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Kum Saati Dergisi, 1 Kasım 2019
tarihi itibariyle Kuzey Make-
donya Türk Gençlik Kulübü'ne

bağlı olarak kurulmuştur. Kültür, sanat,
eğitim, gündem gibi konular üzerinde
çeşitli yazılar, şiirler ve çizimlerle de
zenginleştirilmiş bir dergi olmak he-
defiyle Türk gençlerinin yeteneklerini
sergilemesi adına önemli bir adımdır.

Kurulduğundan bu yana, gençlerin
yoğun talebiyle karşı karşıya kalarak,
kadrosunu bir hayli geliştirmiştir. Sadece
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde
yaşayan Türklerle sınırlı kalmayıp, ana
vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı birçok yetenekli genç de
aramıza katılarak kadromuzu zengin-
leştirmişlerdir.

Türk Gençlik Kulübü platformunun
yıllık yazılı yayın organı olan Kum Saati
dergisi, aynı zamanda da özgür düşünen
ve düşündüğünü dilediği gibi ifade ede-
bilen bütün gençlerin dergisi sayılır.

Dergi çıkarmamızın amacı biz gençler
olarak sorunlarımızı, çalışmalarımızı,
eserlerimizi, fikirlerimizi ve düşünce-
lerimizi kendi üslubumuzla, kendimize
özgü tavrımız ve anlayışımızla topluma
sunmaktır. Hedefimiz kalıplaşmış de-
ğerlerin cirit attığı bölgemizde farklı
bir bakış açısı ve farklı bir açılım ile ek-
silerimize ve artılarımıza yaklaşabil-
mektir.

Kum Saati
Dergisi’nin

Amaçları
Nelerdir?
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Türk Gençlik Kulübü, ülkemiz Kuzey Makedon-
ya’nın Gostivar şehrinde, 1 Temmuz 2019 tari-
hinde Türk gençlerinin birbirine omuz vererek

kurduğu Kuzey Makedonya’nın en büyük gençlik kuru-
luşudur.

Genel Başkanımız Onur Loç’la birlikte bir avuç genç
olarak çıktığımız bu yolda, bugün yüzlerce genç kardeş
ve soydaşımıza ulaşmanın haklı sevincini yaşama nok-
tasındayız. 1 Temmuz günü bir avuç genç olarak başla-
dığımız bu işte, bir an dahi “başarabilir miyiz?” kaygısına
düşmedik, çünkü niyetimiz halisti ve biz biliyorduk ki
ameller niyet üzeredir. Kısa süre içerisinde Gostivar’ın
ardından, Merkez Jupa, Radoviş, Kalkandelen, Kırçova,
Valandova, İştip, Pehçevo, Konçe, Vinitsa, Resne ve
diğer şehirlerimizde teşkilatlanarak Kuzey Makedon-
ya’nın en büyük gençlik ağını kurmayı başardık.

Peki biz kimiz?
Biz 1364 yılında Meriç’te şehit düşenlerin,

1389 yılının Haziran ayında, Kosova Ovası’nda
şehit düşerken bu toprakları bize emanet eden
Murat Hüdavendigârların, 29 Mayıs 1453’te
peygamber övgüsüne nail olan komutanın to-
runlarıyız, 1683’te Viyana önlerinde düşmanın
kâbusu olan o asil bayrağın sevda-
lılarıyız, 19 Mayıs 1919’da Ka-
radeniz’in azgın sularında,
Bandırma’dan havalanan
Zümrüd-ü Anka kuşunun
yolundan gidenleriz.

Kuzey Makedonya
Türk Gençlik Kulübü
olarak hedefimiz, ev-
lad-ı fatihan gençle-
rini, hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin tek çatı
altında toplamak ve
hep beraber birbirin-
den güzel işlere imza
atmaktır. Çünkü biz ina-
nıyoruz ki; birlikte bereket
vardır.

Gençliğin sosyal, fiziksel, zi-
hinsel, ruhsal ve manevi geli-
şimlerini gözeterek, kendini devamlı

geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve
nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak,
vizyonumuzun temelini oluşturmaktır.Medeniyetimizi
yeniden ihya ve inşa etmeye yardımcı bir sivil toplum
örgütü olmak, ufukta gördüğümüz kızıl elmamızdır.

Toplumsal adalet, sevgi ve saygı çerçevesinde, gö-
nüllülük esasıyla bir ve beraber olmak, zorbalıklara
karşı dik durup, dünyayı erdem ve vicdan yaklaşımıyla
okumak temel ilkelerimizdendir.

Bu düşünce ve inançla çıktığımız bu yolda, durmadan
ve yılmadan yolumuzda devam ediyoruz. Kurulduğumuz
günden itibaren geçen 2 yılı aşkın süre içerisinde,
“nerede bir Türk varsa kalbinden seveceksin” mottosuyla,
nerede bir kardeşimiz varsa ona ulaşmaya çalıştık.
Ülkenin her yerinde kısa sürede teşkilatlanarak 500’ü
aşkın genç üyeye ulaşıp, ülkemizde bir ilke imza attık.

Bu süre içerisinde kültürel, eğitimsel ve yardım
faaliyetleri düzenleyerek, her daim milletimizin
yanında olmaya çalıştık.

Bu süre içerisinde, çamur at izi kalsın dü-
şüncesine sahip kişilerin iftirasına maruz kaldık,
bizi çeşitli çıkar grupları ve siyasi oluşumlarla iliş-
kilendirmek isteyen, art niyetli şahısların bu
tutumu bize daha çok çalışma azmi vermiştir.

Çünkü biliyoruz ki; güneş balçıkla sı-
vanmaz. Bizim kim olduğumuzun,

ne yaptığımızın, Allah da, millet
de şahididir.

Kurulduğumuz günden
bu yana geçen 2 yılda, Ku-
zey Makedonya’da, Türk-
lerin bulunduğu her kö-
şede teşkilatlanıp, yüz-
lerce genç kardeşimize
ulaştık. Genç kardeşle-
rimizle beraber oluştur-
duğumuz birlik ve sa-

mimiyetle, Kuzey Make-
donya’da uzun zamandan

sonra “Kuzey Makedonya
Türk Gençliği” kimliğini oluş-

turduk.

KUZEY MAKEDONYA

TÜRK GENÇLİK KULÜBÜ
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Bir millet düşünün, asimile olmamak için büyük uğraşlar
veren. Bir millet düşünün, ezan sesi asla susmasın diye
canlarını ortaya koyan. Bir millet düşünün, dini ve ırkı

farklı olan bir insana "Ben bu millete kefilim" dedirten. İşte o
hayali zor, varlığı gerçek olan millet TÜRK Milleti'dir.

22.08.2019 tarihinde başlayıp 29.08.2019 tarihinde son bulan
Makedonya Gençlik Değişimi projemiz herkeste olduğu gibi
bende de aşırı değişimlere yol açtı. Aslında dünyanın dört bir
yanında Türk Milleti'nin olduğunu biliyordum ama bulunduğu
yerde vermiş olduğu mücadelenin büyüklüğünden habersizdim.
Makedonya'da da büyük mücadeleler veriliyor. Hakim Tepe adlı
bir tepede hemen hemen her yerden görülen bir haç var. Geceleri
göz alıcı bir ışıklandırmayla aydınlatılıyor. Biz üzerinde Ay-Yıldız
bulunduran otobüsümüzle gece vakti şehre girip o haçı gördü-
ğümüzde, otobüsün hoparlörlerinde bir ses yankılandı:

- Aliya İzzetbegoviç der ki "istediğiniz kadar dağlara haç
koyun. Gökyüzüne her baktığınızda hilali göreceksiniz."

Bu sözle birlikte nasıl bir mücadelede olduğumuzu ve kazananın
kim olduğunu bir kez daha anladık.

