İthal damatlar ve gelinler
ALMANYA'DA i̇ ki̇ nci̇ kuşak evlilik
çağları geldiğinde çözümü, Türkiye‘den
evlilik yaparak aile birleşimi yoluyla
eşlerini getirme yolunu seçti. 8-9'DA
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İlk nesil Almanya’ya hangi
ümitle geldi, ne buldu?
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ZURÜCK!
Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi

Haşim
Taşkın

Almanya korona yardım paralarını geri istiyor!
Konu hakkında Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD Milletvekili Ali Şimşek ve
Mali Müşavir Haşim Taşkın açıklamalarda bulundurlar.

Gaziantep

Selbstständige Gewerbeinhaber in Deutschland sagen, dass die deutsche Regierung
die anfangs gezahlte Soforthilfe in Höhe
von 9 Tausend Euro zurückfordert. 10'DA

Olaf Scholz Almanya’nın
YENİ BAŞBAKANI OLDU

TÜRKİYE'NİN altıncı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise en büyük
kenti olan Gaziantep; nüfusu, ekonomik potansiyeli, kültürel zenginlikleri,
tarihi dokusu ve büyükşehir statüsüyle metropol bir kenttir. 5'TE

Şanlıurfa

3'TE

Milletvekili
Metin Kaya'dan
Parlamento
değerlendirmesi

11'DE

2022 için
korkularımız
ve
ümitlerimiz
MEDYADA adet olsa
gerek, bu zamanlarda
her yerde yılbaşı yazısı
olduğu gibi, bende tabi ki
bu sayımızda bir yılbaşı
yazısı hazırladım sizler
için... 15'TE

Ferami
Demirtaş

Mustafa
Babaak

Rıza
Burhan

HAMBURG'DAN yola çıkan Hamburg Türk Basın Birliği Üyeleri Kültür Gezisi
kapsamında Urfa ve Gaziantep’te bir dizi resmi ziyaretlerde bulundu. 6'DA

Hamburg’un en fazla dinlenilen
radyo sunucusu; Kazım Korkmaz:
MANŞET ABLA

mansetabla@manset.de

diyor ki
DEĞERLİ okurlarımız, bir senenin sonuna geldik.
Bu bir sene içinde gazetemizde yer alan birçok farklı
konulardaki haberlerle sizlerle buluştuk. Bugüne kadar
yayınladığımız her sayıda önemli konulara değinmeye
özen gösterdik. Okuyucularımızdan aldığımız olumlu
tepkiler de bizlere her zaman güç verdi. 2022 yılında da
aynı çizgiden gitmeye devam edeceğiz. Gazetemizin
7. sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.
Önemli konuların yer aldığı bu sayımızı da beğeneceğinizi umuyoruz. Siz saygıdeğer tüm okuyucularımızın
yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.
Saygı ve sevgilerimizle

7'DE

"RADYO benim hep hayalimdi. Bizim çocukluğumuzda TV çok yaygın olmadığı için hep radyo
dinlerdik. Bana da bu hayalimi gerçekleştirmek
Almanya’ya geldikten sonra nasip oldu".. 10'DA
DÜNYA, ALMANYA VE TÜRKİYE’DE
VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Almanya vaka sayısı: 6.878.709
Ölümler:109.324
Türkiye vaka sayısı: 9.211.740
Ölümler: 80778
Dünya genelinde vaka sayısı:
276.243.271
Ölümler: 5.369.179

HTBB üyeleri yeni yönetimle
kahvaltılı ilk toplantıda buluştu

Güven:

14'TE
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"Scholz’un
göçmenler
için iyi bir
başbakan
olacağını
düşünüyorum"

Ömer Polat TUTAP’ın
Almanya Temsilcisi oldu

4

Bülen
Güven

12'DE

Neue Schutzmaßnahmen
gegen Omikron-Welle

14

Kuzey Almanya'ya haftanın
5 günü servisimiz vardır

1000'den fazla ürün
yelpazemiz vardır

Marketlere özel baskılı poşetler

Haber

16 yıl başbakanlık görevini sürdüren
Angela Merkel’e
VEDA TÖRENİ
Angela Merkel, Savunma Bakanlığı’nda
düzenlenen törende yaptığı konuşmada,
16 yıllık başbakanlığının ardından minnettarlık
ve alçakgönüllülük hissettiğini söyledi.
örevini Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'a
devredecek olan Merkel,
başbakan olarak geçirdiği
16 yılın çoğu zaman çok zorlayıcı
olduğuna işaret ederek, "Özellikle
salgının son iki yılı, siyasete, bilime
ve sosyal söyleme duyulan güvenin
ne kadar önemli olduğunu ve aynı
zamanda ne kadar kırılgan olabileceğini bir büyüteçle gösterdi." dedi.
Demokrasinin nefret, şiddet ve
yanlış bilgilendirmeye karşı savunulması çağrısında bulunan Merkel,
"Demokrasimiz, kendini eleştirel
olarak inceleme ve düzeltme yeteneğiyle gelişir. Sürekli çıkar dengesinden ve birbirine saygıdan yaşar.
Dayanışma ve güvenden, ayrıca
gerçeklere olan güvenden ve bilimsel bilginin reddedildiği, komplo
teorilerinin ve ajitasyonun yayıldığı
her yerde çelişkilerin dile getirilmesi gerektiği gerçeğinden beslenir."
değerlendirmesinde bulundu.

G

İlerideki zorluklara cevap bulma ve
geleceği şekillendirme görevinin bir
sonraki hükümete kaldığını belirten
Alman Şansölye, bu nedenle görevini devredeceği müstakbel
Başbakan Olaf Scholz'a başarılar
diledi.Veda törenine, Almanya
Cumhurbaşkanı Frank Walter
Steinmeier ve eşi Elke
Büdenbender ile çok sayıda üst
düzey siyasetçi katıldı.
Alman ordusunun "Grosser
Zapfenstreich" olarak adlandırılan
seremonisi, görevine veda eden
Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve
Savunma Bakanları için düzenleniyor. Törende Merkel'in bizzat kendisinin seçtiği "Büyük Tanrı seni
övüyoruz" adlı ilahi ile "Benim için
kırmızı güller yağsın" ve "Renkli
filmi unutmuşsun" adlı parçalar
çalındı. Angela Merkel, 8 Aralık'ta
Federal Meclis'te Başbakanlık görevi için yemin edecek olan
Olaf Scholz'a görevini devretti.
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Almanya’da 2022 yılında
NELER DEĞİŞİYOR?
HER yıl olduğu gibi bu yıl da Almanya’da
değişikliler olacak. Söz konusu önemli değişiklikleri siz
okuyucularımız için derledik.

2022 yılındaki
önemli değişikliler
Asgari ücret 9,60€’dan yeni yılda Ocak’tan itibaren
9,82€’ya yükselecek. 1 Haziran 2022 tarihinden
itibaren de 10,45€’ya yükseliyor. Bunun haricinde
Almanya’da yeni kurulan hükümet de asgari ücretin
12€’ya yükseltilmesini istediklerini açıklamışlardı.
Ne zaman asgari ücretin 12€’ya yükseltileceği
konusunda net bir tarih henüz belli değil.
Vergiden muafiyet kişi başına 9744€, evlilerde ise
19.896€’ya yükselecek.
Meslek eğitimi yapanlara zam geliyor. Buna göre
meslek eğitimi alanlar 1. senede en az 585€, 2.
senede 690€, 3. senede 790€ ve 4. senede 819€
alacaklar.
Yeni yılda sigaralara yüzde 10 oranında zam
gelecek
1 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılan
sözleşmelerde, sözleşme feshetme süresi 3 aydan,
1 aya düşecek.
Posta ücretleri zamlanacak.
İşsizlik parası başvuruları yeni yıldan itibaren
sadece internet üzerinden yapılacak.
Ehliyet değişimi çerçevesinde 1953-1958 yılları
arasında doğanlar, kâğıttan olan ehliyetlerini 19 Ocak
tarihine kadar değiştirmek zorundalar.
Sosyal yardım alanlara 3€ zam geliyor.
Sağlık ve bakım personeline aşı zorunluluğu,
aşılanmayanlara 15 Mart’a kadar süre verildi.
Çevreyi korumak ve plastik kullanımını azaltmak
amacıyla 2022’den itibaren plastik poşet kullanımı
yasaklanacak. Meyve ve sebze bölümündeki plastik
torbalar bu kural dışında kalacak.

Olaf Scholz Almanya’nın
YENİ BAŞBAKANI OLDU

FEDERAL Meclis Başkanı
Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli
oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden
395'inin oyunu aldı.
Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy
da geçersiz sayıldı.
Böylelikle başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Cumhurbaşkanlığı konutu
olan Bellevue Sarayı'na giderek
Cumhurbaşkanı Frank-Walter
Steinmeier’den atama belgesini almasının ardından, tekrar Federal Meclis'e
dönerek yemin etti.
Görev süresini tamamlayan Angela
Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis

Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından
alkış aldı.
Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck, eski Başbakan
Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi
Britta Ernst, babası Gerhard Scholz,
annesi Christel Scholz ile kardeşleri
Jens ve Ingo Scholz yer aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında milletvekilleri Genel
Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.

Hamburg, Lübeck, Kiel ve çevre şehirde
günlük et ve Tuna ürünlerinin servisini
yapıyoruz. Kuzey Almanya'daki Tüm
Büyük ve Seçkin Marketlerde
"TUNA" Markasının Ürünlerini
isteyebilirsiniz. Günlük Restorant ve
Gastronomi Servisimiz Mevcuttur.
Dratelnstrasse 24 21109 Hamburg Tel: 01793407712
info@yeter-flaischerei.de
www.yeter-flaischerei.de

Haber
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Ömer Polat TUTAP’ın
Almanya Temsilcisi oldu
Türkiye’nin ulusal ve
uluslararası alanda
hak ettiği düzeyde
tanıtılmasına yönelik
çalışmalar yapan
Türkiye Tanıtma
Platformu (TUTAP),
uluslararsı alanda yer
alan temsilcilerle hizmet
veriyor. Bu çerçevede
TUTAP Yönetim Kurulu
Başkanı Fikret Yıldız ile
Ömer Polat’ın istişareleri
sonunda Manşet Gazetesi
imtiyaz sahibi Ömer Polat
Almanya Temsilcisi oldu.

D

TUTAP’IN TANI
MI

ünyanın 20 ülkesinde temsilcileri bulunan
Türkiye turizmi ve kültürünün tanıtılmasına
önem veren TUTAP, 5 Milyon Kültür ve
Turizm Elçilerini Platforma dahil etmeyi
hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve
Manşet Gazetesi imtiyaz sahibi Ömer Polat’ın istişareleri
sonucunda Polat, Kültür ve Turizm Elçiliğinin Almanya
Temsilcisi oldu.

‘BAŞKANIMIZ FİKRET YILDIZ
BU KONUDA ÇOK ÇALIŞKAN’

Almanya Temsilciliğini üstlenen Polat ‘’Biz
cennet gibi ülkemizin güzelliklerini başta
Almanya ve Avrupa’da hem tanıtacağız, hem
de Türkiye’ye turist sayısının artmasına hizmet
edeceğiz’’ dedi. Platform’da Türkiye’yi seven
ve gönül veren birçok ünlü insanların
olduğunu, bu ünlülerin TUTAP
internet sayfasında görüldüğünü
hatırlatan Polat, ‘’Yakın zamanda
Türkiye’yi tanıtıcı etkinliklerimiz
olacak. Başkanımız Fikret
Yıldız bu konuda çok çalışkan.
Ömer
Biz de onunla istişare ederek,
Polat
ülkemizi en iyi yere getirme
niyetindeyiz. Bu Platform’a
üye olmak isteyenler benimle

görüşebilirler, yeter ki Türkiye sevdalısı insanlar
olsun’’ diye konuştu.
Platform’un siyasi kuruluş olmadığını,
tamamen gönüllü Türkiye sevdalılarının bir
arada olduğunu belirten Polat, "Saklı cennet
ülkemizin her yerini tanıtmak istiyoruz.
Ben de Türkiye kültürünü ve turizmini
tanıtmak amacıyla bu Platform’da
bulunmaktan onur ve
gurur duyuyorum"
şeklinde
konuştu.

Fikret
Yıldız

Türkiye Tanıtma
Plat
ve Uluslararası al formu (TUTAP), Ülkemizin Ulusa
an
l
yönelik çalışmalar da hak ettiği düzeyde tanıtılmas
ına
yapan, projeler ür
insanımızın tarih
imizi kültürümüz eten ve kendi
ü ka
tanımalarını sağl
ayan, bu çerçeved liteli materyallerle
bulunan ve faaliy
e
etlerine devam ed girişimlerde
en bir oluşumdu
TUTAP, Ülkemiz
r.
in tanıtımı
ticari bir yapılanm misyonu ile hareket eden,
ası olmadan faal
iyetlerini
sürdüren, turist sa
yısı
artırarak ekonom nı ve milli gelirimizi
iye
hedef olarak belir katkı sağlamayı kendisine
leye
ve doğal zenginlik n, tarihi, kültürel
le
değerlendiren bi rimizi tanıtım odaklı
r sivil toplum kuru
luşudur.
Bu çerçevede bi
rçok projeyi başa
rı ile
tamamlayıp bazı
larını sü
başta Kültür ve Tu rdüren TUTAP,
rizm Bakanlığım
ız
olmak üzere, fark
lı Bakanlıklar,
Valilikler, Belediye
ler
STK'lar ile iş birli ve
ği ya
ülkemizin uluslara parak
rası
alanda hak ettiği
düzeyde
tanıtılmasına katk
ı
sağlamaya deva
m
etmektedir.

Murat Kaplan tekrar TGH’nın başkanı seçildi
seçildi
Hamburg Manşet
HAMBURG Türk Toplumu (TGH)
Olağan Genel Kurulu’na tek aday olarak
katılan Murat Kaplan ikinci defa başkan
seçildi. Seçimle ilgili Manşet gazetesine
bir demeç veren Kaplan, Korona
salgını sebebiyle bir yıl gecikmeyle,
seçimlerin yapıldığını söyledi destek
veren herkese teşekkür etti. Tek
aday olarak seçime girdiğini belirten
Kaplan, delegelerin yüzde 95’ten fazla
evet oylarıyla seçildiğini belirtti. TGH
başkanlığına tekrar seçilmesi konusunda
konuşan Kaplan, ‘’Onurlu göreve tekrar
seçilmek, özellikle bu kadar yüksek
bir oyla seçilmek insanı mutlu ediyor.
Tüm delegelerimize, derneklerimize,
inisiyatiflerimize, destek veren bütün
insanlarımıza teşekkür ediyorum. Kolay

YIL: 2

SAYI: 7

bir iş değil, çünkü biz bunu gönüllü
yapıyoruz’’ dedi. Yeni dönemde iki sene
içinde neler yapmak istediklerini anlatan
Kaplan, orta vadede Hamburg’da bir
şeylerin değişmesini beklediklerini,
çünkü göçmen kökenli insanların
olaylara daha farklı baktıklarını ifade etti.
‘’Biz duruşumuzdan feragat etmeyeceğiz
siyasi duruşumuz bellidir’’ diye konuşan
Başkan, ırkçılığa karşı olduklarını ve
burada katılımcı bir toplum istediklerini
söyledi. Önümüzdeki dönemde özellikle
geçmişte 3 sene yapılan çalışmaların
meyvelerini yavaş yavaş görmek
istediklerini vurgulayan Kaplan, Hamburg
siyaseti ve kurumları ile iyi bir iletişim
içinde olduklarını ve merakla sonucun
beklendiğini dile getirdi.
Haber: Naciye ASLAN
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Hamburg Manşet
Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) en son
yeni Yönetim Kurulu’nun seçiminden sonra ilk
kez bir araya gelen HTBB üyeleri Saray Köz
restoranda buluştu. Geleneksel olarak belli aralıklarla gerçekleşen kahvaltılı toplantının sponsorluğunu M. Emin Süzen üstlenirken, Başkan
Rıza Atamtürk sponsorluğu için Süzen’e
teşekkür etti. Şanlıurfa-Gaziantep kültür gezisi
için de katkılarından dolayı Süzen’e teşekkür
eden Başkan, ‘’Çok güzel bir misafirperverlik
yaşadık’’ dedi.
M.Emin Süzen ise Urfa-Antep kültür gezisinden sonra tekrar görüşmenin sevindirici olduğunu söylerken, gazetecilere teşekkür etti. ‘’Bence

güzel bir gezi oldu’’ diye konuşan Süzen, her iki
kentte de Vali, Kaymakam, Belediye Başkanları
ve Urfa’daki gazetecilerle buluşmaktan hepsinin de çok memnun olduklarını belirtti. Saray
Köz sahiplerinden Mustafa Özsoy da HTBB
üyelerine hoş geldiniz dedi.
Kahvaltıdan sonra üyelerle birlikte toplantıya
geçilerek Başkan Atamtürk ‘’Yeni yönetim
olarak ilk buluşmamız. Hepiniz hoş geldiniz’’
diyerek, toplantıya geçildi. Atamtürk’ün
gündem maddelerini okumasından sonra üyelerden gelen istekle gündem maddelerine ilaveler
yapıldı. Gündem konuları hakkında üyelerin
görüşlerine yer verildi.

