
Diyanet İşleri Türk İslam 
Birliği (DİTİB) Nord müdü-
rü ve başkan yardımcısı 
Sedat Şimşek: ''Türkiye de 

burası da bizim memleketimiz'' diyerek 
sözlerine, "Gençleri topluma kazandırır-
ken, bir yandan da daha faal hale getirmek 
amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Ditib 
Nord müdürü ve başkan yardımcısı Sedat 
Şimşek, kendi kimliklerin  kaybedilmeden 
içinde bulunduğumuz toplumun asıl üyesi 
olabilmek hedefinde olduklarını belirtirken, 
"Bugün temel ihtiyacımız cami inşa etmek 
değil, nesiller arasındaki bağı koparma-
mak, hatta güçlendirmek'' devam etti.

Hamburg Anadolu Alevileri Kültür 
Birliği (Haak-Bir) başkanı Sait As-

lan: ''Farklı inançlı insanları sofra-
mıza davet edip buluşabiliyorsak, 

kendimizi başarılı bulacağız.
Hamburg Anadolu Alevileri 

Kültür Birliği (Haak-Bir) 
derneği Alevi 

kültürünü ya-

şatmayı, gelecek kuşaklara aktararak 
dünyaya tanıtmayı amaç edinmiş faal 
bir dernek'' dedi. 
Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu 
(TGH) başkanı Murat Kaplan: ''Bizden 
sonrakilerin daha rahat olabilmeleri için, 
önce eğitim diyoruz'' dedi.
Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) 
başkanı Murat Kaplan derneğin çalışmala-
rı, projeleri ve  hedefleri gibi konu-
larda açıklamalarda bulundu. 
Avrupa İşadamları Derne-
ği (EUBA) Kuzey Alman-
ya başkanı  M.Emin 
Süzen: ''Siyasi görüşle-
ri bir tarafa bıraka-
lım, Türkiye'den 
gelenler olarak 
birbirimize sahip 
çıkalım'' diyerek 
konuşmasına 
başladı.  
Devamı 
8-9'DA
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diyor ki
MANŞET gazetemizin beşinci sayısı ile 
siz değerli okuyucularımızın evlerine, 
işyerlerine misafir olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Yaz tatili ve vatandaşları-
mızın çoğu tatile gitmesinden dolayı 
ara verdikten sonra kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. Beşinci sayımızda 
yine farklı konuları içeren haberlerimiz 
yer alıyor. Bu sayımızda bir sayfamıza 
Hamburg'da yaşayan özellikle Suri-
ye'den gelen Arap esnaflara yer verdik.
İlginizi esirgemediğiniz basılı gazetemi-
zin yanı sıra, www.manset.de internet 
haber sitemiz de aralıksız yayınına 
devam etmektedir. Beşinci sayımızı be-
ğeneceğinizi umuyor, altıncı sayımızda 
buluşmak dileklerimizle okuyucularımı-
za sağlık ve afiyet temenni ediyoruz.

NaciyeNaciye
AslanAslan

'Herkese eşit mesafede hizmet 'Herkese eşit mesafede hizmet 
sunmak benim görevim'sunmak benim görevim'

Utku ÇakırözerUtku Çakırözer
TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi 

CHP Eskişehir MilletvekiliCHP Eskişehir Milletvekili

"Yurtdışındaki  "Yurtdışındaki  
vatandaşlara verilen vatandaşlara verilen 
sözler tutulmadı'sözler tutulmadı'

İtalyan gelinin  İtalyan gelinin  
müslümanlığa müslümanlığa   
giden aşk hikayesigiden aşk hikayesi

Eyvah  Eyvah  
yakınım  yakınım  
madde  madde  
bağımlısıbağımlısı
Merhaba Sayın okurlarım, 
"Eyvah çocuğum madde mi 
kullanıyor?" sorusu tabiki 
tüm anne babaların kabuslu 
korkusu. Kimseye dilemi-
yoruz böyle durumlar ile 
karşı karşıya kalmak, fakat 
hayat bu...

3'TE3'TE

7'DE7'DE

Donutman önce Almanya  
sonra Avrupa'ya açılacak

Federal Almanya seçimleri yeni 
bir dönemin başlangıcı mı?121 Milyon üzeri tıklanan klip: 'Doğan 

Öztürk Turkish Halay Mashup' 12 14

AK Parti Ağrı Milletvekili  
Ekrem Çelebi, Manşet Gazetesi  
İmtiyaz sahibi Ömer Polat  
ile görüşerek sohbet etti 10'DA

Otomatik bilgi  Otomatik bilgi  
paylaşımındapaylaşımında
elimizden geleni elimizden geleni 
yaptıkyaptık Köşe yazısı 10'DA

HTBB kahvaltıdaHTBB kahvaltıda
buluştubuluştu

5'TE5'TE

4'TE4'TE

Dr. Abo Youssef 

DİTİB Nord müdürü ve DİTİB Nord müdürü ve 
Başkan Yardımcısı  Başkan Yardımcısı  
Sedat Şimşek:Sedat Şimşek:

Haak-Bir Başkanı  Haak-Bir Başkanı  
Sait AslanSait Aslan

TGH başkanı TGH başkanı 
Murat KaplanMurat Kaplan

15'TE

Hamburg Eyalet  Hamburg Eyalet  
Parlamentosu  Parlamentosu  

Milletvekili  Milletvekili  
Barış ÖneşBarış Öneş

mansetabla@manset.de

Irkçılık en büyük sorun!
HAMBURG Eyalet Meclisi Sol Parti (die LİNKE) milletvekili Metin Kaya 
Manşet gazetesine ziyarette bulundu. Yaptığı çalışmalar çerçevesinde 
verilen önergeler, politik ve ırkçılık konularında bilgi veren Kaya, ilgi duyulan 
farklı konuların Manşet gazetesinde yer aldığını belirtti. 6'DA

.غروبماه يف يروس معطم
 نكمتو 2020 سرام 6 ذنم معطملا حاتتفا مت
 يف برعلاو ناملالا نيب ةديج ةقالع ةماقإ نم
.ريصق تقو
 ناسين نم لوألا يف يمامه نيسح دلو
 و ةيقذاللاو ايروس يف 1970 (ليربأ)
 تاونس 8 ذنم غروبماه ايناملأ يف ميقي
.طقف
 كلذل ، ًالفط تنك نأ ذنم يهطلاب تعتمتسا دقل
 تنك تقولا كلذ يف .كلذ نقتأو ملعتأ نأ تلواح

 16 يرمع ناك امدنعو ، معاطملا نم ديدعلا يف لمعأ
 قابطألا يهطل يبح ىدم ىرخأ ةرم تكردأ اًماع

 يب صاخ معطم حاتتفا ةركف يل ترطخو
.لبقتسملا يف
 لك تلعف ، اًماع 20 يرمع ناك امدنع كلذل
.صاخلا يمعطم حتف نم نكمتأل ءيش
 انفدهو ، نيسحتلل صرف اًمئاد كانه

 ةيناملألا تالوكأملا نيب عمجلا وه اًيلاح
 ديزملا ميدقت ىلع ةردقلاو اًعم ةيبرعلاو

DE'11 .نييتابنلل

EUBAEUBA
 Kuzey Almanya Başkanı    Kuzey Almanya Başkanı   

M.Emin SüzenM.Emin Süzen

Sol Parti (                    )  Sol Parti (                    )  
Milletvekili Metin KayaMilletvekili Metin Kaya

Hamburg'daki DernekHamburg'daki Dernek

BAŞKANLARI  BAŞKANLARI  
KONUŞUYORKONUŞUYOR  
Manşet Gazetesi olarak Hamburg ve Çevresi Türk 
Toplumu (TGH) başkanı Murat Kaplan, Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği (DİTİB) Nord müdürü ve başkan 
yardımcısı Sedat Şimşek, Hamburg Anadolu Alevil-
eri Kültür Birliği (Haak-Bir) başkanı Sait Aslan  ve 
Avrupa İşadamları Derneği (EUBA) Kuzey Alman-
ya başkanı Mehmet Emin Süzen ile görüşerek 
derneklerin faaliyetleri, hedefleri ve korona döne-
minde yaşananlar gibi konularda bilgi aldık.





03Haber

     AĞUSTOS ayın-
da Hamburg'da bir 
restoranda yapılan 
düğün, event ve 
gastronomi branşla-
rı konulu toplantıya 
Federal meclis mil-
letvekili adayı Dorot-
hee Martin ve Falko 
Droßmann'ın özel 
davetiyle katılan La 
MİRA işletme mü-
dürü Turgut Duman,  
Hamburg ve Alman-
ya genelinde düğün 
branşındaki sorunla-
rı ve geleceği hak-
kında görüşmelerde 
bulundu.
Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz'un da katıl-
dığı toplantıda konuşan Scholz, evliliğin çok 
değerli bir kurum olduğunu, kendisinin de 
mutlu bir evliliği sürdürdüğünü belirtti. Düğün-
lerin yavaş yavaş normale dönmesi gerektiğini, 
bunun aile yapısı için önemli olduğunu söyle-

yen Scholz, 
düğünlerin eski 
haline dönüş-
mesinin de 
aşık olmaktan 
geçtiğini ifade 
etti. 
2021 Alman-
ya Başbakan 
adayı Olaf 
Scholz'a ba-
şarılar dileyen 
Duman, ''Dü-
ğün sektörü-
nün Almanya 
için çok önemli 
olduğunu ve 
bu sektöre 
sahip çıkması 

talebinde bulundum. Olaf Scholz ile düğün sek-
törünün mevcut durumu ve geleceği hakkında 
görüşmeler yaptık. Almanya genelinde düğün-
lerin ve düğün sektörünün önemini ve vazgeçil-
mezliğini dile getirdik  ve destek sözünü aldık'' 
diye konuştu.

40 YILI aşkın süredir ailesi Hamburg’da yaşayan bir 
gurbetçinin evladı olarak, yurtdışında yaşayan yurt-
taşların talep ve sıkıntılarının gündeme getirilmesi 
ve çözüme kavuşturulması için çalışmalarına devam 
edeceğini söyleyen Çakırözer'e sorduğumuz sorular 
ve yanıtları şu şekilde: 
U. ÇAKIRÖZER: TBMM Dışişleri Komisyonu 
ve TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Alt Komisyonu üyesi olarak yurtdışındaki Türklerin 
yaşadığı sorunların Meclis gündemine getirilmesi ve 
çözüme kavuşturulması konusunda üzerime düşen 

sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisindeyim. 
Milletvekilliğim sürecinde yurttaşlarımızın yaşa-
dığı sorunların çözüme kavuşturulması konusunda 
gündeme getirme gayreti içerisinde olduğum konular 
şöyledir:
• Öncelikle yurtdışındaki 7 milyon insanımızı 
ilgilendiren Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması’nın 
yaratacağı mağduriyetlerin giderilmesi, anlaşmaya 
ilişkin daha fazla bilgi paylaşımında bulunulması ve 
anlaşmanın yürürlük tarihinin ertelenmesi için CHP 
Yurtdışı Birliklerimiz ve bu anlaşmadan etkilenecek 
yurttaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımız oldu. 
Hem TBMM Genel Kurulu’nda, hem üyesi olduğum 
Dışişleri Komisyonu’nda yurtdışındaki Türkler bil-
gilenene kadar bu anlaşmanın ertelenmesini istedik. 
Ancak çağrılarımız yanıtsız kaldı, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile yurtdışındaki Türklerin Türki-
ye’deki finansal bilgilerinin bulundukları ülkelerle 
paylaşılmasını öngören Otomatik Bilgi Değişimi 
Anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmanın uygu-
lanması konusundaki belirsizlikler ise hala 
sürmekte. Bu anlaşmadan etkilenecek tüm 
yurttaşlarımızın ayrıntılı bir şekilde bilgi-
lendirilmesi, anlaşma kapsamında geçmişe 
dönük bilgilerin verilmemesi ve anlaşmanın 
2022’ye ertelenmesi konusunda çalışmaları-
mı sürdürmekteyim. 
• Türkiye’den emekli olan yurtdışın-
daki Türklerin bulunduk-
ları ülkelerde çalışmaları 
halinde emekli maaşlarının 
kesilmemesi için çalışma-
larım oldu. Türkiye’de 
emekliliğini hak etmiş 
bir yurttaşımız başka 
bir ülkede ister kısa 
zamanlı, ister tam 
zamanlı istediği 
gibi çalışabilme-
lidir.
• Yurtdışında-
ki Türkler, 
Türkiye’de 
bulunduk-
ları süre 
içinde sağlık hizmetlerinden yararlanma noktasında 
büyük sıkıntılar yaşamakta. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti mutlaka geçmişte yapılan sosyal güvenlik 
anlaşmalarını yeniden müzakere etmeli, sorunların 
çözümü için adım atılmalıdır. 
• Mavi kartlıların yaşadığı sorunların çözümü için 
kapsamlı bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyul-

maktadır.
• Yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarını çözmenin 
en iyi yolu kendi temsilcilerini Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde bulundurmalarından geçer. Yurtdışı 
seçim bölgesi mutlaka hayata geçirilmelidir. 
• Bedelli askerlik uygulamasında yurtdışındaki 
vatandaşlarımıza getirilen koşulların ağır olması da 
vatandaşlarımızın yaşamakta olduğu diğer önemli 
sıkıntılar arasında bulunmaktadır. 
• Avrupa’daki kardeşlerimizin bir başka büyük derdi 
olan fahiş Türk Hava Yolları biletlerine de el atması 
konusunda çağrılarımı da fırsat buldukça Meclis 
gündeminde dile getirmekteyim.

U. ÇAKIRÖZER: Gerek benim gerekse Cumhu-
riyet Halk Partili Milletvekillerimizin 

yurtdışındaki yurttaşlarımızın yaşadığı 
sorunları çözümü konusunda ver-
diğimiz önerge ve kanun teklifleri 
maalesef TBMM çatısı altında kabul 
edilmedi. Otomatik Bilgi Paylaşımı 
Anlaşması’ndan, emeklilik sürecin-
de yaşanan sorunların giderilmesine 

kadar verdiğimiz Araştırma öner-
geleri maalesef iktidar 

milletvekillerinin 
oylarıyla redde-
dildi. Ama buna 
rağmen bizler 
yurttaşlarımı-
zın sorunları-
nın çözüme 

kavuşturul-
ması için 
önerge ve 
teklifleri-
mizi ver-

meye 
devam 
ediyo-
ruz. 

U. ÇAKIRÖZER: Yurtdışındaki yurttaşlarımızın 
şu anki öncelikli sorunu ve talebi Otomatik Bilgi 
Değişimi Anlaşması’nın ertelenmesi ve anlaşmaya 
ilişkin yaşanan belirsizliklerin derhal ortadan kaldı-

rılmasıdır. 
Yurtdışındaki Türklerin emekli olduktan sonra çalış-
malarına yönelik getirilen düzenleme ise yaşanılan 
mağduriyetlerden biridir. Yurtdışındaki Türklerin bu-
lunduğu ülkelerde çalışmasına engel getirilmemeli, 
emeklilik maaşları da hiçbir şekilde kesilmemelidir. 
Aynı şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanılmasın-
dan, özellikle tatil dönemlerinde THY biletlerinin 
aşırı denebilecek ölçüde arttırılması da ivedilikle 
çözüme kavuşturulması gereken sorunlar arasında 
bulunmaktadır. 

U. ÇAKIRÖZER: Milletvekili seçildiğim süre iti-
bariyle TBMM’de sorunların çözüme kavuşturulması 
için çağrılarımızı yapıyoruz, önergelerimizi, teklifle-
rimizi verdik, veriyoruz. Maalesef bu süreçte bizim 
çağrılarımız ve verdiğimiz teklifler kabul görmediği 
gibi, yurtdışındaki yurttaşlarımıza verilen sözler de 
tutulmuş değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 
yurtdışındaki yurttaşlarımıza yönelik çifte standarttı 
sonlandıracak, eşitliği sağlayacağız. 

U. ÇAKIRÖZER: Milletimizin teveccühü ile 3 
dönemdir Gazi Meclisimiz çatısı altında yurttaşla-
rımızın sorun ve taleplerimizin çözüme kavuşturul-
ması, ülkemizin huzur ve refahı için çalışmalarımı 
sürdürmekteyim. Bundan sonraki süreç milletimizin 
ve partimin takdiridir.

U. ÇAKIRÖZER: 40 yılı aşkın süredir ailesi 
Hamburg’ta yaşayan bir gurbetçinin evladı olarak 
Hamburg’taki yurttaşlarımıza çalışmalarımızın ulaş-
tırılmasına katkı sağladığınız için teşekkür ederim.  
Bundan sonraki süreçte de yurtdışında yaşayan yurt-
taşlarımızın talep ve sıkıntılarının gündeme getiril-
mesi ve çözüme kavuşturulması için çalışmalarıma 
devam edeceğim. Bu yıl yayın hayatına başlayan 
Hamburg Manşet Gazetesi ailesi ve değerli emek-
çilerine çalışmaları için teşekkür ediyor, başarılar 
diliyorum. 

Hamburg Manşet

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili 
çalışmalarınız nelerdir?

Yaptığınız çalışmalar çerçevesinde verdiğiniz 
önergelerden olumlu bir sonuç aldınız mı?

Size göre yurt dışındaki vatandaşların en 
önemli üç sorunu ve çözümleri nelerdir?

Sizce T.C. yurt dışında yaşayan vatandaşlar 
için yeterli çalışmalar yapıyor mu?

Utku Çakırözer önümüzdeki seçimlerde tek-
rar milletvekili adayı olmayı düşünüyor mu?

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Utku ÇakırözerUtku Çakırözer
TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi 

CHP Eskişehir MilletvekiliCHP Eskişehir Milletvekili

Haber: Türkiye Manşet

TBMM Dışişleri Komi-
syon üyesi ve Eskişe-
hir milletvekili Utku 
Çakırözer çalışmaları, 
TBMM'ne sunduğu 
önergeler ve yurt dışında 
yaşayan vatandaşların 
başlıca sorunları gibi 
konularda sorularımızı 
yanıtladı. En önemli 
sorunların Otomatik Bil-
gi Değişimi Anlaşması 
ve emeklilik konu-
ları olduğunu vurgu-
layan Çakırözer, birçok 
vatandaşı ilgilendiren bu 
konular hakkında önerge 
verildiğini, ancak TBMM 
çatısı altında kabul 
edilmediğini belirtti.

"Yurtdışındaki vatandaşlara  
verilen sözler tutulmadı"

Turgut Duman, Olaf Scholz'dan  
düğün sektörüne destek sözü aldı

Erfolg für Hamburg:  
Auch Finanzministerkonferenz 

für Verlängerung des  
Pakts für den Rechtsstaat

Alman Maliye Bakanı Alman Maliye Bakanı 
Olaf ScholzOlaf Scholz

Turgut  Turgut  
DumanDuman

FİNANZSENATOR Andreas Dressel und 
Justizsenatorin Anna Gallina hatten sich in 
ihren Ministerkonferenzen - Justizminister-
konferenz und Finanzministerkonferenz - mit 
gemeinsamen Initiativen dafür eingesetzt, dass 
der in diesem Jahr auslaufende Pakt für den 
Rechtsstaat verlängert und weiterentwickelt 
wird. Nach einem positiven Beschluss der 
Justizministerkonferenz hat heute auch die 
Finanzministerkonferenz sich einstimmig für 
eine Verlängerung ausgesprochen und eine 
strukturelle Verstärkung der Länderhaushalte 
zur Weiterfinanzierung der Personalaufsto-
ckung und insbesondere für Digitalisierung 
gefordert. Unter anderem durch das finanzielle 
Engagement des Bundes konnten die Länder 
eine große Anzahl von neuen und für die Auf-
gabenerfüllung der Justiz dringend erforderlic-
he Stellen in der Justiz schaffen - diese Erfolge 
sollen auch in der Nach-Corona-Zeit gesichert 
werden.
Finanzsenator Andreas Dressel: "Das ist ein 
wichtiger Erfolg für Hamburg und ein Zeichen 
der Wertschätzung für unsere Justiz, die hierzu 
wichtige Impuls gegeben hat. Wir wollen auch 
in der Nach-Corona-Zeit die durch den Pakt 
gemeinsam erreichten Verbesserungen für die 
Justiz soweit wie möglich absichern. Sobald 
die Ausnahmetatbestände der Schuldenbremse 
auslaufen, wird es in den Ländern Konsolidie-
rungsanstrengungen kommen. Die Erwartung, 
dass die Länderhaushalte nach einer zweijäh-

rigen Anschubfinanzierung die Kosten für die 
zusätzlich geschaffenen Stellen tragen können, 
wird sich unter den gegenwärtigen und abseh-
bar zukünftigen Bedingungen nicht oder nur 
teilweise erfüllen. Hier ist auch der Bund in der 
Verantwortung. Die einstimmigen Beschlüsse 
der Länder sind nun ein klares Signal an den 
Bund, hier nach der Wahl tätig zu werden."
Anfang 2019 schlossen Bund und Länder den 
Pakt für den Rechtsstaat: Die Länder sollten 
2.000 neue Stellen für Richterinnen und Rich-
ter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
zuzüglich des dafür notwendigen nachgeord-
neten Personals schaffen. Der Bund unterstützt 
die Länder im Gegenzug für die Dauer von 
zwei Jahren mit 220 Millionen Euro. Seit 2017 
hat Hamburg insgesamt 92 Stellen für Rich-
terinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte und zahlreiche weitere 
Stellen für den nichtrichterlichen Bereich 
geschaffen. Die Abmachung mit dem Bund hat 
Hamburg übererfüllt.
Dressel weiter: "Wir haben heute auch erörtert, 
dass es noch zahlreiche andere Bereiche gibt, 
wo wir uns über Verstetigungen von Bun-
desförderungen für Länder und Kommunen 
nach der Wahl unterhalten müssen. Wir sind 
uns auf Länderseite parteiübergreifend einig: 
Die Finanzsituation in Ländern, Städten und 
Gemeinden in der Nach-Corona-Zeit muss in 
den Koalitionsverhandlungen im Herbst eine 
Top-Priorität bekommen."



da çok farklı, bunu görmemek olmaz. Bugün bakıyorum onlar 
bize, biz onlara huzursuzluk vermiyoruz. İnsanların görüşüne pek 
takılmadan, sonuçta Türkiye de biraz tutucu, hele aileniz genişse 
düşünceleri farklı olabilir. Onların farklı yorumları olabilir, biz 
bunlara çok itibar etmeden eşimle, çocuklarımla mutlu bir şekilde 
yaşamaya çalışıyoruz''. 

Beynine pıhtı atması sebebiyle eşinin rahatsızlık geçirdiğini, 
bu yüzden zor dönemler yaşadıklarını belirten Aziz, ''Bunun da 
üstesinden geldik. Her şey karşılıklı, eşim beni benden daha çok 
sever. Eşim savaşmasaydı buralarda olamazdık, ben de savaşdım. 
Dileğim, sevenler birbirine hep kavuşsun. Eşimin bana ve aileme 
karşı olan saygısından ötürü, her hangi biriyle kıyas bile edilemez. 
Biz şanslı olduğumuzu hissediyoruz. Bugün insanlar evlenip, 
herhangi bir sebepten dolayı kısa süre içinde ayrılıyorlar'' diye 
konuştu. 
Ravza ve Aziz çiftinin iki çocuğundan ilk çocukları Kerim Renato 
Yalman, heyecanlı hali ve konuşma arzusu ile duygularını dile 
getirdi. Her iki dedesinin isimlerini alan Kerim Renato,hem 
İtalyan hem de Türk tarafı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu 
söyledi. 3. sınıfa geçtiğini, çoğu zaman kitap okuduğunu, Kuran 
kursuna gittiğini anlatan Kerim, ileride aile mesleğini devam 
ettirmek ve mimar olmak istediğini dile getirdi.

Kayınvalide Mefaret Yalman, ''İyiki tanışmış ve evlenmiş 
oğlum. Benim de gelinim değil kızım oldu. O da bizim için bir 
şans, kolay kolay kimseye nasip olmaz. Çok memnunuz, hiç 
bir sorunumuz yok. Ayrı yerde otursalar da her gün bizi arar, 
'Anne nasılsınız?, Babam nasıl?' diye sorar. Kendi evladı olup 
sormayanlar var. Bu yüzden ben çok memnunum'' dedi.
Kayınbaba Kerim Yalman ise, ''Ravza benim çocuklarımdan 
biraz daha üstün, bana saygıda kusur hiç etmemiştir. Beni kendi 
babasından daha üstün tutmuştur. O beni üstün tuttuğu için ben 
de onu çocuklarımdan üstün tutuyorum. Hiç bir gün bana suratını 
asmadı. Ben dışarıya çıktığımda 'Güle güle baba', geldiğimde 
'Hoşgeldin baba' demiştir'' şeklinde konuştu. 