Makedonya'ya gitmeden önce orada yaşayan Türklerden ha-
berim vardı ama böyle bir çoğunluktan haberim yoktu. Allah
hepsinden razı olsun Osmanlı'nın bıraktığı miraslara çok iyi bak-
mışlar. O miraslarla birlikte asimile olmamak için kendilerine ve
birbirlerine de çok iyi bakmışlar. Tabiki tüm mesele eserlere
sahip çıkmak değil. Mesela orda başımızdan geçen birkaç şeyden
bahsedeyim. Üsküp'te Mustafa Paşa Camii'deyiz. Cuma namazını
kılacağız ama erken gitmişiz ve vaazı dinliyoruz. Daha doğrusu
vaazı hissediyoruz. İmam Arnavutça konuşuyor. Ama göz temasları,
el-kol hareketleri, jest ve mimikleri ile bize, anlattığı şeyleri his-
settirdi. Şimdi "Ben Türklere kefilim." diyen "Arnavut" adamın
o sözü söylediği olayı anlatmak istiyorum. Üsküp şehrinde bize
verilen serbest zamanda 4-5 kişilik bir ekiple dolaşırken bir
adam yanımdaki arkadaşıma yaşını sordu. Arkadaşım 17 yaşında
olduğunu söyledi. Adam bayağı konuştu. Sonra nerelisiniz diye
sordu. Türkiye'den geldiğimizi söyleyince yayılarak oturduğu
sandalyede kendini bir topladı, düzeltti. Ondan sonra orada
içinde kısa film çekilen, girişin yasak olduğu bir kaleye oradaki
görevlilerle konuşarak aldı bizi ve gezdirdi. Kaleden çıkarken eh-
liyetiniz var mı diye sordu. Aramızda ehliyeti olan yoktu. Eğer
ehliyetimiz olsaydı gezmemiz için arabasını verecekti bize. En

son, yazımın (konuşmamın) başında bahsettiğim, "Ben Türklere
kefilim" sözü çıktı dudaklarından. Onların Türklere güveninin
tek sebebi biz Türkiye değiliz. Orada yaşayan Türkler bu güvenin
asıl kaynağı. Yıllardır asimile olmadan, Osmanlı miraslarına sahip
çıkarak ve oradaki insanlara güven vererek yaşamışlar. Bir kez
daha saygı, sevgi ve minnetle teşekkür ediyorum.

Bu proje tek taraflı değil. Biz gitmeden önce program kapsa-
mında bir grup Makedonya'da yaşayan Türk kardeşlerimiz de
Türkiye'ye geldi. Önce İstanbul ve ardından Adıyaman'ı gezdiler.
Adıyaman gezisi sırasında Samsat ilçesinde bulunan Sahabe
Safvan Bin Muattal türbesinde göz yaşlarını tutamayan bir gence
ağlamasının sebebini sorduğumuzda bize "Türkiye'de müslüman
olmak çok kolay ama siz bunun farkında değilsiniz ve kıymetini
bilmiyorsunuz." diye sitem ederek cevap verdi. İşte o sırada
farkında olmayanlar farkına vardı, farkında olanlar ise o gencin
acısını içinde hissetti. Hâlâ farkına varamayanlar ise Makedonya'ya
gittiğimizde ordaki zorlukların farkına vardı. Onlar her ne kadar
bedenen bizden uzakta olsalar da aslında ruhen her zaman bi-
zimleler. Bu yazıdan kendimize şöyle bir not çıkarabiliriz:

Binlerce kilometre uzakta yaşayan; aynı dili, kısmen de olsa
aynı kaderi ve aynı edebiyatı paylaştığımız bu kardeşlerimizle
birlikte Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ve ülkemiz için
çok çabalamamız gerektiğini öğrendik. 

Türklerin ve Müslümanların dünya üzerine yayılışını bir
ahtapota benzetebiliriz. Ahtapotun beyni Türkiye; kolları ise
gerek Makedonya gerek Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya
dağılmıştır. Tüm Türklerin ve Müslümanların umudu olan Türki-
ye'mize sahip çıkmamız ve sürekli ileriye taşımamız gerekiyor.
Bu yazıyı okuduktan sonra (veya bu konuşmayı dinledikten
sonra) hiç yoksa bile içinizde bu bilincin uyanması, eğer varsa da
daha da artması gerekiyor. Son olarak dünya üzerinde dinimize
ve milletimize sahip çıkan, hiçbir zorluğa boyun eğmeyen bütün
kardeşlerime saygı, sevgi ve minnetle teşekkür ediyorum. Allah
hepimizi vatana, millete, İslam'a faydalı birer birey olarak
kılsın.Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun.

"Türk olmak zordur, çünkü dünya ile savaşırsın.
Türk olmamak daha zordur, çünkü Türk ile savaşırsın!"

Muhammed ÖZSÜRÜNÇ

Yüce TÜRK Milleti
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Bize biraz kendinizden bahsede-
bilir misiniz?

1999 yılında Kuzey Makedonya’nın
Gostivar şehrinde doğdum. İlkokul
ve liseyi Gostivar’da tamamladım.
Şu anda Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve
aynı zamanda Kuzey Makedonya
Anadolu Üniversitesi açık öğretim
fakültesinde Siyasi Bilimler  ve Kamu
Yönetimi bölümü öğrencisiyim. En
büyük hayallerimden biri eğitimimi
en kısa sürede tamamlayıp kendi
alanımda başarılı bir Türk olarak
halkıma hizmet etmek.

Türk Gençlik Kulübü'nü kurma
fikri ilk olarak nereden geldi?

2019 yılının başında, ülkemiz Ku-
zey Makedonya’da bulunan Türk
gençlerini  tek çatı altında bir araya
getirerek eğitimsel, sanatsal, kültürel
ve bilimsel faaliyetlere yönlendirecek
bir gençlik oluşumu olmadığından
dolayı arkadaşlarımla birlikte bu
yola çıktık.

“Nerede bir Türk varsa orayı kal-
binden seveceksin” mottosuyla çık-
tığımız bu yolda, Makedonya’da ya-
şayan genç kardeşlerimize amaçla-
rımızı anlattık. Kısa süre içerisinde
ülkemizin birçok bölgesinde teşki-
latlanarak Makedonya’nın en büyük
gençlik ağını kurmayı başardık.

TGK'yı diğer kulüp ve dernek-
lerden ayıran şey sizce nedir?

20 yıldan fazla Kuzey Makedon-
ya’daki Türk STK (Sivil Toplum Ku-
ruluşları)’nın bir çok alanda toplu-
mumuza çok önemli hizmetleri ol-
muştur. Bugün biz bir şeyleri rahat-
lıkla yapabiliyorsak, onların geçmiş-
ten günümüze verdiği emekler sa-
yesindedir.

Günümüzde diğer etnik kökenli
STK’ların yapı ve çalışmalarıyla (eği-
tim ve bilim alanında) bizden daha
önde olduklarını görmekteyiz. Özel-
likle son dönemlerde Kuzey Make-
donya’da faaliyetlerini  artıran dış
ülke oluşumları, soydaş gençlerimizi
kendine çekmek ve kendi özbenli-
ğinden koparma hedefinde oldukları
açık bir şekilde ortadadır.

Türk Gençilk Kulübü’nün amacı
Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle
gençlerimizi tek çatı altında toplarken,
gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruh-
sal ve manevi gelişimlerini gözeterek,
kendini devamlı geliştiren, kültürel
birikime önem veren, yenilikçi ve ni-
telikli insan kıymetinin oluşumuna
katkı sağlamaktır.

Allahın izniyle “ben yok, biz varız”
sözüyle yola çıkarak uzun vaadeli
hedeflerimize ulaşmanın niyetinde-
yiz.

Hem hukuk öğrencisi olup aynı
zamanda TGK yönetimini üstlen-
mek zor olmadı mı? Bunun üste-
sinden nasıl geldiniz?

Üniversite okumaya karar vermiş
öğrencilerin bu yaşlarda en büyük
hedefi, okulunu olabildiğince en
hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamla-
masıdır. Her öğrencinin olduğu gibi,
benim de şu anda en büyük hedefim
üniversite eğitimimi en kısa sürede
tamamlayıp,  gelecekte kendi aileme
ve toplumuma kaliteli bir birey olarak
hizmet vermemdir.

Hem hukuk öğrencisi olup aynı
zamanda TGK yönetimini üstlen-
mek zor olmadı mı?

“Aşk ile çalışan yorulmaz."
Biz de, aşk ile çalıştığımız, aşk ile

hizmet ettiğimiz için hiç bir zamam
yürüdüğümüz ve Allah’ın izniyle yü-
rüyeceğimiz bu yolda zorluk dere-
cesine düşmeyeceğiz.

Bildiğimiz gibi TGK bir buçuk yılı
geride bıraktı. Bu 1 buçuk yıldaki
başarılarınız beklentilerinizi karşıladı
mı?

Geçirdiğimiz bir buçuk yıllık süre
zarfında Gostivar’dan sonra Merkez
Jupa, Radoviş, Kalkandelen, Kırçova,
İştip, Valandova, Resne, Pehçevo,
Konçe ve Vinitsa şehirlerinde teşki-

TGK GENEL 
BAŞKANI 

ONUR LOÇ İLE 
RÖPORTAJ
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latlanmamızı tamamladık. Kuzey Ma-
kedonya’da yaşayan soydaşlarımızla
olabildiğince fazla görüşerek, amaç-
larımızı detaylı bir şekilde anlatma
fırsatını bulduk. Halkımızın ve genç
kardeşlerimizin bize karşı ilgisi ve
heyecanı bizim en büyük motivasyon
kaynağımız oldu.

