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Almanlar farklı bir millet... Bunu
kabul etmek gerekir. Ne yapacak-
ları belli olmaz; bazen deli dolu,

bazen akıl dolu... Aslında zaman zaman Al-
manlara hayran olduğumu da itiraf etmeli-
yim. Ancak son yıllarda çok karmaşık ve
çelişik adımlar attığı, adeta kontrolsüz, dağı-
nık ve savruk işler gibi görünen kararlara,
belki de kararsızlıklara imza attığı görülmek-
tedir. Yoksa anlayamadığımız bu durum,
Alman derin devletinin sonradan anlaşılabi-
lecek yeni strateji ve senaryoları mıdır?

Almanya ile Amerika ilişkilerinin çok da
iyi olmadığını Trump ile Merkel görüşme-
sinde bütün dünya açıkça gördü. İngiltere,
Almanların rüzgârından uzaklaşmak için Av-
rupa Birliğinden ayrıldı. Ruslarla Almanların
tarihten gelen düşmanlıkları herkesçe bilin-
mektedir. Fransa Almanya’nın en yakın ra-
kibi... Geçen yaz gittiğimiz İngiltere, Polonya
ve İspanya’da lobi ve sokak sohbetlerinde
bizzat gördük ki Avrupalılar Almanları sev-
miyorlar, hatta Almanlardan korkuyorlar...    

Türklere gelince; çok karmaşık bir Al-
manya algısı ve Almanya-Türkiye ilişkisi gö-
rüyoruz. Güya Türk Alman dostluğundan söz
ediliyor, daha doğrusu şimdiye kadar edili-

yordu... Artık bu olanlar-
dan sonra, bugüne kadar
göz boyamaya dönük olan
ve gerçeği yansıtmayan
yapay dostluk numaraları
sona ermiştir diyebiliriz.
Yani maskeli balo bitmiştir
diyebiliriz. Bu soğuma sa-
dece yönetimler arasında
değil, halklar arasında da
oluşmuştur; o nedenle
kolay kolay düzeltileceğe
benzemiyor. Çünkü Alman
derin devleti Alman hükü-

metlerini eline geçirmiş,
kendilerine hedef olarak Tür-

kiye’yi seçmiştir ve yıllardır çok yönlü bir
saldırganlık içindedir.

Bize göre Türkler, tarih boyunca Al-
manlardan birçok kez darbe yemiştir. İngilte-
re’nin Osmanlı’yı parçalama projesi
nedeniyle Almanların kontrolüne geçen Os-
manlı siyaseti, bir dizi ince ayar sonucunda
Enver ve Talat Paşaların üst makamlara tır-
mandırılmasıyla Almanlara teslimiyet de tır-
manmış; bu durum Birinci Dünya savaşında
büyük kayıplar vermemize neden olmuştur.
Alman hayranlığına kapılmış olan Enver Pa-
şa’nın izniyle, Meclis-i Mebusan’dan haber-
siz olarak Türk Bayrağı çekilmiş iki Alman
gemisinin (Goeben ve Breslau) Karadeniz’e
açılarak Sivastopol’u bombalaması, çölden
geri çekilen ayağı nalinli, sırtı entarili çöl kı-
yafetli Osmanlı askerlerinin kara kışın orta-
sında, Alman Şansölyesi Kayzer Wilhem’in
arzusu doğrultusunda Ruslara cephe açmak
ve Almanların işini kolaylaştırmak için Sarı-
kamış’a gönderilmesi... Sonuçlar facia!

İkinci Dünya Savaşında Almanlar, zama-
nın Türk hükümetini, “Size saldırmayacağız,
tarafsız kalın” diyerek bloke etmiş; savaş bi-
timinde bu tutumun bir yansıması olarak,
Rusların Kars, Ardahan ve Boğazlar üze-
rinde hak iddia eden tehditleri sonucunda,
Türkiye’nin Ruslara karşı korunmasına yö-
nelik olarak 1946’da imzalanan Truman an-
laşması ile bu ülkenin geleceği ABD’ye
teslim edilmiştir. Bugün dış güçlere karşı ve-
rilen birçok mücadelenin temeli 1946’ya da-
yanmaktadır.