Haber: Naciye ASLAN

M. Emin
Süzen
Mustafa
Özsoy

Rıza
Atamtürk

Haber
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Gaziantep

Hamburg Türk Basın Birliği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurumları ziyaret etti

Türkiye’nin altıncı, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nin ise en
büyük kenti olan Gaziantep;
nüfusu, ekonomik potansiyeli,
kültürel zenginlikleri, tarihi
dokusu ve büyükşehir
statüsüyle metropol bir kenttir.
Hamburg Manşet
aziantep, halk arasındaki adıyla Antep, 2020 sonu
itibarıyla 2.101.157 nüfusa sahiptir. İlin yüz ölçümü
6.803 km2'dir. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kesişme noktasında bulunan Türkiye'nin en
önemli şehirlerinden Gaziantep; sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda yer alır. Bunun sebepleri arasında Gaziantep'in
Anadolu ile Orta Doğu arasında bir konumda bulunması ve
liman kentlerine yakınlığı sayılabilir. Gaziantep’teki en önemli
tarım ürünü antepfıstığıdır. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'nin sanayi
ve ticaretinde 5. sıradadır.
Müzeler şehri diye de bilinen Gaziantep’te gezilip görülecek
en önemli yerlerden Tilbaşar Kalesi, Zeugma Mozaik Müzesi,
Şahinbey Millî Mücadele Müzesi, Rumkale, Araban Kalesi,
Gaziantep Kalesi, Bakırcılar Çarşısı, Hamam Müzesi, İslam
Bilim Tarihi Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi sayılabilir.
Bölgede yaşayan farklı medeniyetlerin birikimleriyle yüzlerce yılda oluşan zengin kültürü, Gaziantep'i özel bir şehir
yapan en önemli unsurlardandır. Ayrıca Gaziantep 2015
yılında UNESCO tarafından gastronomi dalında ‘Yaratıcı
Şehirler Ağı‘na dahil edilmiştir.

G

HTBB’NİN İKİNCİ BÜYÜKŞEHİR
ZİYARETİ GAZİANTEP’E

Şanlıurfa’dan sonra Gaziantep’e geçen
Hamburg Türk Basın Birliği (HTBB) ekibi
Belediye Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin
Akay tarafından karşılandı. Kentte Büyükşe-
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Fatma
Şahin

hir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül makamlarında ziyaret edildi, müzeler gezildi. Gaziantep gezisi Arkeolog
– Rehber Selma Göksu’nun rehberliğinde gerçekleşti.

ŞAHİN: ‘BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ’

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in makamında gerçekleşen ziyarette, "Şehrimize hoş geldiniz, bizim
için önemlisiniz" diye konuşan Şahin, Medeniyetin geliştiği
Fırat ve etrafındaki coğrafyada ipek yolunun olduğunu söyledi.
Dünyanın bütün ülkelerine satış yapıldığını ve kentin gelişmeye
devam ettiğini ifade eden Şahin, ‘"Ayrıca antik kentlerimiz en
büyük gücümüz. Müzeler şehrinde olmaktan ve doğmaktan mutluluk duyuyorum’’ dedi. Almanya ile dostluğun ebedi olduğunu
hatırlatan Başkan, Angela Merkel’in başbakanlık döneminde
Gaziantep’e geldiğini ve tanışma fırsatının olduğunu söyledi.
Kültür Gezisini organize eden M. Emin Süzen de ‘’Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederiz. Basın Birliğimizi getirmemizin amacı, gezip gördükleri yeri medyalarına taşımalarıdır.
Medyanın gücü gerçekten büyük. Biz de medya aracılığıyla hem
Şanlıurfa hem de Gaziantep’in güzelliklerini taşıyacağız’’ dedi.
Fatma Şahin de hem organizeden hem de ülkenin tanıtılmasında
emeği geçen M. Emin Süzen’e teşekkür etti.
HTBB Başkanı Rıza Atamtürk ise ‘’ Öncelikle bizleri kabul
ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu 6. gezimizde önce
Urfa’yı gezdik, şimdi Gaziantep’teyiz. Böyle güzel yerleri gelip
görmek gerekiyor. İzlenimlerimizi hem vatandaşlarımıza hem
de Almanlara iletmek istiyoruz’’ diye konuştu.
Ziyaret programının sonunda HTBB üyelerinden
Başkan Şahin’e sorular yöneltildi ve bir plaket
takdim edildi.

GAZİANTEP SANAYİDE
TÜRKİYE’DE 5. SIRADA
Büyükşehir Valisi Davut Gül’e yapılan
ziyarette HTBB üyeleri ile tanışmanın
ardından Başkan Rıza Atamtürk,
heyetin kabulünden dolayı Vali’ye
teşekkür ederken, ‘’Gaziantep’te
müzeyi gördük, görmekle olmaz,
anlatmakla ön yargılarımızı

EŞSİZ MİLLİ MÜCADELE RUHU

Davut
Gül
Rıza
Atamtürk

kırmak gerekiyor. Biz de buraları tanıtmak ve önyargıları kırmak
için buradayız’’ şeklinde konuştu.
Gaziantep’te halı üretiminin yüzde 40 oranında Amerika’ya
pazarlandığını ve halıların Çin’e de, Avrupa’ya da satılacak durumda olduğunu söyleyen Gül, sanayi anlamında Türkiye’de 5.
Sırada bulunulduğunu belirtirken, Ankara’dan yapılan ihracattan
çok daha fazlasının Gaziantep’ten ihracat edildiğini söyledi.
Organize sanayide 240 Bin kişinin çalıştığını belirten Gül, hammadde noksanlığından dolayı hammaddenin diğer ülkelerden
alınıp, işlenip ve dünyanın her yerine ihracat edildiğini söyledi.
Programın sonunda üyelerin sorularını cevaplayan Vali Gül’e bir
paket verildi. Haber: Naciye ASLAN

Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği ‘Gaziantep 25
Aralık Panorama Müzesi’nde, Kurtuluş Savaşı’nda
İngiliz ve Fransızların işgali ve Anteplilerin mücadeleleri konulu görsel ve kanıtların yer aldığı Müze
gezildi. İşgal ve Millî Mücadele konularında bilgi
veren Tarihçi Uzman Ahmet Kıratlı, müzede her
şeyin belgelere dayandığını belirtti. Birinci Dünya
Savaşı’nda 1914-1918 yılları arasında işgalin yaşandığı Gaziantep’te, kent halkının işgalci güçlere
karşı birlikte mücadele ettiği ve 25 Bin nüfusun
11 bini şehit, bir o kadar da gazi sayısının olduğu
belirtildi. Millî Mücadelede çocuktan kadınına kadar herkesin katkısı olduğunu vurgulayan Kıratlı,
Ankara Antlaşması’yla Fransızların geri çekildiğini
söyledi. İşgalin ve Millî Mücadelenin anlatıldığı ve
görselleştiği Müzede duygulu anlar yaşandı.
Tarihi mutfak araç ve gereçlerinin yanı sıra yöresel
yemeklerin teşhir edildiği Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesine gerçekleşen gezide ise
Ferit Arslan Müze hakkında bilgi verdi. Müzenin
ilk Turizm ve Tanıtma Bakanlarından Ali İhsan
Göğüş’ün doğduğu ev olduğunu belirten Arslan,
Müzede Türk ve dünya mutfağı eğitiminin verildiğini söyledi.
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Şanlıurfa
Hamburg Manşet
alk arasında kısa adı Urfa diye bilinen Şanlıurfa,
Türkiye'nin en kalabalık sekizinci şehridir. Nüfus sayısı
2020 yılı verilerine göre 2.115.256’dır. Doğuda Mardin,
batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda
Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınırı vardır. 19.451 km2'lik
yüz ölçümü ile de Türkiye'nin en büyük yedinci ilidir. Şanlıurfa,
Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli bölgesel kalkınma projesi
olan GAP’ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) merkezi durumundadır.
Üç ilahi dinin atası kabul edilen, Hazreti İbrahim'in doğduğu makamın bulunduğu rivayet edilen Urfa’da, Hazreti Eyyüp Peygamber'in de kabrine ev sahipliği yapmaktadır.
Bunun yanı sıra başta Musa, Şuayip, Elyasa, Yakup ve Yusuf peygamberlere ait makamlara da ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dünya
inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü
sırada yer almaktadır.
Urfa’da en önemli gezilecek yerler, Harran, Göbeklitepe,
Balıklıgöl, Halfeti, Urfa Kalesi, Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kiliseleri, Deyr Yakup (Yakup Manastırı) ve Harran Evleridir.

H

HTBB, PEYGAMBERLER ŞEHRİ ŞANLIURFA’DA
Hamburg’dan yola çıkan Hamburg Türk Basın Birliği Üyeleri
Kültür Gezisi kapsamında Urfa ve Gaziantep’te bir dizi resmi
ziyaretlerde bulundu. Ayrıca zaman el verdiği kadar da her iki
kentte görülmesi gereken bazı yerler gezildi. Geziyi organize eden
M. Emin Süzen ve eşi gezi boyunca HTBB ekibine eşlik ederken,
Şanlıurfa’da dört, Gaziantep’te bir gece konaklayan Üyeler en iyi
şekilde ağırlandılar. Dünyanın sayılı tarihi merkezlerinden biri olan
Şanlıurfa, bir taraftan turizmin gözdesi olurken, öte yandan sorunsuz birçok farklı etnik kökenlerin yaşadığı ve misafirperverliği ile
de örnek teşkil ediyor.
Şanlıurfa’ya gelen HTBB ekibi, GAP havalimanında, EUBA
Başkanı M.Emin Süzen, Prof.Dr. Ali Sarıışık, Eyüp Taha Siyahhan,
Ayşe Karataş, Emine Sarıışık ve Tahir Karakaş tarafından VIP
girişinde karşılandı. Havalimanında üyelere çay ve her üyeye yerel
mamul olan birer paket isot takdim edildi.
Yorgunluğunu az da olsa gideren üyelerle birlikte akşam yemeğinden sonra T.C. Orman Bakanlığına bağlı GAP Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü konukevine geçildi.

KÜMBET EVLERİNE ZİYARETÇİ İLGİSİ
HTBB‘nin ilk programında çatısı taşlar ile kubbe şeklinde
yapılmış Harran evi ziyaret edildi. Reşat Özyavuz’un (Karabey)
işletmeciliğini yürüttüğü Harran evinde bulunan Kümbet evler hakkında bilgiler veren Özyavuz, kubbeli evlerin yazın serin, kışın ise
sıcak kalması özelliği olduğunu belirtti. Tarihi, dış sıvası, mimarisi
konularında açıklamalarda bulunan Özyavuz, 1300 civarındaki
kubbeli evlerden yaklaşık 100-150 kadar kaldığını söyledi. Harran
ilçesinin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını
hatırlatan Özyavuz, kümbet evlerinin ziyaretçilerin ilgi odağı
olduğunu ifade etti.
Kümbet evi ziyaretinde HTBB’yi ziyarete gelen Harran Kaymakamı Cihat Koç medeniyetin Harran’dan başladığını ve çok kutsal
bir yer olduğuna dikkat çekti. Dünyanın bazı ülkelerinden ayin
yapmak için Harran’a geldiklerini söyleyen Koç, yakında Birleşmiş
Milletler’den de Harran’a ziyaret edileceğini belirtti.
İlçe Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ile HTBB’nin bir araya
geldiği Harran Köy Odası’nda HTBB üyelerine yörenin meşhur
içeceği mırra ikram edildi. Harran nüfusunun 100 Bin olduğunu
ve ilçede tarımcılıkla geçinildiğini söyleyen Özyavuz, Türkiye
pamuğunun yüzde 50’sinin Harran’da üretildiğini, pamuktan sonra
en fazla buğday üretildiğini belirtti.
Suriye sınırının sadece 18 km uzaklıkta bulunduğunu ve Suriye’de
akrabalarının olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı, savaştan sonra
ise Suriyelilerin ilçeye geldiklerini ve nüfusun ilçede 200 Bine
yükseldiğini, Urfa’da ise 1 Milyona yakın Suriyelilerin yaşadığını
söyledi. Harran’da nüfusun yüzde 95’inin Arap olduğunu belirten
Başkan, ilçedeki aile yapısının da genelde aşiretlik olduğunu ifade
etti.
Aynı gün Şeyh Hayati Harrani Cami ve Türbesi ziyaret edildikten
sonra tarihi Balıklı Göl gezildi. Buranın tarihi hakkında Hasan
Besleyici tarafından ekibe bilgiler verildi.

HTBB VE YEREL BASIN BİR ARAYA GELDİ
Gün içinde Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK)
Vildan Polat’ın organizesinde, ‘HTBB ve Yerel Basın Tanışma
Toplantısı’ gerçekleşti. Hilton otelinde gerçekleşen Toplantıya
HTBB üyelerinin yanı sıra, Vali Yardımcısı Abdullah Abid
Öztoprak, Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kayton, Belediye
Basın Daire Başkanı Mahmut Uçmak, Belediye Basın – Yayın
Koordinatörü ve TV Programcısı Uğur Er, Şanlıurfa İl Başkanı, TV
Programcısı Ömer Ağ, Mustafa Arısüt (Ajan Urfa), Ahin Güneş
(Urfa Haber), Abdurrahim Toru (Kanal Urfa), Rıdvan Ortaykaya
(Edassa TV), Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk
(GTV), Veysel Polat (GAP Gündem Gazetesi), Kamil Güler (Kent
Gazetesi), Hüseyin Özkan (Urfa Pusula), Ömer Dodanlı (RHA
Ajans), İbrahim Halil Kuş (Urfa Siyaseti İnternet Haber), Mehmet

Yıldırım (Sabah Gazetesi Şanlıurfa muhabiri), Müslüm Abacı
(Akşam Gazetesi Temsilcisi), Eşber Ayadın (Anadolu Ajans),
Ali Leylak (Demirören Ajans), Şinasi İnan (İhlas Ajans), Kadir
Çelikcan (NTV), Tahir Gülebak (Urfanatik), Ali Uzun (Urfa Star),
Ferhat Özer (Kanal Urfa),
Erkan Göncü (Urfa Gaste), Mahmut Kalkız (Urfa Değişim), Celal
Çiftçi (Olay Gazetesi), Süleyman Turan (RHA Ajans) katıldılar.
Toplantıda konuşan Vildan Polat davetlileri selamlarken, "Şanlıurfa
12 Bin yıllık geçmişi ile her yerde tarih fışkırıyor, dünyanın en
önemli turistik yeri haline geldi" dedi. Fedakârca çalışan medya
mensuplarına teşekkür eden ve Göbeklitepe’nin Hamburg’da bir
yere adının verilmesini isteyen Polat, ‘‘Bugünkü toplantımızın
amacı yurt dışından gelen basın mensuplarıyla yerel basını bir
araya getirmek ve kentimizin tanıtımına katkıda bulunmak’’ diye
konuştu.
EUBA Başkanı M.Emin Süzen de, ‘’Bu davette bizi ağırlayan
Vildan Polat’a teşekkür ederim. Basın bizim dünyaya açılan kulağımız, gözümüz. Bu haberler için canlarını kaybedenleri rahmetle
anıyoruz. Basın olmazsa yapılan zulümleri görmemiz mümkün
değil, hepsine teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Peygamberler
şehrinin HTBB üyeleri tarafından Avrupa’da tanıtılmasını isteyen
Süzen, Urfalıların da birbirine köstek değil, destek olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca Avrupa’ya her kim gelirse gelsin, yardım
edileceğini söyledi.

ŞANLIURFA’YI ŞANLI ŞEKİLDE TANITMAMIZ GEREKİYOR’
HTBB Başkanı Rıza Atamtürk ise ‘’Şanlıurfa’yı şanlı şekilde tanıtmamız gerekiyor. Şanlıurfa’yı Avrupa’da şahlandıracağız, bunun
sözünü verebiliriz. Hamburg’dan kucak dolusu selam getirdik.
Bizler Almanya’da köprü vazifesi yapıyoruz. Anavatanımızı, babavatanımıza götürüp tanıtmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.
Şanlıurfa İl Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan‚ ‘‘Bizim
gözümüz, kulağımıza hitap eden basınla buluşmaktan mutluluk
duyuyoruz. Diğer yerlere yapacağınız mesajlardan dolayı sizlere
teşekkür ediyorum’’ dedi.
Toplantıda Faruk Bayuk dijital yayıncılığın arttığına dikkat
çekerken, Ahin Güneş ise HTBB bünyesinde gençlerin yetişip
yetişmediğini sordu. HTBB 2. Başkanı Erdal Altuntaş soruyu
cevaplarken, gazeteci yetiştirme konusunda genç nesilde Türkçeye
pek ilginin olmadığını, bu konuda kaygılanıldığını ve bunun üzüntü
verdiğini söyledi. Rıza Atamtürk de soruya cevaben Almanya’da
güzel yerlerde olan gençlerin de olduğunu belirtti.
Birtakım plaketler verilerek toplantı sona erdi.

ŞANLIURFA VALİSİ ABDULLAH ERİN’E ZİYARET
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e makamında gerçekleşen ziyarette
konuşan Vali Erin, HTBB üyelerinin Türkiye’de bulunmalarından
mutluluk duyduğunu söyledi. Avrupa İş adamları Derneği (EUBA)
Başkanı Emin Süzen de Şanlıurfa Büyükşehir Vali’sine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Her yörenin kendine özgü güzellikleri olduğunu belirten Vali, Şanlıurfa’nın da dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
İnsanların ilk yerleştiği yer olan Şanlıurfa’da tarihi Göbeklitepe’nin
başka bir yerde olmadığını, Taş Devri’nde yaşayan insanlar hakkında başka düşünüldüğünü, ancak yapılan kazı çalışmalarından elde
edilen sanatsal çalışmalar buluntuların bunu aksini kanıtladığını
söyledi.

