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Den Haag Günlerinden Hollanda 
Mezunları Derneği’ne
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2001 yılı Eylül ayında günlük güneşlik Ankara’yı bırakıp sağanak yağ-
murun ve Kuzey denizinin sert rüzgarının hüküm sürdüğü Den Haag’a 
gittim. Memleketten ayrılmanın acısı zamanla yerini yeni bir kente, 

yeni dostlara, yeni hayata bıraktı. Yeşil rengin hakim olduğu, uzun süren 
coşkulu bahar ayları gelip her yer rengarenk çiçeklerle bezendiğinde, artık 
kentsel yaşam rutininin içine dalmış, Den Haag yaşamının bir parçası ol-
muştum. 

Yüksek lisans programı için gittiğim Institute of Social Studies dünyanın 
pek çok ülkesinden gelen katılımcılarıyla farklı renklerin, farklı kültürlerin 
bir arada olduğu Hollanda’nın küçük bir modeli gibiydi. Her köşeden farklı 
bir dilin sesi yükselirken, renkli giysili Afrikalılardan, İslami giyim tarzını 
benimsemiş bazı Asyalı ve Orta Doğululara, polar ceketli Kuzey Amerikalılara 
rastlamak mümkündü. Partilerin vazgeçilmez dansçıları Latin Amerikalılar 
ve Afrikalılar, sakin yaşam tarzlarıyla Uzak Doğulular, hepimiz ISS’nin 
açtığı farklı yüksek lisans programlarına kayıtlıydık. Hem akademik, hem 
de sosyal yaşam açısından son derece keyifli bir dönemi paylaştık. Güzel 
anıları ardımızda bırakıp evlerimize döndüğümüzde, oluşturduğumuz “e-
mail” trafiği zamanla yavaşlarken imdadımıza “facebook” yetişti.

2005 yılında İstanbul’dan bir arkadaşımızın gelip: “var mısınız Hollanda 
Mezunları derneği kurmaya” diye sorması ile dernek kurma sürecimiz de 
başlamış oldu. Güzel anılar, belki de Hollanda’da geçirilen birkaç yıl bizleri bir 
araya getirdi diyebilirim.
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Hollanda Mezunları Derneği’ni 26 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da kurduk. 
Aynı tarihlerde Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü’nün kurularak, bizlere 
lojistik destek vermesiyle dernek faaliyetlerini yürütebileceğimiz bir mekana 
sahip olduk. 7 Aralık 2007 tarihinde Hollanda Türkiye Büyükelçisi Dr. Marcel 
Kurpershoek’ın desteği ile resmi açılış törenimizi Hollanda Büyükelçilik 
Konutu’nda gerçekleştirdik. Aynı gün web sitemizi de (www.naatr.com) aktif 
hale getirdik. 

Üyelerimizin çoğunun yüksek öğretim amacıyla Hollanda’da bulunması ve 
akademik kimliğe sahip olmaları sebebiyle ilk faaliyetlerimizi konferanslar 
dizisi şeklinde gerçekleştik. Zaman içerisinde dernek üyelerimiz farklı 
alanlarda profesyonel olarak çalışan kişilerle zenginleşti. Konferanslar dizisi 
dışında başka faaliyetlerde yapmaya başladık.

Derneği akademik faaliyetlerin yanı sıra projeler gerçekleştiren bir think-
tank kuruluşuna dönüştürmeyi hedefliyoruz. Diğer hedeflerimiz ise:

1. Ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek
2. Akademik ve yaygın yayınlar yapmak
3. Hollanda kurumları ve Türkiye kurumları arasında sosyal, kültürel, ticari 

ve iktisadi ilişkilere aracılık etmek
4. Hollanda’da yaşayan göçmenlere ve göçmenlerle ilgili konularda yardımcı 

olmak
5. Hollanda’ya gidecek Türk öğrencilere yol göstermek ve destek olmak
6. Türk ve Hollandalı iş adamlarını buluşturmak ve çeşitli girişim olanakları 

için zemin oluşturmak
7. Türkiye – AB ilişkileri açısından kurucu ülke statüsünde bulunan Hollanda 

ile iyi ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak
8. Türkiye ve Hollanda ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak

Hedeflerimizi gerçekleştirirken derneğimizin her iki toplumun birbirini 
tanımasına ve ilişkiler kurmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Kurak 
Ankara bozkırından rüzgarlı yeşil ülke Hollanda’ya derneğimiz vasıtasıyla bir 
köprü kurduk. Güzel anılarla Hollanda’dan ayrılmış bir avuç insan, bu köprüyü 
sağlamlaştırmak için gönüllü olarak canla başla çalışmakta. Hedeflerimizi 
gerçekleştirmek için yeni dostlara ihtiyacımız var. Sizleri de aramızda görmek 
isteriz.
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7 Aralık 2007 tarihinde Hollanda Mezunlar Derneği’nin Hollanda Büyükelçiliği resmi 
konutundaki açılış töreninden bir hatıra fotoğrafı.




