinden sonra Türkiye ’nin farklı 

yerlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine de yardımlar belirlenen yöneticiler 

tarafından ulaştırılmıştır.  
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Yürüyüşü’ yapıldı 

Türk Federasyon’da Ramazan bereketi 

Dordrecht "Gençlik Akşamı” ile sezonu 

kapattı 

Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı 

ilk kongresini yaptı 
 

Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda 

yönetim oluştu 

Rotterdam Versam’da bayramlaşma 

programı 
 

Hacı adayları için Den Haag Türk İslam 

Kültür Vakfı ev sahipliğinde 

bilgilendirme semineri düzenlendi 
 

Beverwijk’da bayramlaşma programı 

düzenlendi 

Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı Den 

Haag Türk Kültür Günleri’ni düzenledi 
 

2016/2017 sezonu Eğitim Kursları 

kapanış programları düzenlendi 

Wees alert voor kapers op de kust 
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Tavsiye bizden, okumak sizden 

Geçen sene yaz sezonu öncesi 

“Dostlarımız zaman zaman kitap 

tavsiyeleri için bizlere ricada 

bulunmaktadırlar.” diyerek kendi 

kütüphanemizde bulunan bazı kitapları 

tavsiye niyetiyle listelemiştim. Ve aynı 

zamanda demiştim ki: “Okumak 

güzeldir; dünü bugüne taşımak ve 

böylece atiye köprü atmak için 

vazgeçilmezdir. Okumadığımız kitapları 

elbette tavsiye etmeyiz. Biz altta 

olanlardan çok şey öğrendik, umarım 

dostlarımız da faydalanırlar.” 

 

Tavsiye listemize gösterilen ilgi ve 

alakadan dolayı bu listeye bir sene 

içerisinde okumuş olduğum kitaplardan 

bazılarını da ekleyerek listeyi biraz 

genişletmiş bulunmaktayım. Görünen o 

ki, bu listemiz  zamanla daha da 

uzayacaktır.   

 

Geçen sene demiş olduğum gibi 

“Tavsiye bizden, okumak sizden….” 

 

HTF Genel Başkanı 

Murat Gedik 
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Kitap ismi Yazar  Kitap ismi Yazar 

Dinler Tarihi Abdurrahman Küçük  Atatürk ve Din İsmail Yakıt 

Kurşunlanan Türkoloji Ahmet Buran  Türklüğü Tartışılan Meşhurlar İsmail Yakıt 

Güllerin Solduğu Gün Ahmet Haldun Terzioğlu  
Mustafa Çokay, Türkistan Bağımsızlık Müca-
delesine Adanmış Bir Ömür 

Koşim Yesmagambetov 

Büyük Türk Alimi Maturidi Ahmet Vehbi Ecer  Maturidi’nin Düşünce Dünyası Kültür Bakanlığı Yayınları 

Atatürk’ün Soyu Ali Güler  Hz. Muhammed’in Hayatı Martin Lings 

Bayraklaşan Akif Ali Güler  Mezhepler Tarihi Muhammed Ebu Zehra 

Türkiye’nin Etnik Yapısı Ali Tayyar Önder  
Kabile Bürokrasisi ve Hz. Osman, Katiline 
Sessiz Kalınan Halife 

Murat Akarsu 

1944 Milliyetçilik Olayları Alparslan Türkeş  Anadolunun Fethi ve Türkleşmesi Mustafa Kafalı 

Dokuz Işık Alparslan Türkeş  İstiklalin Bedeli Necdet Sevinç 

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Arif Yılmaz  Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç 

Peygamberler Tarihi Asım Köksal  Osmanlı’nın Yükselişi ve Çöküşü Necdet Sevinç 

Köse Kadı Bahaeddin Özkişi  Duruşmalar Necdet Sevinç 

Deli Rüzgar; Osman Yüksel Serdengeçti Cemal Kurnaz  Nuri Paşa Nejdet Karaköse 

Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytamatov  Mehmet Emin Resulzade Nesiman Yagublu 