FARKLI KÜLTÜR VE ETNİK KÖKENLİ
İNSANLARIN BİN YILLIK BERABERLİĞİ

Hz. İbrahim’in Şanlıurfa’da doğduğu ve ateşe atıldığına dair tespit
ve kaynakların olduğunu hatırlatan Erin, kentin Müslüman, Musevi
ve Hristiyanların birlikte sahip çıktıkları bir yer olduğunu belirtti.
Kentte 424 Bin Suriyelilerin bulunduğunu ve sıfır problem yaşandığını vurgulayan Vali, burada Urfalıların duyarlılığı ve yardımseverliğinin etkili olduğunu söyledi.
Alan olarak Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en büyük 7. bölgesi olduğunu ve 14 Milyon dönümle senede 2-3 defa ürünün alınabildiğini
ifade eden Erin, Türkiye genelinde Antep fıstığının yüzde 50
oranında bölgede üretildiğini söyledi.
Şanlıurfa’nın pandemide yüksek riskli bölge kategorisinde neden
kırmızı renkte olduğu sorusunu cevaplayan Vali, kırmızı rengin
aşı olma oranını gösterdiğini, oransal günlük vaka sayısında ise en
iyilerin arasında bulunulduğunu ifade etti.
Kentte farklı kültür ve etnik kökenli vatandaşların dışlanmadığını
hatırlatan Vali Erin, ‘’Farklı renkte, farklı kültürde insanlar Bin
yıllardır beraber yaşıyor. Türkçe, Arapça ve Kürtçe dilleri konuşuluyor. Burada tahammül ve hoşgörü var’’ şeklinde konuştu.
HTBB Başkanı Rıza Atamtürk de 6. gezinin Şanlıurfa’ya yapıldığını ve bu yörenin çok farklı olduğunu söyledi. Urfa’nın seve seve
tanıtılacağını belirten Atamtürk, Vali Erin’e katkılarından dolayı
teşekkür etti.
Şanlıurfa’da kentin Büyükşehir Belediye’sine resmi ziyaret ile
devam edildi. Konukları makamında karşılayan Şanlıurfa Belediyesi Genel Sekreteri Yahya Ürün, Avrupa ve Türkiye arasındaki
standartları değerlendirdi. Standartlar konusunda Türkiye’de
uygulamada noksanlık yaşandığını ve bu konuda toplumsal bilincin
yükselmesi gerektiğine dikkat çeken Ürün, ‘’Biz hislerimizle

hareket ediyoruz, Avrupalı aklıyla hareket
ediyor’’ dedi.
Aynı gün Şanlıurfa’nın tarihi yerlerinden
Örencik köyü yakınlarındaki Göbeklitepe
ziyaret edildi. Akabinde Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
ile HTBB üyeleri akşam yemeğinde bir araya
geldi. HTBB üyelerinin kendilerini tanıtmasından sonra Beyazgül, Urfa’da yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Urfa’daki beton yapılarının kenti çirkinleştirdiğini ve bu yapıların
yıkıldığını hatırlatan Beyazgül, Urfa’yı yeniden canlandırmak istediklerini
belirtti. Urfa’daki tarihi yapıların korunmasının önemine dikkat çeken
Beyazgül, kentin eski kimliğine kavuşması amacıyla çalışmalar yapıldığını
söyledi. Yörede turizm alanında gelişmeler yaşandığını ancak Urfa kentinin
tanıtımıyla turizmin artacağını söyleyen Beyazgül, yakın gelecekte bu
konuda daha fazla konaklama yerlerinin inşa edileceğini ifade etti. Bölgede
benzerliklerin olduğunu söyleyen Başkan, her şehrin ayrı bir güzelliğe sahip
olduğunu belirtirken, Urfa’daki misafirperverlik ve hoşgörünün de Peygamberlerin yansıması olduğunu ifade etti.
Misafirlere yöre adı ‘Şıllık’ ve kadayıf tatlı türleri
verilirken, programın sonunda plaketler takdim
edildi.
Kanal Urfa TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Ferhat
Özer ile HTBB üyelerinin buluştuğu toplantıda
Urfa TV’nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında
bilgi veren Özer, Kanal Urfa’da genelde 3 dilde
yayın yapıldığını belirtti. Bunun Türkiye’de bir
ilk denilebileceğini söyleyen Özer, uydu yayını
yapan programın Almanya’dan çok izleyicisi
bulunduğunu ifade etti. Hamburg’da yaşayan
Kasım Baydilli’nin kanalın temsilcisi olduğunu
hatırlatan Özer, kırsal bölgelerdeki vatandaşlara
ve daha fazla insanlara ulaşmak için çalışmaların yapıldığını söyledi. Ferhat Özer’e bir paket
verilerek toplantı sona erdi.
Naciye

SAKLI CENNET ‘BATIK KENT’ HALFETİ
Güneydoğu Anadolu Kültür Gezisi kapsa-

Aslan

mında kentin saklı cenneti ve sular altında
kalmasından dolayı ‘Batık Kent’ olarak
bilinen Halfeti’de Kaymakam Selin Sarı
makamında ziyaret edildi. Kaymakam
Sarı ile gerçekleşen görüşmede Sarı’nın
selamlama konuşmasından sonra
Kaymakam, Hamburg’da Türkiye’nin algısı, göç ve uyum konularında bilgi almak istedi. HTBB üyesi Coşkun Coştur, yaşanan
sorunlardan birinin ırkçılık olduğunu belirtirken, bazı demokratik sıkıntılardan dolayı
da Türkiye algısının göreceli olduğu yönünde Kaymakam’a bilgi verdi.
Eğitim için kendisinin de İngiltere’ye gittiğini açıklayan Sarı, ‘’10 ülke, 30
şehir gördüm ama bizim ülkemizden daha güzel bir ülke yok’’ dedi.

HERKESE PARTİ DIŞI HİZMET

Heyetin diğer durağı Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’a makamında
ziyaret gerçekleşti. Burada konuşan Albayrak, kaymakamlıktan istifa edip,
Belediye Başkanlığına seçildiğini belirtti. Halfeti’deki belediye seçimlerinde iki partiden biri olarak en yüksek oy aldığını hatırlatan Albayrak, hangi
partiden olursa olsun, herkese parti dışı hizmetler
verdiklerini söyledi. Yörede alt yapının
tam oturmadığını, Almanya’da ise bu
sorunun olmadığını söyleyen Başkan,
eski Halfeti’ye yıllık 1 Milyon civarında
ziyaretçinin geldiğini belirtti. Turizmde
ciddi bir hareketliliğin yaşandığına dikkat
çeken Albayrak, turizm ve başka alanlarda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Resmi ziyaretlerden sonra Fırat nehri kıyısında bulunan ‘Batık Kent’ diye bilinen
Halfeti’de HTBB üyeleri ile birlikte Mehmet Emin Süzen ve eşi, Urfa’da Kültür
Gezisi’ne katılan sanatçı Doğan Öztürk
Vildan
Polat
ve eşi birlikte tekne turu yapıldı. Turda
yörenin tarihi hakkında bilgiler verilirken,
Urfalı sanatçı Doğan Öztürk de türküleriyle
eşlik ederek programa renk kattı. Haber:
Naciye ASLAN
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Milletvekili Metin Kaya'dan
Parlamento değerlendirmesi
Hamburg Eyalet Parlamentosu
Sol Parti (die LİNKE) Milletvekili
Metin Kaya Almanya’da yeni
kurulan hükümet hakkında Manşet
gazetesine değerlendirmelerde
bulundu. Kaya’nın Hamburg
Parlamentosu’na verdiği
önergelerin de yer aldığı yazımızı
okuyucularımızla buluşturuyoruz.

Hamburg Manşet
26 Eylül 2021’de Federal Parlamento’nun 20. Dönem seçimleri
yapıldı. Seçimlerin sonucunda SPD, B90/Grüne (Yeşiller), FDP’den
oluşan koalisyon hükümeti kuruldu.
Koalisyon Sözleşmesi “Daha Fazla İlerleme için Cesaret Etmek”
başlığı ve “Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik İçin İttifak”
alt başlığı altında 178 sayfadan oluşuyor. Fransız Devrimi’nden
alıntılanan kelimelerle koalisyon sözleşmesinin özgürlük, adalet ve
sürdürülebilirlik ile daha fazla ilerleme getireceği izlenimi yaratılmak
isteniyor. Maalesef halkın büyük çoğunluğu için bu sözleşmede adı
geçen ilerlemeden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü:
Birincisi: Koalisyon Sözleşmesi‘nde Almanya’nın GSMH’nın
(Gayri Safi Milli Hasıla) %2 oranındaki kısmı ilaveten silahlanmaya
ayrılacaktır. Böylece dünyada en çok silah satan ülkeler sıralamasında
Almanya dördüncü sıraya yükselecektir. Sağlık ve sosyal alanlarda
kısıtlamalara gidilirken silahlanmaya böylesine büyük bir oranda
bütçe ayrılması akılcı olmadığı gibi kitle imha silahlarıyla bir savaşın
çıkmasını da tetiklenmektedir. Böylesi bir savaşın ana merkezi Avrupa
olacaktır, Avrupa’nın haritadan silinmesi demek olacaktır. Çiçeği
burnunda yeni Dış İşleri Bakanı Annalena Baerbock dış politikada
gerginliği artıracak, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni
NATO ordularıyla daha fazla ablukaya alacak adımların atılmasını
talep etmektedir. 80li yıllarda çevre ve barış hareketleri içinden
gelen B90/Grüne (Yeşiller) bugün savaş kışkırtıcılığı konumuna
düşmüşlerdir ne yazık ki. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi,
Rusya Federasyonu sınırlarına yakın yerlere orduların ve silahların
konuşlandırılması, Ukrayna ve Gürcistan gibi Rusya Federasyonu’na
doğrudan sınır ülkeleri NATO’ya dahil etme girişimleri elbette Rusya
Federasyonu tarafından karşılıksız kalmayacaktır.
İkincisi: Yeni hükümet, çalışma ve sosyal alanlarda tamamen sınıfta
kalmıştır. Sözleşmede HARTZ IV’ün ismi “Bürgergeld” olarak
değiştirilmiş ama ödentilerde ve içeriğinde herhangi bir iyileştirme

Sezer
Atılanok

yapılmamıştır. En olumlu adım ise asgari saat ücretin 12 EUR’a
yükseltilmesidir. Buna karşılık toplu sözleşme alanında “esnek
çalışma modelleri” adı altında çalışma sürelerini uzatacak ve toplu
sözleşmeleri geçersiz kılabilecek modeller önerilmektedir. „Minijob”
olarak bilinen işlerde kazanç 450 EUR’dan 520 EUR’a yükseltildi.
İlk etapta olumlu gözüken bu durum sermaye sahiplerine normal ve
sigortalı iş yerine insanları “Minijob”larda çalıştırma olanaklarının
daha fazla kullanılması yolunu açmaktadır. Daha fazla “Minijob”,
daha az normal ve sigortalı iş demektir bu. İş sözleşmelerinin
(Arbeitsvertrag) süreleri azami altı yıl olmak şartıyla sermaye
sahiplerinin bizzat keyfine bırakılmıştır. Yani patronlar insanları süreli
sözleşmelerle istedikleri gibi çalıştırıp sonra da işten çıkarabilecekler.
Pandemi döneminde evden doğru çalışma teşvik edilirken iş yerinde
geçerli olan toplu sözleşme kuralları geçerli olmayacaktır. Emeklilik
yaşı 67’de bırakıldı. Daha önceleri emeklilik yaşının 70’e çıkarılması
yönünde epeyce girişimler olmuştu. Ayrıca emeklilik
maaşlarının yıllık ortalama maaşın %48’ne denk gelecek
şekilde kalması kararlaştırıldı. 70li yıllarda bu oran %59,8
idi. SPD ve B90/Grüne (Schröder ve Fischer) iktidarında
bu oran %53’lerden %48’e düşürülmüştü ve 2027’ye
kadar %45’e düşürülmesi kararlaştırılmıştı.
Üçüncüsü: Sağlık alanında “vaka başına”
(Fallpauschalen) işlem devam edecektir.
Sağlık alanında yapılan özelleştirmeler ve
kısıtlamaların özelikle pandemi döneminde
nelere mal olduğunu hep beraber gördük. Bu
politikadan anlaşılan vazgeçilmeyecektir.
Olumlu gözüken sadece bir olgu var. O
Metin
Kaya
da Alman Ceza Yasası’nın 219a Maddesi
yasadan çıkarılmış olmasıdır. Böylece
doktorlar kürtaj konusunda kadınlara
gerekli danışma hizmetlerini verebilecekler.
Daha önceleri doktorlar tarafından bu tür
bilgilendirmeler veya danışmalar cezaya tabi
idi.
Dördüncüsü: Çevre ve iklim konusunda varılan
anlaşmalar iklim değişikliğine karşı atılması gereken
acil adımları yavaşlatmakta 2045 yılına kadar ertelemektedir.
Halbuki iklim değişikliğinin geldiği boyuta bakılırsa atılması gereken
adımların hemen ve acilen atılması gerektiğini artık herkes anlamış
durumdadır.
Beşincisi: Sağ ve sol kavramlar eşitlenerek ırkçı, faşist partilere ve
kurumlara karşı mücadele edilemez. Koalisyon sözleşmesinde tam
da bu yapılmaktadır. Sağ ve sol eşit görülmektedir ve gerek polis
gerekse istihbarat kurumlarına sağı da solu da eşit görüp ona göre
davranmaları salık verilmektedir. Faşizm koşullarını yaşamış, iki
defa dünyayı kana bulamış bir ülkenin tarihi sorumluluğu ırkçı, faşist
parti ve kurumlara karşı tavizsiz mücadele etmesini gerektirir, sapla

samanı birbirine karıştırarak mücadele edilemez. NSU, Mölln, Hanau,
Hoyerswerda, Rostock katliamları ortadayken solu da faşistlerle
eşdeğer görmek 21. yüzyılda demokrasi ayıbıdır.
Altıncısı: Göçmenlere, mültecilere yönelik değişiklikler. Bugün
Almanya’da 11,5 milyon Almanya vatandaşı olmayan insan
yaşamaktadır. 1990lı yıllarda Almanya Anayasa Mahkemesi bu
insanların politik kararlardan yoksun bırakılmasının demokrasi
anlayışı ile bağdaşmadığını belirtmişti. Koalisyon sözleşmesinde
bundan böyle çifte vatandaşlığın önü açılmaktadır. Özellikle Türkiye
kökenli göçmenlerin kendi vatandaşlıklarını kaybetmeden Almanya
vatandaşı olması olanaklı olacaktır. Almanya vatandaşı olabilmek
için şimdiye kadarki 8 yıllık bekleme süresi 5 yıla indirilecek. Özel
durumlarda bu süre 3 yıla indirilebilir.
Aile birleşimi konusunda da iyileştirme söz konusu. Almanya’ya
gelecek olan aile fertlerinin daha önce kendi ülkelerinde Almanca
kurslarına giderek B1 sertifikasını alma zorunluluğu kaldırılacak.
Kurslar doğrudan Almanya’da verilecektir.
Almanya vatandaşlığı olmaksızın seçme seçilme hakkı maalesef
yine gündeme, koalisyon sözleşmesine alınmamış. Böylece 60
yıldan fazladır Almanya’da yaşayan ama Almanya vatandaşı
olmayan insanlara politik katılımcılık hakkı yine verilmemiştir.
Halk oylamalarında dahi o hak tanınmamıştır.
Yurt dışı edilme ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya
mülteci sorunları aynı sertlikle devam edecektir.
Avrupa hükümetleri sebep oldukları çok sayıda
savaşların, iklim ve çevre tahribatının, yer altı
ve üstü zenginliklerin talanının sorumluluğunu
almayıp sınırlarını daha da sıkı kapatarak mülteci
ölümlerine sebep olmaktadırlar. Buna Almanya
yeni hükümetiyle dahildir.
Sonuç: Yeni Federal Hükümet
birkaç kozmetik değişiklik yaparak
asıl sorunların çözümüne ilişkin
herhangi bir adım atmamıştır.
Sağlık sorunu, işsizlik sorunu,
pandemide demokratik hakların
kısıtlanması sorunu, konut sorunu,
iklim ve çevre sorunu, silahlanma sorunu ve Almanya’da yaşayan
milyonlarca göçmene yönelik kalıcı ve en temel demokratik haklar
sorunu. Farkındaysanız hep olacak, yapılacak türünden kavramlar
kullanıyorum. Koalisyon sözleşmesinde yazılı olanların hemen
gerçekleşeceğini sanmak saflık olur. Ne zaman yürürlüğe gireceğini
hep birlikte göreceğiz. Ancak bizler de haklarımızı daha istikrarlı talep
etmez ve savunmazsak daha çok bekleriz.