ARKEOLOG Valentina Nadalini 2009 senesinde tez yazmak 
için İtalyan kazı heyetiyle ilk kez Türkiye'ye geldi, Pamukkale'de 
arkeolog olarak çalışmaya başladı. Seramik buluntular uzmanı 
olan Valentina  kazı heyetinde çalıştığı esnada eşi ile tanıştı. ''İlk 
gördüğümde ben ona yandım, aşık oldum. İlk tanıştığımızda Aziz ile 
hiç konuşmadım, utangaç biriyim, sadece bakıyordum. Bir de bizim 
kurallarımız vardı. Böyle gelişmeler olmasın diye kazı heyetindeki 
insanlar Türklerle konuşmazlardı, sohbet edilmezdi'' diye konuşan 
Valentina yaşadıklarını şu şekilde anlattı:
''Venedik'e (İtalya) gitmeden Aziz beni önce ailesiyle tanıştırdı. 
Aileyi beğendim. Bir ay içinde birbirimizle konuştuk Aziz benimle 
evlenmeyi düşündüğünü, ben de evlenmek istediğimi söyledim. Ben 
hiç böyle bir şey yaşamadım. Kısa süre içinde o kadar kararlıydık 
ve nişanlandık.  Venedik'e indikten sonra anneme babama durumu 
arabada söyledim. Tepkileri tabii ki olumlu olmadı, baştan 
Müslüman diye olmaz dediler. Ben inandığım bir şey varsa sonuna 
kadar savaşıyorum. Görmedikleri için anlatmak da zor oluyor. 
Pamukkale'yi aynı Arap ülkeleri gibi zannettiler, anlatmaya çalıştım 
ama görmeden zor oldu. Çok kavga ettik, kabul etmediler, ama ben 
yoluma devam ettim. 
2010'da Aziz ve ailesine yakın olmak için Erasmus programına 
katılarak Ankara'ya geldim. Ankara'dan hafta sonları hem 
Pamukkale'ye geliyordum, hem de son sınavları verdim. Bu 
programa katılmakla Türkiye'nin sistemini ve kültürünü tanıdım. 
Sınavlar bittikten sonra tekrar İtalya'ya gittim. Yüksek lisansı 
tamamlayıp, mezun olduktan sonra da valizlerimi hazırladım, 
Türkiye'ye geldim. Anneme babama 'Ben kararlıyım, kabul 

ederseniz sevinirim' dedim, tabi tek çocuk olduğumdan 
onlar için zor oldu. Ne kadar karşı çıksalar da beni 

engellemediler, serbest bıraktılar. 

Türkiye'ye geldiğimde 2011'de 
nikahımız, 2012'de düğünümüz oldu. 
Yeni ailemin içinde hiç yabancılık 
çekmedim. Hatta düğünümüzün 
olduğunu anneme babama korkudan 
söylemedim. En mutlu günümüz  
bozulmasın diye,  o zaman gençlik 
de vardı tabi.  O gün hiç yabancılık 

çekmedim, sanki ben yıllardır burada 
oturuyorum gibi ve hiç üzülmedim bile. 

Kendimi hep buraya aitmişim gibi hissettim. 
Sanki burada doğdum, büyüdüm ve buralıyım 

gibi hissediyorum. Hiç bir zaman da yabancılık 
hissetmedim'' .

Yabancılar için uygulanan temel kursa giderek 
Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen Ravza en 

çok insanlarla konuşarak Türkçeyi öğrendiğini belirtti. 
Manşet gazetesine tüm açıklamaları akıcı bir Türkçe ile 
anlatan Ravza, daha Türkiye'ye gelmeden önce İslam dinine 
çok meraklı olduğunu, 11 Eylül saldırılarından sonra İslam 
dininin kötü gösterilmeye başlanmasıyla böyle bir şeyin 
olamayacağını ve biraz araştırdığını söylerken, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:  ''Zaten müslüman 
bir ülkeye gideceğim için biraz o ülkede nasıl 
yaşanıyor, giyim kuşam nasıl diye de bilgiler 
edindim. Bir ülkeye gidildiği zaman saygısızlık 
olmaması için oraya uymak lazım.

Türkiye'ye ilk geldiğimde sabah ezanı okundu, orada 
bir şey oldu bana. Sözlerle anlatamayacağım 
derin bir şey hissettim. Kalktım, ne 
güzel dedim, ondan sonra daha da 
araştırdım, ben müslüman olmak 
istiyorum dedim. Ben hristiyanken 
yetmiyordu bana, mutsuzdum. 
Sürekli bir arayış vardı. 
Müslüman olduktan sonra sanki 
benim ruhum doydu. Nikah 
olmadan önce Müftülü'ğe gidip, 
Kelime-i  Şahadet getirerek 
resmen müslüman oldum. 
Müslüman olunca, hem de 
yabancılık çekmemek için 
kayınvalideme Kuran'da geçen 
bir isim varsa onu seç dedim. 
Kayınvalidem 'Ravza' ismini 

seçti, çok hoşuma gitti ve benimsedim''.
İslamiyette yapılması gereken farz olan kuralların hoşuna 
gittiğini, müslüman olmaktan çok memnun olduğunu belirten 
İtalyan gelin, '' Allahım ölesiye kadar hiç ayırmasın. Her şeyden 
önce hayatımda yaptığım en güzel şey bu'' derken gözleri 
yaşardı. Kuran öğrenmeye çok hevesli olduğunu ve o kadar 
çabuk da öğrendiğini hatırlatan Ravza, en büyük yardımı 

kayınvalidesinden gördüğünü ifade ederken, ''Bana namazı 
öğretti. Kendi annem babamdan daha yakınlar, annemden 
babamdan görmediğim ilgiyi bunlardan gördüm. 
Kayınvalidemle olan diyaloğomuz, çok isterdim ama 

maalesef kendi annemle hiç olmadı. Eğer 
gerçekten bir şeye inanıyorsanız onuniçin 

savaşın, peşinden koşun. Çünkü kalp her 
şeyi hissetiriyor, kalbinizin sesini 

dinleyin'' şeklinde konuştu. 

Pamukkale'de yaşayan 
36 yaşındaki Aziz 
Yalman da eşi Ravza 
ile tanışmalarını ve 
yaşananları anlatırken, 
İtalyan kazı heyetinin 

çalıştığı yerde demirci 
olarak çalıştığını, 
orada eşi Ravza ile 

tanıştığını söyledi. ''Her şey karşılıklı olduğu için pek zorluk 
çıkmadı, fakat annesi babası tarafından negatif etkilendiğimiz 
aşikardı'' diye konuşan Aziz şöyle devam etti: ''Burada bir Şeriat 
olduğuna inandılar, beni pek istemediler. Evlendikten sonra 
birlikte İtalya'ya gittik, beni gördüler, kayın pederle baya iyi 
anlaştık. Kayın validem tepki gösterdi önce, ama ben onur, gurur 
meselesi yapmadan orada kaldım. Biz Pamukkale'de yaşadığımız 
için turistlerle, yurt dışından gelenlerle çok uzak değiliz. Belki 
evimiz farklı olabilir, ama çok bir farkımız yok. Ben gidince 
onlar beni tanıdı, çevresindeki insanlara tanıştırdılar. Eşim doğum 
yaptığında kayın validem buraya geldi, bizim yaşantımızı gördü 
ve eskiden kafasındaki soru işaretleri sıfırlandı. Avrupa'nın evlat 
görüşü ile Türkiye'nin evlat görüşü aynı olmadığından çocuklarına 
çok bağlı değiller. İçlerinden belki seviyorlar ama dışına bunu 
vurmuyorlar. Benim annem - babam torunları için farklı, onlar 
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'İlk gördüğümde ona yandım, aşık oldum'

'Sanki burada doğdum,  
büyüdüm ve buralıyım'

Sabah ezanıyla gelen derin hisler

 
İtalyan kazı 

heyetiyle Türkiye'ye ge-
len Valentina, Pamukkale'de 

yapılan kazı çalışmaları sırasında 
orada demirci olarak çalışan Aziz'e 
ilk görüşte vuruldu. İslama olan il-

gisinden dolayı Türkiye'ye ilk gelişinde 
sabah ezanını duyduğunda da içinde 
derin bir şeyler hisseden Valentina, 

Aziz'e olan aşkı evlilikle devam 
etmeden önce müslüman 

oldu ve Ravza ismini 
aldı.

'Burada bir 
Şeriat olduğuna 
inandılar, beni 
pek istemediler'

Hamburg Manşet

Zor dönemlerin de üstesinden geldiler

Kayınvalide ve kayınbabanın İtalyan gelinden memnuniyeti

Valentina ve Aziz'in aşklarını ve birbirine bağlılıklarını 
dinlerken oldukça haz aldım. Böyle güzelliklerin hala 
yaşanır olması beni ayrıca mutlu etti. Kendilerine ömür 
boyu mutluluklar... Haber / Foto: Naciye ASLAN

DİE Mehrheit der Hamburgerinnen und Ham-
burger hat einen vollständigen Impfschutz vor 
Covid-19, zwei Drittel sind mindestens einmal 
geimpft. Der Senat hat heute mit einer Änderung 
der Hamburger Corona-Verordnung die Möglich-
keit für Zwei-G-Angebote beschlossen.
Publikumseinrichtungen erhalten die Option, An-
gebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene 
anzubieten und werden damit von bestimmten 
Vorgaben der Hamburgischen SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsverordnung freigestellt. Die entsprec-
hende Rechtsverordnung tritt am Sonnabend, 28. 
August 2021 in Kraft.
Grundlagen des Zwei-G-Optionsmodells
Anbieter müssen ihre Teilnahme am Modell 
elektronisch anzeigen unter http://www.hamburg.
de/zwei-g-zugangsmodell-anzeige. Ein Betrieb im 
Zwei-G-Optionsmodell ist erst nach Übermittlung 
der Anzeige gestattet.
Der Zugang kann nur mit einem Nachweis 
(Impfpass, Genesenen-Nachweis) in Verbindung 
mit einem Lichtbildausweis gewährt werden. Die 
Zugangskontrolle müssen die Betreiber, Veranstal-
ter bzw. Dienstleistungserbringer sicherstellen.
Die Nachweispflicht gilt auch für die im Betrieb 
Beschäftigten, die sich mit Kundinnen und Kun-
den in denselben Räumlichkeiten aufhalten. Für 
Außenstehende muss deutlich gemacht werden, 
wer Zugang zu den Räumen hat.
Die Einhaltung der Regeln und der Zugangs-
kontrollen werden von den Behörden überprüft. 
Verstöße gegen diese Betreiberpflichten führen zu 
einem Bußgeld im Rahmen von 1.000 Euro bis zu 
20.000 Euro und zum Verlust der Möglichkeit, die 
Zwei-G-Option künftig zu nutzen. Für den Na-
chweis und die Kontrolle durch die Betreiber wird 
die Anwendungssoftware des RKI empfohlen: 
CovPassCheck für Betreiberinnen und Betreiber 

bzw. CovPass für Nutzerinnen und Nutzer sowie 
die CoronaWarnApp.
Neben der Anzeigepflicht und der Einhaltung der 
entsprechenden Regelungen ist es erforderlich, 
dass Veranstalter bzw. Betriebe die Anwendung 
der 2-G-Option für das Publikum jeweils nach 
außen deutlich erkennbar machen.
Für eine Übergangszeit von sechs Wochen sind 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der 
Zwei-G-Regel ausgenommen. Sie dürfen solche 
Angebote also wahrnehmen, auch wenn sie keinen 
vollständigen Impfschutz haben. Hintergrund ist 
die aktuelle Empfehlung der StiKo, die erst seit 
kurzem die Impfung für 12-17 jährige (unter 18) 
ermöglicht. Anschließend wird die Ausnahme für 
alle Kinder unter 12 Jahren fortgelten.
Regeln im Zwei-G-Optionsmodel
Im Zwei-G-Optionsmodell gelten somit ab Sams-
tag, 28. August 2021, folgende Regeln:
Veranstaltungen (§ 9)
Verzicht auf das Abstandsgebot
Freie Tisch- und Sitzplatzanordnung
 Verdreifachung der Personenzahlgrenzen
 Aufhebung der Testpflicht
 Tanzen ist in Innenräumen mit medizinischer 
Maske möglich.
Religiöse Veranstaltungen und Trauerfeiern (§ 11)
Verzicht auf das Abstandsgebot
Verzicht auf kapazitäre Vorgaben und Anmeldepf-
licht
 Gemeindegesang auch ohne Maske
Touristische Stadtrundfahrten und Hafenrundfahr-
ten (§ 12 Absatz 2)
Verzicht auf die Maskenpflicht im Freien
Messen und gewerbliche Ausstellungen (§ 13a)
Verzicht auf das Abstandsgebot
Entfallen der flächenmäßigen Kapazitätsbegren-
zung (eine Person pro 10 qm)

CoronaHH: Hamburg CoronaHH: Hamburg   
ermöglicht 2G-Angeboteermöglicht 2G-Angebote



Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) üyeleri 
Harburg'daki Patara restoranda geleneksel 
kahvaltıda tekrar bir araya geldiler. Korona 
kısıtlamalarından dolayı  uzun bir aradan sonra 

gerçekleşen toplantıya başkan Emin Sağlık Türkiye'de 
olduğu için katılamazken, toplantıyı başkan yardımcısı 
Oya Pervin Pelit ve Sekreter Ali Akdemir yönetti. Yeni 
üye olan Almanya Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Salih 
Çelik ve Manşet gazetesi sahibi Ömer Polat da kahvaltıya 
katılarak üyelerle tanıştılar.
Yurdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı’dan 
(YTB) Daire Başkanı Adem Günaydın, Uzman Ayşe 
Genez ve Hazal Selin'in ve HTBB üyelerinin kendilerini 
tanıtımından sonra  Adem Günaydın yurt dışında böyle 
kalabalık basın mensuplarını bir arada rastlamadığını, 
buradaki basının önemli olduğunu söyledi. Faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Günaydın, 2010 senesinden beri 
bakanlık bünyesinde kültür ve turizm gibi alanlarda 
çalışmaların gerçekleştiğini, 15 ülkede var olduklarını, 
sorunları tespit edip Ankara'ya dönüldüğünde kanun 
değişikliği gerekli olduğunda düzenleyip sunduklarını 

söyledi. 
Yurt dışındaki vatandaşların 
lobisini yapmaya 
çalıştıklrını belirten 
Günaydın, yurt dışında 
yaşayan 7 Milyon insanın 
kıymetli olduğunu 
bildiklerini ifade etti. Türkçenin yaşatılması konusunda 
epeyce çalışmaları olduğunu, gerek bakanlıklarla gerekse 
Sivil Toplum Kuruluşları ile bunun üzerine ağırlık 
verdiklerini açıklayan Günaydın, burs verilerek gençlerin 
desteklendiğini dile getirdi. 
Günaydın: ''Bu görüşmeyi önemsiyoruz''
Her alanda her sektörde iş adamları, öğrencilerle, başarılı 
insanlarla biraraya gelmeyi çalıştıklarını hatırlatan 
Başkan, basın olarak burada yazılanları görmeye 
çalıştıklarını, basının gelişmesi ve yaşaması gerektiğini 
vurguladı. Emeklilik, mavi kart ve bilgi paylaşımı 
konularında bunları çözmeye çalıştıklarını söyleyen 
Günaydın, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren 

konular hakkında geçen sene kanun değişiklikleri 
yapıldığını söyledi. Ziyaretten sonra tespit edilen 
konuları çözmeye çalışacaklarını belirten Günaydın, yurt 
dışında yaşanan saldırıların da takip edildiğini söylerken 
konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sizlerle bir arada olmak, 
sizlerden destek almak, bizlerin Ankara'da çözüme 
ulaşması için bu görüşmeyi önemsiyoruz''. YTB yetkilileri 
üyelerden gelen soruları cevapladıktan sonra ayrıldılar.
HTBB üyelerinin toplantısında gündem ele alınırken, 
genel olarak Genel Kurul Toplantısı üzerine yoğunlaşıldı. 
Başkan Emin Sağlık ile video görüşmesi yapılarak 
onayın alınmasıyla  birlikte Genel Kurul'a gidilmesi 
kararlaştırıldı. Bir sonraki kahvaltıyı da Ömer Polat 
üstlendi.  
Haber / Foto: Naciye ASLAN
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yaşaması gerektiğine dikkat çektileryaşaması gerektiğine dikkat çektiler
Hamburg Türk Basın Birliği'nin kahvaltılı toplantısına 
Yurdışı Türkler Akraba Topluluklar Başkanlığı’dan 
Daire Başkanı Adem Günaydın, Uzman Ayşe Genez 
ve Hazal Selin katılırken, başkanlığın yurt dışındaki 
çalışmaları hakkında üyelere bilgi verdiler. 
Hamburg Manşet

HTBB kahvaltısında yetkililer Türkçe'ninHTBB kahvaltısında yetkililer Türkçe'nin

HTBB üyelerindenHTBB üyelerinden    
Manşet gazetesine ziyaretManşet gazetesine ziyaret
     HAMBURG Türk Basın Birliği (HTBB) üyeleri Kemal Doğan, 
Nebahat Uzun ve Fadime Balkaş Manşet gazetesini ziyaret ettiler. 
Ziyarette bazı gündem konuları ile ilgili sohbet edilirken, Manşet 
gazetesi sahibi Ömer Polat misafirleri Ararat firmasını gezdirdi. 
Manşet gazetesi,  Kemal Doğan, Nebahat Uzun ve Fadime 
Balkaş'ı ağırladı. Uzun yıllar gazetecilik yapan ve en son Hürriyet 
gazetesinde bölge temsilcisi olan Kemal Doğan, Post gazetesi 
Kuzey Almanya haber müdürü Nebahat Uzun ve daha önceleri 
basın alanında çalışmış olan Fadime Balkaş'ın ziyaretinde güncel 
olaylar hakkında sohbet edildi. Manşet gazetesininin bürosu olarak 
da kullanılan Ararat firmasının güzel bir yerde olduğunu belirten 
misafirler, firmanın on yıl içinde giderek büyümesinden dolayı 
Ömer Polat'ı tebrik ettiler. Üyeler, gazete sahibi ve Ararat firması 
işletmecisi Ömer Polat ile firmayı gezdiler, ürünler hakkında da bilgi 
aldılar. Gazetenin genel yayın yönetmeni Naciye Aslan'ın da hazır 
bulunduğu ziyaret esnasında çay eşliğinde keyifli zaman geçirildi. 
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Metin Kaya'nın dobra dobra açıklamalarını içeren 
röportajımız şöyle:

M. KAYA: Tabiki. Ben 1972’de Türkiye’de ilk 
öğrenimimden sonra Almanya’ya geldim. Burada 
eğitimlerime devam ettim. 1976’den itibaren, yani 
15 yaşındayken politikaya ilgi duydum. Almanya’nın 
1970’li yıllardaki en büyük göçmen örgütlenmesi olan 
Federal Almanya Türkiyeli İşçi Dernekleri Federasyonu 
(FİDEF)’e bağlı çeşitli yerel derneklerinde sosyal 
ve politik çalışmalar yürüttüm. Hamburg’da ise 
Feldstraße’de bulunan Hamburg Türkiye Halkevi’nin 
yanılmıyorsam üç dönem başkanlığını yaptım.
2005’de PDS ve WASG’nin birleşme sürecinde DIE 
LINKE’nin kurucu üyesi oldum. O tarihten bu yana 
da yaklaşık 10 yıl DIE LINKE’nin Altona İlçe Yönetim 
Kurulu üyeliği ve bu 10 yılın 8 yılını da eş sözcü olarak 
görev yaptım. Aynı dönemde ayrıca yaklaşık 9 yıl 
DIE LINKE’nin Hamburg Eyalet Yönetim Kurulu üyesi 
olarak görev yaptım. Gerek Altona İlçe Meclisi’ne gerek 
ise Hamburg Eyalet Parlamentosu’na arkadaşlarımızın 
seçilmesi yönünde çalışmalara aktif olarak katıldım 
ve DIE LINKE’nin hem ilçe düzeyinde hem de eyalet 
düzeyindeki politikalarının geliştirilmesinde önemli 
katkılarda bulundum.
Ve 23 Şubat 2020’de Hamburg Eyalet Parlamentosu’na 
milletvekili olarak seçildim. Buradan doğru desteklerini 
esirgemeyen tüm dostlara tekrar teşekkür ediyorum.

M. KAYA: Milletvekili olarak seçildikten sonra meclis 
grubumuzda görev dağılımı yaptık. Ben zaten 15 
yaşımdan beri göçmenlere yönelik sosyal ve politik 
çalışmalar içinde olduğum için ve bu alanda da yetkin 
olmam nedeniyle göçmenlik sorunları ve göçmenlik 
politikaları alanını aldım. Ayrıca ekonomi, teknoloji ve 
bilişim alanları da benim görev alanlarım dahilindedir. 
Maalesef göreve başlamakla beraber Covid-19 salgını 
ve onunla beraber gelen kısıtlamalar nedeniyle 
çalışmalarımız da istenilen düzeyde olmadı ve hâlâ 
da olmuyor. Bu da benimle beraber ilk defa milletvekili 
seçilen arkadaşlarımın şanssızlığı oldu.
Tersinden başlayayım: Yaşamımızı her yönüyle 
etkileyen ve baş döndürücü bir hızla gelişen bilişim 
alanında bir yandan geleceğe umutla bakmamıza 
vesile olabilecek gelişmeler yaşanırken diğer taraftan 
da bu gelişmenin yaşamımızı olumsuz etkilediğini 
de görebiliyoruz. İnsanlar yaptığı her paylaşımla – 
hangi yolla olursa olsun – fişlenme, yalnızlaşma, 
okuma alışkanlığının yok olması tehlikesi, kişisel 
verilerin gizliliğinin ihlali, yine kişisel verilerin Google, 
Apple, MicroSoft, Facebook, Twitter, Instagram gibi 
uluslararası tekeller tarafından ticarete alet edilmesi, 
özellikle şu salgın günlerinde sürekli uzaktan eğitim 
veya evden doğru çalışma denirken yeterli ve gerekli 
teknik alt yapının olmayışı, veya insanlarda o altyapıyı 
alabilecek maddi gücün bulunmaması ve bütün 
bunların izlenen ekonomi ve teknoloji politikalarıyla 
doğrudan bağlantılı olduğunu görüyoruz.
Göçmenlik sorunları ve politikaları konusu ise başlı 

başına bir alan. Hamburg nüfusunun üçte biri yani 680 
bin kişi göçmen kökenlidir. Yine Hamburg nüfusunun 
altıda biri, yani 330 bin kişi resmi istatistiklerde 
“yabancı” olarak geçmektedir. Ama bu sayının içinde 
çok sayıda insanın 60 yılı aşkın süredir Hamburg’da 
veya genel olarak Almanya’da yaşıyor olmasına, 
gençliğini bu ülkenin ekonomisinin gelişmesine 
vermesine ve sonunda bu topraklarda ölmesine 
rağmen hâlâ “yabancı” yani “Ausländer” olarak geçmesi 
ve en temel hak olan seçme ve seçilme hakkından 
yoksun bırakılması ve hatta halk oylamalarından dahi 
mahrum bırakılması Hamburg açısından ve kendisini 
demokratik bir ülke olarak tanımlayan Federal Almanya 
açısından utanç vericidir.
Bu yöndeki çalışmalarım göçmen kökenli insanlara eşit 
hakların tanınması ve kendilerine toplumsal yaşamın 
her alanında hak ettikleri değerin verilmesi yönündedir. 
Irkçılığa, ayrımcılığa ve ötekileştirme çabalarına karşın 
yerli ve göçmen halkların dayanışmasını geliştirmek 
birlikte mücadele etmenin önemine işaret etmektir.

M. KAYA: Meclise girdiğimden 
hemen sonra Covid-19 
kısıtlamaları ile ilgili Hamburg’da 
yaşayan göçmen kökenli 
insanların mali yardımlardan 
yararlanabilmeleri için 
kendi dillerinde 
bilgilendirilmeleri 
gerektiğini bir 
önerge ile dile 
getirdim. Mali 
yardımlar için 
başvuruların 
yapıldığı internet 
sayfaları sadece 
Almanca. Birçok 
göçmen anlamakta 
ve doğru müracaatta 
bulunmakta 
zorlandı. SPD ve 
Yeşiller ve CDU’nun oylarıyla reddedildi. Seçme ve 
seçilme hakkı veya en azından halk oylamalarında 
Almanya ve AB vatandaşı olmayan insanların da 
oy kullanmasına yönelik defalarca önerge verdim; 
yine SPD, Yeşiller ve CDU’nun oylarıyla reddedildi. 
Devlet dairelerinde, özellikle de poliste, güvenlik 
güçlerinde ve yargıda, kamu işletmelerinde veya kamu 
ortaklıklarının bulunduğu işletmelerde ayrımcılığa ve 
ırkçılığa karşı yasa önerisinde bulundum. Maalesef 
böylesine bir yasayı Berlin’de kabul eden SPD ve 
Yeşiller Hamburg’da reddettiler. Hâlâ anlaşılır bir yanı 
yok bu reddin. Berlin’de evet diyorsun, Hamburg’da 
reddediyorsun. Anlayan varsa anlatsın. Salgın 
döneminde insanlarımızın kendi dillerinde kısıtlamalar 
hakkında bilgilendirilmemesi, devlet dairelerinin, 
özellikle Arbeitsamt, Jobcenter, Grundsicherungsamt 
gibi dairelerin bu dönemde ancak telefon ve e-posta 
ile çalışması ve bunun beraberinde getirdiği zorluklar, 
yapılacak ek ödemelerin bilgi eksikliği nedeniyle çok 

sayıda insanımız tarafından dikkate alınmaması, 
aşılama sürecinde bilgi ve belge karmaşası, 
mültecilerin ayrı ve çok daha zor durumları vs. 
çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.
Yaptığım çalışmaların hepsini burada anlatmam 
pek mümkün olmayacaktır. Hamburg Eyalet 
Parlamentosu’nun dokümentasyon bölümünde, yani 
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/ adresinden 
yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi edinilebilir.

M. KAYA: Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli 
vatandaşlarımızın şu sıralar galiba en büyük 
sorunlarından biri Türkiye ile AB ülkeleri arasında 
3 Şubat 2020 tarihinde başlaması öngörülen fakat 
itirazlar üzerine ertelenen otomatik bilgi alışverişinin 
veya resmi tanımıyla „Finansal Hesap Bilgilerinin 
Otomatik Değişimi“ kararının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 31 Mayıs 2021 tarihli imzasıyla 4024 nolu 
kararın 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
1 Haziran 2021 itibarı ile yürürlüğe girmesidir. Yani 1 
Haziran 2021 tarihinden itibaren Türkiye yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarının bütün banka bilgilerini, 
Türkiye’deki birikimleri hakkındaki bütün bilgileri 
geriye dönük 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren AB 
üyesi olan ülkelerin Maliye Dairelerine bildirmeye 
başladı. Bu durum, en çok Türkiye vatandaşının 

yaşadığı Almanya’da çok ciddi sıkıntılara yol 
açacağını kestirmek zor olamasa gerek. Zaten kısıtlı 

maddi olanaklara sahip olan vatandaşlarımızın 
karşısına ilave zorluklar çıkacaktır.