Ülke genelinde eğitim ve kültür
alanında 50’ye yakın faaliyette bu-
lunduk. Maalesef dünyamızı etkisi
altına alan  “Covid 19” pandemisi
yüzünden son birkaç ayımızda faali-
yetlerimizi online ortamda sürdürdük.
Genel olarak TGK’nın 1 yıl içinde gel-
diği nokta beklentilerimizi fazlasıyla
karşıladı.

TGK olarak geleceğe yönelik plan-
larınız var mı, varsa bunlardan bah-
sedebilir misiniz?

Şu anda teşkilatlarımızda koordineli
bir şekilde, Kuzey Makedonya’nın
her bölgesinde önümüzdeki 1 yıl
içinde gerçekleştireceğimiz faaliyet-
lerin ön çalışmasını yaptık. TGK Genel
Merkez olarak en büyük hedefimiz,
eğitim projelerine önem vermek.
Bunların içinde Kuzey Makedonya’nın
birkaç noktasında teknoloji labora-
tuvarları kurarak, gençlerimize bilişim
konusunda bir çok kategoride serti-
fikalı eğitim olanağı sağlamak.

Bunun yanısıra ortaokuldan mezun
olan genç kardeşlerimizi ülkemizde
devlet üniversitelerinde ihtiyaç du-

yulan bölümlere yönlendirerek burs
imkânı sağlamak. Gençliğin sosyal,
fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi
gelişimlerini gözeterek, toplumu-
muzda kendini kanıtlamış akademis-
yenlerimizin desteğiyle, yaz ve kış
okulları düzenlemek.

Allah’ın izniyle, yaşadığımız Covid
19 salgını biraz da olsa hafiflerse,
TGK olarak gençliğimize katkı sağla-
yabilecek bir çok faydalı projede ol-
maya çalışacağız.

Şu ana kadar aldığınız en güzel,
aklınızda kalıcı, duygulandıran ve bu
yolda devam etmenizi sağlayan yorum
neydi?

Geçirdiğimiz 1 yıllık süre zarfında,
Makedonya’nın hemen hemen her
bölgesinde genç kardeşlerimiz ve
halkımızla istişare etme fırsatımız
oldu. En büyük motivasyon kaynağım
bize güvenen ve bize destek veren
soydaşlarımızın bize karşı çok olumlu
tepkileriydi.

Aldığınız kararlarda en büyük des-
tekçileriniz kimlerdi?

Bugüne kadar aldığım kararlarda
en büyük destekçim ailem ve çıktı-
ğımız bu yolda hiç bir zaman pes et-
meyip yanımda olan  değerli dostla-
rım olmuştur.

Hayatınızda dönüm noktası olarak
nitelendirebileceğiniz bir an oldu
mu?

Açık konuşmak gerekirse lise yıl-
larımda çok başarılı ve hayatında
çok fazla hedefi olan bir öğrenci de-
ğildim. Sürekli eğitim sistemimizi
eleştirip, suçu her zaman birilerinde
arıyordum. Çeştli STK’larda aktif ol-
mam, hayata karşı bakış açımı de-
ğiştirip, aslında suçun sadece baş-
kalarında olmadığı, biz de kendimize
öz eleştiri yaparak eğitimimize ve
yaşam biçimimize önem vererek ge-
lecekte başarı anahtarının bizde ol-
duğunu farkettim. Hayatımda dönüm
noktası olarak nitelendirebileceğim
en büyük olaylardan biri bu.

Bu röportaja bir soru ekleme ve
cevaplama fırsatınız olsa, bu ne olur-
du?

Bu röportaj için bol bol soru ce-
vapladığımı düşünüyorum :)

Son olarak eklemek istediğiniz
bir şey var mı?

Son olarak, Kum Saati dergisinin
değerli yönetimine, röportaj için so-
ruları hazırlayan, dergimizin en ça-
lışkan ikilisi Elif ve Sedef arkadaşlarıma
da bu konuda ilgileri için teşekkür
ederim.

Kuzey Makedonya Türk gençliği
olarak çıktığımız bu yolda Allah önü-
müzü açık, hizmetlerimizi daim etsin.
Gayret bizden tevfik Allah’tan!
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Doğa güzelliğinin timsali olan, Vardar Ovası’nda, Balkanların Gostivar şehrinde tarih 03 Aralık 2019 iken yılın
ilk karı gökten yere usul usul süzülerek indi.  Kar yağışı ile gelinliğini giyen şehirde gönülleri ısıtan latif bir hava
oluştu.Beyazlığın verdiği huzur…

Benim aklıma şu soru belirdi, “Pekala tarihte tüm aralıklar bu kadar masum mu?”
Tarih 22 Aralık 1914, Sarıkamış, 1877 tarihinde DOKSANÜÇ harbi ile kaybedilen doğu illerini geri almak için yola çıkan

üç kolordu (9,10,11. Kolordular) askerleri eksi 30 derecede bellerine kadar gelen kara, bata çıka yürüyorlardı. Uzayıp
giden asker sırasında birbiri ardına düşen askerlerin, önce ayakları üşüyor, kısa bir süre sonra hareket edemeyecek hale
geliyor, daha sonra oldukları yere yığılıp kalıyor ve bir daha kalkamıyorlar.Onlar artık çocukluklarının veya gençliklerinin
şahikalarını bizlerin yüreğinde soyut olarak yaşayacak olan koca yürekli insanlardır. Hatta asker ahalisinin bir kısmı, o
karda beline kadar gelecek bir kardan adam yapıp, üşümüş ellerini ısıtmak için ateşin içindeki odunların çatırdadığı
kuzinenin yanına sokulmak için,sokaktan eve koşarak gelecek yaşta olmalarına rağmen memleket ihtirası ile boyunun
yarısı kadar olan karda bata çıka yürüyen çocuklardı. Bu tarihi olay yüreğimizde ve türkülerde yaşamaktadır.Sarıkamış’a
askerliğini yapmaya giden Şöhret Hanımın oğlu Zekeriya, Sarıkamış’ta Allahuekber dağlarında kar teperken şehit
olmuştur. Bu haberi Eskişehir Ovasında keklikler ile söyleşirken alan Şöhret Hanım “iki keklik” türküsünü yazmıştır.

Ayaklarının altına cennet vaat edilen kahraman anaların yetiştirdiği, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen tüm
kahraman şehitlerimize saygı ve minnetle…

“Bastığın yerleri toprak!
diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce 
kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme,
yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, 
bu cennet vatanı.’’

Mehmet Akif ERSOY

Yazı: Yaşar YILMAZ
Çizim: Yüsra Seydini

ARALIKSIZ SEVENLER
“SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ”
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"Üzülme değmez" sözünü
duymaktan sıkıldım.

Değmeyenlere zaten üzülmem.
Üzüldüğüm şey; değmeyenlere

yüreğimin değmiş olması..

Cemal Süreya
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Öncelikle diyet ve sağlıklı ve dengeli beslenmenin
aynı olduğunu bilmeliyiz. Diyet kelimesi zaten
beslenme biçimi anlamına gelmektedir.

Genel olarak sağlıklı beslenme; sıkı diyet kısıtlamaları
veya kendinizi sevdiğiniz gıdalardan yoksun bırakma
ile ilgili değildir.

Daha çok kendinizi iyi hissetmek, daha fazla enerjiye
sahip olmak, ruh halinizi dengelemek ve sağlıklı kalmak
için ihtiyacınız olan besinleri almak demektir.

Ayrıca, sağlıklı beslenme ile var olan ve yaşam
kalitenizi bozan beslenme sorunlarının (şişmanlık, pro-
tein-enerji yetersizliği, demir yetersizliği anemisi, iyot
yetersizliği hastalıkları, raşitizm, diş çürükleri, vb.) en
aza indirilmesi hatta yok edilmesi mümkündür.

Sağlıklı bir diyetin temeli mümkün olduğunca işlenmiş
gıdalardan uzak durmaktır.

Besinleri doğada bulduğunuz gibi sofranıza aldığınızda
hem ruh halinize, hem sağlığınıza hem de dış görünü-
şünüze olumlu yansıyacaktır.

Sıkı diyetler aksini öneriyor olsa da, sağlıklı bir
vücuda sahip olmak için beslenmenizde protein, yağ,
karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral dengesine ihtiyacınız
vardır. Belirli yiyecek kategorilerini diyetinizden çıkar-
manıza gerek yoktur, bunun yerine tüm kategorilerden
en sağlıklı seçenekleri seçmeniz gerekmektedir.