HAMBURG PARLAMENTOSU’NDAKİ KENDİ
ÇALIŞMALARIMDAN BİR KAÇ ÖRNEK

*Berlin’de SPD, B90/Grüne ve DIE LINKE’nin ortak kararıyla

kamuda ve devlet kurumlarında ırkçılığın ve ayrımcılığın
önlenmesi için bir yasa çıkarıldı. Bu yasanın benzeri için Hamburg
Parlamentosu’na yasa taslağı sundum. Ancak Berlin’de kabul gören
bu yasa Hamburg’da SPD ve B90/Grüne tarafından parlamentodaki
mutlak çoğunluklarına dayanarak reddedildi.
*Sosyalist ülkelerde çalışmış, emeklilik pirimleri ödemiş ve
sonrasında Almanya’ya göç etmiş Yahudi kökenli insanların sosyalist
ülkelerde ödedikleri emeklilik pirimleri kabul edilmiyordu. Bu ayrımcı
duruma karşı SPD, B90/Grüne ve CDU’nun da imzasını alarak
verdiğim önerge AfD oylarına karşın kabul edildi. Bu haksızlığın
giderilmesi için kanun değişikliği yapılması kabul edildi.
*Hamburg’da yaşayan ve Almanya vatandaşı olmayan göçmenlerin ilk
etapta yerel düzeydeki seçimlerde seçme seçilme hakkına kavuşması
için defalarca verdiğim önergeler SPD, B90/Grüne, CDU ve AfD
oylarıyla reddedildi. Halk oylamalarında en azından oy kullanma
hakkına yönelik önergelerim yine aynı partilerin oylarıyla reddedildi.
*Türkiye ile Almanya arasında otomatik bilgi transferi anlaşması
konusunda hangi bilgilerin paylaşıldığına ve bu anlaşmaya göre
Türkiye kökenli insanların hangi hak kaybıyla karşılaştıklarına ilişkin
Federal Parlamento’ya verdiğim soru önergesi yüzeysel cevaplarla
geçiştirildi.
*30 Ekim 1961’de Türkiye ile Almanya arasında iş gücü göçü
sözleşmesi imzalandı. 60 yıl sonra bu sözleşme çerçevesinde gelen
insanlara Hamburg’un en azından bir teşekkür borcu olduğunu
biliyoruz. 60lı yıllarda gelen bu insanlar Almanya tarihinin,
ekonomisinin, kültürünün bir parçasıdır. Hak ettikleri değer 60
yıldır verilmedi Geldikleri ilk günden itibaren Almanya’daki yaşam
ve çalışma koşullarını anlatacak bir müzenin açılması için ve aynı
zamanda Hamburg’un merkezi bir meydanına bir anıtın dikilmesi
için önergeler verdim. Gelecek yıl komisyonlarda görüşülüp
sonuçlandırılacaktır.
*İnsanlığa karşı suç sayılan eğilimlere karşı ‘Hamburg Monitor’ isimli
izleme önergesi verdim. Toplumda ve özellikle kamuda ve devlet
kurumlarında ayrımcılığın ve ırkçılığın izlenmesini ve her yıl rapor
edilmesini istedim.
*Hamburg’da yaşayan Romanların eşit haklara kavuşması için
önergeler verdim. Özellikle Hitler faşizmi döneminde katliamlara
uğramış Romanlara tazminatların ödenmesi ve haklarının verilmesini
istedim.
*Corona pandemisi döneminde göçmen kurumlarına mali
yardımın verilmesi veya artırılması yönünde önergeler verdim,
bilgilendirmelerin insanların kendi dillerinde yapılmasını istedim.
*Hamburg Parlamentosu’nun dökümentasyon sayfasında verilen
önergeler hakkında daha fazla bilgi alınabilir.
Haber: Naciye ASLAN
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İthal damatlar ve gelinler
Evlilik ve yeni bir aile kurmak her insanın
hayalini kurduğu çok özel ve güzel bir
umuttur, beklentidir, hayaldir. Evlilik yolunda
yapılan arayış ve beklentilerde, hayat
her kişi için farklı çözümler ve sonuçlar
karşımıza çıkarabiliyor. Geleneksel yöntemler
zamanımızda çok uygulanmasa da bir
dönemin en popüler evlenme usulü olarak
hayatımızda vardı.
Hamburg Manşet

B

irinci kuşak insanlarımızın ekseriyeti zaten evliydiler ve
eşlerini de zamanla yanlarına aldılar. İkinci kuşakta ise,
evlilik çağları geldiğinde çözümü, Türkiye‘den evlilik
yaparak aile birleşimi yoluyla eşlerini getirme yolunu seçti.
Bu evlilikler daha çok akraba, tanıdık, eş-dost çevrelerinden seçtikleri tavsiye evlilikleriydi. Üçüncü kuşak da durum değişti ve evlilikler
daha çok yaşanılan ülkedeki adaylardan seçildi. Bu durumda ithal eşlerin sayısında önemli ölçüde azalmaya sebep oldu. Ancak toplumun
her kesiminde faal olarak yaşayan, girişimcilik ve sosyal faaliyetlerde öne çıkan ithal eşlerin durumlarını ve sorunlarını incelemek üzere
işe koyulduk.
Aslında ticari bir terim olan ve yurt dışından getirilen ürünlerde kullanılan İthal kelimesi, Türkiye’den gelen eşler için de kullanılmaya

başlanan bir terim olarak hayatımıza girmiş oldu. Yurt dışından yeni
bir ülkeye gelmek elbette ki beraberinde yeni bir yaşam tarzı, dil, din
ve kültürünü de beraber getirmiş, kendi değer yargılarınız ile yeni
ülkeye uyum sağlayabilmek gibi bazı yaşamsal problemleri de beraberinde getirmiştir. Kimi eşler bu konuları aşmada zamanla başarı
sağlarken, bazı eşler de bu problemleri aşamama durumu boşanmaları da beraberinde getirmiştir.
Bu bağlamda görülen en temel problemler;
Eşlerin birbirleriyle uyumsuzluğu, birbirlerini anlama ve kabul
etmedeki zorluklar, birbirlerinden beklentilerini karşılayamamaları, yaşam tarzları ve kötü alışkanlıklar, bağımlılık, saygı ve sevgi
yoksunluğu, özgürlüklerin kısıtlanması, eğitimsel farklılıklar vs. gibi
konular karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu tip bir evliliği sadece yurt

dışına çıkabilme yöntemi olarak kullananların sayısı da oldukça fazla
olup, bu gruptaki evlilikler genellikle boşanma ile sonuçlanmaktadır.
İthal eşlerin durumları zamanla, çeşitli sosyal ve psikolojik araştırmalara konu olmuş, bu konuda oldukça fazla makaleler, kitaplar,
araştırmalar, radyo ve TV programları yapılmıştır.
Bu konu ile ilgili ithal eş olarak gelen kişilerle konuştuk, onların
yaşadıkları sıkıntı ve problemleri dinledik ve bunları sizlerle paylaşmak istedik. Arzu edenlerin kimliklerini gizledik. Arzumuz her yaşanandan bir sonuç çıkararak problemleri en aza indirmek, sıkıntılara
biraz da olsa çözüm bulabilmek, sessiz çığlıkların sesi olabilmek.
Bu duygularla hepinize mutlu ve huzurlu bir aile yaşamı ve ömür
diliyoruz.
Haber: Naciye ASLAN- Bekir TANRIKULU

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN S.S.

Yaklaşık 25 senedir Hamburg’dayım. Evlendikten
sonra buraya gelmeye karar verdik, herhangi bir zorluk
çekmedim. Geldiğimden beri aynı işyerinde çalışıyorum,
hayatımdan memnunum. Olmayanlarda var ama ben
memnunum.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN A.Z.

HÜSEYİN ÇAKIR

2003 senesinde Almanya’ya geldim Almanya’ya
ilk geldiğimde dil problemi ve kültürel farklılık
yaşadım. 2-3 yıl bu konular sorun oldu. Yabancı bir
ülkede olmanın psikolojik baskısını hissettim ve
buranın kapalı havasını hiç sevmedim. Almanya’da
insana insan gibi davrandıkları ve insan haklarının
çok olduğu durumları beğeniyorum. Almanya’yı
sevmesem de alıştım, hep geri dönme düşüncesindeyim, imkânım olsa dönerim.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN (GELİN) G.Y..

Eşimle izine geldiğinde tanıştık, komşumuzdu.
21 sene oldu Almanya’ya geleli. İki çocuğumuz
oldu. Önceleri çok zorluk çektim. Çevremiz sadece
eşimin akrabaları ile sınırlıydı. Almancam olmadığı
için her yere eşim ya da Almanca bilen birisiyle gitmek zorundaydım, eşim işte olduğu için bütün gün
yalnızdım. Bu durum beş yıl kadar devem etti, daha
sonra Almanca kursuna falan giderek biraz kendimi
geliştirdim. İyi günümüz de oldu kötü günümüz
de. Almanya beklediğim gibi değildi, başlarda çok
sıkıcıydı ama sonraları kendime bir çevre edindim,
bazı sosyal çalışmalara katıldım, derken bugünlere
geldik. Şimdi hayatımdan memnunum. Çocuklarım
büyüdüler. Kendi çapımızda memlekette yatırımlarımız oldu. Yeni nesil artık buradan evleniyor, Türkiye’den evlenmeler çok azaldı. Buna rağmen buraya
evlenerek gelecek olanlara burayı tavsiye ederim,
tabi ki sabırlı olmalarını da tavsiye ederim.

MUSTAFA BABAAK

2004 senesinde evlilik yoluyla Almanya’ya geldim.
Aileden, herkesten uzak olduğumdan ilk geldiğimde
tuhaf bir duygu yaşadım. İlk başta komple yabancı
bir yere geliyorsun, ama insan boşluğa düşmüş gibi
oluyor. Eşimin yardımcı olmasından dolayı fazla zor
olmadı. İlk başlarda kendim hiçbir yere gidemiyordum ama eşimin yardımcı olmasından dolayı fazla
zor olmadı. Zaten ben pek boş durmadım. Gelir
gelmez hemen Almanca kursuna başladım.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN B.T.

Ben evlendikten sonra eşimi Türkiye’ye getirdim.
İki yıl kadar orada yaşadık. Almanya’ya gezmeye
geldikten sonra buraya yerleşmeye karar verdik.
Bunda eşimin Türkiye’ye uyum sağlayamaması da rol
oynadı. 30 yıl oldu geleli. Hayatımdan memnunum.
Her iki tarafın da artı ve eksileri var elbette, ancak
benim geldiğim dönemde, Türkiye’de yaşam şartları
daha kötüydü, şimdi farklı. Şimdi buranın sistemine
alıştık başka yerde yapamayız. Belki emeklilik sonrası dönüşü düşünebiliriz ancak çocuklarımız, torunlarımız burada, istesek de tam kopamayız. Git-gel yapacağız artık. İthal eşlerle ilgili şunları da belirtmeliyim,
Almanya’daki sosyal çalışmaların ve sivil toplum
derneklerinin tamamına yakınında bu kesim hizmet
ediyor. İki yüz kadar kişinin katıldığı bir dernek
yöneticileri toplantısında, toplantıyı yöneten arkadaşın “İthal olanlar el kaldırsın” sorusu üzerine salonun
tamamı el kaldırmıştı. Bu beni çok etkilemişti.

MUAMMER YILMAZ

RIZA BURHAN

Ben Almanya’ya 2000 senesinin ikici ayında geldim. İlk geldiğim gün beni eşim karşılamaya geldi,
hem heyecanlı hem de çok sevinçliydim. İlk başta
her şey çok değişik geldi. Sonuçta hiç bilmediğimiz
bir ülkeye geldik baya farklılıklar vardı. Ben geldiğimde iki sene çalışma müsaadesi verilmiyordu ama
üç kısa işte (mini job) çalışabiliyorduk. Çalışma
müsaadesini alabilmek için 2 sene beklemek zorunda kaldım. O dönem benim için baya sorun oldu
çünkü çalışmam gerekiyordu. Çalışma müsaadesini
2 sene sonra alıp çalışmaya başladıktan sonra benim
için daha iyi oldu.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN B.A..

Yaklaşık 18 sene oldu Almanya'ya geleli. Nasıl
karar verdim bilmiyorum desem yeridir, yeni bir
umut arayışı da denebilir. Geldiğimde denizden
çıkmış bir balık gibiydi. Her şeye sıfırdan başlamak,
yeni bir hayat, yeni insanlar, yeni bir iş. Tavsiye
edermiyim bilmiyorum. Son yıllarda Türkiye’den
evlilikleri eskisi kadar duymuyoruz ama nadir de
olsa görüyoruz. Hatta bir ara buradan Türkiye’ye
evlenip dönenler de oldu. Azalmasının pek çok
sebebi olabilir. Başta ekonomik gerekçeler tabiatıyla
ön planda geliyor.

FERAMİ DEMİRTAŞ

1997-1998 yılbaşı gecesi Hamburg'a geldim. Karar
verme süreci tabi ki kolay olmadı. Önce eşimle
Türkiye’de yaşamaya karar verdik. Bir süre yaşadık
ama eşim uyum sağlayamadı ve Almanya’ya gelmeye karar verdik. Önce eşim geldi sonra aile birleşiminden ben geldim.
Geldiğimde en büyük sorun uyum sorunu oldu.
Başka bir ülkeye geliyorsun. Başka bir dil, başka bir
kültür haliyle alışmak kolay olmadı. İnsan kendini
yalnız hissediyor. Ben gelirken bütün ailemi, arkadaşlarımı ve iş çevremi arkamda bıraktım burada
sıfırdan tekrar başladım. Diğer sorun da iş sorunu
oldu. Türkiye’de kurulu düzenim vardı, gelirim de
fena değildi artık yeniden başladık. Alışmam ve
uyum sağlamam uzun sürdü ama insan yaratılışı
gereği bir müddet sonra ortama uyum sağlıyor
ama gene de aklımızın ve kalbimizin baş köşesinde daima vatan var. Ben kendi adıma ithal eşliği
tavsiye etmem, adı üstünde, söylerken bile sanki
küçümseme var. Ben bunu kendi çocuklarıma da
tavsiye etmiyorum. Son zamanlarda Türkiye’den
evliliklerin azalmasının bence en büyük sebebi, artık gençlerimiz kendi kararlarını kendileri vermesi.
Kendi çevrelerinden ve kendi kültürlerinden eşleri
kendileri buluyorlar. Doğrusunun da bu olduğunu
düşünüyorum.

Hamburg’a aile birleşimiyle vesilesiyle 2003 yılında
geldim. İnsan ailesine kavuşma sevincinin yanı
sıra acaba oralar nasıl, alışabilir miyim, önüme
ne gibi zorluklar çıkar, acaba memnun mu olurum
ya da pişman mı olurum diye düşünmüyor da değil.
İlk geldiğim yıllar her yeni gelende olduğu gibi dil
bilmemenin getirdiği zorluklarla başladı. İş bulduğum
zamanlar dil öğrendim ve çalıştım. Buranın zorluklarından biri de kültür farklılığı oldu. Ama insan tabi ki
buna da mecburen uyum sağlıyor. Burada sevdiğim
durumların başında yaşam kalitesi, insanların kuralcı
olması ve bize de bunların aşılanması oldu. Sevmediğim yanı da aileden uzak, ana-baba, kardeş özlemi
çekmek oldu. Buradaki insanların ilişkileri memleketimizde gördüğümüzün aksine daha az oluşunu da
sevmedim. Sonuçta Türkiye’de Almancı, Almanya’da
yabancı konumuna girdik. Allah tüm gurbetçilerin
ailesinden kopup gelen damat ve gelinlerin yar ve
yardımcısı olsun.
Buraya gelen ithal damat ve gelinlere tavsiyem, hiçbir
iş yapmasınlar en az 2-3 sene Almanca kursuna gitsinler. Almanca bildikten sonra bütün yollar onlara açılır,
bilmezlerse bu hayat onlar için ileri derecede çekilmez hale geliyor. Almanca dilini çözerlerse her türlü
sorunları aşabilirler. Ben de yüzde yüz çözemedim.
Geldiğimden beri çalışıyorum. Keşke ilk 3-4 sene hiç
çalışmasaydım bu sorunu çözseydim, o zaman işim şu
an belki beş katına da çıkmıştı. O an kazandıklarımı
bugün yine kazanırdım.

Almanya’ya gelmeden önce sosyal bir çevrem vardı.
Geldim, hiç kimseyi hiçbir yeri tanımıyorum, her şey,
herkes yabancı. Kimse konuştuğun dili konuşmuyor. Bir
anda her ne kadar bilgili de olsan toplumda bir nevi cahil
kalıyorsun. Çünkü birçok şeyde kendini ifade edemiyor,
anlatamıyorsun. Burada en büyük problem dil sorunu
çıktı karşıma. Dil probleminin dışında başka bir ülkeden
gelmişsin, buraya gelenlerden çoğu vakıfsız eleman olarak
görünüyor. Üstün bir yeteneğin de olsa, okumuş bile olsan
buradakilerin gözünde görülmüyor. Mesela aslında benim
Türkiye’de yeteneklerim, çalışmalarım, üniversitelerim,
işyerim var. Ama buraya geldim, hiçbir şeyim yok. Gerek
çevredekiler gerek buradaki ilgili yerler tarafından sıradan
bir vatandaş yerine, sanki 3. sınıf bir vatandaş muamelesi
yapılıyor. Türkiye’de işyerim ve üniversite okumama rağmen sırf burada çevreyi tanımak adına akrabaların imbisine gittim çalıştım. Karşılığında ücret de almadım, kimse
bana para da vermedi. Temizlik, garsonluk da yaptım.
Geldikten 1 sene sonra ilginç bir durum yaşadım. Bizim
o zaman bir arabamız var. Arabada bazı eşyalar var,
çıkarmam gerekiyor. Biri de zannetmiş ki ben hırsızlık
yapıyorum, beni polise şikâyet etti. Baktım üç polis aracı
geldi. Aslında hiçbir suçum yok, kendimi ifade edemiyorum. O an çok sıkıntı yaşadım, bir anda ortalıkta kaldım,
ta ki yakınlarımdan Almanca bilen birine ulaşana kadar.
Sonra polisler her şeyin normal olduğunu görüp, bırakıp
gittiler. Bu bende kötü bir anı olarak kaldı.
Türkiye’de işi gücü olan eğer dil bilmiyorsa ve mali sıkıntısı yoksa gelmesini tavsiye etmem. Gelmek isteyenler de
gelmeden önce iyi düşünsünler.