İsrail’in 1948 de kurulması da Almanla-
rın Yahudi katliamı sonrasında ortaya çık-
mıştır ve halen Ortadoğu’da kan akmasına
sebep bir başka sorun olarak varlığını sürdür-
mektedir. Bir rivayete göre Almanların
ikinci Dünya Savaşını başlatmalarının bir
sebebi de o dönemlerde diğer Avrupa ülkele-
rinden dışlanan ve Almanya’da yoğunlaşan
Yahudilerin savaş bahanesi ile temizlenmesi
olarak gösterilmektedir. İlginçtir ve acıdır ki
kurulan İsrail Devleti’ni tanıyan ilk Müslü-
man devlet de 28 Mart 1949’da İnönü başba-
kanlığındaki Türk Hükümeti olmuştur. 

Ey Almanya! Bütün bunlara rağmen
sizin ülkenizi ayağa kaldıran, diş çürüklerine
kadar muayene ederek aldığınız Anado-
lu’dan ülkenize gelen gurbetçi Türklerdir.
Bunu nasıl yok sayarsınız? Bu nasıl bir vefa-
sızlıktır?

Size ne oluyor ki Türkiye aleyhinde ne
kadar örgüt, ihanet grubu ve hain varsa des-
tekliyorsunuz? Türklerin evlerini yakıyor, ca-
milerine saldırıyorsunuz! Suçluları
yakalamıyor, yakaladığınıza ceza vermiyor-
sunuz! 15 Temmuz ihanet girişiminin arka-
sında FETÖ yoktur diyor, onu aklamaya
çalışıyorsunuz! Türk bakanların, Başbaka-
nın, Cumhurbaşkanının Almanya program-
larını iptal ediyorsunuz! Din adamlarını
ajan olarak suçluyorsunuz... da PKK’ya,
Türkiye düşmanlarına her türlü eylemi ser-
best bırakıyorsunuz, onlara zemin hazırlı-
yorsunuz, kanatlarınız altında koruyor,
besliyor ve destekliyorsunuz!

Unutmadık! Ermeni tehcirinin baş mi-
marı Almanlar olduğu halde, 1921 yılında
dostluk numaralarınıza inandığı için size sı-
ğınan Talat Paşa’yı güpegündüz Berlin’de
cadde ortasında katleden Ermeni Tehler-
yan’ı da serbest bırakmıştınız! Üstelik devlet
ricaliniz tarafından onu destekleyen ifadeler
vererek... Unutmadık; Türk Gençliği de bil-
sin ve unutmasın! 

Yeter be Almanya! Maskeli balo artık
sona ermiştir.

gulayabdul@hotmail.com

MASKELİ BALO BİTTİ
ALMANYA…!

Abdullah
GÜLAY

kültürel bakış

Trabzon ve Akçaabat’ta 21 Mart
Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "21
Mart Dünya Nevruz Günü" dolayı-

sıyla mesaj yayımladı. Gümrükçüoğlu, mesa-
jında, Nevruz'un, tüm dünyayla birlikte bölge
için huzura ve esenliğe vesile olması temenni-
sinde bulundu.

Nevruz'un, bolluğun, bereketin ve bahar
mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu vur-
gulayan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Baharla birlikte tabiatta başlayan yenilen-
meyi ve tazelenmeyi temsil eden Nevruz
Günü, bugün de geniş bir coğrafyada kutlan-
maya devam ediyor. Nevruz'un, topraktaki
uyanışla birlikte, kalplerimizde sevgiyi, muhab-
beti, birlikte yaşama iradesini de güçlendiren
bir gün olmasını temenni ediyorum. Nevruz
için bir araya gelen kalpler, öfkenin ve kinin
değil, sevginin ve dostluğun etrafında birleş-
meli, bu duygularla birlikte çarpmalıdır. Bizim
için Nevruz'un anlamı budur. Bu düşüncelerle,
Trabzon halkının, aziz milletimizin ve coğraf-
yamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayra-
mı'nı en içten duygularımla kutluyorum."
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İnsani Yardım Vakfının (İHH),

"Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi
Var" Projesi kapsamında Trab-

zonlu minik öğrenciler, dünyadaki ye-
timlere yardım elini uzatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının destekle-
diği projeyle Ortahisar ilçesi Bahçecik
İmam Hatip Ortaokulunda
eğitim gören öğrenciler, Suri-
ye'den Etiyopya'ya, Mar-
din'den Trabzon'a kadar 15
yetim öğrencinin eğitim ve
giyinme gibi masraflarını üst-
leniyor.