Sağlıklı beslenme yollarını öğrenerek, bunları ya-
şantınıza uyarlayabilir ve bu şekilde sağlıklı beslenebi-
lirsiniz. Aşağıda bahsedeceğim önerileri kullanarak

kafa karışıklığınızı azaltabilir ve sağlıklı, lezzetli, çeşitli,
besleyici bir diyetin nasıl oluşturulacağını ve yapılabi-
leceğini öğrenebilirsiniz.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için neler yapmalısınız?

Öğünlerinizi evde kendiniz hazırlayın!
Evde yemek hazırlayarak hem daha sağlıklı seçimler

yapmanıza hem de kullanılan besinlerin kalitesi ve ta-
zeliğinden emin olmanıza yardımcı olur.

Doğru ve sağlıklı seçimler yapın!
Diyetinizden sağlıksız yiyecekleri çıkarırken sağlıklı

alternatifler ile değiştirmeye özen gösterin. Tehlikeli
trans yağları yerine sağlıklı yağları tercih etmek sağlığınız
için olumlu bir fark yaratacaktır.

Paketli gıdaların etiketlerini okumaya özen gösterin!
Üreticiler sağlıklı oldukları iddia edilen yiyeceklerin

içinde bile büyük miktarda şeker veya sağlıksız yağların
olduğunu saklayabilir.Bu yüzden tüketeceğiniz paket-
lenmiş gıdaların içerikleri hakkında bilgiye sahip olmanız
önemlidir.

Yemek yedikten sonra nasıl hissettiğinize odaklanın!
Bu sağlıklı yeni alışkanlıklarınızın ve zevklerinizin ge-

liştirilmesine yardımcı olacaktır. Yemeğiniz ne kadar
sağlıklı olursa yemekten sonra kendinizi o kadar iyi
hissedeceksinizidir.

SAĞLIKLI
BESLENME 

VE DİYET 
NEDİR?
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Bolca su için!
Su, atık ürün ve toksin sistemlerimizin yıkanmasına

yardımcı olur, ancak çoğumuz yeterince su içmiyor ve
yorgunluk, düşük enerji ve baş ağrısı problemlerini
yaşıyoruz.

Çoğu zaman susuzluğu açlıkla karıştırabilirsiniz, bu
yüzden yeterli miktarda su içmek sizin daha sağlıklı yi-
yecek seçimleri yapmanıza yardımcı olacaktır.

Evinizde hiç abur cubur bulundurmayın!
Evinizde sürekli sağlıksız atıştırmalıklar ve hazır yi-

yecekler bulunuyorsa ölçülü olarak yemek yemek daha
zordur.Çevrenizde daha fazla sağlıklı gıda bulundurun
ve kendinizi ödüllendirme zamanı geldiğinde dışarı
çıkıp istediğinizi alın.

Duygusal yemek yemeyi kontrol edin!
Her zaman sadece açlığı gidermek için yemek yemi-

yoruz. Birçoğumuz aynı zamanda stresi azaltmak ya da

üzüntü, yalnızlık, can sıkıntısı gibi nahoş duygularla baş
etmek için yemeğe dönüyoruz. Ancak stres ve duyguları
yönetmenin daha sağlıklı yollarını öğrenerek kontrolsüz
yemek yeme ve duygularınızı yönetebilirsniz.

Daha küçük porsiyonlar tercih edin!
Son zamanlarda porsiyon boyutları olması gerekenden

çok daha fazla.Yemeklerinizi daha küçük tabaklarda
veya kaselerde servis ederek beyninizi kandırabilirsiniz.Bir
yemeğin sonunda kendinizi doymuş hissetmiyorsanız,
yemeğe daha fazla yeşil yapraklı sebzeler ekleyebilir
veya yemeği meyve ile bitirebilirsiniz.

Sağlıklı beslenme ve diyet hakkında kulaktan dolma
bilgiler sadece kafanızın karışmasına sebep olur.En iyi
çözüm uzmanlarda yardım almaktır.

Dyt. Nur DEMİRİ
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Ali ve Onur, 2002 yılında Gostivar'da doğdular. Anaoku-
lunda tanıştılar ve o zamandan beridir hep beraberler.
Küçük yaşta ikisinin de müziğe olan merak ve yetenek-

leri, ALON grubunu kurmalarına neden oldu. 3 Kasım 2018 tar-
ihinde ilk youtube videolarını yüklediler. Çok kısa zamanda
Gostivar ve çevresinde tanınmaya başladılar.

Müzik hayatınıza ilk nasıl başladığınızı anlatabilir misiniz?
Evimizin bir köşesinde duran gitarları alıp öğrenmeye karar

verdikten sonra müzik hayatımıza başladık. Zaten daha müzik
kariyerimizin başında sayılırız ve gelecek için güzel planlarımız
var, yaptığımız başlangıç güzel bir başlangıç olsa da bununla yet-
inmeyip icra ettiğimiz müziği Türkiye’ye ve kendi ülkemize yay-
mak ve daha iyi yerlere gelip ilerde saygın iki müzisyen olmak
isteriz.

Gelecekte kariyerinizi müzik üzerine mi yapmayı
düşünüyorsunuz yoksa icra etmek istediğiniz farklı bir meslek
var mı?

Gelecekte ikimiz de iyi birer doktor olmak istiyoruz. Fakat
müzikle ilgili düşüncelerimiz iyi yönde olup hayallerimizi süsle-
mekte. Eğer müziğimizi geniş kitlelere yayabilecek olursak her
iki mesleği de layığıyla yerine getirmeye çalışacağız. Tabii ki de
doktor olup insanlara yardım etmek her ne kadar kutsal bir
duygu olsa da, insanların sizi dinlemesi ve yaptığınız müziğe
saygı duyması müziğin daha sempatik ve etkileyici bir meslek
olduğunu gösterir.

Hayatınızda dönüm noktası oldu mu? Olduysa biraz
bahsedebilir misiniz?

Şu an itibari ile hayatımızda önemli bir dönüm noktası
yaşadığımızı söyleyemeyiz. Zaten dönüm noktası dediğimiz olay
başarının ta kendisidir. Başarı da bazen şans, bazen de çalışma
ve özveri ürünüdür. Şans belki kapımızı çalar ama işimizi şansa
bırakıp beklemek yerine sürekli kendimizi geliştirmeye ve
istediğimiz başarıya yani dönüm noktasına ulaşmak istiyoruz.

Seslendimeyi en sevdiğiniz ve sizi en çok etkileyen şarkı
hangisi?

Bijelo Dugme - Ako İma Boga ve Emir Can İğrek – Destina

İleriki zamanlarda kendiniz beste yapıp paylaşmayı düşünür
müsünüz?

Biz de her başarılı müzisyen gibi kendi bestelerimizi yapmak
isteriz. Sürekli cover şarkılar yapıp bir yerlere gelmeyi bekleye-
meyiz de. Zaten bu konu üzerinde küçük çalışmalar
yapmaktayız. Yakında kendi bestelediğimiz şarkılarımızı da
youtube kanalımızda paylaşacağız.

Her zaman beraber mi çalacaksınız yoksa sizi ayrı ayrı dinleye-
bilme fırsatımız olacak mı?

Bu işte ilk fidanları beraber ektiğimiz gibi büyüyen ağaçları
da beraber görmek istiyoruz. Yani müzik hayatımıza sürekli be-
raber devam edip sonuçlarıni da beraber görmek isteriz.

Müziğin hayatınızdaki yerini anlatabilir misiniz?
Her insan gibi günün stresinden uzaklaşıp ruhumuzu din-

lendiriyoruz. Hayatımızın her yerinde müzik var.

Üç kelime ile kendinizi nasıl ifade edebilirsiniz?
Tutunmaya çalışan müzisyenler.

Beğendiğiniz yada idol olarak gördüğünüz biri var mı?
Son zamanlarda yakaladığı genç dinamik ve kaliteli kitle ile

sanatını güzel şekilde aktaran yeni neslin müzisyen ve grupları:
Yüzyüzeyken Konuşuruz, Emir Can İğrek, Adamlar.

Son olarak sizi sevenlere söylemek istediğiniz bir şey var
mı?