Cengiz Han’a Küsen Bulut Cengiz Aytamatov  Dündar Taşer Nevzat Kösoğlu 

Toprak Ana Cengiz Aytamatov  Sehit Enver Pasa Nevzat Kösoglu 

Beyaz Gemi Cengiz Aytamatov  Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp Nevzat Kösoğlu 

Onlar da İnsandı Cengiz Dağcı  Bozkurtlar Nihal Atsız 

O Topraklar Bizimdi Cengiz Dağcı  Deli Kurt Nihal Atsız 

Atsız Bey Cihan Özdemir  Türk Ülküsü Nihal Atsız 

Sancı Emine Işınsu  Türk Tarihinde Meseleler Nihal Atsız 

Hazar’dan Hazar’a Elmas Yıldırım Enver Aras  Kızılbaş Türkler Nihat Çetinkaya 

Tarihte Türkler Erol Güngör  
Emperyalizme Diren Türk: Mehmet Akif 
Ersoy 

Nurullah Çetin 

Oğuzlar Faruk Sümer  Türk Tarihinin Sosyolojisi Orhan Türkdoğan 

Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafası Feridun Kandemir  Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi Osman Turan 

Matüridilik Gürbüz Mızrak  İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hatıraları Ömer Kul 

Gün Sazak – Bir Şehidin Yolculuğu Himmet Kayhan  Türkler ve Kızılderililer Reha Oğuz Türkkan 

Şahinlerin Dansı; Türkeş’in anıları Hulusi Turgut  Türk Aleviliği Rıza Zelyut 

Türk Milli Kültürü İbrahim Kafesoğlu  İmam Maturidi ve Maturidilik Sönmez Kutlu 

Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu İsmail Hami Danişmend  Arif Nihat Asya Ihtişami Yavuz Bülent Bakiler 

Türkler İsmail Hami Danişmend  Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp 

Türklük Meseleleri İsmail Hami Danişmend  Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi Ziya Nur 



Doğu Türkistan’da Türklere yapılan baskılar artmakta  

Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Rabia 

Kadir bir günlüğüne gelmiş olduğu 

Hollanda’da Hollanda Türk Federasyon 

Genel Başkanı Murat Gedik’i Nijmegen 

Türk Kültür Merkezi’nde ziyaret etti. 

Rabia Kadir Doğu Türkistan’da Çin 

devletinin Uygur Türklerine yapmış 

olduğu soykırım ve asimilasyon 

politikaları hakkında bilgi verdi. Özellikle 

her Ramazan ayında baskıların daha da 

arttığını dile getiren Rabia Kadir aynı 

zamanda Dünya Uygur Kurultayı’nın 

yakında yapacağı çalışmalar hakkında da 

bilgi verdi. 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik ise başta Doğu 

Türkistan konusunda olmak üzere, esir 

Türkler ile ilgili Hollanda’da yapılacak 

olan çalışmalarda her zaman ellerinden 

gelen katkıyı vermeye devam 

edeceklerini dile getirdi. 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde 

yapılan ziyarette Hollanda Türk 

Federasyon Genel Muhasibi Sadettin 

Şimşek ve Nijmegen Türk Kültür Merkezi 

Başkanı Serkan Gedik’te hazır 

bulundular.  
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Arnhem’de ‘Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü’ yapıldı  

Arnhem şehrinde faaliyetlerini sürdüren 
Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür ve 
Eğitim Merkezi’nin geleneksel olarak her 
yıl düzenlediği Türk Festivali yürüyüşü, 
bu sene Hollanda Türk Motor Kulübü 
BIKERS ve diğer Avrupa ülkelerinden 
motorlu kulüplerin katılımıyla büyük ilgi 
gördü. 
 
Deventer Başkonsolosu Zafer Ateş, 
“Atatürk ölmedi, Türk milletinin 
kalbinde yaşamaktadır. Son günlerde 
ülkemizde gelişen olaylar karşısında 
birlik beraberliğe en çok ihtiyaç 
duymaktayız. Avrupa’da yaşayan 
gençlerimiz birlik beraberliğe 
Türkiye’dekiler kadar önem 
vermektedir. Bulundukları ülkede 
asimile olmadan uyum içerisinde 
yaşamayı öğrenmişler. Vatanlarına, öz 
değerlerine sahip çıkıyorlar. 
Çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum. 
Türk festivalini, 19 Mayıs kutlamalarını 
organize eden herkese ve Ayrıca 
Arnhem belediyesine teşekkür ederim.” 
dedi. 
 