Proje kapsamında İHH
tarafından 2016-2017 eğitim
öğretim yılının ilk günlerinde
Trabzon'daki tüm okullara
ve sınıflara bırakılan kumba-
ralar aracılığıyla öğrenciler,
dünyanın her yerine yardımlarını ulaş-
tırdı.

Bu kapsamda Bahçecik İmam Hatip
Ortaokulunda, yardım edilen 15 yetim
için en fazla desteği veren 15 sınıfa İHH
tarafından fidan ve kahramanlık belgesi
dağıtıldı.

İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü
Kalma, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, 25 yıldır yeryüzünde dili, dini, ırkı,
milliyeti ve rengi farklı olan mazlumlara
yardıma koşan vakıf olduklarını ifade

etti. Kalma, Trabzon'daki okullar ara-
sında Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu-
nun Afrika'da 2 adet su kuyusu açtıran
tek okul olduğunun altını çizerek, şu de-
ğerlendirmede bulundu:

"Trabzon'a örnek olacak bir çığır aç-
tılar. Velilere ve okul idarecilerine teşek-

kür ediyorum. Yetim
çocuklarımız için yaptığımız
projeler kapsamında Türki-
ye'de yetim sponsorluk siste-
miyle dünyanın değişik
yerlerinde kimsesiz ve babasız
çocuklara destek olmaya çalışı-
yoruz. Şu ana kadar dünya ge-
nelinde 56 ülkede 90 bin
yetime destek veriyoruz. Ülke-
mizde ise 75 ilde "İyilik sınıfta
başlar" projemiz devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığımızla

ortak yürütülen bu projede, sene ba-
şında okulunuzda 4 olan yetim sayınızı
şuanda 15'e çıktı. Bu yetim kardeşlerimi-
zin barınma, giyinme, kırtasiye gibi ihti-
yaçları karşıladı."  Bahçecik İmam Hatip
Ortaokulu Müdürü Murat Bozlar, öğ-
rencilerin eğitim ve öğretiminin yanı sıra
vatanına, milletine yararlı insanlar ola-
rak yetişmeleri için kalp ve gönül dünya-
larını zenginleştirmek amacıyla
çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Okulun öğrencilerinden İrem Mutlu

da Suriyeli çocukları kardeş olarak gör-
düklerini ifade ederek, "İnsan o duruma
düşerse ancak o zaman anlayabilir onu.
Başka türlü anlayamaz. Arkadaşlarımı-
zın resimlerini asıyoruz. Çünkü onları
gördükçe aklımıza yardım etmek geli-
yor." dedi.

Mutlu, yardımlarıyla çocuklara des-
tek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "On-
ların da okumasını ve büyümesini
istiyoruz. Bu yüzden yetimlere yardımda
bulunuyoruz. Trabzon'da yetimlere yar-
dım konusunda birinci sırada geliyormu-
şuz. Biz bunu bilmiyorduk. Biz sadece
onları sevdiğimiz için bağış yapıyorduk
ve onlara yardım yapmaya da devam
edeceğiz." diye konuştu.

Hayriye Öztürk de "Sınıf olarak
yetim bir kardeşimize yardımcı oluyoruz.
Bizde çok mutlu oluyoruz. İnsan birine
yardım edince nasıl mutlu olmaz ki ben
çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı. 

Etiyopya'da bir kardeşleri olduğu
için mutlu olduğunu ifade eden Gizem
Çabuk da "Ona sınıfça yardım ediyoruz
ve onu görmeyi çok isterim." sözlerine
yer verdi.  

Hatice Üçüncü de İHH'nın düzenle-
diği kampanyaya destek olduklarını be-
lirterek, "Başka şehir ve ülkelerdeki
yetim kardeşlerimize destek olup, ihti-
yaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Baharın müjdecisi olan Nevruz
Bayram’ı tüm yurtta olduğu
gibi Akçaabat’ta da çeşitli et-

kinliklerle kutlandı. Akçaabat Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen Nevruz Bayram’ı kut-
lamalarına saat 12.00’da Atatürk
Parkı’nda başladı. Nevruz Bayramı kut-
lamalarına Ak
Parti Trabzon
Milletvekili
Adnan Günnar,
Akçaabat Kayma-
kamı Soner Şenel,
Akçaabat Bele-
diye Başkanı Şefik
Türkmen, Jan-
darma Yarbay
Beşir Acar, İlçe
Emniyet Müdürü Mehmet Hacıhasa-
noğlu, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı
Mustafa Hikmet Eyüboğlu, Sivil Toplum
Kuruluşu Temsilcileri ve daire amirleri
ve birçok sayıda vatandaş katıldı.