Sevenler demeyelim de, bu güne kadar bizden desteğini
esirgemeyip yanımızda olan arkadaşlarımız, abilerimiz ve
ablalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ALON RÖPORTAJI
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Bir çocuk düşünün; ayakkabısı
olmadığı halde çamurlu yollarda
coşkuyla koşan, her an üzerine

yıkılacak gibi görünen bir harabede, 6
kardeşinden biriyle oyun oynarken kahkaha
atan, ısınmak için toplandıkları sobanın
etrafında, sobadan daha sıcak olan soh-
betlerle içini huzurla dolduran, günlerdir hiç
bir şey yiyemediğinden, bir lokma ekmeğe
bile dünyaları verebilecek bir çocuk... Diğer
yandan da en son çıkan spor ayakkabıları
alamadığı için ağayan, bütün gün kendi
odasından çıkmayıp hayata isyan eden,
evinin her köşesinin sıcak, fakat insanlarının
soğuk olduğu, annesinin yaptığı 3 çeşit
yemekten birini dahi beğenmeyen şımarık
bir çocuk... Bir tarafta hayatındaki tüm olum-
suzluklara rağmen gülmeyi becerebilen biri,
diğer tarafta ise her şeyi olmasına rağmen
kendini yokluğa sürükleyen bir çocuk...

Bana sorsanız, çocuk diyemem birincisine.
Gülen gözlerinin altındaki yorgunluğu
görürüm çünkü. Ufacık bedenine sığdırdığı
acıları hissederim bir yerde. Hayrete
düşerim, "bu yaşta nasıl omuzladı bunca
yükü" diye. Sonra yine aynı çocuk geçer gö-
zlerimin önünden, gururla kaldırdığı Türk
bayrağıyla beraber. "İşte" derim kendi
kendime, "o bir Türk! Türklerin zorluklara
boyun eğdiği nerede görülmüş? Hangi tarih
kitabı yazmış pes ettiklerini?" O an binbir
düşünce beliriverir zihnimin bir köşesinde.
Mesela Seyit Onbaşı'yı düşünürüm, 276 kilo-
luk mermiden daha ağırdı içindeki vatan
sevgisi. Hızla bu düşüncem yerini, Çanakkale
cephesinde oğlunu ölüme terkeden Doktor
Tarık Nusret'e verir... İşte o çocuk, böyle bir
ecdadın torunu. Taşıdığı bayrak, hayatındaki
bütün yüklerden daha ağır, ama asla bir yük
değil onun için. Asıl mesele bayrağı kalbinde
taşıyabilmektir, anlıyorum o an.

O çocuğa fısıldamak geliyor içimden sonra.
Dilimden peşi sıra dökülüyor kelimeler:

"Sen çocuk, bırak dünya derdini, elemini
Ağlama tenhada, herkesten saklayarak
Göster tüm dünyaya Türk'ün alemini
Ne mutlu Türk'üm! diye sayıklayarak..."

Fotoğraf: Onur BAKİ 
Yazı: Elif ŞABANİ

“O AN”
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İktisat bölümünü nasıl seçtiniz?
Üniversiteden mezun olduktan sonra
sizi doktora çalışmaları yapmaya iten
şey neydi?

Lisedeyken ülke ekonomisine ve genel
olarak ekonomik ekonomi bilimine ilgi
duyuyordum. Üniversite başvurularında,
daha önceden gelen “iktisadi” merakım
ve ilgim benim bu bölümü seçmemde
etkili olmuştur.

İktisat bölümüne baktığınızda, sizin
öğrenci olduğunuz döneme göre hangi
açılardan farklılık görülmektedir?

İktisadı ben Türkiye’de okuduğum
için, genel olarak “Türkiye Ekonomisi”
ve karşılaşılan sorunları daha yakından
görme ve tanıma fırsatım oldu.

Buna karşılık, eğitimim esnasında,
bireysel çabam dışında Makedonya
ekonomisine yabancı kaldım. Bu ek-
sikliği farkettiğimde yüksek lisans tez
konumu,”Makedonya Ekonomisi”ile
“Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkilerini”
araştırarak, özellike Makedonya eko-
nomisi konusunda var olan eksikliğimi
kapattığımı düşünüyorum. Bunun ya-
nısıra, o dönemdeki dünya şartları ile
bugünün arasında teknolojik açıdan
çok büyük farklar bulunmaktadır. 2000’li
yıllarda, internetin hayatımıza yeni
yeni girmesi doğal olarak, başta ticaret
ve bankacılık sektörü olmak üzere,
ekonominin bütün alanlarını etkile-
miştir. Genel Ekonomik Teorileri açı-
sından, çok büyük bir farklılık olma-

masına karşılık, işleyişte ve özellikle
finans alanına yeniliklerin Finansal Pi-
yasalarda yenilikler o döneme göre
farklılık göstermektedir.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini
Türkiye Cumhuriyeti'nde gördükten
sonra doktora için Makedonya'ya
dönmenizin nedeni nedir? Geçmişe
dönebilme fırsatınız olsa yine aynı
kararı mı verirdiniz yoksa doktoraya
da orada mı devam ederdiniz?

2003 yılında lisans ve 2005 yılında
yüksek lisansı tamamladıktan sonra,
tek hedefim Makedonya’ya geri dön-
mekti ve öyle de yaptım. Ancak 6 yıllık
Türkiye eğitiminden sonra, memlekete
geri dönmek ve buradaki çevreye uyum
sağlamak hiç te kolay olmadı. Hele
hele iş hayatına atılmak, tabiri caizse
sudan çıkmış balığa benzemektedir.
Bir yandan bildiğin Makedonca ve Ara-
navutça’yı unutmuşsun, diğer yandan
kendi memleketin sana yabancı geliyor,
ayrıca mesleğini icra etmek için herşeyi
sıfırdan ve ülke şartlarına ayak uydu-
rarak  başlamak gerekiyor. Aklımın bir
köşesinde doktoraya devam etme dü-
şüncesi varken, diğer taraftan onca yıl
eğitimini aldığım “Ekonomi Bilimini”
uygulamak için, çalışmam gerektiğini
düşünüyordum. Aksi halde doktoraya
devam etmem, benim iş hayatına atıl-
mamı erteleyecekti. Nitekim Türki-
ye’den döner dönmez, T.C Üsküp Bü-
yükelçiliği Ekonomi Müşarvirliği’nde

işe başladım. Daha sonra Maliye Ba-
kalığı’nda uzman olarak çalıştıktan
sonra, 2008 yılında MAPAS’a müdür
olarak tayin edildim. 2009 yılında ise
aklımdan hiç bir zaman çıkarmadığım
doktora eğitimi için Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi, Ekonomi Entsitüsü’nde
doktoraya başladım.

Nihayet 2012 yılında doktora tezimi
savunarak, “Ekonomi Bilim Doktoru”
ünvanını elde ettim. Geriye baktığımda
doktorayı Makedonya’da bitirmem,
benim için ek bir avantaj olmuştu. Bu-
radan gençlere de söyelemek istediğim:
Eğer Makedonya’da kalacaksanız eği-
timinizi burada devam ediniz. Şimdiki
koşullarda özellikle anadilimizde yüksek
eğitimin var olması, biz Türkler için
avantaj teşkil etmektedir.

Uzunca bir süre siyasetin içindey-
diniz. Fırsatınız olsa tekrar siyasi faali-
yette bulunmak ister miydiniz?

2006-2016 yılları arasında, Türk De-
mokratik Partisi (TDP)’nde aktif siya-
sette bulundum. Bu dönemde, 6 yıl
TDP Gostivar Şube Başkanı, 2 dönem
TDP  Merkez Meclis  ve  Merkez Yö-
netim Kurulu görevlerinde bulundum.

2009 yılında, o dönemin Belediye
Başkanı Rufi Osmani ile koalisyon ya-
parak ilk defa tam manasıyla Gostivar
Belediyesi’nde “Türkçe Dilini” tüm uy-
gulamalarda başlattık. Bu konuda, dö-
nemin TDP Genel Başkanı Dr.Kenan
Hasipi’nin katkıları büyüktür. 2008-

PROF. DR. BÜLENT DERVİŞ İLE RÖPORTAJ

Bülent Derviş, 1980 yılında Gostivar'da
doğdu. Liseyi Pançe Poposki, Gosti-
var'da okuduktan sonra, 1999 yılında

lisans eğitimini görmek üzere Eskişehir'e gitti.
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üni-
versitesi'nde iktisat üzerine tamamladıktan
sonra doktora için tekrar Makedonya'ya döndü
ve Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nde İktisat
Anabilim Dalı Ekonomi Bilimleri üzerine dok-
torasını tamamladı. 2013 yılında ise Uluslararası
Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Struga Üni-
versitesi'nde doçent ve profesör ünvanlarının
sahibi oldu.