Her yıl olduğu gibi Arnhem şehrinin 
merkezindeki şehir tiyatrosunun park 
yerinde toplanan vatandaşlarımız 
Mehter Takımı’nın milli marşlar çalarak 
şehrin önemli caddeleri Steenstraat, 
Velperweg’ten geçerek toplu halde 
festival alanı Presikhaaf parkına 
gelindiğinde coşku doruğa ulaştı. 
Festival alanında da gösteriler yapan 
mehter takımı sonrası açıklamalarda 
bulunan Arnhem Hoca Ahmed Yesevi 
Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı 
İbrahim Günay, “Bulunduğumuz 
ülkelerde asimile olmadan uyum 
içerisinde olarak kanunlara uyarak 
yaşamalıyız. Türklüğümüze, dinimize, 
dilimize ve vatanımıza sahip çıkmalıyız. 
Türk’ün tek düşmanı cehaletin ta 
kendisidir. Cehaleti yenmek için eğitime 
önem vermeliyiz, okumalıyız, bilim ve 
tekniğe önem vererek araştırmalar 
yapmalıyız. Önemli yerlerde görevler 
almalıyız.  Geçmişini bilmeyen 
geleceğini göremez. Avrupa’da birlik 
beraberlik içerisinde kucaklaşmalıyız” 
şeklinde konuştu. 
 

Hollanda Türk Federasyon Genel 
Başkanı Murat Gedik ise şöyle konuştu: 
“Türk tarihi bir bütündür. Derin ve 
zengin bir tarihe sahibiz. Çanakkale 
ruhunu bile bitirmek istiyorlar. Türk’ün 
ruhu orada yatmaktadır. Her gencin 
Çanakkale’yi ziyaret etmesini istiyorum. 
Tarihimizi iyi öğrenip bunlara sahip 
çıkmalıyız. Çanakkale’de her kesimden 
şehit yatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Türk tarihini bütün olarak 
görürdü. Atatürk’ün izinde yürüyoruz, 
onu çok iyi anlamalıyız.”  Festival 
alanında marşlar çalan Mehter takımı, 
sanatçı Gökhan Tekin eşliğinde katılımcı 
vatandaşlarımızı coşturdu. 
 
Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür 
ve Eğitim Merkezi’nin 3 gün süren 
festival programına bu sene ilgi geçmiş 
yıllara göre daha da yoğundu. Omroep 
Gelderland’ın yapmış olduğu ve resmi 
kaynaklara dayanan haberde 30.000 bin 
kişinin Türk Festivaline katıldığı 
duyuruldu. 
 
Kaynak: Manşet Gazetesi 
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Türk Federasyon’da Ramazan bereketi 

Hollanda Türk Federasyon Ramazan ayı 
boyunca da çalışmalarında hız kesmedi. 
Ramazan ayına yönelik olan faaliyetlerin 
yanı sıra Ede’de teşkilatlanmaya hız 
veren Hollanda Türk Federasyon yeni 
görevlendirmesini yaptı ve Harderwijk 
teşkilatının 1. kongresini de 
gerçekleştirmiş oldu. Ayrıyeten 
Ramazan ayında yaz sezonuna 
yaklaşılmasından dolayı Hollanda Türk 
Federasyon’a bağlı bazı teşkilatlarda 
(örneğin Enschede) ders gören 
çocukların eğitim sezonları kutlamalarla 
sonlandırılmış oldu. 
 
Özellikle Kadir Gecesinde ve Bayram 
namazında Hollanda Türk Federasyon’a 
bağlı camilerde yoğun katılımlar 
gözetlendi ve namaz için caddelerde saf 
tutuldu. Amsterdam Mescid-i Aksa, 
Amsterdam Ulu Cami ve Den Haag Türk 
İslam Kültür Vakfı’nın camisinde rekor 
düzeyde katılım gerçekleşti. 
 