Diğer bir sorun ise giderek artan 
ırkçılık ve ayrımcılık. Bu sorun yeni 

olmamakla birlikte son dönemlerde 
ırkçılığın yeniden hortlaması 

korkutucu boyutlara varıyor. 
Hanau, Halle, Leipzig ve 

daha bir iki gün önce 
polisin 7 kurşunla 
adeta infaz 
ettiği 
Lübnan 

vatandaşı 
mülteci. 

Ekonomik sıkıntıların sebebini 
göçmenlerde arayan, işsizliğin, konut 
sıkıntısının nedeni olarak göçmenlerin 
gösterilmesi ve bunu tetikler biçimde 
devletin en üst bürokratları tarafından 
yapılan açıklamalar tehlikeli boyutlara  
varmış durumdadır.

M. KAYA: Ona sizler ve seçmenler karar verecekler. 
Ancak bence bir dönem, alışmak ve çalışmalarda 
kendisinden sonraki insanlara olumlu bir miras 
bırakabilmek için elbette kısadır. Ama iki dönemden 
fazlası olmamalıdır. O nedenle yaptığım çalışmalar 
seçmenlerde karşılık bulursa bir dönem daha aday 
olmayı düşünüyorum.

Hamburg Eyalet Parlamentosu Sol Parti ( die LİNKE ) milletvekili Metin Kaya ile 
gerçekleştirdiğimiz röportajda Kaya Eyalet Meclisi'ndeki görevleri, verdiği önergeler, 
göçmenlerin sorunları gibi bir çok konularda açıklamalarda bulundu.

"Irkçılık en büyük sorun!""Irkçılık en büyük sorun!"
Metin Kaya kimdir? Kısaca tanıyabilir miyiz?

Hamburg Eyalet Meclisine milletvekili seçildikten sonra 
Meclis'de ne tür çalışmalar ve görevler sürdürmektesiniz?

Hamburg Manşet

Meclis'de ya da şahsi olarak 
burada yaşayan Türkiye'li 
vatandaşlara yönelik  
çalışmalarınız oldu mu?

Size göre burada yaşayan vatandaşların 
en büyük sorunu nedir?

Metin Kaya gelecek seçimde tekrar mil-
letvekili adayı olmayı düşünüyor mu?

 
M. KAYA: 

Gazetenizin „Hamburg 
Milletvekilleri neredesiniz?“ 
başlıklı sayısı elime geçer 

geçmez size ulaşmaya çalıştım. 
Burada olduğumu ve her türlü bilgi 

alışverişinde bulunmaya ve yardımcı 
olmaya hazır olduğumu bildirmek 

istedim. Umarım bundan 
sonra daha iyi karşılıklı 

paylaşımlarımız olur.

Haber: Naciye Aslan

Sol Parti (                    )  Sol Parti (                    )  
milletvekili Metin Kayamilletvekili Metin Kaya

HAMBURG Eyalet Meclisi Sol Parti (die LİNKE) milletvekili Metin Kaya 
Manşet gazetesine ziyarette bulundu. Yaptığı çalışmalar çerçevesinde verilen 
önergeler, politik ve ırkçılık konularında bilgi veren Kaya, ilgi duyulan farklı 
konuların Manşet gazetesinde yer aldığını belirtti. Manşet'in tarafsız konulara 
yaklaşımı ve  haber ağırlıklı olmasından dolayı böyle bir gazeteye ihtiyaç 
olduğunu ifade eden Kaya, ''Umarım daha iyi olur, daha geniş kesimlere 
ulaşır'' dedi. 
2021 yılının başlarından beri yayın hayatına yeni başlayan Manşet gazetesini 
ziyaret eden  Hamburg Eyalet Meclisi milletvekili Metin Kaya, gazetede 2. 
sayıda çıkan Hamburg Milletvekilleri neredesiniz (Wo seid Ihr) konulu haberi 
gördüğünü ve ziyaret etme fikrinin doğduğunu söyledi. Habere ağrlık verilmesi, 
konulara tarafsız yaklaşımla birlikte ilgi duyulan konuların Manşet gazetesinde 
yer verildiğini ifade eden Kaya, ''Böylesi bir şeye ihtiyaç var'' dedi. 
Ziyaret esnasında Manşet imtiyaz sahibi ve Ararat firma genel müdürü 
Ömer Polat'ın sorularını yanıtlayan ve bir çok konularda açıklamalarda 
bulunan Kaya, kendisinin de esnaflarla görüştüğünü belirtirken, Hamburg 
Meclisi'nde 123 milletvekilinin olduğunu, kendi partisiyle birlikte CDU ve 
CSU'nun muhalefet partilerinin yasal olarak bir şey değiştiremeyeceğini, yasa 
değişikliklerini Hamburg yönetiminde bulunan SPD ve Yeşillerin (die Grünen) 
değiştirebileceğini söyledi. Ararat firmasının ürünleri hakkında da bilgi alan 
Kaya'nın ziyaretinde Manşet haber editörü Naciye Aslan ve Genel Müdür 
yardımcısı Yasemin Duman hazır bulundu.
VERİLEN VE REDDEDİLEN ÖNERGELER / IRKÇILIK
Meclis çalışmaları bütçe görüşmeleri 2021 çerçevesinde CDU,die Linke ve 
AfD'nin önerge verdiğini ve tüm önergelerin reddedildiğini hatırlatan Kaya 
konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bizim yapabildiğimiz tek şey özellikle yabancı 
işyerlerine verilen yardım konuları hakkında soru önergesi vermek. 2018 
yılından bu yana devlet dairalerinde ayrımcılık yapılıyor diye de soru önergesi 
verdik. Cevap olarak sadece 1 engelli, bir başka yerde yaşlı olmasından 

dolayı ayrımcılık yaşanmış. Bunlara inanmak mümkün değil. Tüm devlet 
dairelerinde yapılan ırkçılıkla ilgili yasa tasarısı hazırladık. Benim 

yasal vasilik yaptığım işimde bizzat gördüğüm, yaşadığım 
olaylar var. Hamburg'da kısa bir süre önce bir mülteci, 

polisin 7 kurşunuyla öldürüldü. Bu da şaibeli bir durum. 
Böylesi bir ırkçılık var. Bunun kanunla engellenmesi lazım 
dedik, Berlin'de böyle bir kanun yapıldı diye Hamburg'da 
başörtüsü, engelli veya Almanca bilmeyenler gibi 
ayrımcılığa uğrayanlar için  önergeyi sunduk. Bütün 
bunlar SPD ve Yeşiller tarafından reddedildi. Yine 
yerel seçimlerde yabancıların oy kullanmalarına yönelik 

önerge verdik, sonuç alamadık. Kamu kuruluşlarında, 
parti meclislerinde ve her tarafta bir kere orada çalışanların 

eğitilmesi lazım. Ayrıca ayrımcılığa karşı Hamburg'da bir 
Komisyon olması gerekiyor. Özellikle ordu ve  polisde ırkçılık var. 

Ordu içindeki bu grubun darbe yapmak istediği de ortaya çıktı. Bu tür 
bir yapı var.'' AfD'nin çok tehlikeli bir parti olduğunu, parti olarak çok kesime 
hitap ettiklerini ve işçi temsilciliklerinde geniş yer aldıklarını hatırlatan Kaya,  
Korona sebebiyle  AfD'nin etrafında baya insan topladığını belirtirken, SPD, 
die LİNKE, CDU'nun engellenmek istendiğini, ortalık normalleştiğinde AfD'ye 
gerek kalmayacağını, ama her şeye rağmen uyanık olmak gerektiğini söyledi.   
Mv. Kaya partinin taleplerini şöyle sıraladı:
-Almanya Nato'da çıkarılsın  -Hiç bir yere ordu gönderilmesin
-Silahlanma durdurulsun  -Her insana emeklilikte asgari ücret verilsin

'Manşet'in tarafsız konulara 
yaklaşımı ve haber ağırlıklı 
olmasından dolayı böyle bir 

şeye ihtiyaç var'
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SAMİMİ açıklamalarda bulunan Barış Öneş'le 
gerçekleştirdiğimiz röportaj şu şekilde:

B.ÖNEŞ: 36 yaşındayım. Hamburg’da doğup büyüdüm. Abitur 
eğitimimi Billstedt’te yaptım. Hukuk   eğitimimi Hamburg 
Üniversitesi ve Madrid’de tamamladım. Bir kamu şirketinde 
hukukçu olarak görev yapıyorum. Mart 2020 tarihinden beri 
Hamburg Eyalet Parlamentosu’nda Sosyal Demokrat Parti (SPD) 
Milletvekili olarak görev yapıyorum ve vatandaşlarımıza hizmet 
veriyorum.

B.ÖNEŞ: 2020 yılı seçimlerinde ilk kez aday olduğum için 
benim için çok özel bir durumdu ve hala da parlamentoda 
olmak benim için çok özel. Tam seçim döneminde korona 
salgınının patlak vermesi biraz şanssızlık oldu tabii. O 
tarihten bu yana maalesef Lockdown ile mücadele ediyoruz, 
fakat salgın döneminde ihtiyacı olan insanlar için var olmak 
çok önemliydi benim için. Örneğin yardıma ihtiyacı olan 
yaşlılara alışveriş yapılması, okullarda eğitimin nasıl devam 
edeceği konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, iş yeri 
sahiplerinin korona yardımları konusundaki haklarıyla ilgili 
bilgilendirilmesi başlıca konularımızdı. İş sahiplerinin devlet 
yardımlarından nasıl yararlanabilecekleri konusunda diğer 
milletvekili arkadaşlarımızla ekip çalışmaları da yaptık ve onları 
bilgilendirdik. Kimseyi riske sokmayacak şekilde planlamalar 
yaparak, milletvekili büromuzda gençlere staj imkanları sunduk. 

B.ÖNEŞ: Bütçe Komisyonu ve Kamu Şirketleri Komisyonunun 
yanı sıra Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonunda 
görevliyim. Ayrıca bütçe faturalarının kontrolü alt komisyonunda 
ve Cum-Ex Parlamento Araştırma Komisyonu'ndayım. Bunların 
harici farklı konularda farklı görevlerim var. Genel olarak 
vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her konuda bilgilendirmeler 
sunmaya çalışıyorum. Bilmediğim konuları araştırıp gereken 
cevapları sunmaya çalışıyorum. Yani çalışmalarım sadece 
meclisle ve komisyonlarla sınırlı değil. Parti içinde Göçmen 
ve Çeşitlilik Çalışma Grubunda yer alıyorum. Partimizin 
çok kültürlülüğe açık olması yönünde çalışmalar yapıyoruz. 
Partilerin yöneticilerine ve onların sorumlu olduğu semtlerin 
nüfuslarına baktığımızda, nüfusun yüzde 53’ü göçmen kökenli. 
Daha fazla insanın SPD’de yer almasını, kendilerini evinde 
hissetmelerini istiyoruz. Parti içinde ve idarede kültürlerarası 
açılım önemli konularımız arasında. Vergilerini ödeyen, 
yaşadığımız ülkemize katkısı olan bu insanların partimizde kabul 
gördüklerini hissetmelerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın oy 
haklarını kullanmalarına destek vermemiz de çok önemli. Zira 
ancak bu şekilde AfD gibi demokrasi karşıtı aşırı sağcı partilerin 
önünü kesebiliriz. Son seçimlerde baraj altında kalmalarına 
ramak kalmıştı. Daha fazla insan sandık başına gitseydi belki de 
meclise giremeyeceklerdi. 

B.ÖNEŞ: Ben Billstedt’te büyüdüm ve burada yoksulluğu 
gördüm. Billstedt, sosyal ama dar gelirli, ekonomik olarak 
dezavantajlı bir semt. İnsanların yetenekleri var ama imkanları 
olmadığı için tıkanıyorlar. Eğitim sistemindeki eşitsizlikleri 
gördüm. Çok sayıda göçmen kökenli çocuk iyi karne almalarına 
rağmen lise tavsiyesi verilmiyor, buna rağmen çok şey 
başarıyorlar. Buna ben de dahil, birçok örnek var. Lise tavsiyesi 
alamadığı halde hâkim olan, öğretmen olan arkadaşlarım 

var. Bunu değiştirmek gerektiğini düşündüm hep ve bu 
nedenle abiturumdan sonra SPD’ye üye oldum. Az-çok aktif 
çalışmalar yapıyordum ama o zamanlar çok fazla göçmen 
kökenli milletvekili olmadığı için milletvekili olabileceğim 
fikri çok da ön planda değildi. Hukuk okurken de göçmen 
kökenli fazla örnek olmadığı için eğitimim bittikten sonra ne 
olacağı konusunda fazla fikrim yoktu. Nelson Mandela benim 
için örnekti ama göçmen isimli avukat fazla tanımıyordum. 
Hukuk eğitimini tamamladığımda, milletvekili seçildiğimde 
tüm bunların aslında ‘normal’ olduğunu gördüm. Ben de diğer 
insanları bu yönde motive etmek istedim, başarının öğrenmeyle, 
motivasyonla geleceğini, hiçbir zaman hayallerinden 
vazgeçmemelerini anlatmaya çalışıyorum. Buraya ‘misafir işçi’ 
olarak gelip en ağır şartlarda çalışırken çocukları için de her 
şeyi yapan, buna rağmen çoğulcu toplumdan gerekli saygıyı, 
kabulü göremeyen ilk nesile sonsuz saygım var. O günden 
bugüne olan değişim, o neslin çocuklarının, torunlarının iyi 
eğitim alarak güzel yerlere gelmiş olmaları çok güzel ve saygı 
duyulacak bir gelişme. Bu her zaman yaşanan durum değil. 
Sadece üniversite eğitimi değil, iyi bir meslek eğitimi yapmak, 
iyi bir işe sahip olmak, işyeri açmak, hepsi saygı duyulacak 
başarılar. 

B.ÖNEŞ: Bana ihtiyacı olan tüm 
insanlarımıza destek olmaya gayret 
ediyorum. Örneğin korona salgını 
döneminde zabıtayla, asayiş 
dairesiyle sorunları olanlar vardı 
beni arayan. Ya da korona 
yardımlarına nasıl ulaşacağını 
bilemeyen insanlarımız 
arıyordu. Benim desteğim tüm 
insanlar için zira benim maaşım, 
insanlarımızın ödediği vergilerle 
ödeniyor. Bu bağlamda herkese 
eşit mesafede hizmet sunmak 
görevim. Türkiye kökenliler de buna 
dahil. Dernekler aradığı 
zaman, onlara da 
gerekli desteği 
sunmaya 
çalışıyorum. 

B.ÖNEŞ: Yazmış olduğunuz haber tabii ki beni memnun etti, 
sürpriz oldu benim için, teşekkür ediyorum. Bazen tanıdıklar 
benimle ilgili çıkan haberleri gönderiyorlar bana.  Tabii ki başka 
arkadaşlarımız da güzel çalışmalar yapıyor ama her zaman 
göze görünmüyor bunlar. Herkesin bir alanı var. Ben bütçe 
komisyonundayım ve korona yardımları da bütçeyle alakalı 
olduğu için kendimi sorumlu hissederek farklı arkadaşlarımla 
birlikte hareket ederek çalışmalar yaptık. Bir kriz dönemindeyiz 
ve böyle bir dönemde birlik içinde olmamız önemli. Kirasını 
ödeyemeyen insanlar var. Bu insanlara yardım edebildiysem 
ne mutlu bana. Ama yeniden hatırlatmakta fayda var: Sadece 
ben değil, SPD’den birçok arkadaşımız bu önemli görevleri 
üstlendiler. Hepsi çok başarılı çalışmalar yaptılar, yapıyorlar. 

B.ÖNEŞ: Farklı insanların farklı sorunları var tabii. 
Göçmenlerin sorunlarına gelecek olursak; ev ve iş bulma 

Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD milletvekili Barış Öneş'le yaptığımız Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD milletvekili Barış Öneş'le yaptığımız 
röportajda Öneş, çalışmaları ve Korona gibi bir çok konularda Manşet röportajda Öneş, çalışmaları ve Korona gibi bir çok konularda Manşet 
gazetesine açıklamalarda bulundu. Politikaya girişi, parti içi ve Parlamen-gazetesine açıklamalarda bulundu. Politikaya girişi, parti içi ve Parlamen-
to'daki görevlerini anlatan Milletvekili, ''Herkese eşit  to'daki görevlerini anlatan Milletvekili, ''Herkese eşit  
mesafede hizmet sunmak görevim'' diye konuştu.mesafede hizmet sunmak görevim'' diye konuştu.

Barış Öneş’i tanıyabilir miyiz? 

Mecliste ve partide görevleriniz neler? 

Size göre burada yaşayan vatandaşların 
en önemli sorunları neler?

Çalışmalarınız çerçevesinde Türkiye kökenli 
göçmenler için neler yaptınız? 

En son seçimlerde yüksek oy alarak seçildiniz. 
O dönemden bu yana yaptığınız çalışmaları 
kısaca anlatır mısınız? 

Hukuk okuyanlar genelde politikaya atılıyor. Sizde de 
daha önce siyasete atılma düşüncesi var mıydı? 

Hamburg Manşet

konularında etnik kökenlerinden, isimlerinden dolayı 
ayrımcılık yaşayanların sayısı oldukça yüksek. Bu benim 
yorumum değil, bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler. İnsanlar 
etnik kökenlerinden dolayı iş görüşmesine ya da ev bakmaya 
davet edilmiyorlar. Okul performansında da eşitsizlikler 
söz konusu. Örneğin bir araştırmada yazılı sınav kağıtları 
‘Max’ ve ‘Murat’ isimleriyle ayrı ayrı değerlendirilmeye 
alınıyor ve içerik aynı olmasına rağmen ‘Max’ ismiyle 
verilen yazılı, daha iyi not alıyor. Başka alanlarda da buna 
benzer birçok örnekler var. Sırf etnik kökenlerinden ya 
da isimlerinden dolayı insanların ayrımcılığa uğraması, 
Almanya’ya yakışmayan, Almanya’yla bağdaşmayan ve 
kabul edilemez bir ırkçılık sorunudur. Yahudi oldukları için 
insanların katledildiği dönemler artık çok gerilerde kaldı 
ve o zamandan bu yana Almanya’da sevindirici gelişmeler 
oldu, oluyor. Günümüzde resmî kurumlarda, meclislerde 
görev yapan göçmen kökenlilerin sayısı artıyor. Burada 
doğup büyüyen, ailesinin vatanını sadece tatillerden 
tanıyan çok sayıda gencimiz var. Onlar kendilerini 
buraya ait hissetmeyecek de kim hissedecek. 
Onlar burada yaşıyor, burada çalışıyor, burada 
vergisini ödüyor. Bu gençlerin kendilerini buraya 
ait hissetmelerine destek veren çok sayıda Alman 
var tanıdığım. Onların destekleriyle bu gibi 
sorunların azalacağına inancım sonsuz. Göçmen 
toplumunda gördüğüm başka önemli bir sorun ise 
yaşlılıkta yoksulluk. Yıllarca düşük ücretle çalışan 
ya da çeşitli nedenlerle çok uzun çalışamayıp düşük 
maaşlarla emekli olan göçmen yaşlılar için SPD meclis 
Grubu olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu bir gerçek 
ki; ekonomisi daha iyi olanlar daha az sorun yaşıyor. 

B.ÖNEŞ: Bildiğiniz gibi bir sonraki Hamburg eyalet seçimleri 
2025’de yapılacak ve adaylar 2024 yılında belirlenecek. 
Yani daha 3 yılımız var. Göçmen kökenli bir işçi ailenin 
çocuğu olarak mecliste görev almaktan, insanlarımızı temsil 

etmekten dolayı gurur duyuyorum tabii. Adil bir şekilde 
vatandaşlarımızı temsil etmeye, gençlerimize yardımcı 
olmaya, ilk neslimizin hak ettikleri saygıyı görmelerine 
yönelik çalışmalarıma devam etmek isterim. Fakat bu 
önümüzdeki 3 yılın bana neler getireceğini tabii ki şimdiden 
bilemem. Bunu zaman gösterecek.

B.ÖNEŞ: Evet, çok kültürlü bir toplumun yansıması olarak 
ben de farklı kökenlerden gençlerle birlikte çalışmayı tercih 

ediyorum. Hem onların farklı 
bakış açılarından yeni şeyler 

öğreniyorum hem de 
onlara perspektif 

sunmaya, çok yönlülük 
avantajlarını ön plana 
çıkarmalarına destek 
olmaya çalışıyorum. 
1,5 yıllık tecrübem 
ise kararımın 
ne kadar doğru 
olduğunu gösterdi 

bana. Gençlere 
perspektif sunmak, 

onların eğitimine, 
geleceğe hazırlanmalarına 

katkı sunmak hepimizin 
görevi. Bu nedenle gençlerimize 

büromuzda staj imkânı da sunuyoruz. Bu 
alana ilgi duyan gençlerimiz bize başvurabilir. Gittiğim yerlere 
imkân dahilinde onları da götürüyor, sanal toplantılarımıza 
dahil ediyor, onlar için faydalı olacağına inandığım bilgileri, 
tecrübelerimi onlarla paylaşıyorum. Gençlerle kontağımız 
staj sonrasında da devam ediyor. Onları burs, teşvik, eğitim, 
yurtdışı eğitimi gibi konularda bilgilendirmeye devam 
ediyorum.

Korona konusunda işverenlerle yaptığım röpor-
tajda esnaflar “Barış Öneş, bizi arayan milletve-
killerinin arasından bir tanesi” şeklinde söyle-
mişlerdi. Bu konuda ne söylemek istersiniz? 

Barış Öneş, önümüzdeki seçimlerde  
yeniden aday olmayı düşünüyor mu?

Milletvekili olarak farklı kökenlerden bir ekiple 
görev yapıyorsunuz. Gençlere sunduğunuz 
imkanlardan biraz bahseder misiniz? 

 
 

Elimden geldiğince toplumun 
her kesimiyle, herkesle görüşmeye 

çalışıyorum. Bu bağlamda yürüttüğümüz 
çay ve simitle sohbet projemiz var. Yani 

benimle tanışmak, sohbet etmek isteyenleri 
isterlerse büromuzda ağırlıyor, isterlerse onları 

ziyarete gidiyorum. Her konuda vatandaşlarımızın 
yanında olmaya çalışıyorum. Bana aşağıdaki 

iletişim bilgileri üzerinden ulaşabilirsiniz.  
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'Herkese eşit mesafede'Herkese eşit mesafede 
hizmet sunmak benim görevim'hizmet sunmak benim görevim'

İnsanlar Barış Öneş’e İnsanlar Barış Öneş’e 
nasıl ulaşabilir?nasıl ulaşabilir?

Hamburg 4. Tiyatro Köprüsü  
Festivali'nde 'Düşünce Özgürlüğü'

      26 AĞUSTOS ile 04. Eylül arasında 4. üncü Tiyatro 
Köprüsü Festivali Hamburg Kültür ve Medya Dairesi tara-
fından destekleniyor ve 
festivalde Türkçe, Kürtçe 
ve Almanca dillerinde 
toplam 8 oyun sahneleniyor.
Açılışta konuşan  festivalin organizatörü ve Mut 
Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Canbay 
ve açılış oyununun dramaturgu Franz Scheurer, 
günümüzün dünyasında düşünce özgürlüğü kısıtlan-
masının sadece otoriter ülkelerde değil, Almanya ve 
diğer Batı ülkelerinde de yaşandığına dikkat çektiler. 
Davetliler arasında Hamburg Eyalet Parlamento-
su Milletvekilleri Kazım Abacı ve Güngör Yılmaz 
bulunurken, davetliler Emrah Demir'in oynadığı oyunu 
ilgiyle izlediler.
''İnsanlar düşüncelerini özgür  
ifade edebiliyorlar mı?''
Manşet gazetesine yaptığı açıklamalarında çalışma çer-
çevesinde farklı programlarının olduğunu belirten Mahmut 
Canbay, yılda bir kere de festival yaptıklarını, festival-
deki amacın izleyicilerle sanatçıların biraraya getirilip, 
tanışmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Sanatçıların da 
kendi aralarında iletişimde bulunarak birbirleriyle yeni bir 
çalışmaya ve projeye girebileceklerini ifede eden Canbay, 
şunları söyledi: ''Festivallerin özelliği zaten o, sanatçıların 
tanışması ve yeni imkanlar sunması. Buradaki hemen bü-
tün sanatçılara haber verdik. Her festivalde bir konumuz 
var, geçen festivalde konu aileydi, bu sene ise düşünce 
özgürlüğü'' diye konuştu. 
Düşünce özgürlüğünün ailede,işyerinde, politikada olduğu 
gibi her alanda yer aldığını vurgulayan Canbay, ''İnsan-
lar düşüncelerini rahat, özgür ifade edebiliyorlar mı? 
Edemediği durumlarda ya da ederlerse ne tür sıkıntılar 
yaşıyorlar?  Bu konu ile ilgili oyunlar topladık. Böylece 
bu vesileyle bu konuyu derinleştirmiş oluyoruz. Benim 
oyunum 'Hücreden Düşünceler' oyununda tutuklu bir 
gazetecinin, benim fiziğim içeride ama düşüncelerim 
dışarda teması işleniyor. Şu ülke ya da şu yazar demiyo-
ruz,  propaganda yapmıyoruz. Bu Türkiye, Orta Doğu'nun 
bir ülkesi, Almanya ve Batı ülkeleri olduğu gibi, her yer için 
geçerli'' dedi. 
''İnsanlar istediği dilde  
kendilerini ifade edebilsinler''
Doğu Divanı ile Batı tiyatrosunu bir araya getirmeye 
çalıştıklarını ve ellerindeki malzemeden hareket ettiklerini 
hatırlatan Canbay, daha çok Türkiyeli gruplarla çalıştıkla-
rını,  onların içinde Kürtçe yapanların da olduğunu söyler-
ken, ''Zaten çok dilli tiyatro aslında bizim hedefimiz, belki 
gelecek sene Nisan ayında daha büyüğünü yapacağız. 
O zaman belki Arapça ve Farsçayı ekleyeceğiz. Sanatın 
kendisi bir dil, hangi dilde oluyorsa olsun izleyici tarafın-

dan kabul görüyor, buna önem veriyoruz. Bir de 
böylece insanlar kendi dillerinde izlemiş oluyor. 