2005-2008 yılları arasında Maliye Bakanlı-
ğı'nda uzman olarak görev aldı. 2008-2013
yıllarında MAPAS Genel Müdürü, 2013-2018'de
ise Uzmanlar Kurumu Başkanı olarak kariyer
hayatına devam etti. Ondan sonra 1 yıl Kamu
Gelir Bürosu'nda Mali Müfettiş olarak görev
aldı. Günümüzde ise Uluslararası Vizyon Üni-
versitesi'nde finansal piyasalar, para teorisi
ve politikası, devlet denetleme ve düzenleme
ve banka yönetimi derslerine girmektedir.
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2016 yılları arasında, TDP ve Makedonya
Türklerinin en başarılı dönemini yaşa-
dığına inanıyorum. Bu dönemde ister
yerel çapta, ister merkezi çapta yüksek
düzeyde bir çok kamu görevlisi yanısıra
yüzlerce soydaşımıza istihdam imkânı
sağlanmıştır. Gönül isterdi ki  aynı iley-
leyiş 2016’dan sonra da devam etsin. 

Bizden öncekiler ve bizler siyaseti
“Milli Dava” olarak algıladık. Nitekim,
2006 yılında aktif siyasete başladığımda,
Türk Demokratik Partisi muhalefet blo-
ğunda yer alıyordu. TDP Gostivar Şu-
besine ilgi kalmamıştı. Şube kurultayını
toplayacak gerekli delege sayısına güç-
lüklerle ulaşabiliyorduk. İlerleyen yıl-
larda, TDP iş imkânları ve hükümette
başta “Devlet Bakanı” ile üst düzey yö-
netici mevkileri alınmaya başladığında
siyasete ilgi artmış oldu. Şube kurul-
taylarına delege bulamadığımız dö-
nemler yerine 300-500 kişilik, hatta
1000 kişiye ulaşan şube kurultaylarına
yetiştik. Ben eminim ki, bugün TDP
muhalefette olsa, o zaman gerçekten
“Milli Dava” için kimse olmasa bile
“Ben Varım” diyebilecek gerçek “Dava”
insanları vardır. Diğerleri sadece, bu
pastadan “Neler Alabilirim?” in peşinde.
Bu analizi göz önünde bulundurarak,
maalesef şahsi çıkarların, milli çıkarların
üstünde tutulduğu bu dönemde siyaste
girmek istemem. İleriki dönemlerde,
hem partimizin hem halkımızın bana
böyle bir görev üstlemesi halinde gö-
revden kaçacak değilim, geçmişte ol-
duğu gibi yine “Milli Dava” için, elimden
geleni yapmaya hazırım.

MAPAS'ta geçirdiğiniz 10 yıllık süre
zarfında yaşadıklarınızdan bahsedebilir
misiniz?

Aslında 10 yıllık MAPAS görevimde
bir çok faaliyete, reforma ve başarıya
imza attık. Bunlardan kısaca bir kaçına

değineceğim: 2008 yılında, MAPAS’a
müdür olarak atandığımda, kurum “Ça-
lışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına”
bağlı bir organ olarak faaliyet göster-
mekteydi.

Aynı şekilde MAPAS’ın bütçesi ba-
ğımsız olması gerekirken, devlet büt-
çesine bağlı durumdaydı. Bu durum,
MAPAS’ın faaliyetlerini frenlemekle be-
raber, işleyişte de aksaklıklar ortaya
çıkmaktaydı.

Hazırladığımız bir kanun taslağıyla,
MAPAS’ın kurumsal olarak, M.C Parla-
mentosu’na, mali olarak ise Merkezi
Hükümet Bütçesi’nden bağımsız hale
getiren kanun önergesi M.C meclisinde
kabul edilmiş, MAPAS hem “Mali” hem
de “Kurmsal” olarak (Özerk) kurum
statüsünü elde etmiştir. MAPAS’ın yö-
netim biçimi iki başlılıkta (Müdür ve
Yönetim Kurulu) tek başlı yönetime
(Uzmanlar Kurulu) yönetimine geçmiş-
tir.

Böylece hem işleyişte hem yöne-
timde daha hızlı ve kaliteli hizmet ola-
nağı doğdu.

Diğer bir önemli gelişme 2011 yılında,
“AB-İPA” projesini kazanarak, faaliyete
geçirdik.

Bu proje ile “Emeklilik Şirketleri” ve
“Bankalara”daha etkin bir denetim yap-
ma imkânımız doğdu. Başta ABD, AB,
T.C olmak üzere, bir çok ülkeden “Uz-
man Kişiler” getirerek çalışanlarımızı
eğittik.

2013 yılında, Makedonya Devlet Ku-
rumları arasında bir ilki gerçekleştirerek
“İSO 9001 Kalite Yönetimi” sertifikasını
kazandık.

MAPAS’ta maaşları kademeli olarak
arttırdık ve bugün MAPAS’taki mağaşlar
ortalama “Devlet Kurum” maaşlarının
üstündedir. Biz Makedonya Türkleri
olarak, uzun zamandan beri devlet ka-
demelerinde hakça temsil ilkesini uy-

gulamaya çalışıyoruz. 2008 yılında MA-
PAS’ta göreve başladığımda malesef
kurumda bir Türk bile istihdam edil-
memişti. 10 yıl sonra, görevi braktığımda
MAPAS’ta Türk kökenli çalışanların oranı
%20 idi.

Türk Gençlik Kulübü hakkındaki dü-
şüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Çalış-
maları nasıl buluyorsunuz?

Uzun zamandır “Kuzey Makedonya
Türk Gençlerini” büyük bir kısmını bir
araya gelerek, kısa zaman içerisinde
bütün zoruklara rağmen bunca faaliyete
imza atan başta kulüp yöneticilerini ve
üyelerini tebrik etmek isterim. Yaklaşık
30 yıllık, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
tarihinde bir çok “STK’nın” açılıp ka-
pandığı veya sadece “Tabela Dernek-
çiliği” yaptığı bu dönemde özellike Sivil
Toplumu kendine geçim kaynağı olarak
gören, ayrıca kartında “BİLMEM NE”
Başkanı dedirten kişilerin olduğu bu
dönemde “Türk Gençlik Kulübü’nün”
samimi, hiç bir çıkar gözetmeksizin
“Halka Hizmet’in” “Hakka Hizmet” ol-
duğu düşüncesinde olduğunu ve genç-
lerin kahvehane köşelerinde ve özellikle
spor iddaları ve kumarhane gibi kötü
alışkanlıkların bir alternatifi olarak,
Necip Fazık Kısakürek’in dediği gibi:
Gelecek gençlikle parlayacak, ama öyle
bir gençlik ki zifiri karanlıkta, ak sütün
içindeki ak kılı farkedecek gözü keskin
bir gençlik. İşte ben bu gençliği TGK’da
görüyorum. TGK’nın tüm faaliyetlerini
yakından takip etmekteyim. Size naci-
zane önerim, Makedonya Türkleri’nin
kanayan yarası olan “Eğitim” sorunla-
rıyla daha etkin bir şekilde ilgilenme-
mizdir. İnanıyorum ki TGK eğitim ko-
nusunda bir çok başarılı projeye imza
atacaktır.

Sizin yolunuzdan ilerlemek isteyen
gençlere ne önerirsiniz?

Başarı akşamdan sabaha gelecek bir
olgu değildir. Herkes aynı yoldan yürü-
yecek olursa veya aynı düşünceye sahip
olursa, ne düşünceler, ne de fikirler
birbiriyle kıyaslanamaz. Kanımca ba-
şarıya giden en önemli yol, yaptığın
işe inanmaktır ve her ne olursa olsun
doğru bildiğinden vazgeçmemektir. Hiç
bir başarı tesadüflere brakılamaz, sizler
(gençler) şu anda yapmanız gereken
en önemli iş üniversiteyi hakkıya bitir-
mek, bunun yanısıra, Makedonca veya
Arnavutçayı iyi düzeyde bilmek, ayrıca
İngilizce dilini de konuşabilmektir. He-
deflerinizi şimdiden belirleyin ve unut-
mayın ki, insanın en büyük sermayesi
zamandır. Zamanınızı israf etmeyin
çünkü ilerde bugünkü boş zamanınızı
değerlendirmediğiniz için pişman ol-
mayasınız.
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Kum Saati
Kum saati gibi akıyor göz yaşlarım
Bir konvoy daha geçiyor önümden
Nereye gidiyor? Bilinmez..
Bilinmez içindeki kaç kişi vuslata
gidiyor
Kaçı uzaklaşıyor şehrinden, sevdik-
lerinden
Belki de sevmediklerinden..
Bilmezdim önceden hayatın bu yönünü
İçinden küfür ederken,
İliklemek zorunda kalırsın önünü.
Methetmem bundan sonra şehrimi
Havası soğuk, insanları ondan hallice
Bir vuslattır hayalimdeki
Ne şehrime, ne insanlarına
Sadece yarım bıraktıklarıma
Kum saati yarıda duramaz çocuk
Ya sen tamamlarsın bir döngüyü
Yada bir başkası
Yada senden geriye kalanlar
Bir bir dökülür mahzenine
Bi bakarsın içine
Senden hiç bir şey kalmamış
İşte o gün anlarsın hayatın bu yönünü
Sonra bi konvoy daha geçer
Nereye mi gider?
Artık önemsiz...