Utrecht Türk Kültür Merkezi başta 
olmak üzere çoğu teşkilatta günlük iftar 
programları tertiplendi. Deventer ve 

Zaandam gibi yeni teşkilatlanan yerlerde 
iftar programları için özel büyük salonlar 
tercih edildi. Yeni binasına kavuşan 
Rotterdam Zuid Versaar teşkilatında ise 
yoğun faaliyetlerin kendi binasında 
yapılabilmesi sevinci yaşandı. Tilburg ve 
Soest teşkilatları geleneksel olarak arefe 
günü şehirlerinde bulunan müslüman 
mezarlığını ziyaret ederek dualar 
okundu. Ramazan ayı boyunca Hollanda 
Türk Federasyon icra kurulu üyeleri 
başta teşkilatların sahur ve iftar 
programları davetlerine olmak üzere, 
gelen yoğun davetlere yetişmeye 
çalıştılar. Bu ayda aynı zaman da Den 
Haag teşkilatının ev sahipliğinde hacı 
adaylarına ilk hac seminerleri verilmiş 
oldu. 
 
Ramazan ayı sonrası açıklamada 
bulunan Hollanda Türk Federasyon 
Genel Başkanı Murat Gedik Ramazan 
ayının çok yoğun fakat güzellikler içinde 
geçirilmenin mutluluğunu dile getirdi. 
Murat Gedik: “Bu sene geçmiş yıllara 
bakarak mübarek Ramazan ayını daha 
bir yoğunluk içinde geçirmiş olduk. 

Teşkilatlanma, eğitim ve rutin 
çalışmalara ara vermeden bu ayı da 
geçirmiş bulunmaktayız. Teşkilatlarımıza 
teveccühün gün geçtikçe artmasını 
görmekteyiz ve bu bereketin devam 
edebilmesi için yaz sezonu sonrası hızlı 
bir biçimde yeni sezonumuzu Allah 
nasip ederse açacağız. Ramazan ayı 
boyunca bazı teşkilatlarımızın artık 
aileler üzerine yürüdüğünü daha iyi 
gördük ve bundan mutluluk 
duymaktayız. İnsanımız yoğun bir 
biçimde eşi ve çocukları ile sahurlarını 
bile teşkilatlarımızda artık yapmaktalar. 
Bu benimsenmişliğin bir kanıtıdır ve 
bunu daha da güçlendirmemiz lazım. 
Bazı teşkilatlarımızın ise en kısa 
zamanda daha da geniş yerlere 
geçmeleri gerektiğini de gördük. 
Teşkilatımız, yani ülkümüz her şeyin en 
güzeline layıktır. Cenab-ı Allah bizleri 
inşallah mahcup etmeyecektir.”    
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Amsterdam Mescid-i Aksa Amsterdam Tükem 

Den Haag Rotterdam Versam 

Tilburg Zaandam 



Dordrecht "Gençlik Akşamı” ile sezonu kapattı  

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 
Dordrecht Ayasofya Cami Teşkilatı 
bünyesinde faaliyet gösteren Dursun 
Önkuzu Gençlik Teşkilatının hazırlamış 
olduğu “Gençlik Akşamı” adlı program 
teşkilat üyelerinin, kadın ve gençlik 
kollarının  katılımıyla gerçekleşti. 
 
Kur’an-ı Kerim tilaveti, şehitler için saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan program gençlerin şiirleri  ve 
Grup Gölgem’in sahne almasıyla devam 
etti. 
 
Programın ikinci bölümünde Dordrecht 
Ayasofya Cami Teşkilat Başkanı Vedat 

Özdal bir konuşma yaptı. Özdal Türk 
gençliğinin tarihteki önemine değindi ve 
özgüvenin önemine vurgu yaparak 
gençleri yapmış oldukları faaliyetlerden 
dolayı kutladı. 
 