İzleyici açısından da 
burada farklı farklı dil-
lerin temsil edilmesi 
güzel bir olay. Bu da 

bir düşünce özgürlüğüdür. Müm-
kün olduğu sürece insanlar istediği dilde 

kendilerini ifade edebilsinler'' diye konuştu. 
Bu tür festivallere mümkün olduğu kadar 
insanların gelmeye çalışmasının önemli oldu-
ğunu söyleyen Canbay,  ''Çok önemli, çünkü 
sanat - kültür yaşamı olmayınca toplumun bir 
araya gelişi zorlaşıyor. İnsanları bir araya geti-
ren kültürel etkinliler. Bizim kendi kültürümüzle 
ilgili etkinlikler zaten az, mümkün olduğu kadar 
sanatçılara destek çıkmamız lazım. Bu insanlar 

bununla yaşıyor, bunlara sahip çıkmazsak o kül-
tür etkinlikleri de olmuyor, insanlar bağ kuramıyor. 

Sanatsal etkinliklerde tiyatro ağırlıklı hayatımızın 
konuları yer alıyor, yani toplumun bir aynası. Bu 
anlamda bazen belki de kafa yormadığımız bir konu 
hakkında burada tekrar hassaslaşabiliriz. Bu bir kül-
türel eğitim, kendimizi de eğitmek anlamına geliyor. 

Hem izleyiciler açısından hem de oyuncular açısından 
burası bir okul'' dedi. 
''21. Yüzyılda düşünce özgürlüğü diye bir 
sorunumuz olmaması gerekirdi''
Oyunu izleyen ve duygularını Manşet gazetesine anlatan 
Remziye Kılıç, oyunu ikinci kez izlediğini, ikinci izleme-
de de aynı birinci izlemede olduğu gibi çok etkilendiğini 
ifade ederken, konuşmasına şöyle devam etti: ''Siyah bir 
duvar, bir sandalye, bir masa, bir de bavul. Bu dörtlünün 
bir olayı bu kadar güzel anlatabileceğini daha önce başka 
oyunlarda hiç izlememiştim. Buna benzer oyunlar izledim 
ama, bu benim için çok farklıydı. Bir ara o kadar etkilenmi-
şim ki, içimden iyi ki ben orada değilim dedim. Sonra bu 
düşüncemden utandım, dedim ki, ben böyle 
bir şeyi nasıl hissedebildim ki, üstelik bu 
koşullarda çürüyen o kadar çok beyin, 
o kadar çok değerli insan vardı ki ve 
kaç yıldır hala aynı şeyleri yaşıyoruz 
ve bunun için hiç bir şey yapamıyoruz. 
Aslında bizim 21. Yüzyılda düşünce 
özgürlüğü diye bir sorunumuz olmaması 
gerekirdi, bir şekilde bunu başaramadık, 
bunun için gerçekten çok üzgünüm''
Oyundan sonra verilen re-
sepsiyonda, Turan Vurgun 
– Apo Gülbeyaz'dan oluşan 
Argos ikilisinin müziği eş-
liğinde davetliler eğlendi. 
Haber:  Naciye Aslan

Mahmut Mahmut 
CanbayCanbay

Hamburg Eyalet  Hamburg Eyalet  
Parlamentosu  Parlamentosu  

milletvekili  milletvekili  
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Sedat Şimşek: ''Türkiye de burası da  
bizim memleketimiz''
Gençleri topluma kazandırırken, bir yandan da daha faal 
hale getirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Ditib Nord 
müdürü ve başkan yardımcısı Sedat Şimşek, kendi kimliklerin  
kaybedilmeden içinde bulunduğumuz toplumun asıl üyesi 
olabilmek hedefinde olduklarını belirtirken, "Bugün temel 
ihtiyacımız cami inşa etmek değil, nesiller arasındaki bağı 
koparmamak, hatta güçlendirmek'' dedi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Nord müdürü ve 
başkan yardımcısı Sedat Şimşek, DİTİB Nord'un faaliyetleri, 
başkanlık süreci, projeler ve hedefleri hakkında Manşet gaze-
tesine açıklamalarda bulundu. 
Evli ve 3 çocuk babası olan Sedat Şimşek, fizik mühendisi ve 
4 yıl boyunca dünyanın ikinci büyük nükleer araştırma merke-
zi olan DESY'de Rus, Amerikalı ve değişik ülkelerden gelen 
bilim adamlarıyla  çalıştı. Alman devletinin temel araştırmalar 
bütçesinde küçülmeye gitmesiyle birlikte Şimşek, bilgisayar 
sektöründe bağımsız şirket olarak otomasyon firmalarına 15 
yıl boyunca hizmet verdi.

Bütün bu çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Kuzey Alman 
Teşkilatında, Hamburg Ditib Nord'da fahri olarak Eyalet Birli-
ği'nin başkanlığını yürüttüğünü belirten Şimşek, ''Camilerin 
bağlı olduğu bu çatı kuruluşta Eyalet Birlikleri 2009'da 
faaliyete geçti, sivil yapılanmanın başlamış olduğu 2009 
yılında ilk başkan olarak beni seçtiler'' dedi. Mayıs ayına 
kadar başkanlığını sürdüren, Mayıs ayı itibariyle müdür ve 
ikinci başkan olarak görevini sürdürmeye başlayan  Şimşek 
konuyla ilgili olarak "Başkanlık fahri yapılan bir görevdir, 
ancak buradaki işlerin sağlıklı yürüyebilmesi için kadrolu 
çalışana ihtiyacı vardı. Köln beni uygun gördü, ben de 
zevkle kabul ederek kadrolu bir şekilde görevimin sıkı 
takipçisi olarak vazifemin başındayım.  Mayıs ayından 
itibaren başkan yardımcılığından başkanlığa geçen 
Tahsin Cem ile Ditib Nord'a koordineli şekilde hizmet 
veriyoruz'' şeklinde konuştu.
Şimşek: ''Burada her zaman 2. sınıf  
muamelesi göremeyiz''
Ditib Nord olarak kendilerine 
tanınmışlık sağlayan devlet an-
laşmasını 2012 yılında imzala-
dıklarında resmen tanınmış bir 
cemaat olduklarını dile getiren 
Şimşek, o tarihten itibaren dini 
bayramların bildirme suretiyle 
resmi tatil olarak sayıldığı, 
en büyük hedeflerinin de 
kamu tüzel kişiliğine sahip 
olarak tanınmak olduğunu 
söyledi. Yapılan Devlet 
anlaşmasının çok güzel 
olduğunu, ancak başta CDU, 
SPD ve Yeşillerin başta olduğu 
Alman siyasilerden en ufak bir durumda Devlet Anlaşmasının 
iptal edilmesi gibi tartışmaların ortaya atıldığına dikkat çeken 
Şimşek, '' Şöyle bir durum sözkonusu oluyor; biz size Devlet 
anlaşması verdik, yaramazlık yaparsanız, uslu olmazsanız 
alırız geriye. Bu durumda da olmak istemiyoruz. Devlet 
Anlaşması bize verilen bir lütuf değil, karşılıklı güven ortamın-
da, karşılıklı bir şekilde yaratılmış bir neticedir. Bize birileri 
ikramda bulunup Devlet Anlaşması vermedi. Bu anlaşma 
bizim kazancımız olduğu kadar Almanların da kazancıdır. 
Çünkü Almanlar genelde Batı kültürü, kendisinden olmayan 
bir yapıyı kabullenmede çok zorlanır. Hrıstiyanlar asırlarca 
protestanları bile kabullenmekte zorluk çekmişler ki müslü-

manları 60 yıl içinde nasıl kabul etsinler. Bu anlaşmayla Al-
manlar ilk kez kendinden olmayanı bir şekilde kabul etmişler 
gibi, bu Almanlar için daha büyük bir gelişme, o kadar medeni 
seviyeye geleceksin ki, müslüman olanı kendindenmiş gibi 
kabul edeceksin'' dedi. Kamu Tüzel Kişiliği ile ilgili Hamburg 
senatosunda önümüzdeki bir kaç ay içinde görüşmelerin 
başlayacağını, ancak bunun kaç sene süreceğinin belirsiz 
olduğunu söyleyen Başkan, Devlet Anlaşması müzakereleri-
nin 6 sene sürdüğünü hatırlatırken, '' Ama eninde sonunda 
bu statüye varabilmemiz gerekiyor, çünkü biz burada her 
zaman 2. sınıf muamelesi göremeyiz. Ya bu toplumdan 

olacağız ya da bu toplumda olmayacağız. Eğer 
biz bu topluma ait değilsek, o zaman bizim 

toplum nerede diye bakmamız gerekiyor. 
Eğer bu toplumda yerimiz varsa, o zaman 2. 
sınıf vatandaş muamelesi yapılmasın, eğer 
bu statüyü alamazsak bizi 2. sınıf kabul 

ediyorlar'' diye konuştu.
Projeler ve faaliyetler

"Alman devleti tarafından 
bütçesi sağlanan üç dört 

kişilik kadromuzla Müslüman 
gençlerin çalışmalarını 

güçlendirmeye yönelik 
çalışmalarda bulunduk." 
açıklamasında bulunan 
Şimşek, 2013 ila 2018 
yılları arasında proje 
dahilinde aktif çalıştığını, 
gençleri topluma kazan-
dırırken bir yandan da 

daha faal hale getirmek 
amacıyla yola çıktıklarını 

ifade etti. Cami kuruluşlarında yer alan eski üyelerin yerine, 
Alman ziyaretçi gruplarına cami rehberliği, diyalog çalışmaları 
ve halkla ilişkiler gibi konularda gençlerin daha uygun 
olduğunu, faaliyetlerde yer almaları için gençleri 
proje kapsamında eğittikleri ve kazandırdıklarını 
belirten Şimşek, belediye ve resmi makam-
larla sağlanan ilişkilerde burada büyüyüp 
yetişmiş gençlerin daha yetkin olduğunu 
sözlerine ekledi. Şimşek sözlerine "Bugün 
temel ihtiyacımız cami inşa etmek değil, 
nesiller arasındaki bağı koparmamak, hatta 
güçlendirmek. Zaten birinci, ikinci nesiller yani 
büyüklerimiz dil bilmedikleri halde bu işi şu an 

bizim yapamayacağımız güzellikte ve uzmanlıkta yaparak 
bizlere bıraktılar. Şimdi bizim nesile düşen, yeni yeti-
şen ve hem Alman kültürünü iyi tanıyan, hem de kendi 
kültürünü iyi tanıyan nesilleri güzel yetiştirerek, nesiller 
arası bağı kuvvetlendirmek suretiyle, sağlıklı bir şekilde 
geleceğe taşımak" şeklinde devam ederken, amaçlarının 
ikinci, üçüncü ve dördüncü neslin, büyüklerin kaldığı yerden 
görevi devralması olduğunu ve temel ihtiyaçlarının toplumda 
köklü bir şekilde yerleşebilmek, kendi kimliklerin kesinlikle 
kaybetmedilmeden içinde bulunulan bu toplumun asıl üyesi 
olabilmek olduğunun altını çizdi.
Aşı kampanyası ile Türk ve farklı ülke  
vatandaşlarına ulaşıldı
Bunun haricinde  pandemi öncesi her sene rutin uygulanan 
kermes gibi faaliyetleri, her yıl Ramazan ayında yapılan ve 
Türk vatandaşların yanı sıra dernek üyelerinin çevrelerindeki 
Alman komşularının ve özellikle kilise yetkililerinin de davet 
edildiği etkinliklerin başarıyla sürdürülmüş olduğunu söyleyen 
Şimşek, camiler ve bağlı derneklerin bünyesinde aşı kam-
panyaları gerçekleştirildiğini ve bu kampanyaların tamamıyle 
hemşiresinden doktoruna kendi bünyelerinde yürütüldüğünü 
dile getirdi. Aşı kampanyasının cemaat üzerinde Alman 
hükümetinin çağrılarından çok daha etkili olduğunu belirten 
Şimşek, Almanya genelinde ilk olarak Hamburg bölgesinde, 
ilk uygulamanın Mescid-i Aksa'da gerçekleştirildiğini ve daha 
önce yapılan kampanyaların ise Alman Kızılayı gibi başka ku-
rumlarca uygulandığını söyledi. ''Müslüman insanlar olarak 
bu ihtiyacı farkediyor ve böyle imkanları sunacak güce 
ve kuvvete sahibiz mesajıbı vermek istedik'' diye konuşan 
Şimşek, Alman kuruluşlarının aşı  kampanyasında Türk 
vatandaşları ve mültecilere kolay ulaşamadıklarını, kendileri-
nin daha kolay ulaştıklarını belirtirken, kampanyada gençlerin 
fahri çalıştığını, gelenlerin yüzde 80'i Türk, bir kısmının 
Arap, Pakistan ve mültecilerin yanı sıra Alman vatandaşları 
olduğunu belirtti. Faaliyetler çerçevesinde korona öncesi yüz 

yüze gerçekleştirilen faaliyetlerin Korona döneminde 
online devam ettiğini ifade eden Şimşek,  gençlik 

sohbetleri, vaazlar, cuma vaazları, dil kursları 
dahil, kursların büyük bir kısmı ve yönetim 
toplantılarının online devam ettiğini söyledi. 
Dernek çalışmaları, muhasebe, gençlik kolla-
rını güçlendirme seminerleri ise yine pandemi 
kuralları kapsamında yapılması planlanan 

etkinlikler dahilinde tutulurken, aşure ve iftar gibi 
organizasyonlar bu yıl için gerçekleştirilemeyen 

organizasyonlar olarak gelecek zamanlara ertelendi.

Sait Aslan: ''Farklı inançlı insanları soframıza 
davet edip buluşabiliyorsak, kendimizi başarılı 
bulacağız'' 
Hamburg Anadolu Alevileri Kültür Birliği (Haak-Bir) derneği 
Alevi kültürünü yaşatmayı, gelecek kuşaklara aktararak 
dünyaya tanıtmayı amaç edinmiş faal bir dernek. Şimdilerde 
pandeminin izlerini kendi emekleriyle silmeye çalışan dernek, 
pandemi döneminde ise tamamen üyelerin çabalarıyla birçok 
evsizleri giydirdi. Üyelerin topladıkları kıyafet ve ihtiyaç mal-
zemeleri derneğin Gençlik Kolu üyelerinin yıkayıp, kıyafet-
leri ütüleyerek tekrar kullanıma kazandırılmasıyla örnek bir 
davranış sergilediler. 
Haak-Bir dernek başkanı Sait Aslan, Denetleme Kurulu'ndan 
Erol Buldak,  ilk Gençlik Kolu başanlığı yapmış olan Denetim 
Kurulu'ndan Fikret Akbıyık, Gençlik Kolu başkanı Tamer Can 
Tatar ve sekreter Sevgi Kaymaz derneğin faaliyetleri, hedefleri 
gibi konularda Manşet gazetesine açıklamalarda bulundular.
Haak-Birde iki dönemdir başkanlık yapan, aslen İskenderun, 
Hatay'lı bir memur ailenin çocuğu olan, 1988'de evlenerek 
Almanya'ya yerleşen, iki çocuk babası Sait Aslan, 1990'dan 
beri dernek içinde aktif yer alırken,  binanın yenilenmesi ve 
hedeflerin belirlenerek faaliyete geçirilmesinde rol alıyor. 
Kültürlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve çoğalarak 
ilerletilmesi  olduğunu belirten Aslan, özellikle mobilize yaşamı 
benimsemiş gençliğe hem kendi  kültürlerini unutmasını önle-
mek, hem de kendi kültüründen insanlarla ortak faaliyetlerde 
bulunmak adına birçok faaliyetlere imza attığını belirtti.  
Alevi inancında en büyük düşünce 'ırkların yolu değil kırkların 
yoludur'
Kültürü yaşatmak, bu kültürü Avrupa'da ileriye götürebil-
me konusunda kafa yorduklarını ifade eden Aslan, ''Güzel 
kültürümüzü insanlığa sunmak, insanların bu kültürden 
faydalanmasını isteriz. Onun için her zaman 'Gelin canlar 
bir olalım' deriz. Kapımız, sofralarımız herkese açıktır. 
Alevi inancında en büyük düşünce 'ırkların yolu değil 
kırkların yoludur'. Farklı inançlı insanları soframıza davet 
edip buluşabiliyorsak, kendimizi başarılı bulacağız'' şeklin-
de konuştu.
Kültürel ve sporsal faaliyetlere de önem veren Haak-Bir, der-
neğin Korona döneminde bir çoğunun iptal olduğunu, pande-
misiz günlerde neredeyse her hafta etkinliklerin sürdürüldüğü-
nü hatırlatan Başkan, dernek kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla, 
bu yılın onuncu ayında üç gün sürmesi planlanan bir etkinlik 
düşündüklerini söylerken konuşmasına şöyle devam etti: 
''Etkinlik çerçevesinde  Alevi kültüründe büyük yer tutan 
müzik dinletileri, toplantı, sergi gibi kültürel etkinlikler de 
içerirken, bir festival  tadında kutlamayı hedefliyoruz.  Fa-
kat salonlarla iletişime geçtiğimiz duruma göre 2000-3000 

kişilik salonlarda mesafe bırakıldığından, en fazla 500 
kişiye kadar müsade ediliyor. Bu yüzden bu büyük etkin-
liğimiz olmayacak gibi görünüyor. Biz 30. yılımızı çok iyi 
kutlamak istiyoruz, bu sene olmazsa seneye bırakacağız.''
Muharrem ayında oruç, lokma ve aşure
Alevi kültürü için önem arzeden Muharrem ayı etkinlikle-
rinin ise şu an devam etmekte olduğunu söyleyen Aslan, 
Matem orucu kapsamında oruçların tutulup, lokma dökerek 
lokma verildiğini belirtirken, ''Haak-Bir olarak, Kerbe-
la'da yaşananları anmak ve 12 İmamların Yas-ı 
Matemini tutmak için tutulan oruç ve lokma 
dağıtımı pandemi kuralları kapsamında 15 
kişi ile sınırlı kalıyor. İşleyiş olarak her gün iki 
aile niyet ederek görevi  üstleniyor,  yemekler 
de dernekte yapılarak o gün oruçlar dernek 
bünyesinde açılıyor. Dede'nin de gelmesiyle 
dualar ediliyor, lokmalar veriliyor. On iki günün 
sonunda ise 12 İmamları simgeleyen, 12 
çeşit malzemenin bulunduğu aşu-
renin pişirilmesiyle düzenlenecek 
olan aşure günü ile etkinlikler son 
bulacak. Yas-ı Matem döneminde 
tutulan oruçların, niyetlerin, du-
aların kabul olması ve insanlığı 
ıslah etmesini diliyorum'' dedi. 
Başkanlık ve yönetim konusun-
da bilgi veren Aslan, dernekte 
faal olanların gönüllü çalıştık-
larını, isimler üzerine kimsenin 
gitmediğini, Yönetim Kurulu'nun 

kendi inancı doğrultusunda hizmet ettiğini hatırlatırken, ''Kim 
yönetime giriyorsa, egosunu sıfırlayıp hizmet amacıyla 
yola koyulur. Burada herkes başkanlık, saymanlık da ya-
pabilir, sadece inancına saygısı bize yetiyor'' diye konuştu.
Ülkemizde neden oruç tumadın sorusu sorulup, insanların 
taciz edildiğini söyleyen Yönetim Kurulu üyesi Erol Buldak, 
''Hiçbir zaman hem matemleri hem ibadetlerini reklam 
konusu etmeden ve insanları rahatsız etmeden, sessiz 
sedasız, kendi içinde ibadetini yaşamaya özen gösteren 

Alevilerin bu güzel ahlak anlayışı takdire 
şayan'' dedi.    
Haak-Bir Gençlik Kolu başkanı 
Tamer Can Tatar amaç ve 
faaliyetler aşamasında 
gençlerle dernek 

arasında bir bağ, bir 
köprü görevi görür-

ken, yeni 
nesille-

re 

kültürlerini yaşayabilecekleri bir alan açma hedefinde 
olduklarını belirttti. Gençlerin derneğe gelmeleri konusunda 
sıkıntılar yaşandığını dile getiren Tatar, umutlarının her zaman 
olduğunu, şu an için faaliyetlerin yolunda gittiğini ifade etti. 
Pandemi günlerinde evsiz insanların giydirilmesinde aktif rol 
alarak iki defa kıyafet dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan 
Tatar, ortak eğlence, yemek ve mangal toplantıları ve geziler 
planlanması hedefleriyle gençlerle faaliyetler  gerçekleştirmek 
istediklerini söyledi.
Asıl mesleği sosyal danışmanlık olan sekreter Sevgi Kaymaz 

ise evli, iki çocuk annesi ve dört yıldır Haak-Bir'de 
aktif çalışıyor. On iki İmamların organizasyo-

nunda, pandemi öncesi konserlerin düzen-
lenmesinde, 2019'da gerçekleşen Aşık 

Veysel Anma Gecesi'nin  mimarla-
rından oalan Kaymaz, Hamburg'da 

30. senesini dolduran Haak-Bir'in 
yönetimi ile üyeler arasındaki 
iletişimi gerçekleştirdiğini söyle-
di. Etkinliklerin duyurularından, 
afişlerine, katılımcılardan, 
izleyicilere kadar bir çok orga-
nizede yer alan Kaymaz, ayrıca 
Alevilik dersi için gelen öğren-
cilere gerekli bilgi aktarımlarını 

yaptığını, pandemiden sonra 
Haak-Bir'in faaliyetlerinin eskiye 

dönmesini beklediğini dile getirdi.

Murat Kaplan: ''Bizden sonrakilerin daha rahat 
olabilmeleri için, önce eğitim diyoruz''
Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) başkanı Murat Kap-
lan derneğin çalışmaları, projeleri ve  hedefleri gibi konularda 
açıklamalarda bulunurken, başta eğitime çok önem verilme-
sinin yanı sıra, Türk toplumunun var olan ortak taleplerinden 
dolayı  sadece siyasetçi olarak değil, vatandaş olarak da girme 
şansının olduğu komisyonlarda bulunmanın gerekli olduğunu 
vurguladı.
Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) başkanı Murat Kap-
lan Manşet gazetesine bir çok konularda bilgi verdi. Hamburg 
doğumlu, evli, 2 çocuk babası olan Kaplan, Hamburg Üniversi-
tesi İşletme Bölümü mezunu ve kamuda yöneticilik yapıyor. 12 
yıldan beri TGH derneklerinde aktif çalışmaları olan Kaplan, 
Hamburg Türk Veliler Birliği'nde yöneticilik görevini sürdürmüş, 
değişik dönemlerde TGH Yönetim Kurulu'nda aktifken, şimdi 
derneğin başkanlığını yürütüyor.
Etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan, bu sene içinde 
yapılması planlanan etkinliğin olduğunu ancak önümüzde-
ki dönemde Korona durumlarının ne getireceğinin belirsiz 
olduğunu belirtirken, ''TGH dernekleri ve Hamburg'daki 
değişik Türkiye kökenli derneklerle Altona müzesinde göç 
ve spor, futbol adına bir sergimiz olacak. 7 Eylül'de açılışı 
yapılacak sergiyle ilgili öncesinde toplantılar yapılacak. 
Bunun dışında 28 Ekim'de Hamburg belediyesinde bizim 
de katkımızla göçün 60. yıldönümü ile ilgili bir resepsiyon 
olacak. Buraya katılım sayısı şu an için 150 diye düşünü-
lüyor ve özellikle ilk gelenlerden konuşmacılar katılarak 
bir sohbet gerçekleşek. Resepsiyona 50 ve 60'lı yıllarında 
yapılan göç anlaşması dahilindeki Türkiye, Yunanistan, 
İtalya, Portekiz, Yugoslavya, Tunus ve Güney Kore ülke 
vatandaşları katılacak'' dedi.
Azalan destek
Pandemi sebebiyle bir çok etkinliklerin TGH'da gerçekleşeme-
diğini söyleyen Kaplan, seçim sürecinde olduklarını, Aralık'ta 
seçim yapılmasının öngörüldüğünü, şu anki duruma göre aday 
olacağını ve ekibin bir bölümü ile devam edeceğini belirtti.  
Korona sürecinde kursların da  durduğunu hatırlatan Kaplan, 
mali sıkıntılara girildiğini,  projelerin de  devam etmediğini veya 
azaldığını dile getirirken, ''Desteklerimiz azaldı. 2020 yılının 
sonuna kadar devlet desteği vardı, müdürümüzün maaşını 
ve kiramızın bir bölümünü Hamburg belediyesi üstleniyor-
du, bu şu anda sıfırlandı.  Şu an alt yapımızı geliştirmeye 
çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.