Elif ŞABANİ

Yansımanın
Ötesindeki

Umutlar
Peki ya umutlar?
Onlara adanmış hayatımız
Kötülükler insanların omuzlarında
Adeta bir yükmüşçesine ağır
Onun kaderi zor
Ayağındaki eski ayakkabıları gibi
Keşke umutları da giydiği gömlek kadar
parlak olabilseydi
Umutsuz ve doymamış bir yürek
Güneşten başka hiç bir ışık yok
Gözleri sadece yaşlarla tıkabasa dolu
Uzaklardan uzanan bir yardım eli
İstenilen ise sadece bir yudum umut
Soğuktan elleri donuyordu,
Gecenin karanlığı ve ıssızlığında.
Elindeki kibrit ile aydınlanıyordu,
Uzaklara daldığında ise bir küçük çocuk
beliriyordu ona doğru..
Yanına çömeldi ve:
“Görüyor, yaşıyor ve biliyoruz
Nekadar böyle olmaz desekte
Nefes almaya devam ediyoruz
Yansımanın ötesindeki umutlar ve
başlangıçlar için
Çıkar cebindeki umutları be amca.”

Sedef REÇANİ
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Havada çok güzel bir yağmur vardı; Yol desen, bitmeyecek kadar uzun.
Yürümenin, tam anlamıyla hakkını vermek böyle bir şey olsa gerek.
Kulaklığımı taktım, Ahmet Kaya'nın her sözüne,
İçten içe, bağıra bağıra eşlik etmeye başladım.
Nereye gittiğimi de bilmiyordum, bu nedenle yol bitmeyecek diye düşündüm.
Yürüdüm, yürüdüm.
Bir an fark ettim ki, insanların sıcaklığı havaya yansıyamamıştı.
O kadar üşümüştüm ki, parmaklarımı hareket dahi ettiremiyordum.
Dolmuş kullanamadığımdan son çare taksiye yöneldim.
"Selamün aleyküm"
Tanışma mamışma derken, taksicinin kulağı dikkatimi çekti birden
Yarıdan dikilmiş bir suretteydi. Neyse dedim.
Yaş kaç abi? diye sordum; 38 dedi, hüzünlü bir şekilde.
Sonra bir baktı ve 38 yaşındayım dedi ama
"17 yaşında öldüm ben" deyip susuverdi birden,
Ben de sustum.
Tam o anda, radyoda da sessizlik belirdi.
Abi, gülmeye başladı bir anda
Öyle tebessüm falan da değil he, bayağı bayağı kahkaha atıyor.
Kollarını bi açtı ki bende şaşa kaldım,
“Görmüyor musun? Öldüğümün kanıtları” diye sordu gülerek,
Ben de cevap vermeden şaşkınlığımı korudum.
17 yaşımda yandım ben, dedi
Yanık izleri parmaklarından, omuzlarına doğru ilerliyordu.
Benim için öldü demişler biliyor musun? diye sordu;
Amma velakin öldürmeyen Allah öldürmüyor işte.
Hz. Eyyub sultan misali, imtihanımızı hakkıyla geçebildik dedi.
Bu devirde, kimse sıkıntısız değildir yiğenim diye de ekledi.
Fakat geldi sonra; fakat dedi, Çocuk, imtihanından şaşmadan,
İsyan etmeden, sabredersen; Allah, sana verdiği derdin dermanını da  
gönderecektir dedi.
O an anladım ki,
Yediğimiz bir lokmaya şükretmek yerine
Onca varlık içindeyken en küçük pürüzde isyana başvurmamız,
Tam anlamıyla acınası bir durum..

Şafak ZENDELİ

Kocaeli’de Bir Taksi
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Biz Mustafa Esti ve Yasin Şaban olmak üzere Türkiye'de
üniversite hayatını devam ettiren 2 arkadaşız. Küçük
yaştan beri yarışmalar, Erasmus+ projeleri ve bunun

gibi etkinliklere katılmamızla kendimizi hep geliştirme gayesinde
bulunduk.

Arkadaşlığımız çok küçük yaşta başladı. Fakat asıl arkadaşlığı-
mız lise döneminde devam etti. Düşüncelerimizin birbirine yakın
olması, bizim birlikte daha güçlü projeler ortaya koyabileceğimizi
düşündürdü. Birbirimizi asla hiçbir noktada veya başarıda kıs-
kanmadık, hep birbirimizin arkasında durduk ve sanki kendi ba-
şarımız olarak kabul ettik, zaten dostluk bunu gerektirmez mi?

Yazılıma olan ilgimiz 3-4 yıl önceye dayanıyor. Çok geç başla-
dığımızın farkına daha yeni yeni varıyoruz çünkü aklımızdaki fi-
kirleri gerçekleştirmek için çok geç kaldığımızı düşünüyoruz.
Fakat hayat bu, her şeyi vaktinde yaşadığımız için çok mutluyuz.
İlgimiz aslında bir kaç girişimciyi kıskanmamızla artmaya başladı.
Kendimizin hep ilerlediğimizi görmek aslında bizi heyecanlan-
dıran, motive eden kısım oldu diyebiliriz.

Biz aslında ana küçük şirketimiz olarak BRATS şirketini kur-
duk, bratsboom'u da o şirketimizin bir yan dalı olarak, web pro-
jeler, online satış siteleri gibi çalışmalarımızı yaptığımız ofisimiz
olarak kabul ediyoruz.

Aslında Brats’i kurmamız çok tesadüfi ve de ani oldu. Bir ya-
rışma ilanı görmüştük, ikimiz telefonda konuşurken bu yarış-
maya katılma isteği uyandı. 4-5 gün içerisinde fikir üretip projeyi
hazırladık. İstanbul'daki yarışmaya katılmak için hak kazandık,
katıldık fakat normal olarak herkesin bir takım ismi olması ge-
rekiyordu. 10 saniyede ismini koyduk ama inşAllah hayatımızın
sonuna kadar o ismi ayakta tutmak nasip olur. 

Her şey zaten o yarışmayla başladı, jürilerden bir şirket sahibi
soru sorma hakkını kullanıp soru yerine, "buyurun benim şir-
ketimde işe başlayın" sözü bizim zaten bütün nöronlarımızı aktif
hale getirdi. O günden sonra duramadık, zaten durmak da ak-
lımızın ucundan bile geçmedi. 

Yarışmadan önce zaten staja başlamıştık. Bu bizim daha da
bağlanmamızı sağladı ve bundan sonra 6-7 yarışmaya daha ka-
tıldık. Tabi onlarda sönük kaldık belki biraz ama yılmadık! Tekrar
tekrar deneyip Brats ve yan dalımız Bratsboom’u kurduk. Bir
fikrimiz için patent başvurusunda bulunduk fakat pandemi dö-

nemi nedeniyle o işimiz şu anda askıya alındı. Brats hakkında
en büyük hedefimiz, okulu bir an önce tamamlayıp yada okulu
bırakıp büyük ölçüde şirketleşmek istiyoruz. Çünkü eğitim sis-
temi bireyi gerçekten herkesleştiriyor ve bunun bizim sektörde
çok etkisi var.

Hedeflerimiz arasında aslında tam net olan, devletimiz ve
milletimiz için elimizden geldiği kadarıyla yararlı projeler ürete-
bilmek. Onlara yük olmak değil de, onların biraz bile olsa yük-
lerini hafifletmek. Diğer hedeflerimiz de vakti gelince zaten
görülecek, tabii ki vakti gelirse.

Bazı başarılar gözde çok kolay gözüktü fakat o başarılara, o
yerlere gelmek için o kadar zorluklar çektik ki, kimse doğal ola-
rak umursamadı, neler çekebilirler ki denildi. Sonuçlarla neler
çektiğimizi rahatlıkla gösterebildik. Biz hep işimizle uğraşmayı
sevdik. Çünkü kişiyle uğraşanı kimse sevmez. Hiçbir iş boş de-
ğildir, her zaman altında bir emek yatar. O emekler de bütün
emekler gibi saygıyı hak ediyor.