Hollanda Türk Federasyon adına söz 
alan HTF Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Çömlekçi ise programda emeği 
geçenlere teşekkür etti ve HTF 
olarak gençlerimizin devamlı 
yanlarında  olacaklarını söyledi. Ahmet 
Çömlekçi Hollanda Türk Federasyon’un 
yaz sonrası yapılması düşünülen 
faaliyetler hakkında da bilgi verdi. 
 

Programın sonuna doğru sahne 
alan Hünkar Göksu misafirlere güzel bir 
müzik ziyafeti sundu. Program Dursun 
Önkuzu Gençlik Teşkilatının katılımcılara 
gerçekleştirdikleri ikram ile son buldu. 
 
Faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen ve 
Dordrecht ve çevresinde geniş bir 
kitleye hizmet veren Dordrecht 
Ayasofya Cami Teşkilatı Gençlik Kolları 
1970 yılında Ankara Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulu’nda eğitim görürken 
işkence ile şehit edilen ülkücü Dursun 
Önkuzu’nun adını taşımaktadır. 

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

Federasyon Bülteni 



Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı ilk kongresini yaptı  

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Harderwijk Al Sancak Türk Kültür Ocağı 

yürütme kurulu başkanlığını yürüten 

Ahmet Beyaztaş yapılan kongre ile 

yönetim kurulu başkanlığına seçildi. 

Kongrede divan başkanlığını Hollanda 

Türk Federasyon Genel Sekreteri Erim 

Uğurlu, üyeliklerini ise Hollanda Türk 

Federasyon Genel Muhasibi Sadettin 

Şimşek ve Schiedam Türk Kültür Derneği 

Başkanı Ahmet Öneren yaptılar. 

 

İstiklal Marşının okunması ile başlayan 

kongre, Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam 

etti. Harderwijk teşkilatının 1. 

kongresinde yürütme kurulu döneminin 

faaliyet ve muhasebe raporlarının 

okunması ve ibrası sonrası yapılan 

seçimlerde yeni yönetim kurulu 

oluşturuldu. Ahmet Beyaztaş’ın 

başkanlığında oluşan yönetim kurulunda 

görev alanlar: Sezgin Yılmaz, İsmail 

Özbunar, Rafet Şahan, İzzet Oğuz Ünal, 

Ahmet Yalçın, Erhan Özbunar, ve Bülent 

Yücel. 

 

Teşekkür konuşmasını yapan başkan 

Ahmet Beyaztaş oba teşkilatı olarak 

başlamış oldukları görevlerini binalı bir 

teşkilata kavuşturmanın mutluluğunu 

yaşadıklarını ve bu çalışmada beraber 

görev yapmış olduğu arkadaşlarına 

teşekkür etti. Ahmet Beyaztaş yönetime 

yeni seçilen arkadaşları ile daha gayretli 

bir şekilde çalışmalarına devam 

edeceklerini bildirdi. 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Muhasibi Sadettin Şimşek ise yapmış 

olduğu konuşmada Hardewijk Al Sancak 

teşkilatımızda hizmet eden bütün 

gönüldaşlarına teşekkür ederek 

sözlerine başladı. Harderwijk teşkilatının 

çalışmalarını taktir ile takip ettiklerini 

dile getiren Şimşek yeni seçilen 

yönetime de başarılar diledi ve en kısa 

zamanda teşkilatımızın daha güçlenmesi 

için göreve seçilen bu genç yönetimin 

aileleri ile birlikte bütünleşerek daha 

başarılı çalışmalar yapacaklarına olan 

inancını bildirdi. Şimşek konuşmasını 

Hollanda’da yaşanan gelişmeler ve 

Federasyonumuzun çalışmaları hakkında 

bilgi vererek sonlandırdı. 
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Ede Ötüken Türk Kültür Ocağı’nda yönetim oluştu  

Hollanda Türk Federasyon’un 
görevlendirmesi ile İsmail Çelik’in 
hazırlık çalısmalarını yürüttüğü ve 2016 
yılında resmi olarak kurulan Ede Ötüken 
Türk Kültür Ocağı’nda yapılan istişare 
sonrası yeni yönetim kurulu oluşturuldu. 
 