İkinci Belediye Başkanı ve Bilim Bakanı Katharina Fegebank 
ile Hamburg'daki Türklerin yaşamı ile ilgili bir format planladık-
larını hatırlatan Başkan, ''Değişik misafirler ve belediyeden 
Alman kökenli vatandaşların katılacağı bir  sohbet ve 
tanışma akşamı olacaktı ve farklı bir formattı, yapamadığı-
mız için ona çok üzülüyorum'' dedi.
Seçim süreciyle birlikte değişikliğe girildiğini ve bir evrim 
sürecinde olduklarını  belirten Kaplan şunları söyledi: ''Orta 
vadede Hamburg'daki Türk göçmenlerin ihtiyaçları nedir? 
Hamburgda 80- 100 Bin arası Türkiye kökenli insan var, 
tek tek ulaşamıyoruz o görevi de yapamayız zaten ama bir 
siyaset ya da kurumlara karşı ortak ihtiyaçlarımızı dillendi-
rebiliyoruz. Benim yönetim kurulu olduğum başkanlık dö-
nemimde siyaset ve kurumlarla gayet iyi iletişime geçtik, 
ciddiye alınıyoruz onun farkındayız. 2020 yılının başında 
15 sene sonra ilk defa Hamburg Belediye Başkanı Peter 
Tschentscher gelmişti. Bakanlar gerekirse bizi direk arıyor 
artık. Bunun tabii alt yapısı da önemli, bizim bina neden 
bizim değil, neden kiracıyız, neden Hamburg'un değişik 
ilçelerinde daha güçlü alt yapımız yok, neden 26 derneğin 
bir çoğu buraya sıkışıyor?''  
Proje verilmiyor!
Projeler hakkında bilgi veren Kaplan, ''Burada en azından 3-4 
proje olması lazım ki, elektrik, su ve giderlerini ödememiz 
lazım. Bazı projelere girildiğinde isimden dolayı mı ki, 
bazen oluyor, projeyi vermiyorlar bize. Gençlere yardımla 
ilgili 'Hakkım' diye bir proje sunduk, müzakerelere katıldık, 
finale kaldık ama bize vermediler. Oradaki karar mekaniz-

masındaki insanlar ilçe meclislerinde, ilçe belediyelerinde 
değişik kurumlardaki insanlar, bunların yüzde 99'u bizi 
tanımaz. Bize şunu söylediler: 'Siz Türkler bunu niye 
yapıyorsunuz?', çünkü diğer derneğin ismi X toplumu 
değildi, gençlere destekleme kurumuydu. Biz Hamburg 
Türk Toplumu isminden dolayı belki kaybediyoruz. Karar 
veren komisyondaki insanlardan meclisde yeterince bize 
destek olacak insanlar yok. Bunun yolu sadece Hamburg 
meclisinde oluşan Türkiye kökenli vekiller hariç, sayı 
bana göre çok daha düşük, çünkü meclisde bir siyahi 
yok. Meclisdekilerin çoğu hala klasik Alman, oradan ne 
kararı çıkabilir? Aslında kısa ve orta vadede tüm 
meclislerde, ilçe ve kamu meclisleri dahil 
toplumun ortalaması olması lazım. 
Yani siyahı, beyazı, sağı, solu, 
kadını, erkeği olması lazım 
ama yok. Komisyonlarda 
sadece siyasetçi olarak 
değil, vatandaş olarak 
da girme şansının 
olduğu komisyonlar-
da olmak gerekiyor'' 
diye konuştu. 
Hamburg Türk 
Toplumu'nun 10 
yıl, 20 yıl sonra 
nerede olması 
gerektiği konusunda 
endişe duydukla-
rını aktaran Kaplan 
şöyle konuştu: ''Son 
yıllarda neyi kaybettik 
artık onu tartışmıyoruz, 
önümüzde ne ihtiyacımız 
var? İnsanların sesi olmak 
istiyoruz,  burada kabul görü-
yoruz, ama yeterli değil.  Kendi 
binamız, kendi anahtarımız, kendi 
bir altyapımız, kendi gelir kaynağımız 
olsun ki, daha bağımsız hareket edebilelim. Bu 
konu ile ilgili  özellikle Hamburg Maliye Bakanı  Andreas 
Dressel ile görüşme sonunda belki burayı 50 yıllığına 
icara verirler. Tam isteğimiz değil ama o da az sermaya ile 
bir rahatlama. Diyelim 50 yıllığına icraya verdiler, kirasını 

elektriğini kim ödeyecek? 26 derneğimizin aidatıyla yürü-
mez. Yuvalar, bakım evleri gibi rekabette olduğumuz pro-
jelerde bunları genel olarak  Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, 
Rotes Kreuz yapıyorlar. Bunlar 100- 150 yıllık kurumlar, 
toplumun içindeler ve piyasayı paylaşmışlar. Biz Türk 
toplumu olarak çıkıyoruz, başkası yapıyor, projeye bile 
giremiyorsunuz ama bu fikri yürütmemiz lazım, yoksa 
uzun gitmez'' 
''Seçim hakkımız olsa da çoğumuz gitmez''
TGH çatısında  değişik yöresel ve spor taraftarları dernek-
lerinin bulunduğunu, konu bazlı derneklerden eğitimle ilgili 

Öğretmenler Derneği, Veliler Birliği  ve Kadınlar Kültür 
Derneğini üç kilit dernek olarak düşündüğü-

nü belirten Kaplan, eğitime çok önem 
verilmesini, çocukların ileride daha 

rahat etmeleri için çok iyi eğitim 
almaları gerektiğini vurguladı. 

Özellikle yabancı kökenli 
gençlerin okullarda sıkıntı 

yaşadığına dikkat çeken 
Kaplan, ailelerin 
teferruatı anlamadığı 
durumlarda dernek-
lerden birinin aracı 
olmasıyla en azından 
çocukların arkasında 
birinin görüldüğü ve 
bunun çok önemli 
olduğunu söyledi. Çifte 
vatandaşlık konusunun 

da  aslında çözülmedi-
ğini ifade eden Kaplan, 

''Ben 50 yıldır buradayım 
çifte vatandaşlığım yok. Türk 

vatandaşları ilçe seçimlerinde, 
mahalli seçimlerde de oy vere-

miyor. Portekiz 50 yıldır burada, Türk 
de burada yaşıyor, aynı hakka sahip değil, 

kimsenin de umrunda değil.  Benim kalbimde de 
Türkiye var, ama benim işyerim çocuklarım burada ve 11 ay 
buradayız. Seçim hakkımız olsa da çoğumuz gitmez, yabancı-
ların yüzde 20'si seçime gidiyor, burada vurdumduymazlık da 
var'' diye konuştu. 

M.Emin Süzen: ''Siyasi görüşleri bir tarafa 
bırakalım, Türkiye'den gelenler olarak birbiri-
mize sahip çıkalım'' 
EUBA Kuzey Almanya başkanlığını sürdüren Mehmet Emin 
Süzen, işverenler arasındaki  işbirliğinin güçlenmesi ge-
rektiğini, birlik ve beraberliğin de önemine dikkat çekerken, 
''Birlik ve beraberlik içinde güçlü olursak hem burada, 
hem de Türkiye'de buradaki vatandaşlarımızın problem-
lerini daha çok dile getiririz'' dedi.
Avrupa İşadamları Derneği (EUBA) Kuzey Almanya başkanı 
Mehmet Emin Süzen, derneğin faaliyetleri, vizyonu, amaç-
ları ve Korona dönemi gibi konularda Manşet gazetesine 
bilgiler verdi.
Dede tarafı Suudi Arabistan'dan gelme, 1969 Urfa doğum-
lu olan Süzen, okul eğitimini ve askerliğini Urfa'da yaptı. 
Askerlikten sonra Avusturya'nın Viyana kentine geldi, 
Viyana'dan da 1989 senesinde Almanya'nın Hamburg şeh-
rine yerleşen Süzen, geldiğinden beri de Wilhelmsburg'da 
yaşıyor. Altı çocuk babası olan Süzen ilk başta bir firmada 
çalıştı, 2007 yılında Wilhelmsburg'da araba alım-satım 
üzerine kendi işyerini açtı. O zamandan beri bu branşta 
çalışmaya devam ediyor ve Generali sigorta acentesi ile de 
birlikte çalışıyor. 
2012-2015 yıllarında Avrupa Urfalılar dernek başkanlığını 
yapan Süzen, 2015'den itibaren  EUBA Hamburg baş-
kanlığında görev alırken, 2018'den beri de EUBA Kuzey 
Almanya başkanlığını yürütüyor.
EUBA 9 ülkede temsil ediliyor
EUBA'da başkanlık sistemi hakkında bilgi veren Süzen, EU-
BA'da seçimle değil, Genel Merkez'in atamasıyla başkanla-
rın görevlerini sürdürdüğünü belirtti. Başkanların da genelde 
Yönetim Kurulu'ndaki üyelerden ya da başkanlığı bırakmak 

isteyen bir kişinin bir başka ismi önerip, geri çekilmesiyle 
oluştuğunu söyledi. 
Koronadan önce düzenli toplantılar çerçevesinde aylık 
Avrupa başkanları ile toplantıları gerçekleştiğini aktaran Sü-
zen, başta Genel Merkez'in bulunduğu Köln'de olmak üzere 
Berlin ve Viyana'da da toplantı yaptıklarını ifade etti.  
Korona döneminde herkesin bir paniğe kapıldığını ve 
yasakların gelmesiyle birlikte herkes gibi hem maddi, hem 
de manevi etkilendiklerini dile getiren Başkan,  ''Yasaklar 
gelince EUBA ile ilgili herhangi bir toplantı yapa-
madık. Şu anda Avrupa'da Avusturya, Almanya, 
Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, İngil-
tere ve Danimarka olmak üzere 9 ülkede varız. 
Bu dönemde sadece ülke başkanları ile Skype 
üzerinden  toplantılar yaptık'' dedi. 
M. Emin Süzen'in üzüldüğü konu: Oğ-
lunu evlendirdi, dostlarını çağıramadı
Daha önce genelde yöre dernekleri 
olan Sivil Toplum Kuruluşları ile 
bir araya geldiklerini, Korona 
dönemindeki kısıtlamalardan 
dolayı bir araya gelemedik-
lerini hatırlatan Süzen, ''En 
güzeli iftarlar veriyorduk, 
insanlar bir araya geliyor-
du, dostlarla iftar açmak 
güzel oluyordu. Hemen 
hemen her gün bir 
yerde iftar açıyorduk. 
Bayramlarda 
insanlar bir 

araya gelemedi ve en önemli güzel günlerimizde bile 
biraraya gelemedik. En çok üzüldüğüm durum, çocu-
ğumu 4 ay önce evlendirdim, kısıtlamalardan dolayı 
dostlarımızı çağıramadık, sadece evde kendi aramızda 
yaptık. Taziyesi olan bir arkadaşa dahi gidemedik, dü-
ğünü olanlar yapamadı. Bu sadece bizi değil, maalesef 
herkesi etkiledi. İnsanların psikolojisi bozuldu, insanlar 
işlerini kaybettiler, evde huzursuzluklar başladı. Korona 
sebebiyle oldukça sıkıntı  var. Allah inşallah bir an önce 

bu hastalığı içimizden 
atar, bir an önce eski 
normal günlerimize 
döneriz'' diye konuştu.

Hedef ve Planlar
Uzun süredir bir 
araya gelemedik-

leri başta Ham-
burg'daki 

yö-

netimle, daha sonra EUBA'da olanlarla bu sene içinde en 
azından bir araya gelip hem hasbihal, hem de bir durum 
değerlendirmesi yapmak istediklerini belirten Süzen, yine 
de insanların sağlığı konusunda dikkatli davranmak istedik-
lerini, olanak elverirse Kasım ayında bir gezi planladıklarını 
sözlerine ekledi. Hedefler çerçevesinde işadamlarını bir çatı 
altında toplamak istediklerini ifade eden Süzen,  ''Hamburg 
ve çevresinde, Kuzey Almanya'da olan önde gelen işadam-
larımızla beraber iş yapalım, şirketleri biraraya getirelim. 

Diyelim ki birisi su satıyorsa, 
öbür taraftan da lokantısı olan 
oradan alsın. Başka branşlarda 
da olabilir, insanlarımızı derne-
ğimizin aracılığıyla tanıştırıp, 

birbirleriyle ticaretini yap-
sınlar, alışverişlerinde 

birbirlerine destek ol-
sunlar. Genel Merkez 

de iş arayanlara, 
meslek yeri bulma 
konusunda yar-
dımcı oluyorlar. 
Bizim de en 
çok istediğimiz 
insanları biraraya 
getirip, onlara 
elimizden geldiği 

kadar yardımcı 
olmak. Bir şeyler 

başarmak istiyoruz, 
tabii Korona durumları 

ne gösterir bilmiyoruz'' 
şeklinde konuştu.

Manşet Gazetesi olar-Manşet Gazetesi olar-
ak Hamburg ve Çevre-ak Hamburg ve Çevre-
si Türk Toplumu (TGH) si Türk Toplumu (TGH) 
başkanı Murat Kaplan, başkanı Murat Kaplan, 
Diyanet İşleri Türk İs-Diyanet İşleri Türk İs-
lam Birliği (DİTİB) lam Birliği (DİTİB) 
Nord müdürü ve baş-Nord müdürü ve baş-
kan yardımcısı Sedat kan yardımcısı Sedat 
Şimşek,  Hamburg Anad-Şimşek,  Hamburg Anad-
olu Alevileri Kültür Birliği olu Alevileri Kültür Birliği 
(Haak-Bir) başkanı Sait (Haak-Bir) başkanı Sait 
Aslan  ve Avrupa İşad-Aslan  ve Avrupa İşad-
amları Derneği (EUBA) amları Derneği (EUBA) 
Kuzey Almanya başkanı Kuzey Almanya başkanı 
Mehmet Emin Süzen Mehmet Emin Süzen 
ile görüşerek dernekler-ile görüşerek dernekler-
in faaliyetleri, hedefleri in faaliyetleri, hedefleri 
ve Korona döneminde ve Korona döneminde 
yaşananlar gibi konular-yaşananlar gibi konular-
da bilgi aldık. Başkan-da bilgi aldık. Başkan-
ların açıkladığı bilgilerin ların açıkladığı bilgilerin 
yanı sıra, dikkat yanı sıra, dikkat çeken çeken 
mesajlar verildi.mesajlar verildi.

 BAŞKANLARI KONUŞUYOR  BAŞKANLARI KONUŞUYOR 
Hamburg'daki DernekHamburg'daki Dernek

(DİTİB) Nord müdürü (DİTİB) Nord müdürü 
Başkan Yardımcısı  Başkan Yardımcısı  
Sedat Şimşek:Sedat Şimşek:

Derneklerde hiç birisinin 
para almadığını ve çok 

vakit harcadıklarını söyleyen 
Başkan, ''Bir alt yapımız olsa, 

profosyonel 5 kişilik kadromuzu 
maaşlı çalıştırabilsek, siyasette 
çatır çatır karşılık verse, ama 

yok.  Bizim durum da vefa borcu, 
büyüklerimiz gelmiş buraya, ezile 

ezile çalışmışlar. Bunun biraz 
daha az olması ve bizden son-

rakilerin daha rahat olabilme-
leri için, önce eğitim diyoruz.  

Belki görünmüyor ama bir 
çok başarılı çocuklarımız 

var ve bunlar 5-10 
sene sonra bir 

yerlere gelecek. 
Araların-

dan sadece bir gruptan oy 
aldım diye değil, alt yapısı 
güçlü, vizyonu olan siyasetçi 

çıkacak'' dedi. Hamburg'un 
Türkiye'de bir kardeş şehir pro-
jesi olmadığını eleştiren Kaplan, 

bunu gündeme getirdiklerini, 
Ekrem İmamoğlu'na yapılan ziya-
retin öne sürüldüğünü belirtirken, 
''Bu ayrı bir olay, bu çare değildir, 
niyet önemli. İzmirdeki arkadaş-
lar hazır aslında. İlçe bazında 

Altona'da Maltepe'nin var ama 
şehir bazında yok. Sebebini 
Türkiye'nin siyasetine bağ-
lıyorlar, farklı bir siyaset 
olsa yine yapmazlar'' 

dedi.

Vefa borcuVefa borcu
TGH Başkanı TGH Başkanı 
Murat KaplanMurat Kaplan

Hamburg Belediye Başkanı  Hamburg Belediye Başkanı  
Peter TschentscherPeter Tschentscher

Bir çok dernekle dostluk 
ve arkadaşlıklarının oldu-

ğunu hatırlatan Süzen, kendi 
şahsı ve EUBA'nın da vizyonu  
olarak, insanların birbirlerini 
sevip saymaları, ayrımcılığa 

gitmemelerini amaçladıklarını 
vurgularken, konuşmasına şöyle 
devam ettİ. ''Türkiye'den gelen 
insanlar olarak birbirimize sahip 
çıkalım, birbirimizi kırmayalım. 

Siyasi görüşleri bir tarafa 
bırakalım, çünkü siyaset 
bugün var, yarın yok, ama 

biz insanlar devamlı 
birbirimize lazı-

mız.  Barış ve 
kardeşlik 

içinde yaşayalım, kimse 
kimseyi ötekileştirmesin. 
Sonuçta birlik ve beraberlik 

içinde güçlü olursak hem bura-
da, hem de Türkiye'de buradaki 
vatandaşlarımızın problemlerini 

daha çok dile getiririz, bu da 
birlik beraberlikten olur. Birlik 
beraberlik içinde olmazsak, 
Türkiye'nin siyasetini bura-

ya taşırsak birbirimize karşı 
maalesef hoş olmayan şeyler 
ortaya çıkar, ben buna karşı-
yım. Hangi görüşten, hangi 

dinden, hangi ırktan 
olursa olsun, hepimiz 
birbirimize sahip 
çıkalım.''

'Kimse kimseyi 'Kimse kimseyi 
ötekileştirmesin''ötekileştirmesin''

EUBAEUBA
 Kuzey Almanya Başkanı    Kuzey Almanya Başkanı   

M.Emin SüzenM.Emin Süzen

Toplum olarak müziğe, kültüre ve sanata önem veriliyor. Kendi yağıyla kavrulan dernek, üyelerin katılımıyla ayakta dururken, bir inanç merkezi olmadığından ötürü, diğer kültür dernekleri gibi kendi çabalarıyla kendini finanse ediyor. Kendi ihti-yaç ve giderlerini kendileri karşılıyan dernek bünyesin-de bağlama kursu, halk oyunları, tiyatro, hobi ve futbol gibi çeştli kurslar ile dinleti, gösteri, panel, oturum, sunum ve sergiler için kullanılan, yine kendi çabalarıyla var ol-muş, 150-200 kişilik bir salonu ve bir cem evi mevcut. Ale-vilik eğitiminin de yer aldığı dernekte, Sinan Cemeroğlu ile profosyonel müzik eğitim kursları , yönetimden sanatçı Hazır Demir'in müzik çalışmaları  sürerken, toplum olarak da müziğe, kültüre ve sanata çok önem veriliyor. Kadın kolları'nın yanı sıra, İnanç Kolu' da derneğin önemli faaliyetlerinde çalışmalar ger-çekleştiriyor.  

Haak-Bir Haak-Bir 
başkanı  başkanı  
Sait AslanSait Aslan

 
Sedat Şimşek destekte bulunan derneklere, yönetimler-de emeği geçen yönetici-lere, başkanlara, cama-ate ve bütün insanlara  teşekkür  

etti.
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Otomatik bilgi paylaşımında son aylarda ilginç 
gelişmeler oluyor. Bu gelişmelerin ne anlama 
geldiğini anlamak için son aylarda yapılan 
açıklamalara bir göz atalım. 
2021 Yılının İlk Yarısında Otomatik Bilgi 

Paylaşımını Etkileyecek Önemli Olaylar
4 Mayıs 2021 tarihinde basına demeç veren Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yurtdışında yaşayan 6 milyona 
yakın Türk vatandaşını ilgilendiren mali bilgi paylaşımında 
sürecin “mütekabiliyet” esasında yürütüldüğünü ve kimsenin 
mağdur edilmeyeceğini söyledi. 
23 Mayıs 2021 tarihinde Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn 
"Türkiye, bir yüksek enfeksiyon bölgesi, açılım yok.  Akraba 
ziyaretine veya tatile Türkiye'ye gidenleri, dönüşte sınırda 
kontrol edeceğiz. Geçen yıl korona onlar yüzünden yüzde 
50 arttı. Türkiye ile test ve karantina anlaşması yapacağız" 
şeklinde bir açıklama yaptı. 
1 Haziran 2021 tarihinde 4025 ve 4026 sayılı 
Cumhurbaşkanı kararları ile en erken 01.01.2019 tarihinden 
itibaren başlayan vergi dönemlerine uygulanmak üzere 
yürürlük tarihi 2020 olarak belirlendi. 
4 Haziran 2021 tarihinde Robert Koch Enstitüsü bir 
açıklama yaparak 6 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere Türkiye`yi yüksek riskli bölge olmaktan çıkardı. 
8 Haziran 2021 tarihinde Türk Maliyesi önceki çıkarmış 
olduğu rehberi değiştirerek 2019 yılını da Türklerin yoğun 
yaşadığı ülkeler için kapsama aldı.
Türkiye’nin Almanya tarafından yüksek riskli bölge olmaktan 
çıkarılması Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karardı. 
Zira TÜRSAP (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) verilerine 
göre 2020 yılında  Türkiye’ye gelen yabancı sayısı 2019 
yılına göre %72,5 oranında azalmıştı. Pandemi’den dolayı 
2021 yılının da kötü geçmesini istemeyen Türk Hükümeti; 
en üst seviyede gerçekleştirdiği temaslarla Almanya’nın 
Türkiye konusundaki yüksek riskli bölge uyarısını 
değiştirebilmeyi başarmıştı. Bu sayede 2021 yılı Türkiye 
turizmi Pandeminin devam etmesine rağmen  2019`u bile 
geride bırakacak düzeyde patlama yaşadı
Almanya ne oldu da bir anda Türkiye`yi yüksek riskli bölge 
olmaktan çıkarmıştı? Acaba 2019 verilerinin paylaşıma 
açılması kararı ile Türkiye’nin yüksek riskli bölgeler 
arasından çıkarılması arasında bağlantı var mı? Eylül ayı, 
paylaşma ayı iken bu paylaşımın Haziran’a çekilmesi ile 
Türkiye turizminin önünün açılması arasında bir ilgi ya da 
alaka var mı?
2019 Yılı Bilgileri Paylaşım Kapsamına Alındı 
Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı 
2020 yılında yayınlamış olduğu rehberde çok önemli 
değişiklikler yaptı.
2020 yılının ağustos ayında çıkan Rehberde Türklerin 
yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, 
Fransa gibi ülkelerde 2019 verilerini paylaşmayacağını ilan 
edilmişti. Alman Maliyesi ise 2019 verilerinin de Türkiye 
ile paylaşıma açılacağını bilgi notlarıyla kamuoyuna 
duyurmuştu. 
08.06.2021 tarihinde Türk Maliyesi yeni bir rehber 
yayınlayarak 2020 yılında çıkarmış olduğu rehberde 
değişikliğe gitti.  Daha doğrusu Türk maliyesi geri adim 
attı. Bu ülkelerin paylaşılmayacağına yönelik cümleler 
çıkarıldı ve rehber yeniden yayınlandı. Anlaşmaya taraf ve 

karşılıklılık sağlanan ülkelerle 1.1.2019 tarihinden itibaren 
veri paylaşımı Haziran 2021 itibariyle başlamış oldu.
KAMUOYUNUN SON DURUM İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİYOR 
Türkiye bu süreci yumuşak geçirmeye çalıştı. Paylaşım 
2019 yılını dahi kapsayacak şekilde başladığı/başlayacağı 
halde hiçbir yetkili bu konuda bir açıklama yapmadı. Hala 
milyonlarca insan bu konuda yetkili ağızlardan bir açıklama 
bekliyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı açıklama yapmaya 
gerek görmüyor ve rehberde her şeyi açıkladıklarını 
belirtiyor. Telefonla kendilerini arayan vatandaşlara da ya 
rehbere bakarak cevap veriyorlar ya da OECD sayfasını 
açarak paylaşımın aktif olduğunu söylemekle yetiniyorlar. 
Anlaşılan o ki telefonlara bakan memurların da bundan öte 
bir bilgisi bulunmuyor.
2017 yılından beri değişik gazetelerde köşe yazılarımda 
ve YouTube kanalında paylaşımın 2019 yılı itibariyle 
başlayacağını birçok sefer vurgulamıştım. Ancak maalesef 
bu uyarılarımız geniş kesimlere ulaşmadı. Türkiye nasılsa 
böyle bir paylaşım yapmaz düşüncesiyle insanlarda bir 
rahatlık vardı. Gerek bankalar, gerek yetkililer gerekse 
siyasiler bu konuda insanlara bilgilendirme yapmadı. Süreci 
şeffaf bir şekilde anlatmadı. Hâlbuki insanların çok basit 
birkaç sorusu vardı.  Bu sorular halkın anlayacağı dilden 
yanıtlanabilir ve insanlar aydınlatılabilirdi. 
Hala süreç şeffaf ilerlemiyor. 
Yurtdışı seçmenlerle ilgilenen milletvekilleri sorulan soruları 
cevapsız bırakıyor; Maliye’ye sorun diyor.
Maliye kendisine yöneltilen sorulara karşı, yayınladığı 
rehberi işaret ediyor ve başkaca soruların bankalara 
yöneltilmesini tavsiye ediyor.
Bankalar müşteri kaybetmemek için bilgi talep edenlere 
doğru bilgi vermiyor. Doğru bilgi vermediği gibi kendilerini 
güvence altına almak için bazı form ve belgeler imzalatarak 
bütün sorumluluğu müşteriye yıkıyor. Bazen de kendileriyle 
ilgili bir durum olmadığını tamamen Maliye ile görüşülmesi 
gereken bir konu olduğunu belirterek işin içinden çıktıklarını 
zannediyorlar. 
Yurtdışında insanlara ücretsiz hukuki bilgi vermek zorunda 
olan bazı Türk konsoloslukları telefonlarına bakmıyorlar. 
Bir şekilde ulaşabilmişseniz de telefonun ucundaki memur 
sanki konuyu ilk defa duymuşçasına hareket ediyor. 
Avrupa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları; üyelerini 
konuyla ilgili bilgilendirmiyor. Bazıları ise bilgilendirmeye 
niyetlense toplantıları görünmez bir el tarafından iptal 
ediliyor. 
Yurtdışı Türkler Başkanlığı konuya duyarsız.
Ana akım medya ise üç maymunu oynuyor. 
Hâlbuki insanların soruları çok basit. Şu 3 soruya yanıt 
arıyorlar: 
• 2019 yılı verileri hangi ülkelerle ne zaman paylaşıldı?
• 2020 verileri hangi ülkelerle ne zaman paylaşılacak?
• 2019 ve 2020 listelerinde ismimin yer aldığını nasıl 
öğrenebilirim? 
OTOMATİK BİLGİ PAYLAŞIMI LİSTESİNDE 
OLDUĞUNUZU -E DEVLET ÜZERİNDEN 
ÖĞRENEBİLMELİSİNİZ
Devletin, insanların kendi isminin otomatik bilgi anlaşması 
listelerinde yer alıp almadığını kontrol edebileceği  e-devlet 
portalı üzerinden bir hizmet geliştirmesi gerekmektedir. 