İSMİNİ VERMEK İSTEMEYEN KİŞİ

Almanya’ya bazen kullanma amacıyla getiriliyorlar.
Damatlar gibi gelinler de burada sıkıntı yaşıyorlar. Bir şekilde iyi insanlarla burada hayata tutunmaya çalışıyoruz.
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Almanya Korona Deutschland verlangt
yardım paralarını die Corona
GERİ İSTİYOR! Sofort-Hilfen ZURÜCK!

Hamburg Manşet

ALMANYA‘DAKİ işletmeciler
hükümetin kendilerine yaptığı, 9 Bin
€’luk korona acil yardım (Soforthilfe)
desteğinin geri istenildiğini söylediler. Korona virüs salgını nedeniyle,
dünya genelinde ekonomik sıkıntıya
giren işletmeler için yeni yardım paketleri devreye sokulmuştu. Yardımlar, salgının zirve yaptığı dönemlerde
tam kapanmaya giden iş yerlerinin
ayakta kalmalarını sağlamak içindi.
Almanya’da, kapanma döneminin geride kaldığı
şu günlerde, pandemi
destek paketlerini
geri isteyerek tepkilere maruz kaldı.
Almanya, korona
krizinden etkilenen işletmelerin
çalışanlarına kısa
çalışma ödeneği
ile net maaşlarının yüzde 60’ını
ödüyordu. Ancak çalışanların çalışma süresi yarıya
indirildiğinde ise dördüncü aydan itibaren net maaşlarının yüzde 70’ini, yedinci aydan itibaren de yüzde
80’ini ödüyordu. Kısa çalışma ödeneğinin devlet için
pahalıya mal olduğu, ancak işsizliğin çok daha pahalıya geldiği ifade edildi.
Vatandaşa “destek” olmak amacıyla verilen bu yardım
paketini geri isteyen Almanya’da bu uygulama iş dünyasının büyük tepkisini topladı.

KONU İLE İLGİLİ YETKİLİ KİŞİ
VE BİLİR KİŞİDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD
Milletvekili Ali Şimşek ve Mali Müşavir Haşim Taşkın
açıklamalarda bulundurlar.
Şimşek: Yardımların amacı zor dönemde iş sahiplerine
yardımcı ve destek olmaktı
Ali Şimşek bize şu açıklamalarda bulundu:
“Korona’dan etkilenen esnaf ve iş adamlarımıza kısa
çalışma desteğinin yanında, merkezi hükümet tarafından 9.000 € artı, Hamburg hükümetimiz tarafından
da 5.000 € olmak üzere toplam 14.000 € acil destek
yardımı (Soforthilfe) ön koşulsuz olarak hesaplara gönderilmişti. Ayrıca işletmelerin ihtiyaçlarına göre 4.000
€’dan 20.000 €’ya kadar yardımlar da yapılmıştır. Bu
bağlamda 45.000 kişi bu yardımlardan faydalanmıştır.
Merkezi hükümetin talebi ile işletmelerden paraların ne
şekilde kullanıldığı ve gerçekten ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının araştırılması ve usulsüz kullanım durumunda paraların geri talep edilmesi
konusunda talep geldi. Bu konuda ihtiyaçlar için kullanılmadığını, kullanıldı ise ne kadarının gerçek ihtiyaca
kullanıldığının tespiti, belgeleyemeyen işletmelerden
bu meblağların tamamı ya da usulsüz kullanılan kadarı
geri talep edilmeye başlandı. Geri iade konusunda
2022 sonuna kadar erteleme ya da taksitle ödeme gibi
imkanlarda sunuldu.”
-Geçtiğimiz Korona döneminde Hamburg hükümeti
olarak 2.8 Milyar € nakit destek ödemesi yapıldı. Vergi
indirim destekleriyle de 7 Milyar €’luk bir yardım da do-

laylı olarak sağlandı. Bu yardımların Temmuz 2022
sonuna kadar devam etmesi yönünde hükümetimiz yeni karar aldı. Yine kira yardımlarının
Mart 2022 sonuna, bazı vergilerin ödemeleri de
2022 sonuna kadar erteleme destekleri devam
edecektir.
-Tüm bu desteklerin ve yardımların amacı zor
dönemde iş sahiplerine yardımcı ve destek
olmaktır. Bu yardımların nerede ve ne şekilde
kullanılacağı kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu kurallara aykırı ve hak
edilmemiş ya da ihtiyaç fazlası
yapılan ödemelerin geri
talep edileceği, bu geri
ödemelerde devletin her
türlü kolaylığı (Erteleme, taksitlendirme
vs.) sağlayacağını
belirmek isterim.
-Yardım için başvuracak iş yeri
Ali
sahiplerinin bu
Şimşek
konularda hassas
ve dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum’’.

YARDIMLAR LİKİDİTE AÇIĞININ
KAPATILMASI İÇİN YAPILDI

Mali Müşavir Haşim Taşkın da bize konu hakkında
açıklamalarda bulunurken, yapılan bu yardımların
likidite açığının kapatılması amacıyla yapıldığını belirtti
ve sözlerine şöyle devam etti: ‘’Gelirden bağımsız,
sadece insanların ödemesi gereken meblağları ödeyebilsinler diye yapılan bir yardımdı. Bu niyetle o zaman
yardımlar verildi. Aslında bu konuda vergi danışmanlarının da bilgisi vardı. Yardımlar 3’er aylık ve 3 dönem
için verildi. O zamanki harcamalarınız, bankanızdan ya
da kasadan çıkacak para giderleriniz,
en az yapılan yardım kadar bir
açık oluşmazsa o yardımı
geriye vermeniz gerekiyor. Örneğin size
20 Bin € bir yardım
yapıldı ve sizin giderleriniz o dönem
50 Bin €. Geliriniz
de 30 Bin €, o
zaman bu yardımı
geri vermeniz
gerekmiyor. Ama
giderleriniz 40 Bin
€ geliriniz 30 Bin €
olduysa, 10 Bin €’luk
yardım sizde kalıyor,
fazlalık olarak verilmiş 10
Bin €’yu da geri vermeniz
gerekiyor. Maalesef o dönemde
bilgi sahibi olmayanların birçoğu özellikle kiraları geciktirdiler. Bundan dolayı kirayı geciktirip
geç ödeyenler için, bu giderler arasına girmiyor ve
bugün o parayı geri vermeniz gerekiyor. Hamburg’da
yardım alan 45 Bin kişiden yaklaşık 11 Bin kişi gerçek
rakamları bildirmesi gerekiyordu ve çoğunluğu maalesef paraları geri vermek zorunda kaldılar’’.

SELBSTSTÄNDİGE Gewerbeinhaber
in Deutschland sagen, dass die deutsche
Regierung die anfangs gezahlte Soforthilfe
in Höhe von 9 Tausend Euro zurückfordert.
Anlässlich der Corona Einschränkungen
wurden für in Not geratene Selbstständige akute wirtschaftliche Hilfspakete aktiv.
Diese Akuthilfen waren für die kleinen bis
mittleren Gewerbeinhaber als
wirtschaftliche Überlebenshilfe gedacht.
Die deutsche Regierung ist, trotz der
derzeit beruhigten Einschränkungslagen
für Gewerbetreibende, mit Ihren
Rückforderungen der
Pandemieakuthilfen Zielscheibe von vielseitigen Reaktionen geworden. Deutschland
hatte in der akuten
Pandemiephase 60%
der
Kurzarbeitsgehälter
bei
Existenzgefährdeten Betrieben
übernommen. Als ab April 2021 die
Arbeitszeit um die Hälfte reduziert wurde, übernahm
die deutsche Regierung 70% der Gehälter, ab Juli
2021 dann sogar 80%. Es wurde
ausgesagt, dass obwohl diese Kurzarbeitsphase
der deutschen Regierung teuer zu stehen kam,
wäre die Arbeitslosigkeit noch viel teurer gekommen. Die Rückforderung der Pandemie-Akuthilfen
seitens der deutschen Regierung, führte bei den
Gewerbetreibenden zu großen Reaktionen.

ERKLÄRUNGEN ZUM THEMA VOM SPD
ABGEORDNETEN HERR ALİ SİMSEK

Die Information zum Thema durch den Hamburger
SPD-Abgeordneten lauten auf unsere Nachfrage
hin wie folgt: “Den von Corona betroffenen
Betrieben und Selbstständigen wurden
neben der Kurzarbeitsunterstützung
durch die Bundesregierung 9000
Euro, zuzüglich durch die Hamburger
Stadtstaatregierung 5000Euro,
insgesamt also 14.000 Euro als
Akuthilfen und ohne jegliche Vorbedingungen auf deren Konten
überwiesen. Außerdem wurden je
nach Bedarfe der Betriebe zusätzliche Hilfen zwischen 4000 Euro und
20.000 Euro ausgezahlt. In diesem
Zusammenhang profitierten 45.000
Personen von diesen Hilfsmaßnahmen.
Auf Anordnung der Bundesregierung soll
nachgeforscht werden, ob und in welcher Art und
Weise die Empfänger der Pandemieakuthilfen diese
für ihre Unternehmen verwendet haben. Bei ungesetzlicher bzw. unsachgemäßer Verwendung der
Gelder, sollen diese dann zurückgefordert werden.
Die genaue
Ermittlungsphase der Verwendung bzw. der
unsachgemäßen

Verwendung der
Pandemiehilfsgelder, sowie
die Rückforderung der zu
Unrecht erhaltenen
Hilfsgelder, hat bereits
begonnen. Die
Rückforderungsphase geht
bis zum Jahresende 2022 und
ermöglicht auch die
Rückzahlung in
Ratenzahlungen.“.
- In der vergangenen Corona-Phase hat die Hamburger
Regierung 2,8 Milliarden Euro
an Barhilfen ausgezahlt.
Durch
Steuererleichterungen
wurden zudem weitere 7 Milliarden
UnterstützungsHaşim
hilfen geschaffen.
Taşkın
Unsere Regierung hat beschlossen, dass diese
Hilfen bis Juni 2022 weitergeführt werden. Weitere
Mietunterstützungen dauern bis Ende März 2022 an
und Verschiebung von etwaigen Steuerzahlungen
bis Ende 2022.
-Sinn all dieser Maßnahmen soll die Unterstützung
für Gewerbetreibende in diesen schlechten Zeiten
sein. Wie diese Hilfen und Gelder ausgegeben
werden dürfen, ist in den Gesetzen und
Vorschriften genau beschrieben. Zu Unrecht, gegen
die Vorschriften bzw. über Bedarf ausgezahlte Gelder
werden zurückgefordert. Hierbei ermöglicht die deutsche Bundesregierung jegliche Erleichterungen wie zb.
Ratenzahlungen, Aufschiebungen etc..
-Ich empfehle allen Gewerbetreibenden die von diesen
Akuthilfsgeldern profitiert haben, sensibel und
vorsichtig zu sein.

DER STEUERBERATER HERR HASİM TASKİN
GAB INFORMATİONEN ZUM THEMA

“Die getätigten Akuthilfen sollten dazu dienen
Liquiditätsengpässe zu verhindern.“
Taskin : “Die getätigten Akuthilfen sollten dazu dienen
Liquiditätsengpässe zu verhindern. Unabhängig vom
Einkommen sollten laufende Fixkosten damit gedeckt
werden können. Mit dieser Zielabsicht wurden damals
die Akuthilfen gewährt. Die Steuerberater waren
allgemein zu diesem Thema aufgeklärt und informiert.
Wenn Ihre Ausgaben nicht die eingenommenen Hilfsbeträge übersteigen, muss die Akuthilfe rückerstattet
werden. Ein Fallbeispiel: In diesem Zusammenhang
sind z.B. im April gestundete, dann z.B. erst im August
beglichene Mietrückstände kontraproduktiv bei dieser
Rückerstattungsberechnung. Hier müssten die
erhaltenen Akuthilfen zurück gezahlt werden.
Es wird vermutet, dass von den circa 45 Tausend
Empfängern der Akuthilfen, circa 11 Tausend mit
Rückerstattungsforderungen rechnen müssen.
Hierbei werden bis Ende 2022 Stundungsanträge und
Ratenzahlungsmöglichkeiten seitens der Behörden
angeboten.“

Hamburg’un en fazla dinlenen
radyo sunucusu: Kazım Korkmaz
Hamburg Manşet
BU sayımızda, Hamburg’da en çok dinlenen radyolardan biri olan ve
Tide 96 kanalından yayın yapan, Merhaba Hamburg radyo programı kurucusu ve sunucusu, Kazım Korkmaz ile sohbet edeceğiz.
Kazım bey öncelikle bize kendiniz ve radyonuzu tanıtır mısınız?
K. KORKMAZ: Tabi ki, ben 1968 İzmir doğumluyum. Asıl mesleğim;
özel tasarım bayan ayakkabıları imalatı üzerine atölye işletmekti.
1993 yılında ithal damat olarak Almanya’ya geldim. Önce Lüneburg, daha
sonra da Hamburg’a yerleştik. 17 seneden bu yana da Hamburg’da Tide
96 kanalında, Merhaba Hamburg radyo programını sunuyoruz. Programlarımızı Almanca ve Türkçe olmak üzere iki dilli sunuyoruz. Almancada,
Erdinç arkadaşımızın tercümeleriyle birlikte, Hamburg’da yaşayan toplumumuza elimizden gelen en iyi yayını yapmaya gayret ediyoruz.
Radyoya olan ilginiz nasıl başladı, bu branşta eğitim aldınız mı?
K. KORKMAZ:
KORKMAZ: Radyo benim hep hayalimdi. Bizim çocukluğumuzda
TV çok yaygın olmadığı için hep radyo dinlerdik. Bana da bu hayalimi
gerçekleştirmek Almanya’ya geldikten sonra nasip oldu. İlk geldiğimde
bir firmada Fortlift(Stapler)sürüyordum. Radyo dinleyicisiydim. Bir gün
dinlediğim kanaldaki Türkçe yayın bitti, Bedo’nun sunduğu yayındı. Yine
aynı kanaldan bir gün kendileri ile çalışmak isteyen arkadaşlar arandığı anonsu geçince, eşimle başvurumuzu yaptık. Bizden deneme kaseti
istediler. Hemen Türkiye’ye giderek, İzmir’de Radyo 35’te tanıdığım
arkadaşların yardımıyla deneme kasetimizi yaptık. Almancasını da gene bir

tanıdığa çevirterek tekrardan Hamburg’a gelip Radyo’ya teslim ettik. 15
gün kadar sonra olumlu cevap gelince yayınımıza başladık. İlk olarak bir
Tarkan şarkısıyla başlamıştık ve hala 17 senedir devam ediyoruz. Önceleri
haftanın üç günü olan yayınlarımızı sonradan her gün sabah 09.00-10.00
saatlerinde devam ettik.
Ayrıca Türkiye’deyken Kanal 35’te bir süre staj yapmıştım.
Çok sevilen ve dinlenilen bir yayınınız var. Bu başarınızın sırrı nedir?
K. KORKMAZ: Öncelikle bu bir ekip işi, Erdinç ve diğer arkadaşlarla
uyumlu, kaliteli ve istikrarlı bir çalışmamızın mahsulünü alıyoruz. Esnafımız, sponsorlarımız da sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Yayınlarımızı tarafsız ve en doğru bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Gündemi
takip ediyoruz. Canlı yayınlarımızla herkesin sesi oluyoruz.
Hamburg’da tam gün yayın yapan bir radyomuz neden yok?
K. KORKMAZ: Evet yok, şu anda mümkünde değil çünkü boş frekans
yok. Olsa yapmak isteyen başvurular var. Ama maalesef şu anda mümkün
değil. İlerde FM yayınları kalkacak, Dijitale geçecek o zaman tabi ki
mümkün olabilir.
Hamburg’daki diğer Medya mensupları ile ilişkileriniz nasıl?
K. KORKMAZ: İyi diyemem, medyadaki bazı arkadaşlarla geçmiş
dönemde bazı tatsızlıklar yaşandı. Bu sebeple Türk Basın Birliğine de üye
değilim. İşimi yapıyorum, kırgınlıklarım var mı var. Keşke herkes hatasını
anlasa bir özür dileyebilse, bizim de varsa bir hatamız bizde özür dilemesi-

ni biliriz. Her şey daha iyi olur diye düşünüyorum.
Medya sektörüne gençlerin ilgisini fazla göremiyoruz. Sizce bunun
sebepleri nelerdir? Gençlerin sektöre kazanılması için sizin de desteğiniz ya da çabanız var mı?
K. KORKMAZ: Bunun nedeni yaşadığımız dijital çağ. Bilgisayarlar ve cebimizdeki akıllı telefonlar ile bilgiye ulaşmak saniyeler alıyor. Artık yazılı
basının son dönemini yaşıyoruz. İnternet ve Sosyal Medya dünyası, medya
mantığını değiştirdi. Gençler de o yöne kaydılar. Bu değişen dünyaya
hepimizin ayak uydurması gerekiyor.
Ben gençlerin Medyada aktif olmalarını isterim. Gençlerimizin iki dile
hâkim olmaları büyük avantaj, bunu iyi kullanmaları gerekir. Bizim
yaptığımız radyo branşında ilgisi olan gençlere bizim kapımız her zaman
açıktır, sonuna kadar destekleriz.
Son olarak Manşet gazetesi ve okurlarımıza bir mesajınız var mı?
K. KORKMAZ: Manşet gazetesini çıktığından beri beğeniyle takip ediyorum. Daha fazla kitlelere ulaşması gerekiyor. Gerekirse posta yoluyla da
dağıtılmalı. Hamburg Medya dünyasına yeni bir renk kattınız, rekabet getirdiniz. Rekabette kaliteyi arttırır. Hayırlı olsun diyor, benimle yaptığınız
bu röportaj içinde çok teşekkür ediyorum.
Manşet Gazetesi adına bizde size çok teşekkür ediyor, başarılarınızın
devamını diliyoruz.
Röportaj: Bekir Tanrıkulu
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İlk nesil Almanya’ya HANGİ
ÜMİTLE GELDİ, NE BULDU?
?
İkinci Dünya Savaşı
sonrası Almanya’nın
ülkeyi yeniden inşa etmesi
için işgücüne ihtiyacı
vardı. Bu işgücünü kendi
ülkesinde bulamayan
Almanya, işgücü açığının
kapatılması amacıyla
Türkiye ile Federal
Almanya arasında 30 Ekim
1961 tarihinde işgücü
anlaşması imzaladı.