Nevruz Bayramı’nda renkli görüntü-
ler ortaya çıktı. Kutlamalar Trabzon Bü-

yükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın
muhteşem gösterisiyle başladı. Akçaabat
Halkoyunları Ekibinin sergilediği oyun
görülmeye değerdi.

Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan
Günnar, “Toplumun tüm kesimlerinin,
Nevruz’un özünde var olduğu gibi birlik,
dostluk, huzur ve hoşgörü içinde kutlan-

ması, ülkedeki barış ve kardeşlik orta-
mını bozacak arayışlara fırsat
verilmemesi hususunda gereken itinayı
göstermesini arzu ediyorum” dedi.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel
ise Nevruz Bayramı'nın Türk kültürüne
özel etkinliklerle yüzyıllardır kutlandı-

ğını söyledi.
Akçaabat Belediye Başkanı Şefik

Türkmen, Nevruz'un, yeni gün manasına
geldiğini ve Türk'ün ayak bastığı her
yerde kutlandığını belirtti. 21 Mart tarihi
hem Nevruz’un hem de Orman Haftası-
nın başlangıcı olduğunu ifade eden
Türkmen konuşmasında Orman Haftası

ile ilgili “Orman-
lar bir ülkenin
akciğerleri ve en
büyük zenginlik
kaynağıdır.
Bizim için
orman, hava
gibi, su gibi ihti-
yaç duyduğumuz
doğal kaynaklar-
dandır. Bu ne-

denle bugün Nevruz Kutlamaları
sonunda toplamda 10 bin fidan dağıtımı
yapılacak.” dedi.  Protokol üyelerinin
demir dövmesi ve nevruz ateşinin üze-
rinden atlamasıyla devam eden program
vatandaşlara fidan dağıtımı, pilav ve tatlı
ikramıyla son buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21.
yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan
vekalet savaşları ve göç hadiseleri, nev-

ruzu alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp bir
insanlığa dair farkındalığın vesilesi haline ge-
tirmektedir. Açıkça görülmektedir ki dünyanın
bu farkındalığa, bu gönül birlikteliğine, bugün
her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı var-
dır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 21 Mart Nevruz Bayramı do-
layısıyla yayımladığı mesajda, Anadolu, Orta-
doğu ve Orta Asya'da yaklaşık 3 bin yıldır
kutlanan baharın, barış ve kardeşliğin müjde-
cisi olan nevruzun, günümüzde en önemli, en
gerekli mesajları da bünyesinde barındırdığını
belirtti.

21. yüzyılın terör ve şiddet ortamı, yaşanan
vekalet savaşları ve göç hadiselerinin, nevruzu
alelade bir kutlama olmaktan çıkarıp, bir in-
sanlığa dair farkındalığın vesilesi haline getir-
diğini vurgulayan Soylu, "Açıkça
görülmektedir ki dünyanın bu farkındalığa, bu
gönül birlikteliğine, bugün her zaman oldu-
ğundan daha fazla ihtiyacı vardır." ifadesini
kullandı.

Nevruz'un sadece bu topraklara değil, dün-
yaya da insanlığın, barışın ve kardeşliğin kodla-
rını haykırdığına işaret eden Soylu, mesajında
şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın bu sesi duyacağına, anla-
yacağına ve bu kadim medeniyetler beşiği coğ-
rafyanın kan ve gözyaşı değil, ilim, bilim, sanat
üreteceği o güzel günlerin çok yakın olduğuna
inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle
milletimizin ve tüm insanların Nevruz Günü'nü
kutluyor, hem coğrafyamızda hem de tüm dün-
yada barış, kardeşlik ve huzurun müjdecisi ol-
masını diliyorum."

Soylu'dan "Nevruz
Bayramı" mesajı 

Nevruz coşkusu

Kalpler birlik 
duygularıyla çarpmalı