Hollanda Türk Federasyon Genel 
Başkanı Murat Gedik’in de katıldığı 
programda Ötüken Türk Kültür 
Ocağı’nın yönetim kurulu şu isimlerden 
oluştu: Osman Karagülle (başkan), İsmail 
Çelik (sekreter ve gençlik kolları 

sorumlusu) ve Yılmaz Karaçalı 
(muhasip). Murat Alev ve Hacı Özkaya 
ise denetleme ve displin kurulu 
üyeliklerine getirildiler. 
 
Ötüken Türk Kültür Ocağı Başkanı 
Osman Karagülle yapmış olduğu 
konuşmada en büyük hedeflerinin en 
kısa zamanda Ede’de teşkilatlarının sabit 
bir yere kavuşması olduğu ve bu 
doğrultuda ekibi ve vatandaşın 
destekleri ile çalışmalara hız 
vereceklerini belirtti. 

Hollanda Türk Federasyon Genel 
Başkanı Murat Gedik ise yapmış olduğu 
kısa konuşmada Ede’nın artık bir sabit 
teşkilat binasını hak ettiğini ve 
Federasyon tarafından gereken desteğin 
her zaman verileceğini söyledi. 
 
Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür 

Derneği Başkanı İbrahim Günay’ın da 

katıldığı program verilen iftar yemeği ile 

son buldu.   
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Rotterdam Versam’da bayramlaşma programı 

Hacı adayları için Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ev sahipliğinde 

bilgilendirme semineri düzenlendi 

Beverwijk’da bayramlaşma programı düzenlendi  



Federasyon Bülteni 
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Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı Den Haag Türk Kültür Günleri’ni 

düzenledi 

2016/2017 sezonu Eğitim Kursları kapanış programları düzenlendi  

Enschede Amsterdam Mescid-i Aksa 

Nijmegen Amsterdam Mescid-i Aksa 



Wees alert voor kapers op de kust 

Sinds de jaren zestig van de vorige 

eeuw maakt de Turkse gemeenschap 

onderdeel uit van de Nederlandse 

samenleving. Een reis van tijdelijke aard 

eindigde in permanente vestiging. Met 

andere woorden, de Nederlandse 

Turken zijn niet meer weg te denken uit 

de Nederlandse samenleving. Ze delen 

niet de (gehele) geschiedenis van 

Nederland, maar zeker wel de 

toekomst. 

 

In de afgelopen ruim vijftig jaar hebben 

de Turken in Nederland goede maar 

ook zware tijden doorgemaakt vanwege 

uiteenlopende redenen. Er zijn nog 

steeds problemen variërend van slechte 

socio-economische positie van de 

Turkse gemeenschap tot discriminatie 

in het dagelijks leven en van 

taalachterstand tot gebrekkige toegang 

tot stageplekken. 

 

De laatste tijd, vooral na de mislukte 

couppoging van 15 juli 2016 in Turkije, 

wordt er volop gediscussieerd over de 

‘gespannen’ verhoudingen onder de 

Turkse Nederlanders. Het is niet 

moeilijk om in te zien dat sommige 

actoren in beeld komen en daar 

misbruik van proberen te maken door 

onrust te stoken onder de Turken. 

 

De objectiviteit over deze kwestie is 

zoek. Groeperingen die anti-Turkse 

regering zijn, worden vrijwel zonder 

enige kritiek in de armen genomen 

door sommige politici, die vervolgens 

mogen rekenen op soms overdrijvende 

media-aandacht. Niet alles wat zich 

momenteel in Turkije afspeelt vindt 

binnen democratisch reilen en zeilen 

plaats. Maar moeten de Turken hier in 

Nederland daar de dupe van worden? 

 

De mislukte couppoging van 15 juli 

2016 waar Fetullah Gülen (FETÖ) en zijn 

aanhang van worden beschuldigd heeft 

een zeer negatieve impact gehad op 

alle Turken in en buiten Turkije. Naast 

het herstel van duizenden gewonden 

en leedverwerking van nabestaanden 

van honderden slachtoffers zal de 

sociale impact hiervan nog jaren blijven 

bestaan. De infiltratie van de Gülen-

aanhang in het Turkse staatsapparaat 

en andere maatschappelijke 

instellingen blijkt veel erger dan men 

van tevoren had kunnen bedenken. Het 

besef hiervan kwam dan ook pas na de 

couppoging. 