lmanya’ya gelmek için başvuruda bulunup kabul edilen
işçiler sağlık kontrolünden
geçerken, sadece iç giysileriyle
tepeden tırnağa taranmışlardı. Bu anlaşmaya göre
Almanya’ya gelenler önce, ‘misafir işçi’ olarak
gelmişler, bando ile karşılanmışlardı. İşgücü
alanında çalışmaya gelen Anadolu insanının
Almanya’yı tekrar inşa edip, ülkelerine geri
dönmeleri hesaplanmıştı. Anlaşma çerçevesinde Almanya’ya gelen On Binlerce kişilerden
çoğu ailelerini, çocuklarını geride bırakarak
gelmişler, ‘misafir işçiler’ topluca yurtlara
yerleştirilmişlerdi. Hijyenik açıdan iyi koşulları
olmayan barınma yerlerinde yaşayan bu insanlar
ya nitelikli eleman olmadıklarından ya da Almanların çalışmak istemeyip ve başvurmadığı işlerde
çalışmışlardı.
Hiçbir Almanca dili ön bilgisi olmadan işe başlayan bu insanlar da birkaç sene çalışıp para

A

biriktirip döneceklerdi. Almancanın noksanlığı, o
dönemde sadece mektupla iletişim sağlanması ve
misafir işçilerin aile özlemleri gibi durumlar çalışma ve özel hayatta zorlukları getiriyordu. İlk nesil,
Almanya için en zor işlerde elinden geleni yaptı.
Aradan yıllar geçti, geri dönülmedi, aile birleşimi
çerçevesinde aile mensupları Almanya’ya getirildi.
Birinci neslin çocukları, ikinci nesil burada önce
okullara, sonra meslek eğitimine başlamışlardı.
Her iki kültür arasında kalmış ve genelde en çok
zorluk çeken ikinci nesil olmuştur. Yavaş yavaş
Almanya’ya alışılmış ve artık göçün başlangıcıydı.
Üçüncü nesil Almanya’da doğmuş büyümüş ve
mesleki açıdan daha iyi yerlere gelmişlerdi. Birinci
nesil için artık geriye dönmek hemen hemen
mümkün değildi. Çocuklar, torunlar Almanya’da
yaşıyordu ve onlardan ayrılmak zordu. Almanya’nın kalkınmasında emeği olan birinci nesil,
emekli olduktan sonra da Türkiye’de uzun kalsalar
da Almanya’ya gidiş-gelişleri devam ettirdiler.

Hamburg Manşet

Almanya’ya gelen ilk nesiller ne dedi?
Fatma ASLAN

ters davrandı. Kendimce ‘ben bu kişiye 1-2 gün müddet
vereyim’ dedim. Bir gün firmaya bir gittim, kavga çıkmış
herkes toplanmış. Firmadaki bir İtalyan herkese çatan
bu Türk’ü dövmüş. Türk yerde yatıyordu. Bana ne
kadar da ters davranan Türk’ün dayak yediğini
görünce, ben de İtalyan adamı dövdüm. Yerde
yatan Türk’e eğildim, ‘bana bak ben bu İtalyan’ı senin için dövmedim. Ben burada Türk
milleti aşağılanmasın diye dövdüm. Bir Türk
kendini dövdürmez dedim’.
İlk geldiğimde korkularım vardı. Kasap olduğum halde birkaç ay et yemedim. Diğer etlerle
Fatma
domuz eti yan yana mı, üst üste mi geliyor diye
ASLAN et yemekten korktum.

1969 senesinin sonlarına doğru İstanbul’da başlayan, 3 gün süren tren
yolculuğu sonunda Almanya’ya
geldim. Ülke değiştirdik, bu
kolay değildi. Türkiye’de
çocuklarım geride kaldığı
için ayrılışımdan Almanya’ya gelene kadar ağladım. Yanımdaki yengem
ve köylümüz olan abla
yeter artık ağlama dediler.
Geldiğimde alışamadım
ve zorluklar yaşadık. En zor
olanı çalışmaya başladığımda,
özellikle bayram günleri çocuklarımın fotoğrafını cebimde taşır ve onlara
bakar çalışırdım. Çoluk çocuk yok, bayram yok, akraba
yok, herkes yabancı, dilini bilmiyoruz, bu yüzden ilk
başlarda oldukça ağır geldi. İlk başta abim aracılığıyla
tahta fabrikasına girdim. Çalıştığımız yer buz gibiydi, çok
zoruma gitti. Bilhassa uzakta olup, ana-babanın ölüsünü
görememek ise hiç unutulmuyor.

D.Ali ASLAN

Almanya’ya geldiğimizde uyum sağlayana kadar zorluk
çektik. Her alanda uyum uzun sürdü, halen de sürüyor.
Gurbette olmak her bakımdan ilk başta çok zordu. Bir
bayram günü camide namaz kılarken cemaatte ağlamayan kişi kalmamıştı. O zamanlar yemek yapmada aradığımızı bulamıyorduk. Daha sonra Hamburg’daki halde
bir yer açıldı, haftada bir oradan
alışveriş yaptık. İlk başta ev
olmadığı için birkaç kişi
otel odalarında kaldık.
Yabancıyız diye bize
ev vermiyorlardı.
Bir ev verildiğinde,
tanıdık birkaç aileyle
birlikte aynı yerde
kaldık. Genelde o
dönem evsizlikten
dolayı çoğu aileler gibi
D.Ali
biz de aynı dairede, birer
ASLAN
odada kalıyorduk.
Uzun zaman sonra saçlarım
uzamıştı ama hiç Türk berber
bulamadım. O zaman işçi yurtlarında berber vardı,
oraya gittim. Berbere ‘Haar schneiden’ dedim. Almanca
bilmiyorum, sadece bir ‘Ja bir de Nein’ biliyorum. Koltuğa
oturdum, berber bir şey dedi ben Ja’ dedim. Kızı çağırdı
başımı bir güzel yıkadı. Tıraş etti, bir daha bir şey dedi,
yine ‘Ja’ dedim. Tıraştan sonra bir daha güzelce yıkadı.
Bir şey daha söylediler, tekrar ‘Ja’ dedim, biraz daha
saçlara bir şeyler uygulandı. En sonunda o gün 5 Mark
olan tıraş ücreti 20 Marka çıktı. Ben de kendimce anamdan doğalı başım hiç böyle yıkanmadı dedim.

Abdullah TAN

Almanya’ya ilk geldiğimde
İstanbul’da olduğum
için Almanya’da pek
yabancılık çekmedim.
İstanbul’dayken Almanya’dan gelenlerin
ellerinde radyo veya
ellerinde eşyalar görüyordum. İşçi olarak
yazıldım ve ilk önce bir
saç sprey fabrikasına
Abdullah
geldim. Firmaya ilk geldiTAN
ğim günler Türkler bir köşede, İtalyanlar bir köşede, herkes
bir köşedeydi. Bu firmada, herkese kabadayılık yapan,
herkesi tersleyen bir Türk vardı. İlk geldiğim gün bana da

M.Y.

Almanya’ya 1972 senesinin sonunda geldim. Fakirlikten geldiğimiz için buralarda bir düzen tutalım, birkaç
sene kalalım, tekrar geri dönüş yapalım dedik ama dönüşümüz olmadı. Çocuklarımız, torunlarımız burada, biz
de sonuna kadar kalıyoruz. İlk başta dil sorunundan zorlandık. Elimizde Almanca öğrenmek için bir kitap vardı.
Gelen işçilerin birlikte kaldığı yurtta 40 gün kaldım, daha
sonra Hamburg’a ağabeyimin yanına geldim. Hamburg’a
gelince artık zorlanmadım.

Hanefi ŞAM

Almanya’nın birçok bölgesinde Türkiye’den gelen, önce ‘misafir işçiler’, sonra
‘yabancılar’, en son göçmenler diye tanımlanan
insanlar bugün en çok Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Köln ve Münih kentlerinde yaşamaktadır. Eğitim durumu giderek iyileşen göçmenler her alanda kendilerini göstermiş, politikada,
sivil toplum kuruluşlarında yer almış ve çok sayıda
işyeri sahibi durumundalar. Almanya artık Türkiye’den gelen ‘misafir işçilerin’ ikinci vatanı olmuş
ve bugün dördüncü nesle kadar gelinmiştir.

Almanya’ya göçün 60. yılı sebebiyle
DITIB-Nord, Kuzey Almanya Hamburg ve
Schleswig-Holstein Eyaletler Birliği başkanı Mehmet Gök konu hakkında Manşet gazetesine açıklamalarda bulunurken, ayrıca
ilk nesilden bazı kişilerle görüştük. Almanya’ya ilk gelişleri, yaşadıkları zorluklar ve
unutamadıkları anılarını içeren yazımızı
okuyucularımıza sunuyoruz.

DITIB Nord
Hamburg ve Schleswig-Holstein Eyaletler Birliği başkanı ve DITIB
Merkez Camii dernek başkanı
tren bekliyoruz. Tren gelirse
Mehmet Gök, yaklaşık 5 yıldır DITIB
bir tane daha var, gelmezse
Merkez Camii dernek başkanlığını
sabaha kadar beklenileyürütüyor.
Bundan yaklaşık bir ay önce
cek. 1 saat sonra tren
de
DITIB-Nord
Kuzey Almanya Hamburg ve
geldi, trene bindik. İyi
Schleswig-Holstein Eyaletler Birliği başkanı
ki bizim işyerinin usta
seçilen Gök, babasının 1970 yılında, kendisinin
başı da merkezi
de 1989 yılında Almanya’ya geldiğini ve ikinci
istasyonda beklinesil olduğunu söyledi. Almanya genelinde DITIB
yormuş. Bizi aldı,
camiası olarak aşağı yukarı 900 caminin bulunbir yurtta 3 kişilik
duğunu hatırlatan Gök, şunları söyledi: "Allah razı
odaya koydu. 11
olsun birinci neslimizden. Bu 900 camimizden 700’ün
kişiyle gelmişüzerinde onların yaptıklarını düşünüyorum. Birinci
tik. 11 kişi için
neslimiz ilk geldiklerinde çok cefa, çok sıkıntı çektiler.
sadece 3 yemek
Şahsi düşüncem, birinci neslin çoğu taşradan gelme
ocağı vardı,
olduklarından dolayı, burada onlar için başka bir dünya
ortak kullanıyorbaşka bir alem olduğunu düşünüyorum, çünkü aynısını
duk. Hepimiz
ben de yaşadım, ben de taşradan geldim. Hatta şunu
de aynı yerde
da söyleyebilirim. Biz bu birliğimizi tutmasaydık çok
çalışıyorduk. İşkayıplar verebilirdik diye düşünüyorum. Bu çerçevede
ten eve kim önce
biz dini kuruluş olmamız hasebiyle de bizim dini taragiderse yemeği
fımız bizi birbirimize kaynaştırdığını ve bağladığını
o yapıyordu. Üç
düşünüyorum. Bizler ikinci nesil olarak gerek
kültürel faaliyetler gerek dini faaliyetleriocak 11 kişiye yemizi birinci nesilden devraldığımız bu
tişmiyor dedik, önce
mekanların bir şekilde yine onların
vereceğiz dediler
rızasını alarak, onlarla istişare
ama vermediler. Biz
yaparak devam ettirmeye çalıde oradan ayrıldık.
şıyoruz. Bütün DITIB camileEn çok zorluğu dilden
rimizde dini eğitimler
yana çektik, ekmek
konusunda
dahi isteyemiyorduk.
hafta

sonları Kur’an-ı
Kerim derslerimiz,
bunun yanında genellikle
derslerimiz Türkçe olduğu için
gerek dilimizi gerekse kültürümüzü
korumak açısından burada yaşayan Türk toplumuna büyük fayda
sağladığımızı düşünüyorum’’.
Geldiği dönemde unutamadığı bir
anısını bizimle paylaşan Gök, 11
yaşında geldiğini belirtti ve şöyle
devam etti: ‘’Köyden geldiğimiz
için o zamana kadar da köyden de
dışarıya çıkmadık. Buraya geldik,
ilk ikinci gün Cuma namazına
denk gelmişti. Babam beni buraya
Cuma namazına getirdi. Namazdan sonra babam, ‘oğlum Aldi’ye
gidelim mi’ dedi. Ben Aldi’nin ne
olduğunu bilmiyorum. Ben babamın söylediğini yanlış anladım,
gidelim baba dedim. Ben ‘Ali dede’
anladım. Bizim de köyde bir Ali
dedemiz vardı, Ali dede buraya
Almanya’ya nasıl geldi diye düşünüyorum. Neyse beni elimden aldı
götürdü. İçeriye girdik koskocaman bakkal. Her taraf renkli
renkli, ucu bucağı gözükmeyen bir bakkal ne ararsan
var. Bizim memleketteki
bakkala hiç benzemiyordu.
Bu anıyı hatırladıkça hem
duygulanır hem
de tebessüm
ederim’’.