Bunca yıldır süreç şeffaf yürütülmedi. En azından, paylaşım 
başladıktan sonraki süreç şeffaf yürütülsün ki insanlar 
yurtdışında yaşadıkları ülkelerde önlemlerini alabilsinler. 
Bizim önerimiz ise Otomatik Bilgi Paylaşımı listelerinin 
E Devlet sistemiyle entegre edilmesi şeklinde olacaktır. 
Herkes e-devlet üzerinden isminin bu listelerde yer alıp 
almadığını öğrenebilir ve vergi mükellefi oldukları ülkelerle 
ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlarını halletmeye 
çalışabilirler.
Belki Avrupalı Türkler telaşa kapılır bir an önce parasını 
çeker gibi endişelerle paylaşımın başladığı açıklanmıyorsa 
bu gurbetçilere yapılabilecek en büyük kötülüktür. 
ASIL AMAÇ KARAPARAYLA MÜCADELE Mİ?
Maliye Bakanlığı’nın kamu spotlarında hâlâ döviz çağrısı 
yapılmaktadır. Yurtdışı’ndan gelecek dövizler için Türkiye`de 
herhangi bir vergi soruşturması açılmayacağının garantisi 
verilmektedir. Bu çağrıyı dinleyen yurtdışındaki gurbetçinin 
kafası iyice karışmaktadır. Benim bilgimi verecekse neden 
benden döviz getirmemi istiyorlar? Neden hiçbir hesap 
sorulmayacak deniliyor? şeklinde sorular akıllara geliyor. 
Kara parayla mücadele adına 6 milyon gurbetçisinin bilgisini 
verecek olan Maliye`nin kamu spotu ile yurtdışından 
kaynağı belirsiz paraları çekmeye çalışması da kafalarda 
ayrı soru işaretlerini ortaya çıkarıyor. 
Son yıllarda emeklilikte, pasaport ve telefon harçlarında, 
dövizli askerlikte, Türkiye’de yurtdışı sağlık kasası 
üzerinden tedavi olma konularında hayal kırıklığına uğrayan 
Avrupalı Türkler son olarak Otomatik Bilgi paylaşımı 
konusunda mağdur edildiğini düşünüyor. 
KARŞILIKLILIK İLKESİ Mİ DEDİNİZ?
Şayet bir mağduriyet ortaya çıkmayacaksa bunun nasıl 
mümkün olacağı da açıklanmalı. Ancak Mayıs ayında 
Maliye Bakanı’nın yapmış olduğu açıklama gibi “süreç 
mütekabiliyet/karşılıklılık esası çerçevesinde ilerliyor” 
şeklinde soyut bir açıklama olmamalı. Çünkü Türkiye`den 
Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden de Türkiye`ye 
verilecek bilgiler arasında dağlar kadar fark olacak. Bu 
farkın çok önemli iki sebebi var. 
Aradaki büyük farkın ilk sebebi Almanya`da ya da 
birçok Avrupa ülkesinde ikameti olmayan kişilerin hesap 
açamayışı. Bankalar mevzuatları gereği bulundukları 
ülkede ikamet gösteremeyenlere hesap açmamaktadır. İlgili 
ülkede ikamet gösterip hesap açanlar da zaten ikametleri 
gereği otomatik bilgi paylaşımına girmiyor. Bu konu o 
kadar net bir konu ki Almanya`da ikameti olmayan Alman 
vatandaşları dahi hesap açamıyor. Ancak Türkiye`de durum 
farklı. Yurtdışı’nda ikameti olanlara da hesap açtırdıkları 
için otomatik bilgi paylaşımı kapsamına giren hesap sayısı 
Avrupa ülkelerine göre çok fazla. Bu durumda Türkiye 
bilgileri alan ülke olmaktan çok bilgileri veren ülke olacak 
demektir. 
Bu arada ABD ise sadece bilgileri alan ülke konumunda. 
Herhangi bir ülkeye bilgi vermeyecek sadece bilgi alacak. 
Bunun neresi karşılıklılık?
VERGİ MÜKELLEFLERİ VE SOSYAL YARDIM 
ALANLARIN DURUMU
İkinci sebep ise değişim yapılacak bilgilerin işlenişi ve 
kullanılışında ortaya çıkacak. Avrupa Ülkeleri kendilerine 
gelecek bilgileri öncelikle vergi soruşturmalarında delil 
olarak kullanacaktır. Ardından soruşturmanın genişletilmesi 

durumu söz konusu olursa sosyal yardım alanlar da 
bu durumdan ciddi etkilenecektir. Örneğin Hollanda`da 
varlık vergisi olduğu için sadece paranın miktarı bile vergi 
konularında bir ceza sebebi olabiliyor. Ancak Türkiye`de 
varlık vergisi olmadığı için bilgileri alan Türk Maliyesi 
bunu soruşturmaya dönüştüremeyecek dolayısıyla ceza 
uygulayarak gelirini arttıramayacaktır. 
Aynı zamanda Türkiye`de; Avrupa`daki gibi bir sosyal 
yardım sistemi olmadığı için alınan bilgilerin sosyal 
yardım alanlara karşı kullanılması gibi bir sorun da ortaya 
çıkmayacaktır. 
Örneğin Almanya`da bir hesapta 100.000 Euro parası olan 
Hans`ın bu bilgisi Türk maliyesine aktarıldığında Hans`ın 
başı çok fazla ağrımayacak, ancak Türkiye`deki bir bankada 
100.000 Euro hesabı olan Hasan`ın başı Hollanda`daki 
ya da Fransa`daki resmi dairelerle ciddi manada derde 
girebilecektir.
YETKİLİ MAKAMLARA SORUNLARI İLETTİK
Facebook hesabımız üzerinden bir anket çalışması 
yapmıştık. Katılımcılar Otomatik Bilgi Paylaşımı’ndan 
Türkiye`nin çekilmesini destekler misiniz sorusuna Avrupalı 
Türkler % 90 oranla evet diyerek oy vermişti. Anket 
sonuçları tarafımca CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı’na 
iletilmişti.  
Anlaşma’nın revizesi ya da ertelenmesi konusunda imza 
kampanyası düzenlemiştik. Kampanya sonuçlarını CİMER 
üzerinden ilgili makamlara iletmiştik. 
İnsanların en çok eleştirdiği ve itiraz ettiği konu bu zamana 
kadar yurtdışında yaşayan Türkiye kökenlilere konu ile ilgili 
yeterli bilgi verilmemesi. Hala daha belirsizliklerin devam 
etmesi, Maliye`nin topu bankalara ve finansal kurumlara 
atması, bankaların da birbirinden çok farklı şekilde 
müşterilerine bilgi vermesi kafaları karma karışık ediyor. 
Bu sorunları her ortamda cesaretle dile getirdik. Getirmeye 
de devam edeceğiz. Bu konularda YouTube kanalında 
yüklediğimiz videolar toplamda 500 bin defadan fazla 
izlendi. En azından şu konuda gönlüm rahat ki ilerde kimse 
bize “bu denli bir mağduriyet ortaya çıkacağını bilmiyorduk. 
Bilseydik bu bilgileri vermezdik” diyemeyecek. Benim 
gibi birçok kişi de kendi imkânlarıyla bu durumda ortaya 
çıkabilecek sorunları sesinin çıktığı kadarıyla ilgili yerlere 
duyurdu. Buna rağmen Avrupalı Türkler mağdur edilirse 
artık bundan sonra Türk Diasporası’nın hiçbir kuruluşa, 
devlete, sivil toplum örgütüne ya da partiye bağlı olmadan 
kendi yolunu kendisinin çizeceğini de herkes bilmelidir. 
Bu günlük konu ile ilgili yorum ve görüşlerim bunlardan 
ibaret. Sizleri objektif olarak bilgilendirmeye çalıştığımız 
YouTube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip 
edere bizi destekleyebilirsiniz Böylece sesinizi çok daha gür 
duyurmuş olacağız! 
Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 

Otomatik bilgi paylaşımında
elimizden geleni yaptık

Avukat Talha barut
Facebook: @avukatimiz
YouTube: @AvukatTalhaBarut - @AvrupaHaberTV
www.talhabarut.com -    040 636 93 310

MANŞET Gazetesinin Eyül sayısı ile yine sizlerleyiz. 
Gazeteyi hazırlayıp, matbaaya teslim etmekle iş bitmiyor. Basılan 
gazetelerin siz okurlara zamanında ulaştırılması, gazeteyi hazırla-
mak kadar önemli bir süreci oluşturuyor.
Hamburg ve dışındaki abone adreslerinin tek tek kontrolü, basılan 
gazetelerin eyaletin farklı bölgelerindeki dağıtım noktalarına ulaştı-
rılması en az gazeteyi hazırlamak kadar zordur.
Bütün bu aşamada gazeteleri Hamburg’un dört bir yanına ulaştıran 

arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Karşılık beklemeden bu 
işe gönülden bağlı kişiler olmasaydı, belki sizler ilk sayımıza ulaşa-
mayabilirdiniz.
Bu sayımızda bir yenilik yaparak Gazetemizin bir sayfasını bizim 

gibi gurbetçi Arap kardeşlerimize ayırdık. Onlar da bizim gibi, hatta 
daha kötü şartlarda savaşlardan kaçıp Almanya’ya geldiler ve yer-
leştiler, kısa sürede iş yeri açıp iş sahibi oldular. 
Önceki sayılarımızdan aldığımız mesajlar  yeni sayımızı oluşturur-
ken bizlere güç verdi. Sizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek, gaze-
teyi hazırlamamızı kolaylaştıran en önemli etken. Geçen sayımız-
daki ZAZALAR konulu haberimizden dünyanın dört bir yanından 
olumlu mesajlar aldık.
Bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese, tüm arka-
daşlarım adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Çalışmalarımızın sizler tarafından takdir görülmesi bize güç veriyor.
Yurtdışındaki gurbetçilerimizin  gündeminde olup bitenleri keşfet-
mek için www.manşet.de sitesini düzenli takip etmek yeterli olur 
kanaatindeyim.
Saygı ve sevgilerimle...

ANALİZ
Ömer Polat

Genel Müdür
(Geschaftssführer)

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 
Manşet Gazetesi İmtiyaz sahibi  
Ömer Polat ile görüşerek sohbet etti

     AK Parti Ağrı Milletvekili, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı 
Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'ı da 
yanına alarak, vatandaşlarla bir araya geldi. 
Ağrı Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'ı 
da yanına alarak Ekrem Çelebi, vatandaşlarla 
bir araya gelirken, Ağrı'da ziyarette bulunan 
Hamburg Manşet Gazetesi İmtiyaz sahibi Ömer 
Polat ile görüşerek sohbet etti.
Milletvekili Ekrem Çelebi ile görüşmüş olmak-
tan memnuniyetini dile getiren Ömer Polat, 
''Milletvekilimizin iş adamlarına duyarlılığın-
dan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. 

Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz sohbetle birlikte, 
benim ve diğer iş adamı arkadaşların  siyasilerle 
bir araya gelmesini önemsiyor, sayın Çelebi'ye 
başarılar diliyorum'' dedi
Milletvekili Ekrem Çelebi'nin görüştüğü Ömer 
Polat, Nesçe İnşaat firmasından Ayhan Çelik 
ve Almanya'dan Ağrı'ya ziyarete gelen Ağrılı iş 
adamı Nihat Kaya ile görüşmesinin ardından, 
Tutak ve Hamur ilçelerini ziyaret etmek için 
yola çıktı.
Hamur ilçesinde İlçe Başkanlığını ziyaret eden 
Çelebi,  ilçe teşkilatıyla görüştükten sonra da 
esnaflarla bir araya geldi.

Merhaba değerli  
Manşet gazetesi okurları

Mehmet Nuri Mehmet Nuri 
YıldızYıldız

Ayhan  Ayhan  
ÇelikÇelik

ÖmerÖmer
PolatPolat

Ekrem Ekrem 
ÇelebiÇelebi

Nihat  Nihat  
KayaKaya



 ةيسنجلا ىلع لصاحو اًماع 31 رمعلا نم غلبي هدبع نامثع
.اًماع 30 ذنم ةيناملألا
 .Zehaq GmbH ةكرشل سيئر وه نامثع
 
 ةريغص لمعلا ةشرو نأ نم مغرلا ىلعو Esso بناجب Geesthacht يف عقت 
 حيلصتو ليدعت لثم ، ةمدخلا لامعأ عاونأ عيمج ذيفنت متي ، اًيبسن
.تارايسلا ايجولونكت عم ءيش لكو نيماسرلاو

:فدهلا وحن هقيرط
 لمكأ ةرشابم كلذ دعبو ، تارايسلا اكيناكيم ينفك ينهم بيردت عم أدب
.نييفرحلا يف ريتسجاملا ةجرد
 يف ينفك ةشرولا يف Audi و VW يف Auto Wichert يف لمع مث
 ، ءالمعلا ةمدخ ىلإ لقتنا ، ريصق تقوب كلذ دعب .تابكرملا كينورتاكيم
 قيرف عم يزاوتلاب لمعو ، نامض بتاكو ، ءالمعلا ةمدخل اًراشتسم لمع ثيح
.ةمدخلا ةرادإ
 ثاريملا يف تاروطت روط هنأ ينعي امم ، اًصصخم اًنيمأ ناك كانه هترداغم دعب
.رحلا لمعلا ىلإ اًريخأ بهذو
.ةشرولا ةقطنم يف ، Zehaq Exclusive Motors GmbH هتشرو عم

Zehap نانبل ملع نم ناديز ةرجش ينعت "يز" ، نيتملك نم ةنوكم ةملك يه ، 
 ريبك ريدقتب ىظحي ةرافس ناويح وهو ، رقصلا ينعت قحو ، اهلصأ ثيح
 موسرك راعشلا يف رقصلا رهظي .قبطنت نادلبلا ةيبرعلا لودلا يف
.داعبألا ةيثالث ةكرحتم

؟هنيسحت نكمي يذلا ام
 يتلاو ، ةجلاعملاو بلطلا لوبقو ، ةلودجلاو ، نيسحتلل ريثكلا كانه

 ىلإ ليمن يتلا ةقطنملا يف كرحتن اننكل ، اًمئاد اهنيسحت نكمي عبطلاب
.اًفولأمو اًرشب انئاقب نم دكأتلا
.اهيلإ نوجاتحي امدنع ةزاجإ ىلع نولصحي نيفظوملا نأ ينعي اذه
 نيعتي ثيح ةتباث تاقوأ ديدحت ديرن الو ، ةتباث لمع تاعاس دجوت ال
.انسفنأ عيطقت كلذ دعب انيلع
 ةيناسنإلل اًمامتها يلون نأ ديرن ، اهديرن ال ، ماظنلا اهديري يتلا ةقيرطلاب
 ىلع لصحا .مهرسأل ٍفاك تقو مهيدلو نوضارو ءادعس نيفظوملا نأ نم دكأتنو
 ىلع .ايناملأ يف فورعم وه امع فلتخم لكشب فرصت ، تدرأ اذإ ةيفاك ةزاجإ
 كنإ لوقت نأ كيلع سيل ، ةرسألا دارفأ دحأ ىفوتي امدنع ، لاثملا ليبس
  لصحت كنكل ، طقف دحاو مويل ةزاجإ ىلع لصحت

 يه هذه .اًيلقع رارمتسالاو اهعم لماعتلا نم نكمتت ىتح ةيناجم ةزاجإ ىلع
 لاجم يف تاللا انسلو رشب نحنف ، انسفنأ اهب عضن يتلا ةقيرطلا

.لامعألا

؟ءابولا لالخ كل ةبسنلاب لاحلا ناك فيك
 اًظوظحم تنك يننكل ، ةبعص Covid-19 تاقوأ تناك
 صاخشألا نم ريثكلاو ديجلا فظوملا اذه لثم دوجول
 ثيح ، Geesthacht ةنيدم يف ، يلوح نم نيبيطلا
.اًبيرقت عيمجلا فرعأو لصألا يف تأشن
 تقولا سفن يفو ، اًماهم ينوطعأو نوريثكلا ينمعد دقل
 ةميقلا ةقطنم يف اًضيأ يأ ، ماهملا عيمج يلوت يننكمي
 مايأ 7 نم برقي ام لمعأ يسفنب انأ .مييقتلا ةقطنم يفو
 لمعلا ةشرو ىلإ لاملا بلجل ، مويلا يف ةعاس 24 ، عوبسألا يف
.لاحلا وه اذكه ، ةيح اهئاقبإ نم نكمتأ ىتح
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.غروبماه يف يروس معطم

 نم نكمتو 2020 سرام 6 ذنم معطملا حاتتفا مت
 تقو يف برعلاو ناملالا نيب ةديج ةقالع ةماقإ
.ريصق

 (ليربأ) ناسين نم لوألا يف يمامه نيسح دلو
 ايناملأ يف ميقي و ةيقذاللاو ايروس يف 1970
.طقف تاونس 8 ذنم غروبماه

 تحبصأ فيكو كتايح نع اًئيش انربخأ
؟معطم كلام و اًيهاط

 كلذل ، ًالفط تنك نأ ذنم يهطلاب تعتمتسا دقل
 تنك تقولا كلذ يف .كلذ نقتأو ملعتأ نأ تلواح
 16 يرمع ناك امدنعو ، معاطملا نم ديدعلا يف لمعأ

 ترطخو قابطألا يهطل يبح ىدم ىرخأ ةرم تكردأ اًماع
.لبقتسملا يف يب صاخ معطم حاتتفا ةركف يل
 ءيش لك تلعف ، اًماع 20 يرمع ناك امدنع كلذل
.صاخلا يمعطم حتف نم نكمتأل

 اًدج بعصلا نم ناك ، ايناملأ ىلإ تيتأ امدنع
 لوا كلذل ، ةيادبلا يف انه معطم حتفا نا عبطلاب
 لكشب رومالا تراس . ريغص معطم تناك ةبرجت
 كلذكو برعلا لبق نم باجعا ماعطلا ىقلتو ديج
 روخف انأ .ةفلتخملا تايسنجلا نم ديدعلاو ناملألا
 حتفا نا تررقو تأرجت ببسلا اذهل .كلذب ادج
. Dr.Abo Youssef معطم

؟هنيسحت نكمملا نم يذلا ام
 وه اًيلاح انفدهو ، نيسحتلل صرف اًمئاد كانه

 نيب عمجلا
 تالوكأملا
 ةيبرعلاو ةيناملألا
 ديزملا ميدقت ىلع ةردقلاو اًعم
.نييتابنلل

 نم مغرلا ىلع انوروكلا ةمزا نم توجن فيك
؟اًررضت تاعانصلا رثكأ نم معاطملا لاجم نأ

.ليصوتلا ةمدخ ىلع زيكرتلا نم ريثكلا عضن
 نيتيراخب نيتجاردو نيترايس ميظنتب انمق
 متو انب ةصاخلا ليصوتلا ةمدخ زيزعتل
 تارتموليك 10 اهرطق فصن ةرئاد نمض اهميلست
.ةيادبلا يف طقف تارتموليك 5 نم ًالدب
 ةزيمملا ضورعلا نم ديدعلا انيدل عبطلابو
ةديجلا ةمدخلاو

Dr. Abo Youssef  

 Wandsbeker يف تارسكم وةيئاذغ داوم لحم وه
Chaussee.  
 
 .ةفلتخملا اهعاونأب تارسكملا نوعيبي رجتملا يف
 ةعونتمو ةيبرعلا لودلا يف رثك يبحم اهل تارسكملا
.ةياغلل

 وه ، نخسلا دوبع مساب اًضيأ فورعملا ، دمحم ديجملا دبع
.لحملا بحاص
 نس يف ايناملأ ىلإ ءاج دقو ، اًماع 30 رمعلا نم غلبي
.2014 ماع ةياهن فصنلاو ةثلاثلا
 دوقع ذنم ةرسألا يف ناك ثيح ، هتلئاع لالخ نم ةراجتلا لخد
 ةيبرعلا ةكلمملاو نيصلا يف تاجوسنملاو رئاتسلا عيبل
.ةيدوعسلا
 ىتح هفراعمو هئاقدصأو هتلئاعل تارسكملا عيبب اًريغص أدب
.هلامعأ عيسوت ىلع هتعجش ةأرماب ىقتلا
 قلعتي ام لك :لثم ، ريثكلا هتملعو ، قاروألا يف هتدعاس
.ءيش لك رومالا ريستب ءانتعالاو بئارضلاب
 ةيبرعلا ةكلمملاو نيصلا نم هبراقأو هؤاقدصأو هتلئاع هتمعد
 لالخ نم ريبك ءيش ءانب يف عاطتسملا ردق هودعاسو ةيدوعسلا
.هلجأ نم رامثتسالاو مهزيفحت
 نم عفاودلا نم ريثكلا ىقلت هنأل نتمم هنإ ، ءيش لك لبق
 نع نخسلا دوبع بقل جتن .ريبكلا لضفلا مهحنمو عيمجلا

 اًفورعم حبصي نأ يف مسالا هدعاس .اهيف دلو يتلا ةنيدملا مسا
 لعفلاب اًرشتنم مسالا ناك ثيح ، ايناملأ يف ةريبك ةعرسب
.يضاملا يف

 نم نكمت ، مويلا ىتح اولاز امو هب نيطيحملا صاخشألا ةدعاسمب
 مس 520 ةحاسمب عدوتسم عم عبرم مس 115 ةحاسمب رجتم حتف
.عبرم

 زجنأو هل اًنكمم ءيش لك لعج هنأل هلل نتمم هنإ
.ريثكلا
 
 نينطاوملا ةصاخو ةيناسنإلل لوقي نأ دوي هنخسلا دوبع

 مهقيرط يف نييروسلا
 لمعلا اولواحي نأ بجي مهنأ
 .دلبلا ءارثإ يلاتلابو
  لمعت نأ كيلع
 
 رخفن ىتح اًدهج لذبتو دجب
 رخف لكب لوقنو انسفنأب
.ايروس نم اننإ
 تلصو كنأب ًاروخف نوكت نأ بجي
. ام اًئيش تققح كنأو ، دحلا اذه ىلإ

؟انوروكلا عاضوا نع اذام

 دادعتسألل انسفنا ريوطت انعطتسا انوروك يف :لوقي
 سانلا نم ريثكلا بهذي ثيح
 تارم ةدع لزنملل قوستلل
 كلذ لالخ عوبسألا يف
 تمق ، تقولا كلذ يف .تقولا
 و تارسكملا رايتخا عيسوتب
 سانلل رثكا تارايتخا حاتيا
 سانلا ىدل نوكي ثيحب
ىرخأ ةرم عونتلا نم ديزملا

Albadia Food and Nut Shop 

ZEHAQ Exclusive Motors GmbH
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GASTRONOMİ ve müzik alanında Manşet 
Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Doğan 
Öztürk, liseyi bitirdikten sonra Urfa'dan ayrıl-
dığını, 1992 senesinde Almanya'ya geldiğini 
ve o zamandan beri de sadece gastronomi 
alanında çalıştığını söyledi. ''2003'de Köz 
Urfa'yı açtık. Burası daha da küçüktü, yakla-
şık on sene önce  genişlettik, şu an hemen 
hemen on katı büyüdü'' diye konuşan Öztürk, 
her sene de kendilerini yenilediklerini, Tüm 
Avrupa'da insanların gıpta ile baktığı restoran 
olarak tanındıklarını ifade etti. Her 
zaman multi kültürel müşterilerin 
olduğunu vurgulayan Öztürk, 
''Anadolu ve Urfa'yı layıkıyla 
temsil ettiğimize inanı-
yorum. Ünlü simaların 
da uğrak yeridir Köz 
Urfa. Ailece de 
burada gece - gün-
düzümüzü veriyor, 
layıkıyla hizmet 
vermeye çalışıyo-
ruz, bu işi pro-
fosyonel olarak 
yapıyoruz'' dedi.
1 Milyon'dan fazla 
tıklanan klip
'Doğan Öztürk Turkish Halay 
Mashup'  adlı klibiyle birçok ül-
kede tanındığını belirten Öztürk, 
İstanbul'da üç klip çekildiğini, 
yakında bir klibin daha gelece-
ği müjdesini verirken, ileride 

memlekti Urfa'da da bir klip çekmeyi düşündü-
ğünü söyledi. 
1 Milyon üzeri tıklanan klibin, o yörenin eski 
parçalarından olup, yeniden modernize 
edildiğini  söyleyen genç sanatçı, ilk klibinin 
ise 'Urfa'ya paşa geldi' olduğunu belirtirken, 

''Daha ilkokula gitmeden önce 
de türkü söylerdim, okul dö-

neminde ise öğretmenlerim 
sesimin güzel olduğunu 
söylerdi. Tek problemim 
geçmişte profosyonel 
olarak bu alana atılma-

mamdı. İnsanların çık 
ortaya demelerinden 
sonra profosyonelli-

ğe başladım ve 
on senedir bu 

alandayım. 
Köz Urfa'ya 

yüzde 95, 
kalan 
yüzde 5 

ener-
jimi 
mü-
ziğe 
veri-
yo-

rum. Tam tersi olsa durum farklı olur'' şeklinde 
konuştu. 
Üç albüm çıkardığını, sanatçının görevinin 
biraz da kanayan yaraya parmak basmak,  
insanların duyusuna hitap etmek gerektiğini 
vurgulayan Öztürk, ''Biraz da elini taşın altına 
koyması gerekiyor. Bir tane 'Analar Ağlama-
sın' adlı kardeşlik parçası yaptım, baya ses 
getirdi, konsolosluktan ve Sivil Toplum Kuru-
luşları'ndan bir kaç ödül aldım'' dedi. 
Söz ve müzik kendisine ait olan 200 parçanın 
hazırda durduğunu hatırlatan Öztürk, orman 
yangınlarının kendisini çok etkilediğini, bunları 
dile getirmek istediğini belirtirken, ''Bunun 
için alt yapısı hazır, biraz eleştirel olan 'Ey 
insanlık Neredesin' adlı bir 
parçamın yanı sıra, 
halay, duygusal ve 
protesto parçalar 
gelecek'' diye 
konuştu.
Manşet gaze-
tesinde Urfa 
isminin kul-
lanılması ile 
ilgili çıkan 
haberimiz 
hakkında 
Öztürk şunla-
rı söyledi:
''Gazetedeki 
haber önemli bir 
konu, iyi buldum 
ama, maalesef  bu isim 
konusunda bir problem var 
gerçekten. Bunu hala kabullenmek istemiyor-

lar. 
Bu isim konusunda şimdiye kadar 
on kadar isim indirdim. Bu ismi 

kullanıyorlar, ben akıl fikir erdire-
miyorum. Urfa'yı tek kelime ola-

rak herkes kullansın, Köz'ü de tek 
kelime olarak herkes kullansın. İki ke-

limenin birlikte kullanılmasına karşıyım. 
İki kelime benim 'Köz Urfa'dır, iki kelimemi 

ekleme de yapsanız kullanamazsınız, burada 
kanun var, nizam var, ahlak var'' dedi.