 

Vooral de afgelopen 10 jaar was de weg 

naar belangrijke posities vrij gemaakt 

voor deze groep dankzij de goede 

samenwerking met de regerende partij. 

Na de ontstane ruzie tussen deze twee 

partijen in 2013 begon voor het grote 

publiek duidelijk te worden waarom ze 

decennia lang de overheid infiltreerden. 

De ‘zuiveringsactie’ van de Turkse staat 

c.q. regering van de schadelijke 

invloeden en berechting van de 

coupplegers gaat in volle vaart verder. 

Helaas worden de grenzen van de 

democratie meer dan eens 

‘noodgedwongen’ overschreden. 

Hopelijk zal deze noodsituatie snel 

eindigen. Opvallend genoeg en helaas 

blijft de politieke tak van de 

coupplegers nog steeds buiten schot. 

 

In de Nederlandse media is er sinds de 

couppoging terecht aandacht voor 

mensen die door regeringsgezinde 

groepen en individuen zouden zijn 

bedreigd. In eerste instantie kwamen 

de Gülenisten hiermee naar buiten. We 

zien nu ook journalisten van Turkse 

origine die ook zouden zijn bedreigd 

vanwege hun kritische uitlatingen aan 

het adres van de huidige Turkse 

regering. Eén ding mag duidelijk zijn; 

iedere vorm van bedreiging, geweld en 

intimidatie is onacceptabel en moet 

krachtig veroordeeld en op een 

vastberaden manier bestreden worden. 

Het maakt daarbij absoluut niet uit, uit 

welke hoek en richting of uit welke 

groep de bedreigingen komen. Het is de 

Nederlandse rechtsstaat die al deze 

vormen van bedreigingen, geweld en 

intimidatie moet opsporen, oplossen en 

bestraffen. Hier ligt nu juist het grootste 

probleem. Helaas blijkt het namelijk het 

tegenovergestelde een feit te zijn; er is 

geen teken van opsporing of vervolging. 

Laat staan dat er sprake is van enige 

bestraffing door de Nederlandse 

autoriteiten. Althans, (nog) niet naar 

buiten gebracht door de 

verantwoordelijken. 

 

De huidige manier van naar buiten 

treden over bedreigingen via de media 

werkt provocerend en komt de Turkse 

gemeenschap niet ten goede. De 

spanningen binnen de huidige Turkse 

gemeenschap zullen hierdoor alleen 

maar toenemen. Er zijn twijfels bij de 

geloofwaardigheid van mensen die met 

alle liefde eerder de media opzoeken 

dan de politie over de vermeende 

bedreigingen. En daar moeten wij nu 

juist met zijn allen voor waken. Het 

dreigt anders steeds meer te lijken op 

een toneel van enkel tegenstanders en 

aanhangers van de huidige Turkse 

regering. Bedreiging is een serieuze 

zaak en dient niet met populisme 

gepaard te gaan! 

 

Het emancipatie- en integratieproces 

van de Nederlandse Turken is meer 

gebaat bij een evenwichtig debat. De 

bedreigingen die individuen of groepen 

van deze gemeenschap ondervinden 

moeten dan ook pas naar buiten 

gebracht worden na grondig (voor)

onderzoek, zonder dat deze 

provocerend overkomen en in de ban 

raken van populistisch propaganda. 

Ieder individu of organisatie hoort in 

eerste instantie de juridische wegen te 

bewandelen alvorens de media worden 

opgezocht. Ten slotte, als er sprake is 

van enige spanning onder de 

Nederlands Turkse gemeenschap dan is 

het niet minder of meer dan voorheen. 

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid 

blijft nemen, dan is er weinig aan de 

hand. Een ieder die wegloopt van zijn 

verantwoordelijkheden is een 

potentiële onruststoker! 

 

Mensen, wees alert voor kapers op de 

kust! 

 

Algemeen Voorzitter  

Turkse Federatie Nederland 

Murat Gedik 
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