Almanya’ya gelirken trene
bindiğimizde Almanya’da
para kazanacağımızı, Almanya’nın iyi
olduğunu düşünerek
genellikle büyük
Mehmet DEMİR
ümitlerle geldik. Biraz
1970
senesinde önce Köln’e inMehmet
para kazanıp, kendimiHanefi
dik,
aktarmalı
Hamburg’a ulaştık. BloGÖK
zi toparladıktan sonra
ŞAM
hm+Voss firmasında çalışmaya geldim. Bizi
Türkiye’ye dönüp, kalgrup olarak işçi yurduna götürüyorlardı. Lambaya
dığımız yerden devam
gelince
kırmızıydı, adam ‘stop, stop’ dedi. Hiçbir şeyi
etmek istedik ama bugün
muzun ismi ‘banane’ dedi. Adamcağız tekrar sıraya girdi
bilmeyen
kişileri kumanda edercesine, ellerini açarak
yarın derken seneler geçti.
1 gösterdi, kilo ‘banane’ dedi. Kadın anladı bunu, ikisi de
öyle demesi benim çok ağırıma gitti. Odamızı gösterdikBabam 1966 yılında gelmişti, ben 1970’te
gülüştüler. İlk geldiğimiz hafta bir Alman’ın işlettiği bakgeldim. Çoluk çocuğumuz oldu, keşke çocuklarımız lerinde, yatakta biraz gözyaşı döktüm. İnsanın bu kadar
kala gittik. Domates, ekmek, yumurta ve tuz alacağız
horlanması veya bir yabancı bir ülkede
olduğu zaman Türkiye’ye dönseydik, Türkiye’de
ama alamıyoruz. Kendi aramızda domat, domates dedik
hayatın bu kadar zor olması o anda
çocuklarımızın istikbali buradan parlaktı. Hiç
onu aldık. Ekmeği gördük hemen aldık, sıra geldi yumurbenim yüreğime düştü. Aynı sene
olmazsa okurlardı. Burada yaşayan çocuklarıtaya. Alacağız alamıyoruz, söyleyeceğiz söyleyemiyoruz.
içinde konakladığımız yurttan
mızı yüzde 50 kaybettik. Millî Görüş ya da DiBen arkadaşın elindeki ekmeği aldım, tavuk gibi gakla
çıktım işe gidiyorum, deli dolu
tib camilerine gidenlerin çocukları Türklüğüdedim, gakladı. Satıcı tamam ‘ei’ dedi. Bizim bildiğimiz
daha 24 yaşındayım. Kapıyı
nü, Müslümanlığını camiye gitmeyenlerden
ay da var ama başka bir şey. Adam bize yumurtayı da
açtım her yer kar. Geriye
daha iyi koruyorlar. Biz Türkler Türkiye’yi
verdi. Tuz alacağız alamadık, geldik yumurta kırdık,
kaçtım, merdivene oturdum
hiçbir zaman unutmadık, kaybımız olsa
tuzsuz yumurta yedik.
da kimliğimizi koruduk. Burada camide
çocuk gibi ağlamaya başlaKerim SÜTÇÜ
1988’den beri görev yaptım. Yüzde 50’miz
dım. Ben Manisa’da böyle bir
Mehmet
1973’ten beri Almanya’dayım. 1971’de maddi bir kayba
burada kaldığına pişman.
şey görmedim. Akşam yağan
DEMİR
uğradım. Tanıdığım birisi vardı, ‘beni en kısa zamanda
Lisan bilmediğimizden dolayı ve yeme içmekar sabah kalkıyordu. Ekim’in
dışarıya gönder’ dedim, 1 sene içinde beni
de çok zorluk yaşadık. Alışverişlere gittiğimizde
27’sinde diz boyu kar olursa
gönderdi. Mecburiyetten geldim buraya.
her şeyde dinimize aykırı olduğunu gördük.
ne kadar süre yerde kalır
Sirkeci’den trenle 2 gün süren yolcuBen işçi yurduna geldiğim zaman bir odada 6 kişiydik.
düşüncesiyle oturup ağladım.
luk sonunda önce Münih’e geldik.
Bir arkadaşla alışverişe gittik, eve geldik. Ben de bir ye‘Ben nereye geldim, Kuzey Kutbu’na mı
Bizi karşıladılar yanımıza da
mek yaptım, yemeği yiyorum, yemek çok şekerli geliyor.
geldim’ dedim. Eskiden alıveriş yeri Kepa
rehber verdiler sonra Hamburg’a
Arkadaşlara ‘ben sizden 3 gün yemek yedim, bugün de
vardı. Alt tarafta bir kadın muz satıyor.
geldim, o günden beri buradasiz benim yemeğimi yiyin’ dedim. Aldılar ‘sen
Türk arkadaş muz almak istiyor. 1 kilo
yım. 13 kişiydik, bizi birisi karşıbunun içine ne kattın?’ dediler. Ben
muz diyor, kadınla bir türlü anlaşaladı, eski bir minibüse doldurdu.
de ‘demediniz mi tuz alırken z
mıyorlar. Kadın adamı oradan
Gele
gele bir şantiyeye girdik.
harfi var diye. Ben tuz diye
kovaladı. Arkadaş muz diyor,
Bir baraka vardı, ama banyosu
şeker almışım, yemeğe
Almancada ‘mecbur’ diye
tuvaleti mutfağı her şeyi içinde.
atmışım. Bunu hiç unutalgılayan kadının da zoruna
Kerim
5-6 odası vardı, bizi oraya yerleştirmam.
gidiyor. Sonra bizim gibi kara
SÜTÇÜ
diler. Çalıştım 1,5 sene izine gitmedim.
Mehmet Ali SARI
başlı birisine sordu. Muz alacağım,
Almanya’da maddi bakımdan kazanımlarım
1969 senesinde Münih’te
anlaşamıyoruz alamıyorum, Almanca
oldu. Çoğu zaman Türkiye’de kalıyorum, ara sıra buraya
trene bindik, Hamburg diye
muzun ismi ne dedi. O da ‘banane be
geliyorum. Buradakilere tavsiyem, yerinizden oynamaHarburg’da inmişiz. Gece
arkadaş’ diye cevap verince muz almak
yın. Memleket doğduğun yer değil, doyduğun yerdir.
saatinde hiç bilmediğimiz bir
isteyenin zoruna gitti. Dilin mi kırılacak be
yerdeydik. Merkezi istasyona
Mehmet
Haber: Naciye ASLAN
arkadaş söylesen deyince, ‘yok be arkadaşım,
(Hauptbahnof) gitmek için tekrar
Ali SARI
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"Scholz’un göçmenler için iyi bir
başbakan olacağını düşünüyorum"
Birçok alanlarda faaliyetleri
olan Bülent Güven ile
gerçekleştirdiğimiz röportajda
Güven, Almanya’da yeni kurulan
hükümeti değerlendirirken,
hükümetin dış politikası ve
göçmenlere etkileri gibi bazı
konularda açıklamalarda bulundu.
Hamburg Manşet

Bülent Güven’in Manşet gazetesine samimi açıklamalarının yer aldığı
röportajımız şöyle:

Öncelikle Bülent güven kimdir? Tanıyabilir miyiz?
B.GÜVEN: Bülent Güven aslen Erzurumlu olup, çocukluğundan beri
Hamburg’da yaşayan bir göçmen ailenin çocuğu. Eğitim adına Hamburg
Üniversitesi’nde iktisat ve sosyoloji bölümünü tamamladım. Şu anda
ortağı olduğum kendime ait ulusal danışmanlık alanında bir şirkette
çalışıyorum. Bunun dışında da bir dönem siyaset üzerine Sosyal Demokrat
Partisi’nde (SPD) siyaset yaptım. Daha sonra uzun yıllar Avrupa Türk
Demokratlar Birliği var, yeni adıyla Uluslararası Demokratlar Birliği
Genel Merkez Yönetiminde en son Genel Başkan Yardımcısı olarak 5 yıl
boyunca görev yaptım. Orada görevimi 2021’in Ocak ayında bıraktım,
şimdi işimin dışında farklı mecralarda Alman ve Türk gazetelerinde
yazılarım yayınlanıyor. Farklı konularda makaleler yazıyorum,
konferanslar veriyorum.
Biliyorsunuz Almanya’da seçim oldu, yeni yönetim
kuruldu. Olaf Scholz yakından tanıdığınız birisi.
Sizce Scholz başbakanlığı yürütebilir mi?

B.GÜVEN: Bence Scholz’un ben çok iyi bir başbakan olacağını
düşünüyorum, çünkü bir defa çok tecrübeli bir insan. Hamburg’da

bayramlarda, Ramazanlarda göçmen kökenli
Eyalet İç İşleri Bakanlığı, Eyalet Başbakanlığı
dernek ve sivil yapıların davetlerine gitti,
daha önce Çalışma Bakanlığı en son Maliye
oralarda konuşma yaptı. Göçmenlerle iç
Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı yaptı.
içe, hatta Hamburg’da en yakın arkadaşları
Dolayısıyla tecrübesinden dolayı iyi bir
da göçmen. Dolayısıyla şunu diyebiliriz.
başbakanlık yapacağını düşünüyorum. Scholz’u
Scholz bizden biri, yabancı birisi değil.
yakından tanıyan bir insan olarak da biliyorum
Bülen
Olaf
Bunun da Almanya’nın göçmenlere
ki, entelektüel donanımı çok iyi. Kendisi
Güven
Scholz
bakış açısında olumlu bir etki yapacağını
Hamburg Eyalet Başkanı iken o dönemleri de
biliyorum, çok okuyan, ufku çok geniş bir insan. Bir de bence Almanya’da düşünüyorum.
gelmiş başbakanlar arasında göçmenleri ve Türkleri, Müslümanları en
Hükümetin ekonomik politikasını
yakından tanıyan ve onlara olumlu bakan bir başbakan. Dolayısıyla ben
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Scholz’u buradaki Türk ve Müslüman göçmen kökenli insanlar için
de bir şans olarak görüyorum. Zaten bunun ilk işaretlerini de hükümet
Bülent
B.GÜVEN: Programına baktığımız
programlarında verdi. Çifte vatandaşlığı mümkün yapacağını söyledi.
Güven
zaman ekonomi alanında
Dolayısıyla Scholz’un hem Almanya için hem Avrupa Birliği için hem de
hükümetten çok iddialı bir program
göçmenler için iyi bir başbakan olacağını düşünüyorum.
çıktığını görebiliriz. Bu iddialardan
Bu hükümetin dış politikası Türkiye ile nasıl olur?
bir tanesi biliyorsunuz şu ana kadar başta Almanya olmak üzere batılı
devletlerde sanayileşmede fosil enerjilerden elde ediliyordu, yani nükleer
santraller, kömür ve gaz santralleri. Şimdi bu hükümetin en önemli
B.GÜVEN: Şimdi bunu hükümetin Rusya’ya yönelik dış politikasında
iddiası bu enerji tüketiminin yüzde 80’ini 2030 yılına kadar yenilenebilir
görüyoruz. Merkel dönemindeki dış politikadan çok farklı
enerjiye çevirmek. Bunun için de özellikle yenilenebilir enerji alanına
olmayacak. Zaten bir önceki hükümetinde Dış İşleri Bakanlığı Sosyal
çok ciddi yatırımlar gerekiyor. Mesela Almanya toprağının yüzde 2’sine
Demokratlardaydı. Türkiye bağlamında baktığımız zaman şu an Türkiye
güneş panelleri ve rüzgâr türbini hedefleniyor. 2022 yılında nükleer
ve Almanya arasında iki önemli gündem maddesi var. Bunlardan bir
santrallerin hepsini kapatacaklar. 2030 yılına kadar da kömür santralleri
tanesi Almanya’da yaşayan Türkler, diğeri de Mülteci Anlaşması. Tüm
Avrupa’ya gelen mültecilerin önünün kesilmesi için Türkiye ile yapılan bu kaldırılmış olacak. 2030 yılına kadar piyasaya 15 Bin civarında sadece
Mülteci Anlaşması hem Almanya hem Avrupa için çok önemli. Dolayısıyla elektrikli veya hidrolikle çalışan araçları sürecekler. Bütün bunlar Alman
ekonomisinde bir canlılık oluşturacak. Bu canlılıkla birlikte aynı zamanda
bu çerçeveden bakıldığı zaman dış politika çok farklı olmayacak. Şu var,
Alman sanayisi özellikle çevre teknoloji geliştirmesinde bu dönüşümle
hükümetin de Yeşiller ortağı var. Dış İşleri Bakanlığı onlarda olduğu
birlikte daha da fazla becerilerini geliştirmiş bir ülke olarak önümüzdeki
için dönem dönem Türkiye’yi bazı konularda eleştirebilirler. Fakat bu
yıllarda çevre teknoloji ihracatında da dünyada çok ciddi bir veya iki
eleştirinin politika anlamında bir değişiklik getireceğini düşünmüyorum.
ülke olma yolunda ilerliyor. Zaten geleneksel olarak Alman ekonomisi
Yeni hükümetin buradaki göçmenlere nasıl faydalan olur?
ihracat temelli bir ekonomi, yani Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde
50’sini Alman devleti ihracattan elde ediyor. Alman ekonomisinin bana
göre en büyük sorunu demografik sorunu. Burada nüfusu azalıyor. Yani
B.GÜVEN: Scholz buradaki göçmenleri Alman toplumu için bir risk,
normalde nüfusun belli bir denge içinde ilerleyebilmesi için kadın başına
bir tehlike olarak görmüyor. Scholz burada göçmenleri Alman toplumu
düşen çocuk sayısı 2.1’lerde olması gerekirken, bu oran Almanya’da
için bir artı değer olarak algılıyor. Bunun yansımalarını Hamburg’da
1.3’lerde. Bu nüfus azalmasını dengelemek için Alman ekonomisinin
Eyalet Başbakanı olduğu dönemde gördük. Gerçi ondan önce başlayan
mutlaka göçe ihtiyacı var. Burada da nasıl bir nitelikli göç organizasyonu
İslam Sözleşmesi vardı. Scholz bu sözleşmeyi devam ettirdi. Dini gün ve

DİTİB Nord HH/SH Eyalet Birliği Olağan
Genel Kurulu’nda yeni yönetim seçildi
HAMBURG ve Schleswig-Holstein
eyaletlerinde faaliyetlerini sürdüren
DİTİB Nord’un gerçekleştirdiği Olağan
Genel Kurulu toplantısında yeni yönetim
seçildi.
Ditib Merkez Mescid-i Aksa Camii’nde
gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda
yeni yönetime seçilen isimler şu şekilde.
Başkan: Mehmet Gök (HH Merkez)
Başkan Yardımcısı: Safiye Kılıç
(Bergedorf)
Başkan Yardımcısı: Fedayi İleri
(Bergedorf)
Muhasip: Bülent Arlıoğlu (Billstedt)
Sekreter: Tahsin Cem (Norderstedt)
Yönetim Kurulu Üyeleri: Yasin Güler
(Lübeck), Atil Aras (Stade Blützfleth),
Rüstem Kuzugüden (Bad Segeberg)
Yapılan seçim sonrasında önceki Yönetim Kurulu’na hizmetlerinden dolayı

teşekkür eden Başkan Mehmet Gök,
şunları söyledi.
"14 Kasım 2021 Pazar Günü gerçekleştirilen DİTİB Nord Hamburg ve
Schleswig-Holstein Eyalet Birliği Olağan
Genel Kurulu‘nda yapılan Yönetim
Kurulu Seçiminde DİTİB Nord Eyalet
Birliği Başkanlık görevi şahsıma tevdi
edilmiştir. Seçilen tüm Yönetim Kurulu Üyelerine vazifelerinde başarılar
diler, emaneten omuzumuza konulan
bu değerli görevi hakkıyla ifa etmeyi,
dinimizi, milletimizi ve DİTİB camiamızı
en iyi şekilde temsil edebilmeyi, ihlas ve
samimiyet ile hizmet edebilmeyi Yüce
Rabbimden niyaz ederim.
Bu vesile ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, Muhterem Din Görevlilerimize ve
Dernek Başkanlarımıza teşekkür ederim."

Schleswig-Holstein eyaletinde Alevilerle
‘HAK EŞİTLİĞİ’ anlaşması yapıldı

ALMANYA’DA, Schleswig-Holstein eyaletinin
başkenti Kiel’de gerçekleşen bir resepsiyonda,
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ile
Schleswig-Holstein Kültür Bakanı Karin Prien’in
(CDU) katılımıyla ‘Hak Eşitliği’ devlet anlaşması
imzalandı.
Resepsiyona AABF Başkanı Hüseyin Mat ve
yönetimden Ufuk Çakır, Melek Şahin, Dilan Deniz
Kılıç'ın yanı sıra, Türkiye’den ADF Başkanı Celal
Fırat ve İstanbul-Bağcılar Cemevi başkanı Zeynel
Abidin Koç, Kuzey Bölge İnanç Kurulu Başkanı Pir
Celal Keykubat ve Schleswig-Holstein Cemevleri
başkanları katıldılar.
İlk olarak 2012 yılında Hamburg eyaletinde imzalanan ‘Hak Eşitliği’ anlaşması; Aşağı Saksonya,

Bremen, Rheinland-Pfalz eyaletlerinden sonra son
olarak Schleswig-Holstein eyaletinde imzalandı. Bu
anlaşma ile Aleviler diğer inanç gruplarının sahip
olduğu tüm haklara sahip olacak.
AABF Başkanı Hüseyin Mat Almanya’da yaşayan
Aleviler açısından imzalanan anlaşmanın çok önemli
olduğunu belirtirken, ‘’Bu kazanım Almanya’da yaşayan Aleviler açısından son derece bir kazanım olacak. Biz, hangi eyalette, Alevilerin hangi tür hakları
varsa bunları elde etmek ve toplumumuzla buluşturmak, toplumumuzun bu elde edilen kazanımlarından
faydalanabilmesi açısından ne gerekiyorsa bunları
yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.
Fotoğraf ve Bilgiler: Facebook Kiel Alevi Toplumu

yapılacak ona bakacağız ama Yeşillerin, SPD’nin ve Liberallerin
bu hükümetin ortağı olması, göçmenlere göç konusunda daha az
önyargılı yaklaşılacağı kanısındayım. O alanda da olumlu etkiler
bekliyorum.

Cem Özdemir’in Bakanlığını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
B.GÜVEN: Her şeyden önce Türk kökenli birinin bakan
olmasını olumlu değerlendiriyorum. Cem Özdemir’in şimdiye
kadar buradaki Türklerin, Müslümanların sorunlarını Türkiye
bakışıyla ilgili şahsen benim problemlerim var ama
bütün bunlara rağmen kamuoyunun bazı
konulara alışabilmesi için Türk kökenli
birisinin bakan olmasını bu anlamda çok
olumlu karşılıyorum. Biliyorsunuz Cem
Özdemir Almanya tarihinin ilk Türk
kökenli milletvekiliydi. Ondan sonra Cem Özdemir bazı şeylerin önünü
açtı, ilk Türk veya göçmen kökenli parti genel başkanlığı yaptı. Bunlar
sembolik anlamda önemli şeyler.

Hamburg’da yeni çıkardığımız Manşet gazetesi hakkında
görüşleriniz nedir? Bize ne tavsiye edersiniz?
B.GÜVEN: Ben sizin gazetenizi çok severek takip ediyorum. Sizin
gazeteniz diğer farklı yerel gazetelerden farklı olarak çok ciddi dosyaları
kapağına taşıyor. Yerel olmasına rağmen Kıbrıs Türk kesiminin
Cumhurbaşkanı haberinde olduğu gibi genel sorunları ele alan bir gazete.
Dolayısıyla çok beğeniyorum, aynı zamanda gazetenin Almanca haberlerini
de çok doğru buluyorum. Çünkü 3. ve 4. Nesil Türkçe okumakta bazen
zorlanıyor, onlara da ulaşmak için Almanca haberler yapmanızı çok
önemsiyorum. Onun için ben Manşet gazetesini önemli bir proje olarak
görüyorum. Buradaki Türklerin ve göçmenlerin hem Alman toplumuna
entegrasyon açısından hem de doğru kanallardan bilgilendirilmeleri
açısından. Tavsiye olarak bu çizgiyi devam ettirin derim.