BRATS

BİLİM - TEKNOLOJİ
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Bazılarımız 
şiirlere, 
şarkılara, 
filmlere,
kitaplara 
tutunuyor. 
Sanırım artık 
insan 
tutunamıyor 
insana..

Oğuz Atay
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Türk Gençlik Kulübü ve Türkiye Gençlik
Vakfı arasında protokol imzalandı.
TGK Genel Başkanı ve TÜGVA Genel

Başkanı protokolu birlikte imzalayıp hayırlı
olsun dileklerinde bulundular.

Protokol kapsamında Balkanlar ve Kuzey
Makedonya’da yapılabilecek işbirliği ve pro-
jeler ele alındı.

Kuzey Makedonya Türk Gençlik Kulübü ve
Türkiye Gençlik Vakfı arasında Genç Diplomat
Akademisi projesi için yapılan işbirliği, ilerde
beraber yapılacak projeler için başlangıç
noktası oldu. Akademinin ardından yapılan
görüşmelerde, iki kurum arasında protokol
imzalanması uygun görüldü. 

Yapılan protokol ülke ve balkan gençliği için
ilerde yapılacak olan projelerin miladı olarak
görülüyor.

TGK ve TÜGVA Arasında 
Protokol İmzalandı
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Türk Olmak,
Cihanda görecek davan, Ümidin bittiği an başlayan kudretindir.
Türk Olmak,
Gelecek nesillere güzel bir vatan bahşetmek için akan kandır, mücadeledir,
Allah’ın hak yolunda ilerlemektir.
Türk Olmak,
İstiklalini ve Cumhuriyetini son nefesine kadar korumaktır,
Şanlı bayrağı semaya taşımaktır.
Türk Olmak,
İstanbul'u fethetmektir, Ayasofya'dır, Sultanahmet'tir.
Türk Olmak,
Çanakkale'deki Mehmetçiktir, Gazi Mustafa Kemal'dir,
İnsanlık davasıyla Çanakkale Savaşı'ndan önce düşmana su vermektir.
Türk Olmak,
Şehit babasının gözyaşlarıyla dile getirdiği: "Vatan Sağolsun" kelâmıdır.
Anasının ise o evlat acısıyla tutuşmuş yüreğidir.
Türk Olmak,
Tarihinle dünyaya yön vermek, Dünya tarihine ise ortak olmaktır.
Türk olmak,
Vatanını aşk diye tasvir etmektir. O aşk için Leyla ve Mecnun'a bürünmektir.
Türk Olmak,
Aşık Veysel'in türkülerini mırıldamaktır, Yunus'u, Rumi'yi satırlarıyla
yüreğinde taşımaktır.
Türk Olmak,
En kasvetli gününün şafakla aydınlanacağını bilerek sabretmektir,
Ümidini asla kaybetmemek, ümitsiz olana yoldaşlık etmektir.
Türk Olmak,
Her ırkı, milleti kardeş bilmektir,
Kimi zaman duânda kardeşine yer vermektir, öyle bir sevgidir çünkü..
Türk Olmak,
Saraybosna'da yardıma muhtaç olan bir ninenin askerlerimize:
"Geleceğinizi biliyordum" diye hasretle bekleyişidir.
Türk Olmak,
Aile kavramını her daim sığınak eylemektir. Ana baba duâsıyla hayat 
edinmektir.
Aslında Türk Olmak,
Her düşen yağmur için,
Allah'tan gelen her şey için "şükür" kelimesini her an dile getirmektir.

Sara ALİ

Türk Olmak
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“Kediyse, kendi varoluşunun
başlı başına bir mutluluk

kaynağı olduğu inancındadır,
ödün vermez.Nankör

sayılması bu yüzdendir
sanırım.”

Tomris Uyar
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Türk edebiyatının en önemli eserlerinden
biridir.1970 yılında TRT Roman ödülünü kaza-
nan eserin belirli bir olayı göstermekten ziyade

izlenimler, çağrışmalar ve insan hayatını anlatan bir ro-
mandır.Okuyanlarda bir merak uyandırır çünkü roman
karakterleri gerçek hayatta da var olan karakterlerdir.
Dış yaşantılarının önem taşımadığı romanda, olay yok
denecek kadar azdır. Roman daha çok karakterlerin iç
dünyalarında yoğunlaşarak izlenimler, çağrışımlar, taş-
lamalar, ayrıntılar ve ruhsal çözümlemelerle oluşur.
Selim Işık'ın intihar ettiğini öğrenen Turgut Özben,
ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişinin izini
sürmeye ve Selim'in tanıdığı insanlar aracılığıyla onu ta-
nımaya çalışır.Her insana farklı bir yönünü gösteren Se-
lim'in görüntüsü, Turgut'un bu insanlarla konuşması
sonucu okuyucunun ve Turgut'un gözünde netlik kaza-
nacaktır.

Sedef REÇANİ

Tutunamayanlar - Oğuz ATAY
KİTAP YORUMU

Oğuz Atay Kimdir?
Yazdığı kitaplarla Türk Edebiyatı’nda

büyük izler bırakan Oğuz Atay’ın kim oldu-
ğuyla başlayalım. 

Oğuz Atay 12 Ekim 1934’te İnebolu Kas-
tamonu’da doğmuştur. Yaşadığı süre zar-
fında cumhuriyet dönemi roman ve hikaye
yazarlığı yapmıştır.

Öğrenimini İTÜ İnşaat fakültesinde tamam-
lamıştır. Öğrenimi sonrasında İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat
bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalış-
maya başlamıştır.

Akademisyenliğe devam ettiği sırada çe-
şitli gazette ve dergilerde yazılar yayınla-
maya başlamıştır. Romanı ve anlatım tarzı
birçok kesimden övgüler almıştır. 13 Aralık
1977 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
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Jean-Jacques Rousseau’ya ait olan bu söz bize birçok şeyi
anlatmaktadır. Ona göre insan, dünyaya düşünmek, sev-
mek ve inanmak için gelmiştir. Bu üç eylem birbirine o

kadar bağlıdır ki, birisi eksik olsa diğerlerinin pek bir anlamı kal-
mıyor. İnsan, doğuşundan itibaren fikir kabiliyetine sahiptir.
Çünkü insanın hayat sürdürebilmesi için düşünmeye, düşünce-
lere ihtiyacı vardır. Bizi birbirimizden ayıran özelliklerlerden biri
düşünmektir.

Hayatta herkesin bir amacı olmalı. Bir şey için çalıştığı, uğraş-
tığı bir hedefi olmalı insanın. Bizler düşüncelerimiz sayesinde ge-
lişir, sevgiyle isteklerimize bağlanırız ve inancımızla ilerleriz.
J.J.Rouseau’nun da demek istediği şey bence tam olarak bu. Tüm
bunların sonucunda ise “başarı” ve “değişim” olur. Şu kısa haya-
tımızdaki uzun yolumuzda inanmak başarının yarısıysa, diğer ya-
rısı da sevgi ve düşüncelerimizden ibarettir. Fakat dünyamız her
açıdan ilerliyor, bu ilerlemeler bir taraftan her ne kadar iyise bir
taraftan da kötü yanları oluyor. Ve sanki çoğumuz kötü yanlarını
kullanıyoruz. Etrafıma bakıyorum da sanki bir şeylerin değişmesi
lazım. Çoğumuzun düşünceleri, çoğumuzun davranışları, çoğu-
muzun ise kötü alışkanlıkları. Sevgiler küçülmüş, adaletsizlikler
ortaya çıkmaya başlamış. Önyargılar, kibir, bencillik, kıskançlık..
Bunların sonucunda asla mutluluk olamaz ve bence hayat mut-
luyken yaşanır. Ve şimdi buranın nereye bağlanıcağını düşünü-
yosunuzdur…

Daha adaletli, kültürlü, düşünceli, sevgi dolu ve daha mutlu
yeni bir dünya lazım ve insanların dünyaya tıpkı J.J.Rouseau’nun
dediği gibi düşünmek, sevmek ve inanmak için geldiklerini bil-
meleri lazım. Bir şeyleri başarmak ve değiştirmek her zaman in-
sanlığın elindedir.

Bir el uzatarak bu değişimin bir parçası olmaya ne dersiniz?

Azize RAMADANİ

“İNSANLAR
DÜŞÜNMEK, SEVMEK 
VE İNANMAK İÇİN
DÜNYAYA
GELMİŞTİRLER”
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Verecek bir şeyim yok sana
kupkuru sevgimden başka
yoksulluk acısıyla doludur içim
sonsuz bir gölgenin kanadında
sevgiyle taşınan 
tek bir yüreğimdir
varlığım benim

Sabit Yusuf