Açılan yeni şube hakkın-
da Manşet gazetesine 
açıklamalarda bulunan 
baba Gürol Gür donut 
mamülünü 30 senedir 
sattıklarını belirtirken,'' 

Küçük oğum bir projem var dedi, 
sonra 2-3 ay denedi.  Daha sonra 
bu dükkanı 'Donutman' yap dedik, 
öyle başladı. Dükkanda değişiklikler 
yaptıktan sonra,  ben de tabii her 
konuda destekte bulundum ama 
bütün fikirler oğullarımındı, Mehmet 
bu işiyle 15. Mayıs 2021'de açılış 
yaptı. Açılışta ben şaşırdım, böyle bir satış beklemi-
yorduk.  İlk gün yaklaşık 1000 kişiye hizmet verdik. 
Çok ilgi gördü ve fırıncı olduğumuz için bu mamülleri 
de kendimiz yapıyoruz, süslemesi dükkanda yapılıyor'' 
şeklinde konuştu. 

GÜRO GÜR: 'BOYNUZ KULAĞI GEÇECEK DİYE BİR 
ATASÖZÜ VAR, ÖYLE GÖRÜNÜYOR'
Güro Gür: 'Boynuz kulağı geçecek diye bir atasözü 
var, öyle görünüyor'
Oğlunun güzel bir konseptle bu işe başladığını söyle-
yen Gür, ''Boynuz kulağı geçecek diye bir atasözü var, 
öyle görünüyor. Çocukların fırıncılık eğitimi bize göre 
farklı olduğundan, farklı düşünüyorlar. Aile şirketi çer-
çevesinde Landungsbrücken'de açılan yeni dükkanın 
CEO'su Mehmet Gür ve 8-9 kişi ile çalışıyor'' dedi.  
Müşterilerin, donut ürünlerinin kaliteli  ve piyasadaki 
diğer ürünlerden daha kaliteli olduğunu söylemelerinin 
önemli olduğunu vurgulayan Gür, ''Şu anda Köln ve 
Münih'den 10 şube açmak isteyen var. Berlin'de 5, 
Hamburg'da ikinci dükkan Ekim ayında açılacak. Önü-
müzdeki 2 sene içinde Almanya'da 50 dükkan yaparız 
diye düşünüyorum, çünkü çok talep var talepleri yavaş 
yavaş değerlendiriyoruz. İkinci şube Winterhude, 3. 
Şube Billstedt, St. Pauli, Altona derken büyümeyi de 
ağır ağır 

yapacağız''. ifadesinde bulundu.

NEDEN DONUTMAN?
Pazarın fark edilmesi gerektiğini ve 
devamlı değiştiğini söyleyen Gür ko-
nuşmasına şöyle devam etti: ''Bizim işe 
başladığımız zamanla, günümüzdeki 
yemek kültürü de değişti. Piyasa araş-
tırmasında, piyasanın istediği mamüller 
arasında şu an popüler. En çok çocukla-
ra hitap eden bir konsept türü var ve çok 
beğeniliyor'' derken;  çikolotalı, peynirli 
değişik donutların bulunduğunu, genelde 
genç jenerasyondan talebin çoğunlukta 
olduğunu söyledi. 
Doğum günlerinde  ve evli çiftlerin 
çocuğu olacağında cinsiyete göre donut 
aldıklarını ifade eden Gür, ''Donut olayı 
yaş pastaların yerini alacak gibi, çünkü o jeneras-
yon da azaldı. İleride Almanya dışında Avrupa'ya da 
açılma niyetimiz var,  büyük hayallerin olmazsa küçük 
şeylerde kalıyorsun. Yola çıkarken büyük hayal yapa-
caksın, hayallerin peşinden koşacaksın. Ben çocukla-
rıma hep hayallerinizi büyük tutun diye söylemişimdir'' 
diye konuşan Gür, piyasanın istediği ürünleri 

üretmeye çalıştıklarını, vegan türünün 
de bol üretildiğini ve zamana ayak 
uydurduklarını belirtti. 
Bizim derdimiz çok para falan değil, 
bizim derdimiz mutlu olmak, biz bu işle 
mutlu oluyoruz şeklinde konuşan Gür, şöyle 
devam etti: ''İyi şeyler yapmak, iz bırakmak, ça-

lışmak,hayallerin olması güzel bir şey, 
ne mutlu ki iki oğlum da fırıncı oldu. 
Pandemi döneminde herkes sağlığına 

dikkat etmeli, kurallara uyalım, herkes 
huzurlu, mutlu olsun''

40 senedir fırıncılık işinde olup 30 senedir de Schanzenbäck-
erei'da kendi işini başarıyla sürdüren Gürol Gür'ün iki oğulları 
da uzun seneler fırıncılıkda çalışıp bu alanda usta olanlardan 
Mehmet Gür kendi hazırladığı bir konseptle Landungsbrück-
en'de donutman şubesini açtı.

Donutman önce AlmanyaDonutman önce Almanya  
sonra Avrupa'ya açılacaksonra Avrupa'ya açılacak
Hamburg Manşet

Hamburg Manşet

Son 
dakikalarda 

aramıza katılan, 
Schanzenbäckerei ile 

ilgilenen diğer oğlu Mustafa 
Gür de ''Biz de bu baba 
mesleğini çok severek 

yapıyoruz'' dedi.
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SanatçıSanatçı
Doğan ÖztürkDoğan Öztürk

1 Milyon üzeri tıklanan klip:  
'Doğan Öztürk Turkish Halay Mashup'  
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İnsanlar arasın-

da insani tarafın ağırlıklı 
olmasını, insanların birbirle-

rini kabullenmesini ve sevmesini 
söyleyen Öztürk, ''Her zaman saygımız 
olsun. Hayvanlar, ormanlar ne olursa 
olsun doğayı koruyarak faydalı olmalı, 

faydalı olunmuyorsa kimse doğaya zarar 
vermemeli. Bir yerin güzelliği doğasıyladır, 
insanlar çok duyarlı olması lazım. Bir de 
birbirlerini öfke, nahoş kelimelerle incit-
memeli, dostça kardeşce yaşamalıyız. 

Madem insanız, insana saygımız 
vardır. Herkes üzerine düşeni 

yaparsa dünya cennet 
olur'' dedi.  



Küçük yaşlardan beri edebiyata hep bir ilgisi 
olduğunu, Lise dönemlerinde kompozisyon 
ve yarışmalarda dereceler aldığını ifade eden 
Arık, o dönemde günlük tutarak yazı ile ra-
hatladığını söyledi. Çalışma hayatı sebebiyle 

yazmanın hobi olarak kaldığını, bir sene öncesine kadar 
bir bayan arkadaşıyla  tesadüfen yolu kesiştiğini anlatan 
Arık, ''Bir gün arkadaşım ile oturup sohbet ederken, spon-
tan anlatılan hayat hikayesinden çok etkilendim. Etki-
lenme sonucu ne yapmam gerektiğini  düşündüm. Bunu 
yazıya dökmem, kitap haline getirmem lazım diye orada 
bir ışık çaktı'' diye konuştu. 
Kitabını imzalayıp Manşet gazetesine hediye eden Arık, 
kitabın çıkışı hakkında şu açıklamalarda bulundu: ''Yaz-
mayı seviyordum, hatta bölgesel bir gazetede ekonomi 
dalında köşe yazarlığı da yaptım. Korona döneminde çoğu 
zaman evde kaldığımdan dolayı öylelikle başladım ve 9 ay 
süreçten sonra sonunu getirdim. Mavi Işık kitabı gerçek 
hayat hikayesinden esinlenerek yazdığım bir kitap ve o 
arkadaşımın hayatı baz alınıyor, fakat yazan kişi kendin-
den de bir şeyler katıyor içine. Hislerin mutlaka oraya 
geçmesi gerekiyor. Olumlu geri dönüşler aldığım için onu 
da verebildiğime inanıyorum''. 
İçerikte kadına, çocuğa şiddet ve taciz konularının  işlen-
diğini hatırlatan Arık, ''Bu beni zaten çok etkiledi ve bunu 
yazmayı kendime görev bildim'' dedi. 
''Kitapta vermek istenilen mesaj, ne kadar kötü yaşarsanız 

yaşayın, başımıza  ne gelirse gelsin umu-
dumuzu hiç kaybetmemek'' diye konuşan 
Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ro-
mandaki kahraman zaten hiç bir zaman 
umudunu kaybetmiyor. Ne kadar kötü 
şeyler yaşasa da o çukurdan, o kuyudan 
çıkmayı başarıyor. İçindeki umutla ve 
güzel duygularla hep iyi yerlere geliyor. 

Sonunda da mutlu bitiyor zaten. Çok şeyler 
başarıyor,  güzel yerlere geliyor. Verilmek 

istenen mesaj umut''. 
Neden 'Mavi Işık' sorusunu yanıt-

layan Arık şunları söyledi: ''Mavi 
hep huzur, dinginlik, mutluluk, 

güzellik ve umudun rengi aslında. 
Kahramanın da bana verdiği bir 
mesaj var, dara düştüğü zamanlarda 
kendisi gökyüzüne bakar, ya da göz-
lerini kapatıp hep mavi bir ışık hayal 
edermiş ve o mavi ışığa, güzel günlere 
bir gün ulaşacağını içinden geçirirmiş. 
Bu yüzden bu isim bana daha uygun geldi''.

'HİÇ BIKMADAN USANMADAN YAZACAĞIM'
İlk kitabı olduğundan eleştiri olabilir diye beklediğini,  
herkesten gelen eleştirilere de açık olduğunu ifade eden 
Arık, ''Fakat geri dönüşler çok çok iyi oldu. Her kesim-
den olumlu eleştiri aldım. Eleştirilerden bazıları kitabın 
çok çabuk okunmuş olmasıydı. Benim amacım buydu, 
fazla sıkmadan akıcı bir şekilde yazmaktı. Dilim çok iyi 
beğenildi ve olumlu tepkiler aldım. Bu da beni çok mutlu 
ve ikinci kitaba teşvik etti. Hemen dört  elle ikinci kitaba 
başladım'' dedi.
Gerçek hayat hikayelerinin ilgisini çektiğini ve  bu şekilde 
yürümeye devam edeceğini söyleyen Arık, bu yıl içinde 
ikinci kitabın çıkacağı müjdesini verirken konuşmasına 
şöyle devam etti: ''Aslında ben yıllarca içimde sakladı-
ğım kitap yazma aşkını şimdi ortaya çıkartmış oldum, 
gerçekleştirdiğim için de çok gururluyum. İyi ki de bu işe 
başlamışım, iyi ki de yapmışım. Hiç bıkmadan usanmadan 
yazacağım, devamını getireceğim. Bundan sonra benim 
hayatımda yazmak her zaman olacak. Yazarken çok zevk 
alıyorum, çok içine giriyorum ve kendimi çok iyi hissedi-
yorum'' 
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     BENTOUR Reisen'denBentour Reisen CEO'su 
Deniz Uğur, orman yangınlarını yakından takip 
ve ilgili birimlerle görüşmek için geldiği Türkiye’de 
yaşananları bire bir gözlemleyip, yangının geride 
bıraktığı hasarın varlığından dolayı derin üzün-
tüsünü ifade etti. Uğur ve Bentour Reisen ekibi, 
yanan yerler için ağaç dikme yardım kampanyası 
başlattı.
Bentour Reisen'in 'Ağaçlandırma Kampanyası' 
hakkındaki bildirisi şu şekilde:
SON yıllarda dünyanın çok farklı yerlerinde yaşa-
nan yangınlarda artış olduğu görülüyor. 
Türkiye'nin birçok noktasında geçen hafta başla-
yan yangınların bir kısmını söndürme çalışmaları 
devam ederken, ülkemizde ve dünyanın çeşitli 
yerlerinde çıkan yangınlar ağır hasarlar bırakıyor.
Bilim insanları, bu tarz orman yangınlarının daha 
sık, daha yoğun ve daha yaygın hale gelmesin-
den endişe duyarlarken bugüne kadar en fazla 
can kaybının yaşandığı yangınların ABD'nin batı-
sında ve Avustralya'da görüldüğü bilgisindeler.
Türkiye yangınla mücadele ederken yangının 
geriye bıraktığı hasar da insanın, o yanan 
yerler kadar ciğerini yakıyor.
Güney Avrupa sıcakla savaşıyor. Türkiye, 
Yunanistan ve Sicilya'da çok sayıda 
orman yangını çıktı
Almanya Bentour Rei-
sen'in CEO'su Deniz 
Uğur, bu anlamda, 
orman yangınlarını 
yakından takip etmek 
ve ilgili birimlerle 
görüşmek için geldiği 
Türkiye’de yaşanan-
ları bire bir gözlemle-
yip yangının geride 
bıraktığı hasarın 
varlığından dolayı 
duyduğu derin üzün-
tüsünü dile getirdi.
Bentour Reisen 
CEO'su Deniz 

Uğur, orman yangınlarını yakından takip etmek ve 
ilgili birimlerle görüşmek için geldiği Türkiye’de, 
yaşananlar hakkında, "Otel kompleksleri büyük 
ölçüde korunmuş olsa bile, orman yangınlarının 
geride bıraktığı hasar tek kelimeyle korkunç. 
Milyonlarca insan ve hayvan etkileniyor ve on 
binlerce hektarlık orman yok oldu" diyerek üzün-
tüsünü dile getirdi.
Bentour Reisen orman yangınları 10.000 ağaç 
dikme yardım kampanyasını başlatarak, 2021 se-
zonun sonuna dek her Türkiye rezervasyonunda 
Antalya'daki “Bentour Ormanına“ bir ağaç daha 
bağışlanacak. 
2012 YILINDA DA  
AĞAÇLANDIRMA YAPTILAR 
2012 yılında temelleri atılan “Bentour Ormanı” 
projesi altında Bentour Reisen misafirleri kış ayla-

rında katıldıkları turda kendi fidanlarını 
ekip ağaç sahiplenmeleri sağlan-

dı. Türkiye Orman Bakanlığı'nın 
kullanıma açtığı alanda 10 yılı 
aşkın süreçte Bentour Ormanı-
na birkaç bin ağaç dikildi.
Bentour Reisen Almanya Genel 

Müdürü Songül Göktas-Rosati 
,"En önemli tatil destinasyon olan 

Türkiye’nin sorumluluğu alarak 
sürdürülebilir ilkesiyle Bentour 

ormanımızı en kısa sürede 
ağaçlandırmaya yardımcı 
olmak istiyoruz. Bu yüz-
den hemen on bin ağaç 
dikeceğiz ve her rezer-
vasyonla bir tane daha 
ekleyeceğiz " ifadesini 
kullandı.
Bentour Reisen bu yıl 
sonuna kadar iklim 
şartlarına uyum sağ-
layarak Kasım ayında 
on binlerce ağaç 
dikmeyi hedefliyor.

Gülderen Arık'tan umudun Gülderen Arık'tan umudun 
öyküsü '                           ' öyküsü '                           '  

Üniversite eğitimi 

ile birlikte tahsilini Türki-

ye'de tamamladıktan sonra 

1994 yılında Almanya'ya gelen 

Gülderen Arık 'Mavi Işık' kitabıyla 

yazarlığa merhaba dedi. İşletme me-

zunu ve bankacılık tecrübesi olmasından 

dolayı Hamburg'da bankacılığa devam 

eden Arık, ''Bundan sonra hiç bıkmadan 

usanmadan yazacağım'' derken, 

Manşet Gazetesi'ne kitabı hakkında 

açıklamalarda  

bulundu.

Mavi IşıkMavi Işık
Not: Hamburg'da kitabı temin etmek isteyenler Gülderen Arık'ın Facebook ve Instagram sayfalarına başvurarak temin edebilirler

Haber: Naciye Aslan

Hamburg  
Manşet

örnek
'dan

kampanya

GülderenGülderen
ArıkArık

DenizDeniz
UğurUğur

Naciye Naciye 
AslanAslan

     DİE Polizei Hamburg hat auch in diesem Jahr 
mit Schulbeginn in einem Zeitraum von über drei 
Wochen Maßnahmen für die Gewährleistung 
eines sicheren Schulweges durchgeführt und 
dabei 2.965 Fahrzeuge und 3.440 Personen 
kontrolliert.
Im Fokus standen dabei im Rahmen von täglic-
hen Verkehrskontrollen neben der Überprüfung 
der Geschwindigkeit und Missachtung von roten 
Ampeln von Autofahrern auch fehlende oder un-
zureichende Kinderrückhaltesysteme sowie das 
Nichtbeachten des Vorranges von Fußgängern 

an Fußgängerüberwegen und das ordnungswid-
rige Parken auf Geh- und Radwegen im Bereich 
von Schulen.
Im Ergebnis sind 1.881 Ordnungswidrigkeiten-
verfahen eingeleitet worden. Bei den meisten 
handelte es sich um Geschwindigkeits-, Rotli-
cht- und Parkverstöße sowie Verstöße gegen die 
Gurtpflicht.
Darüber hinaus wurden 8.825 sensibilisierende 
Bürgergespräche geführt, um die Sicherheit der 
kleinsten Verkehrsteilnehmer auf ihrem Sc-
hulweg zu erhöhen.

Ergebnisse der dreiwöchigen  
Aktion zur Schulwegsicherung
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Almanya'daki seçmenler 26 Ey-
lül'deki seçimle yeni başbakanını 
belirleyecek. Almanya'da dört yıllık 
süre için seçimler gerçekleşirken, 

dört dönem Başbakan olarak görevini sürdüren 
Angela Merkel, bu seçimde aday olmayacağını 
açıklamıştı. Merkel'in seçime katılmaması Al-
manya'da yeni bir  dönemin başlangıcı olarak 
görülüyor. 
26 Eylül 2021 tarihinde Almanya'daki seçmen-
ler sandığa giderek, yeni başbakanı belirleye-
cek. Şansölye Angela Merkel 16 yıl hükümetin 
başbakanlığını sürdürmüş ve bu seçimlerde 
aday olmayacağını açıklamıştı. 
Başbakan ve Federal 
Meclis üyeleri-
nin de 

belirleneceği seçimde, Sosyal Demokrat Parti 
(SPD) adayı Olaf Scholz,  Hristiyan Demokrat 
ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CDU/CSU) 
adayı Armin Laschet ve Yeşiller Parti'sinden  
(DİE GRÜNEN) Almanya'nın  en genç adayı 
Annalena Baerbock kıyasıya başbakanlık yarı-
şına katılacaklar. 
Başbakanlık adaylığının açıklanmasıyla yük-
selişte olan Annalena Baerbock, daha sonra  
bazı olumsuzluklar sebebiyle düşüşe geçerken, 
son zamanlarda yapılan anketlere göre Federal 
Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf 
Scholz'un adaylar arasında yük-
selişe 

geçtiği, Kuzey-Ren Vestfalya Başbakanı ve 
CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Lasc-
het'in de düşüşe geçtiği belirlendi.

Almanya'da seçimlerde 60,4 Milyon kişi oy 
kullanma hakkına sahip. Haftalar öncesin-
den  mektupla oy kullanma işlemi başlarken, 
mektupla oy kullanmayanlar ise 26 Eylül Pazar 
günü seçim sandıklarında oylarını verecekler.

Almanya'daAlmanya'da    
  seçimseçim 202120212021

Federal Almanya seçimleri yeni bir dönemin başlangıcı mı?
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Sosyal Demokrat Parti  
(SPD) adayı Olaf Scholz

Yeşiller Parti'sinden (DİE 
GRÜNEN) Annalena Baerbock 

  
Almanya'daki Almanya'daki 

seçmenler 26 Eylül'deki seçmenler 26 Eylül'deki 
seçimle yeni başbakanını seçimle yeni başbakanını 
belirleyecek. Almanya'da belirleyecek. Almanya'da 

dört yıllık süre için seçimler dört yıllık süre için seçimler 
gerçekleşirken, dört dönem Başba-gerçekleşirken, dört dönem Başba-
kan olarak görevini sürdüren Angela kan olarak görevini sürdüren Angela 

Merkel, bu seçimde aday olmay-Merkel, bu seçimde aday olmay-
acağını açıklamıştı. Merkel'in acağını açıklamıştı. Merkel'in 

seçime katılmaması Almanya'da seçime katılmaması Almanya'da 
yeni bir  dönemin başlangıcı yeni bir  dönemin başlangıcı 

olarak görülüyor.olarak görülüyor.

Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal 
Birlik Parti (CDU/CSU) adayı Armin Laschet

Hamburg'dan  
kimler
katılıyor?

Yeşiller (DİE GRÜNEN);   
Filiz Demirel

Sosyal Demokrat Parti  
Federal Meclis milletvekiliğini  
sürdüren Metin Hakverdi 

Sosyal Demokrat Parti  
Hamburg Mitte'den Meryem Çelikkol

Sosyal Demokrat Parti  
Federal Göç ve Uyum Bakanı olarak 
görev yapmış olan Aydan Özoğuz

Sol Parti  
Dr. Nuran Sarıca

Sol Parti Grubu eş başkanı  
Cansu Özdemir 

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi;
uzun süre Yeşiller üyeliğinden sonra 2014 
yılında CDU'ya katılan Ali Ertan Toprak

Sol Parti Hamburg-Nord'dan  
Deniz Çelik
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Merhaba Sayın okurlarım, 
"Eyvah çocuğum madde mi kullanıyor?" sorusu 
tabiki tüm anne babaların kabuslu korkusu. Kimseye 
dilemiyoruz böyle durumlar ile karşı karşıya kalmak, fakat 
hayat bu. Kime neler yaşatacağı belli olmuyor. Sadece 
çocuklarımız değil, yetişkin insanlar da madde bağımlısı 
olabiliyor. Hiç aklınıza gelmeyecek, dışardan baktığımızda 
yakıştıramıyacağımız insanlar bile madde bağımlısı olabilir. 
Kimseyi kınamadan, daha ziyade bilgilendirici ve yardım 
amaçlı bu konu ile ilgilenelim diyorum bugün, ne dersiniz? 
Konu ile ilgili sizlere elimden geldiğince farklı yönlerden 
bakmak için bol sayıda pencere hazırlamaya gayret ettim. 
Halen daha toplumumuzda çok büyük TABU olan, ilk 
başlangıçta ve sonra iş işten geçmiş olana dek genelde 
sadece annelerin haberi olduğu bir konu çocuklarımızın 
madde bağımlılığı. Kanayan yaralarımız! Anneler altınlarını 
mı satmıyor, para temin etmekte babalar veya yakın 
akrabalar mı yardımcı olmuyor, neler neler. Açıkcası iyice 
çaresiz kalana dek türk ailelerinde adet değil sanki konuyu 
açık yüreklilikle konuşup bu derdine çare aramak. Hersey 
el altında, gizli saklı, ‚ele güne karşı‘ yalanlar ile kamufle 
edilen bir durum….hatta konu komşu herkes aslında bilir 
ve farkında durumun, ama açık açık kimse dile getirmez 
durumu. Bu gibi davranislar cok yanlis coookkk. 
Konuya nasıl yaklaşırım?
Aileler bağımlılık hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
için cocuklarinin/yakınlarının madde kullandığından 
şüphelendiğinde ne yapacaklarını bilmemektedirler. 
Böyle bir durumu anlamak için izlenmesi gereken bazı 
adımlar vardır. İlk önce şüpheyi destekleyecek bilgiler 
elde etmelisiniz. Bunu yaparken kişinin özeline girmemek 
gerekir. Çeşitli kaynaklardan uyuşturucu maddelerin 
özellikleri hakkında bilgiler edinin. Gözlemleriniz ve bu 
bilgileri beraber analiz edin. Yeterli kanıtınız olmadan 
yakınınızı suçlamayın. Onunla konuşmak için acele 
etmeyin. Kendinizi hazır hissettiğinizde konuşabilirsiniz. 
Konuşma yapmak için rahat bir ortam ve zaman seçmeye 
dikkat edin. Konuyla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi ve 
endişelerinizi onunla paylaşın. Bunları yaparken ona karşı 
yargılayıcı ve suçlayıcı bir dille konuşmaktan kaçının. Siz 
paylaşımınızı yaptıktan sonra onun da konuşmasına izin 
verin ve sonuna kadar onu dinleyin. Sizin söylediklerinizi 
inkâr edebilir; bu normaldir. Israrcı olmamakta yarar 
vardır. Uygun ortamlarda bir süre sonra yeniden konuşmayı 
deneyin.
Eğer sonuç alamıyorsanız bir uzmandan destek alın. 
Hamburg`da mevcut „Madde Bagimliligi Danışma 
Merkezlerin“ Listesini bu yazının sonunda bulabilirsiniz.
Çocuğumun veya yakınımın madde bağımlısı 
olduğunu nasıl anlarım?
İştahında ve uyku düzeninde değişimler gözlemlenmesi, ara 
ara kriz halinde yemek yemesi, bazen çok fazla uyuması, 
bazen ise uykusuzluk çekmesi. Kıyafetlerine, saçına ve 
kişisel bakımına verdiği özenin azalması. Kilo kaybı, 

gözlerde kızarıklık, iştahsızlık, bulantı ve kusma gibi 
fiziksel belirtilerin görülmesi.
Bağımlılık nedir, madde bağımlılığı nedir  
ve etkileri nelerdir?
Bağımlılık nedir, türleri nelerdir?
1-FİZİKSEL BAĞIMLILIK: Maddenin varlığına 
karşı duyulan fiziksel bir ihtiyaçtır. Madde vücuda 
alınmadığı takdirde bulantı, kusma, terleme, titreme 
ve üşüme gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkabilir. 
2-PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK: Maddeye alışma, 
arzu etme, onsuz yapamayacağına inanma halidir. 
Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal 
sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, 
bırakma isteğine karşılık bırakılamaması ve maddeyi 
alma isteğinin durdurulamamasıdır. Bağımlılık kronik bir 
beyin hastalığıdır. Örnegin Alisveris hastaligi buna dahil 
olup olmadigina dair bilim adamlari kendi aralarinda 
celiskili. Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz 
yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan dolayı 
zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının 
bırakılamamasıdır. Bağımlı, madde kullanımına ara 
verdiğinde yoksunluk belirtileri yaşar. Zamanla madde 
kullanım sıklığını ve dozunu artırır. Madde, beyin işlevlerini 
etkilediği gibi tüm bedensel yapıları da etkiler. Zamanla tüm 
organlarda kalıcı hasarlara yol açar. Ruhsal ve davranışsal 
sorunlar oluşturarak kişinin yakın ilişkilerini ve sosyal ve 
mesleki hayatını olumsuz etkiler. Madde bağımlılığı kişinin 
her alandaki kapasitesini azaltır. Bağımlılık nedir kaça 
ayrılır? Genel olarak bağımlılıklar bireyin elinde olmadan 
bazı şeyleri yapmaya zorunlu hissetmesi olmaktadır 
Bağımlılıklar temelde ikiye ayrılır. Bu iradeli bağımlılık ve 
iradesiz bağımlılık olmaktadır.
Madde bağımlılığı çeşitleri nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre madde bağımlılığı türleri;
• Opiat Tipi Bağımlılık.
• Alkol, Barbütürat, Benzodiazepin Tipi Bağımlılık.
• Esrar Tipi Bağımlılık.
• Kokain Tipi Bağımlılık.
• Uyarıcı Tipi Bağımlılık.
• Hallusinojen Tipi Bağımlılık.
• Solunan Çözücü Tipi Bağımlılık.
• Tütün Tipi Bağımlılık.
Madde dedikleri nedir, etkileri nelerdir?
Bazı maddelerin etkilerine göre kişide görülen fiziksel ve 
ruhsal değişimler;
Esrar ve Bonzai: Sigara sarma kâğıdı, tohumlar, kesilmiş 
su şişesi kullanılabilinmekte. Gözlerde kızarıklık, halsizlik, 
uykusuzluk ve hayal görme gibi durumlar görülmektedir. 
Gözdeki kızarıklığın giderilmesi için göz damlası 
kullanılabilir. Ekstazi: Kalp atışında hızlanma, terleme, 
iştah kaybı, beden ısında artma, normalden fazla yakınlık 
gösteren bir tavır, göz bebeklerinde büyüme, kullanmadığı 
zamanlarda aşırı halsizlik ve yorgunluk görülür. Tiner: 

Kişide yoğun koku, el ve kolda kesikler görülebilir. Özel 
eşyalar arasında bitmiş tiner ve bali kutularına rastlanılır. 
Dudak çevresinde izler oluşabilir. Kısa süreli keyif, hayal 
görme ve anlaşılmaz konuşma, zaman zaman bulantı, 
kusma karın ağrısı gibi şikâyetler görülmektedir. Kokain: 
Küçük borular, tıraş bıçağı, kesik küçük su şişesi, pipet gibi 
nesneler eşyaları arasında yer almaktadır. Göz bebeklerinde 
büyüme, burun yolu ile kullanıldığı için akıntılı veya kanlı 
burun görülebilir. Madde etkisi altında aşırı uyarılmış 
hal, çok ve hızlı konuşma, huzursuzluk ve gerçek dışı 
korkular görülmektedir. Madde etkisi geçtikten sonra 
halsizlik, uykusuzluk, keyifsizlik meydana gelir. Eroin: 
Kaşık, pamuk, enjektör, folyo gibi malzemeler kullanım 
eşyaları arasında yer alır. Fiziksel olarak ağız kuruluğu, göz 
bebeklerinde küçülme, nefes almada yavaşlama, çökkün 
ve bitkin bir beden hali, peltek konuşma yarı uykulu bir 
hal gözlenir. Madde etkisi geçtikten sonra ishal, kas ağrısı, 
sinirlilik ve huzursuzluk görülür.
Uyuşturucu kullanan biri nasıl tedavi edilir?  
Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi, tedavi ve psikoterapi 
olmak üzere iki aşamadan oluşur. Tedavi aşamasında 
birey hastaneye yatırılır. Böylelikle bireyin uyuşturucuya 
ulaşımı ve uyuşturucu maddeyi alımı engellenir. Vücudun 
uyuşturucu maddeden arınması sağlanır. Uyuşturucu alınca 
ne olur? Uyuşturucu maddeler beynin normal işleyişini 
bozarak beyni mekanikleştirir. Bazı maddeler beyin 
damarlarında tıkanmaya yol açar, felce sebep olur. Ayrıca 
beyin içinde sesler duyma ve akıl hastalıklarının başlaması 
da uyuşturucu maddelerin beyin üzerinde yarattığı 
etkilerdendir.  
Uyuşturucu krizi kaç gün sürer?  
Etkisi genellikle 4 ila 6 saat arası sürer. Eroinin yoksunluk 
krizleri ağır ve acı verici bir şekilde geçer. Bu yoksunluk 
krizleri sadece maddenin kullanılmadığı zamanlarda değil, 
yetersiz miktarda kullanıldığında dahi ortaya çıkabilir. 
Esrar kullanan bir kişi nasıl anlaşılır? Esrar kullanan kişi 

esrarın etkisinde olduğu sürede gereksiz ve anlamsız şekilde 
güldüğü gözlemlenir. Bazen tersine korku ve panik hali 
içerisinde olur. Denge kaybı, gözlerde kızarma, reflekslerin 
yavaşlaması, unutkanlık da görülebilir. Esrarın etkisi 
geçtikten sonra ise uyku hali, yorgunluk ve huzursuzluk 
gözlemlenir.  
Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ortaya 
çıkabilen hastalıklar nelerdir?  
Kullanıldıklarında fiziksel ve psikolojik tahribata yol 
açmaktadırlar. Fiziksel olarak bulantı, kusma, karın ağrıları, 
kabızlık, ishal, mide ve bağırsak spazmlarına/kanamalara 
ve buna eşlik eden bir dizi hastalıkla birlikte bu yolla gelen 
ölümlere bile sebebiyet verebilmektedirler. Uyuşturucu 
kullanan insan ne kadar yaşar? "Gençler eğer daha düşük 
dozda alır da ölüm gerçekleşmezse bile her seferinde biraz 
daha fazlasına ihtiyaç duymak suretiyle bunun bağımlısı 
haline geliyor. Kolay ulaştıkları, temin ettikleri için 
kullanmaya devam ediyorlar ve sürekli bonzai kullananların 
ortalama 5 yıl kadar bir ömür yaşayabildikleri tespit edilmiş.
Ben ne yapabilirim?
İçki içtiğim için, çocuklarım benden uzaklaştılar. Kocamı 
kaybettiğimden beri, sakinleşmemde haplar bana yardımcı 
oluyor. Kokain bana yaşam zevki veriyor. Aslında istesem 
bırakabilirim, ancak nasıl oluyorsa her akşam bir kadeh 
atıyorum. Ya da hatta iki tane.Arkadaşlarım çok hap 
içtiğimi ve bunun bağımlısı olduğumu söylüyorlar. Eşim 
her gün içmeye tekrar başladığından beri, onu terk etmeyi 
düşünmeye başladım. Arada sırada Speed almadan işimi 
yapamıyorum. Bağımlılık nedeniyle işimi kaybettim ve tüm 
değerli eşyalarımı da sattım, şimdi sürekli maddi sıkıntı 
çekiyorum. Bağımlı olduğumu biliyorum - bu madde-siz 
24 saat kesinlikle dayanamam. İlk önce bir BONG 
içmeden sabahları kalkamam. Ne tür problem yaşadığımı 
kimse bilmiyor - bundan dolayı aileme, arkadaşlarıma ve 
meslektaşlarıma yalan söylüyorum.  
Bu problemleri tanıdınız mı - kendiniz veya bir başkası 
ile ilgili olarak? Buna karşı bir şey yapmak ister misiniz? 
Madde bağımlılığını önlemek için neler 
yapılabilir?
1. Uyuşturucu maddelerle ilgili yaşa uygun doğru 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması
2. Güçlü aile bağları
3. Pozitif aile bağları
4. Başkalarıyla kıyaslamadan kaçınma.
Görüyorsunuz değil mi, çocuklarınıza küçük yaştan itibaren 
sevgi ve şevkat dolu bir yuva olursanız, onlardan gözünüzü 
ayırt etmediğiniz gibi, ilgi alakanızı onlara bonkörce 
verdiğiniz taktirde, çocuklarınız 
MADDE BAĞIMLISI OLMA RİSKİNDE DEĞİLDİR! 
Çocuğunla ilgilenmezsen, onunla ilgilenler mutlaka 
çıkar. Bu sonra sizin işinize gelirmi, orası malum değil. 
Zira küçükken çocuğundan maddi manevi ilgiyi sevgiyi 
esirgeyen, çocuğuna 1 Euroyu bile çok gören, ilerde binlerce 
Euroyu avukatlara döküyor maalesef.
Peki hasbelkader çocuğunuz veya yakınınız 
madde bağımlısı. Kim yardımcı olabilir?

Bağımlılıktan kurtulmanın yolu, probleminizin olduğu 
gerçeğini ve yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul etmekten 
başlamaktadır!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hamburg'taki Madde Bağımlılık 
Danışmanlık Merkezleri:
KODROBS Eimsbüttel Suchtberatung 
Suchtbehandlungszentrum 
Grindelallee 41 
20146 Hamburg 
TEL· 040 4229086 
Die Boje - GPD Hamburg Nordost GmbH 
Suchtbehandlungszentrum 
Brauhausstieg 15-17  
22041 Hamburg 
TEL· 040 444091 
KODROBS Altona Suchtberatung 
Suchtbehandlungszentrum 
Hohenesch 13-17  
22765 Hamburg 
TEL· 040 3908640 
Suchtberatung und -behandlung VIVA Wandsbek 
Verein 
Lotharstraße 2B  
22041 Hamburg 
TEL· 040 4711310 
Drogenberatungsstelle für Frauen 
Verein 
Holstenstraße 115 
22765 Hamburg 
KODROBS Süderelbe/Wilhelmsburg Suchtberatung 
Suchtbehandlungszentrum 
Weimarer Str. 83  
21107 Hamburg 
TEL· 040 751620 
Drogenberatungszentrum 
Verband, Verein oder Organisation 
Königstraße 16A  
22767 Hamburg 
TEL· 040 428112666 
Drei Suchtberatung 
Grindelallee 41 
20146 Hamburg 
Telefon: (040) 422908 
KODROBS Bergedorf Suchtberatung 
Verband, Verein oder Organisation 
Lohbrügger Landstraße 6  
21031 Hamburg 
TEL· 040 7216038 
jugend.drogen.beratung.kö 
Suchtbehandlungszentrum 
Hoheluftchaussee 18 
20253 Hamburg 
TEL· 040 428112666 
mobile Suchtberatung Therapiehilfe e.V. 
Suchtbehandlungszentrum 
Marktpassage 7 
21149 Hamburg  TEL· 040 2000101515 
Sevgi ve saygı ile kalın, sağlıcakla kalın
Manşet Abla

Eyvah yakınım madde bağımlısı

Am Donnerstagmittag wurde in Ham-
burg-Harburg im Bereich des Großmoor-
damms bei Sondierungsarbeiten eine 1.000 
lbs. schwere, amerikanische Sprengbombe 
mit einem Heckaufschlagzünder gefunden. 
Nach der Identifizierung der Bombe legte 
der Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr 
Hamburg einen Sperrradius von 300 Metern 
und einen Warnradius von 1.000 Metern um 
den Blindgänger herum fest. Der Bereich im 
Sperrradius wurde durch die Polizei Ham-
burg evakuiert, innerhalb des Warnradius 

wurde luftschutzmäßiges Verhalten ange-
ordnet. Dies bedeutet, dass man sich nicht 
im Freien aufhalten darf und Gebäude nicht 
verlassen werden dürfen. Fenster und Türen 
müssen geschlossen bleiben und innerhalb 
des Gebäudes soll man sich auf der von 
der Bombe abgewandten Seite aufhalten. 
Um 18:38 Uhr konnten die Spezialisten des 
Kampfmittelräumdienstes mit der Entschär-
fung der amerikanischen Fliegerbombe, 
die zunächst mit einem Bagger aus sieben 
Meter Tiefe ans Tageslicht geholt werden 

musste, beginnen. Die Schwierigkeit bei der 
Entschärfung bestand für den Sprengmeister 
im Zünder. Dieser war verdeckt im Innern 
der Bombe verbaut und musste vorsichtig 
per Hand aus dem Sprengkörper entfernt 
werden. Eine gefährliche Operation! Um 
19:12 konnte Entwarnung gegeben werden, 
alle Sperrungen wurden aufgehoben. Die 
Feuerwehr Hamburg awar mit 25 Einsatz-
kräften des Kampfmittelräumdienstes, der 
Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feu-
erwehr im Einsatz für Hamburg.

Kampfmittelräumdienst der Kampfmittelräumdienst der 
Feuerwehr Hamburg  Feuerwehr Hamburg  

entschärft 1.000 Pfund entschärft 1.000 Pfund 
schwere Sprengbombe in schwere Sprengbombe in 

Hamburg-HarburgHamburg-Harburg

Çizgiler kesişmeden � gürleri birleştir Sudoku

Bir çizimde noktaları birleştir

1.

2.

Enerji vampirleri ile karşılaştığımızı, bir görüşme 
yada buluşmaya positiv bir enerji ile gidip daha 
sonrasında bitkin ve yorgun bir halde bu görüşmeden 
dönüyorsak, gösterir. Bazı insanlarla yanlızca bir 
yerde bulunmak veya konuşmak bile, bütün enerjinizi 
yutabilir. Farkında olmadan enerjimizi alarak bizi 
aşağıya çeken, bize kenkimizi kötü hissetmemizi 
sağlar. Enerji vampirleri farklı karekterik özelliklerle 
karşımıza çıkabilir, ortak özellikleri, başkalarının 
enerjilerinden beslenmeleridir. Bu tür kişilere uzun 
süre maruz kalmak kendimizi kötü hissetmeye, dep-
resivleşmeye ve bizim ciddi anlamda hasta olmamıza 
sebeb olabilir. Bu kişilerin bir türü kendilerini devamlı 
mağdur gösterip, etrafındaki yaşananları sürekli 
sıkıntı edip, sorunlarından bahseder. Yardım etmek 
istediğinizde, çözüm yolu gösterdiğinizde ise bunu 
hemen reddedecektir. Asıl amacı sıkıntı, sorun ve 

mağduriyeti karşısında çözüm değil, sizin ilgi, sevgi, 
şefkatinizi ve ona ayrıcalıklı davranmanızı ister. 
Enerji vampirlerinin bu türü sizden istediği ilgiyi ala-
madığında, sizin kendinizi suçlu hissetmenizi sağlar. 
Devamlı kendi sorunlarına odaklı olduklarından, bu 
tür insanlar, ne sizin nede başka kimsenin sorunlarını 
dinlemezler. Bir süre sonra bu kişilerle konuştuktan, 
görüştükten sonra kendini kötü, suçlu, bitkin, negativ 
duygularda olduğunu ve tüm enerjini kaybettiğini 
farkedersin. Enerji vampirleri ise bu davranışları 
ile karşısındaki insanın enerjisinden beslenir, kendi 
tüm negativliğini karşısındakine yükler, onun tüm 
positiv enerjisini alıp rahatlar. Diğer bir enerji 
vampiri ise kendisi hayatta bir başarı elde edememiş 
ve yinede sizi sürekli eleştirip, akıl veren, hayalle-
rinizi küçümseyen ve geleceğe dönük planlarınızı 
aşağlayan kimselerdir. Herşeye kusur bulan, kolay 
memnun olmayan, kendilerini hayatın merkezi sizi 
ise hep bir hatalı görür. İnandırıcı olabilmek için, 

sizin iyiliğinizi düşündükleri için eleştirdiklerini 
söyleyip manipule ederler. Herkezi ve herşeyi sürekli 
eleştiren, ve herşeyde kusur bulan insanlar birnevi 
kendilerini daha mükemmel görüp, karşısındakini 
hatalı, zayıf ve bilinçsiz görür. Bu davranışları ile 
kendi egolarını yükseltip aynı zamanda sizin üzeri-
nizde bir kontrol ve müdahale mekanizması yaratır. 
İşi düştüğünde arayan menfaatçilerde ayrı bir enerji 
vampirleridir. Sizi önemsiyorsa, bilinki size işi düş-
müştür ve mutlak sizden yararlanacaktır. Bu kişinin 
işini görmediğinizde, yada size işleri düşmediği süre, 
asla aramazlar. Size ihtiyacı olduğunda, istedikle-
rini alabilsinler diye, sizi kolayca yüceltir, över ve 
farkına varmadan kolayca tuzaklarına düşebilirsiniz. 
Bu vampirlerde mağdur, muhtac, zayıf ve kurban 
rollerine girip aşırı talepkar olabilirler. Kendileri 
hayatın sorumluklarını almaz, ama herkezin onlara 
yardım etmek zorunda olduğuna inanırlar. Başkala-
rının enerjisinden beslenen bir başka tür ise, sürekli 

Hazırlayan: Hatice Altunova

Çizgiler kesişmeden figürleri birleştir Sudoku

Enerji vampirleri

Bir çizimde noktaları birleştir

kendini öven, metheden insanlardır. Daima kendi başarıları, ailesi, 
işi, eşi, çocuğu, arabası v.s hiç bitmez bu sıralama hep o ve ne ka-
dar mükemmel oluşudur ön planda. Tüm bu kendini, güzelliğini ve 
başarılarını anlatmasının sebebi sizin onay ve takdirinizi almaktır. 
Bu kişiler her ne konu olursa olsun dönüp dolaşıp ilgiyi kendine 
çekmeyive kontrolü ele almayı seven kişilerdir. Onay ve takdir 
görmeyi seven, karşısındakinden takdir edilmeyi bekleyen bu 
kişiler, başkalarını asla onaylayıp takdir etmez, aksine küçümser ve 
yine kendisinin ne kadar başarılı ve mükemmel olduğunu anlatır. 
Takdir edilmediklerinde yada eleştirildiklerinde ise, sizinle olan 
ilişkilerini kesebilirler. Bu enerji vampirlerinden korunmak için, 
bulunduğunuz durumu kontrol altına alıp, sınırları belirleyip mesa-
feyi koymaktır. Kendinize değer verin, enerjinizi kaptırmayın...

mansetabla@manset.de



     HENÜZ ligin başı ve Dersimspor 
lige farklı yenilgi skoru ile başladı
Yeni antrenör David'in işi kolay değil. 
Yeni sezonda Landesliga'da mücadele 
verecek olan Dersimspor, lige 5-1 so-
nucu ile mahlup başladı. Hazırlık maç-
larında da kötü performans sergileyen 
ve antrenör Fici ile yollarını ayırıp 
takıma David'i getiren Dersimspor'da 
istikrarlı bir kadro olmaması, yönetimi 
yeni futbolcu transferine yönlendir-
di. Henüz oturmamış savunmasıyla 
defansında güven vermeyen Harburg 
temsilcisi, ileri uçta oynayan futbolcular 

ise skora katkı yapacak gibi görünmü-
yor. Bazı futbolcuların zamana ihtiyacı 
olduğunu söyleyen yeni antrenör 
David, hedeflerinin ise bu ligde kalmak 
olacağını belirtti. Hamburg Manşet
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     TFF 1’inci Lig’de transfer yasağını kaldırdıktan sonra 
transfer çalışmalarına başlayarak imzaları üst üste attıran 
Denizlispor, Adana Demirspor’dan orta saha oyuncusu 
Bünyamin Balat’ı kadrosuna kattı. Denizlispor ekibi, 
Bünyamin Balat için Haluk Ulusoy Tesisleri’n-
de imza töreni düzenledi. Törende Denizlispor 
Başkanı Mehmet Uz’un da yer aldı. 24 yaşındaki 
orta saha oyuncusu Balat 1+1 yıllık sözleşmeye 
imza attı. Bünyamin geçen sezonu kiralık olarak 
TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Bayrampaşa’da 
geçirmişti. Futbolcu, 27 maçta 6 gol, 13 asist-
lik performans sergiledi. Hamburg Manşet

DENİZLİSPOR, 10 numara  DENİZLİSPOR, 10 numara  
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     ALTONA 93 takımının futbolcusu 12 
yaşındaki Kayra Akman, Süderelbe takımına 
transfer oldu. Futbola olan tutkunluğu ile 4 
yaşında futbola başlayan Kayra Akman, Altona 
93 takımındaki üstün performansı sonrası 
Harburg'un köklü külübü Süderelbe'ye imza 
attı. Stoper mevkinde oynayan genç yetenek, 
oynadığı maçlarda takımına güven veriyor. C 
Genç takımının forması ile ilk maçında heye-
can yaşayan Akman, hedefinin Oberliga'dan 
sonra Regionalliga'da futbol oynamak olduğu-
nu ifade etti. Süderelbe Scout ekibi tarafından 
takip edilen ve takıma kazandırılan Kayra'nın 
babası Adem Akman ise oğlunun her maçını 
izlediğini, ''İnşallah ileride başarılı bir futbolcu 
olur'' diye konuştu. Hamburg Manşet

     BUGÜNE kadar kulüpleri için 
üstün çalışma gösteren Ahmet Kılıç 
ve Nevzat Kaya,''Her şeye hazırız'' 
dediler.
Uzun süre başkanlık yapan ve 
bıraktıktan sonra kulübün ihtiya-
cı olduğunda tekrar başkan olan 
Nevzat Kaya ve amatör liglerin en 
uzun başkanlarından Ahmet Kılıç, 

kulüpleri için yaptıkları başarılı ça-
lışmalar ile adlarından söz ettiriyor. 
Göreve geldikleri günden bu yana 
amatör spor dallarına kucak açtıkla-
rını söyleyen Kılıç ve Kaya,''Önü-
müzdeki dönemde spora daha fazla 
önem vererek bu alanda attığımız 
adımların pekişmesini sağlayacağız'' 
diye konuştular. Hamburg Manşet

     AMATÖR Lig'in 1. haftasında farklı 
mağlup olan kırmızı-beyazlılar, sezonun geri 
kalan maçlarını yenmeyi planlıyor.
Kreisliga 2'de mücadele veren Hamburg 
amatör lig takımı FC Neuenfelde, ligin ilk 
yarısında kalan maçlarını kayıpsız geçmek 
istiyor. Antrenör Ramazan Solmaz, "Bul-
garia karşısında haklı bir galibiyet aldık. 
İlk yarıda geri kalan sekiz maçımızı da 
kazanmayı hedefliyoruz" dedi. İki maçını da 
dış sahada oynayan ve bir galibiyet ile bir de 
mağlubiyet alan Neuenfelde, oynadığı maç-

larda rakip fileleri 3 kez sarsarken, kalesinde 
10 gol gördü. ''Önümüzdeki maçlara odaklan-
dık'' diyen takımın genç antrenörü Solmaz,'' 
Mutluyuz. Bulgaria karşısındaki galibiyetten 
dolayı tüm oyuncularımızı kutluyoruz. Şimdi 
önümüzdeki  maçlara odaklandık. Fin-
kenwerder ile ilk yarıyı tamamlayacağız. Biz, 
antrenörden, yönetim kurulundan, futbol-
cularına kadar kaliteli bir ekip olduğumuzu 
bundan sonraki maçlarda bize yakışan fut-
bolla göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini 
tamamladı. Hamburg Manşet

    2021-2022 sezonunda sahasında 
çıktığı ilk maçında Alman ekibi 
SVNA takımını 3-0 gibi net skorla 
yendi. Rakibi karşısında Show ya-
pan FC Bingöl 12 sezonun en favori 
takımı olarak biliniyor.
25 kişilik güçlü bir kadroya sahip 
FC Bingöl 12'nin toplamda 5 takımı 
bulunuyor, ve 2. takımıda yine 23 

kişilik genç bir ekible kendi klasma-
nında bu sezon çıktığı iki maçınıda 
rakiplerini çok farklı sonuçlarla 
yenerek favori olduğunu gösterdi.
Güçlü bir taraftar kitlesi olan FC 
Bingöl 12 son yıllarda başarısıyla 
Hamburg amatör futbolunda en 
renkli ve popüler takım olarak gös-
terilmekte. Hamburg Manşet 
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