Verdiğiniz açıklamalardan dolayı teşekkür ederiz.
B.GÜVEN: Ben de size teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim.
Röportaj: Naciye ASLAN

Haber
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Hamburg'da 2G kuralı
ile aşı olma talebi arttı
HAMBURG eyaletinde, 2G kuralı genişletilerek kapalı alanlarda
düzenlenen birçok etkinliğe sadece
aşı olanlar ve iyileşenler alınacak.
Alınan sıkı tedbirler nedeniyle etkinliklere, kapalı alanlara, alışveriş
merkezlerine ve işyerlerine 2G
kuralı ile girilebileceğinden dolayı
aşı olmak, insanlar tarafından
zorunluluk olmaya başladı. Bu
nedenle halk aşı merkezlerine akın
etti. Vaka sayılarının artması, 2G
kuralının uygulanmaya başlanması ile birlikte, bazı kapanan aşı
merkezleri de daha çok insanlara
ulaşabilmek ve aşılamanın hız kazanması amacıyla tekrar açılmaya başladı.
Kent genelinde aşı merkezleri önünde
uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Özellikle çalışan insanların akşam iş çıkışı
merkezler önünde oluşturduğu kalabalıklar, uzun sıraların olmasına neden oldu.
Hamburg'da faaliyet gösteren Masal
Deluxe Düğün Salonu, kendi yerinde
başlattığı aşı kampanyasını sürdüren
merkezlerden biri. Sadece Masal Deluxe

Hamburg Manşet

Sezer
Atılanok

salonunun önünde uzun kuyruklar
oluşturan insanların sayısının, bine yakın
kişi olması, aşı olmaya talebin arttığının
göstergesi olarak gözler önünde. Salonun
sahibi Sezer Atılanok, "Sağlık Bakanlığı’nın aracılığıyla sponsor olduğumuz aşı
kampanyasını merkezimizde gerçekleştiriyoruz. İki hafta önce yapmıştık. Yoğun
aşı olma talebini görünce tekrar olarak
ikinci aşı kampanyamızı merkezimizde
yapmış bulunuyoruz" diye konuştu

sına geçildi. 16
yaş altı gençler
ve sağlık sebeplerinden dolayı aşı
olamayanlar bu
durumdan istisna
olacak. 2G kapsamında artık maske
takmak zorunlu
hale geldi. ‘2G Plus’ zorunluluğu getirildi. ‘2G Plus’ kapsamında dans edilebilen
tüm eğlence etkinliklerinde mevcut ‘2G
Plus’a’ göre, aşılı, korona geçirmiş ve
test olmuş olmanız gerekiyor.

Hamburg’da 2G kuralından
dolayı kermes iptal oldu
AĞUSTOS 2021'de ülke çapında 3G
kuralına ek olarak 2G modelini uygulayan ilk federal eyalet Hamburg’da, en
son Senatonun aldığı kararla, özellikle
enfeksiyon açısından sorunlu etkinlikler
ve buluşmalar ancak 2G koşullarında
olmasına karar verilmişti. Bu karara göre
etkinlik iptalleri gelmeye başladı.
Hamburg Senatosu’nun aldığı kararla 20
Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren 2
G kuralı, etkinliklerin iptal olmasına yol
açıyor. 2 G kuralı sebebiyle birçok etkinliklerin iptal olması kaçınılmaz görünüyor.
Bu çerçevede ilk olarak Sultan Ahmet
Camii, 20-21 Kasım tarihlerinde planlanan kermesi iptal etti.
İptal edilen kermes hakkında Manşet
gazetesine bilgi veren Camii Başkanı
Bülent Ağırlıoğlu şunları söyledi: ‘’Hamburg eyaleti hükümetinin almış olduğu
2 G şartlarıyla ilgili kermesimiz de buna
dahil olduğu için iptal etmek zorunda
kaldık. Hepimizin bildiği gibi vaka sayıları

Hamburg’da oldukça yükselişte. Bu yüzden şimdilik böyle bir etkinlik yapmayalım
dedik’’.
Ditib Sultan Ahmet Camii’nin kermes
iptali şöyle duyuruldu:
Kamuoyuna Duyuru!
Saygıdeğer Cemaatimiz, Hamburg
eyaletinde Covid vaka sayılarının ciddi
manada yükselmesiyle ve Hükümetin
Kermes gibi şenlikler icin 2G (Aşılı veya
Corona hastalığından iyileşmiş olması)
uygulamasını şart
olarak getirmiş olmasıyla, önümüzdeki hafta sonu
için planladığımız
“Sonbahar Hayır
Çarşımıza” iptal
kararı alınmıştır.
Her şeye rağmen
sağlık önce gelir!
Anlayışınız için teşekkür
Bülent
ediyoruz.

Ağırlıoğlu

Ersatzfreiheitsstrafen in Hamburg
werden aufgeschoben
IN HAMBURG wird die Vollstreckung von
Ersatzfreiheitsstrafen erneut ausgesetzt. Damit
reagiert die Justizverwaltung auf das dynamische
Infektionsgeschehen und die Bedrohung durch
die Omikron-Variante. Haftstrafen als Ersatz für
nicht gezahlte Geldstrafen müssen ab Neujahr
bis Ende April vorerst nicht angetreten werden.
Eine entsprechende Regelung galt seit Beginn der
Pandemie bereits zwei Mal.
Justizsenatorin Anna Gallina: "Wir können
nicht verhindern, dass Corona in die
Justizvollzugsanstalten eingeschleppt wird,
aber wir müssen es dem Virus so schwer wie
möglich machen. Indem wir die Fluktuation in
den Anstalten reduzieren, reduzieren wir das
Risiko eines Eintrags und schützen Bedienstete,
Gefangene und die kritische Infrastruktur
insgesamt. Außerdem sichern wir die Kapazitäten
zum Beispiel für Quarantänemaßnahmen.
Wir setzen deshalb erneut die Vollstreckung
der Ersatzfreiheitsstrafen aus. Diese Strafen
verbüßen beispielsweise Menschen, die ihre

eçirdiğimiz son iki yıllık dönemde pandemiden en çok etkilenen kesimlerden birisi de ibadethaneler ve din hizmetleri
kesimi olmuştur. Bu bağlamda Avrupa’da din hizmetleri
veren en büyük kuruluşlardan biri olan IGMG (Millî Görüş)
Kuzey Almanya Teşkilatı (BIG) bölge başkanı Mehmet Karaoğlu ile
görüştük ve kendisinden bilgi aldık.
Mehmet bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Her şeyden önce, bizim sıkıntılarımızı aktarmamıza vesile olduğunuz için
teşekkür ediyorum. Ben 1978 Çankırı doğumluyum. Evli ve üç çocuk babasıyım. 12 yaşında, 1990 yılında beri Hamburg’da yaşıyorum. Burada
Hukuk Fakültesi’nde okudum, bitiremedim. Daha sonra Osnabrück’de Mehmet
Karaoğlu
İlahiyat Fakültesi okudum ve mezun oldum. Millî görüş teşkilatlarının gençlik ve bölge teşkilatlarında uzun yıllar görev yaptım. Yaklaşık
6 sene önce, yapılan istişareler ve seçim sonucunda bölge başkanlığı
görevine getirildim.
Bize teşkilatınız hakkında da bilgi verir misiniz?
Kısa adı BIG olan Kuzey Almanya İslam Toplumu 50 seneden fazla, bölgemizde dini
ve kültürel hizmetler veren kamu yararına hizmet eden bir sivil toplum kuruluştur.
Şu anda bünyemizde 18 Cami, 3 Eğitim Merkezi, 3 Müteşebbis, 7 Çatı Kuruluşu,
Üniversiteliler Teşkilatı, Akademisyenler Birliği ve Eğitim Enstitüsü ile bunlara bağlı
toplamda 70 dernek ve inisiyatif ile Müslümanlara hizmet vermektedir. 8.000 dolayında üyemiz ve 800 civarında idarecimiz hizmet etmektedir. İdarecilerimizin tamama
yakını gönüllü hizmet veriyorlar. Haftalık ortalama 30 bine yakın insanımıza hizmet
götürüyoruz. 4 bin civarında eğitim alan öğrencimiz mevcut, ayrıca 2 bin dolayında
sohbetlerimize katılan gençlerimiz var.
⁃ Hali hazırda 18 kız ve 35 erkek hafızımız yetiştiriliyor.
⁃ 3 tane devlet destekli proje yürütüyoruz. Bu projelerimiz;
⁃ KAMIL PROJESİ; Radikal görüşlerle mücadele ve ıslahat.
⁃ QUALIMOVE; Cami İdarecilerinin eğitimi ve uzmanlaştırılması
⁃ KURSIV; Gençlerin Kültürel ve sanatsal konularda desteklenmesi. Sergi ve yayınlarla bu çalışmaların duyurulmasına katkı sağlamak
⁃ Bunun dışında bünyemizde bulunan Cenaze Fonu ile en zor günlerinde üyelerimizin
yanında cenaze ve defin işlemlerini yapıyoruz.
⁃ Sosyal hizmetler birimimizle gene insanlarımızın her türlü sıkıntılarına yardımcı
olmaya gayret ediyoruz.
⁃ Hac ve Umre organizasyonumuz uzun yılların verdiği deneyimle en iyi şekilde
hacılarımıza refakat ediyoruz.
⁃ Yine her sene dünyanın dört bir tarafında cemaatimizden toplanan Kurban paraları
ile kesilen Kurbanları dağıtıyor, fakir ve fukaraları sevindiriyoruz.
⁃ Şu anda genel merkezimize devrettiğimiz IHZ Helal sertifika kurumumuz da faali-
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Hamburg'da yeni
kısıtlamalar başladı!
4 ARALIK
2021 tarihinden
itibaren geçerli
olmak üzere Senato, Hamburg'daki
korona enfeksiyon
sürecini sınırlamayı amaçlayan ve 2
Aralık 2021 tarihli
Eyalet Başbakanları Konferansı'nda
alınan kararların uyulması yönünde ek
önlemlere karar verdi. Gıda, temizlik,
sıhhi, eczane, akaryakıt vs. dışındaki
alışveriş merkezlerinde 2G uygulama-

Pandemi döneminde din
hizmetleri ve camilerimiz

Geldstrafe wegen Beförderungserschleichung
nicht bezahlt haben." Der Vollstreckungsaufschub
bei Ersatzfreiheitsstrafen gilt für die Dauer von
vier Monaten zwischen dem 1. Januar und dem
30. April 2022. Aufgehoben ist ein späterer
Haftantritt damit nicht. Die Regelung gilt nicht
für Menschen, die sich bereits aufgrund einer
nicht gezahlten Geldstrafe in Haft befinden.
Ersatzfreiheitsstrafen können in allen Hamburger
Justizvollzugsanstalten vollstreckt werden. Die
Haftdauer kann von einem Tag bis zu mehreren
Monaten reichen.
Seit Beginn der Pandemie wurden Ersatzhaftstrafen bereits zweimal ausgesetzt: Zwischen März
2020 und Juni 2020 wurde die Hinrichtung ohne
zwingende Gründe verschoben. im Einzelfall das
Gegenteil. Eine entsprechende Verordnung war
ebenfalls zwischen November 2020 und Ende Juni
2021 in Kraft. Die Verurteilten wurden später ins
Gefängnis zurückgerufen. Viele Neuankömmlinge
haben keinen vollständigen Impfschutz oder ihr
Impfstatus ist zunächst ungewiss.

yetine devam etmektedir.
- Bunların dışında ticari faaliyetlerimize Lindenbazar, Linden Reisen, Afiyet et
ürünleri firmalarımızla devam ediyoruz.
⁃ Bizim bölgemizin en önemli ve öne çıkan özelliği dış münasebetler konusundadır. Yıllardır hem Devlet kurumları hem de diğer dernek ve inanç grupları
ile çok sıkı bir kontak içerisindeyiz. Kuruluşuna ön ayak olduğumuz,
bölgemizdeki 50 dolayında uluslararası cami cemiyetlerinin temsil
edildiği ve ekseriyeti bizim cemiyetlerimizden oluşan SCHURA
çatı kuruluşumuz ile Hamburg eyaleti arasında İslam dini ve
İslami cemiyetlerin tanınmasına vesile olan devlet anlaşması,
bundan 8 sene önce yapılmıştı. 10 yıllık yapılan bu anlaşma 2
sene sonra tekrardan, daha da iyileştirilerek uzatılacaktır. Eski
belediye başkanımız Olaf Scholz’un başbakan olması da bizim
için ayrı bir memnuniyet olmuştur. Kendisinden bu konularda
bizi en yakından tanıyan bir siyasetçi olarak, bizim sorunlarımıza pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz. Kendisini ve yeni
hükümeti tebrik ediyor başarılar diliyoruz.
Tüm bu güzel hizmetleriniz Pandemi döneminde aksadı mı?
Hangi zorlukları yaşadınız?
⁃ Elbette her kesimde olduğu gibi bizim faaliyetlerimize de çok kötü etkisi oldu.
2020’nin 3. ayından sonra camilerimizi, üç ay gibi bir zaman tamamen kapatmak
zorunda kaldık. İki Ramazan teravih namazlarımızı kılamadık. Cuma namazlarımız
hakeza yine kılınamadı. Cemaatimizin yardımlarıyla faaliyetlerini sürdüren cemiyetlerimiz, bu durumdan maddi olarak kötü etkilendiler. Birçok masraf kapanma durumunda dahi devam ediyordu. Eğitim aksadı. Kermesler düzenlenemedi. Cemiyetlerimiz,
üye aidatları ve bağışlarla, bu dönemi de çok şükür atlattılar. Korona önlemleri altında
camilerimizdeki mesafe sebebiyle daha az cemaat sığdığından, Cuma namazları iki
defa arka arkaya kılındı. Bayram namazları üç defa kılındı. Cemaatimiz ve talebelerimize maske, test ve seccade uygulamaları başlatıldı. Tam kapanma döneminde birçok
kurumdan önce, biz, Online eğitime geçtik.
⁃ Tüm bu sorunlara rağmen bu dönemlerde Kirchdorf’da bir mekân açtık, yine
Lübeck Kücknitz bölgesinde bir camii satın alınarak hizmete girdi. Gene Harburg’da
bir binayı satın alarak Müslümanların hizmetine sunabildik. Pandemi dönemini tam
atlatamadık hatta en kötü dönemlerini yaşıyoruz. Önceki gibi tam bir kapanma olacağını düşünmüyoruz. Biz zaten Senato’nun aldığı kararları aynı şekilde uyguluyoruz.
Camilerimizde, aşı kampanyaları düzenleyerek, sorunun en kısa sürede atlatılmasına
azami katkıyı veriyoruz. İnşallah hep birlikte bu zor günleri el birliği ile aşacağız. Bu
vesile ile bunları anlatma imkânı verdiğiniz için size ve Manşet gazetesine teşekkür
ediyor yayın hayatınızda başarılar diliyoruz.
Bizde sizlere verdiğiniz bilgiler ve hizmetler için okuyucularımız ve Manşet ekibi
adına çok teşekkür ediyor, hizmetlerinizin devamında kolaylıklar diliyoruz.
Röportaj: Bekir TANRIKULU
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Medeniyetler merkezi Endülüs
gelerdeki kültürel zenginlik ve birçok
BİR dinî hoşgörü, bilim, kültür ve meEndülüs
inancın bir arada yaşama ve aynı tarihi
deniyet üzerine kurulmuş sekiz yüzyıllık
Kurtuba Ulucâmii
paylaşma zenginliği bizi çok etkiledi.
bir tarihi olan Endülüs, kendine has
Bölgede 800 yıla yakın İslam medecoğrafî, siyasî, askerî, toplumsal, külniyetinin bıraktığı miras, kütür, ilim
türel ve medenî özellikleriyle, birbirine
ve mimariden çok etkilendik. Avrupa
karşı saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir
medeniyetinin bugüne gelmesindeki
arada yaşama sanatının ideal numunesini
en büyük katkının Endülüslü İslam
sunmuştur.
alimlerinin eserleri, Medreseleri ve
Endülüs’te İslam medeniyetinin en
Üniversiteleri ile olmuştur. İbn Sina, İbn Rüşd, ibn Arabi, İbn
önemli eseri El Hamra sarayıdır. Saray 1984 yılında
Haldun, El Zehrevi, İbn Zuhr, Ibn Tufeyl, Abbas İbn Firnas,
(UNESCO) Eğitim Kültür ve Bilim Örgütü tarafından dünya
İbn Bacce, İbn Hazm, El Tuyubi, El Kalasadi, Et Turtuşi,
kültür mirası listesine alınmıştır. El Hamra günümüzde DünEl Kutuba Hanım, El Mecriti ve daha birçok ilim adamı ve
ya’nın yedi harika yapısı arasında gösterilmektedir.
kadını ile en az 4 dil bilen bu alimler Tıp, Astronomi, Fizik ve
KÜLTÜR, TARİH, İLİM VE İNANÇ
Matematik vs. Avrupa’nın temel gelişim ve ilim kaynakları
olmuşlar. 900’lü yıllarda ilk açık göz ameliyatı bu bölgede
MERKEZİ ENDÜLÜS’E TUR
Bu medeniyet miraslarını yerinde görmek ve tanıtmak için bir- yapılmış.
İlk kanalizasyonlar yine bu bölgede kullanılmış. Keçi derisinçok tur ve geziler düzenlenmekte, yeni nesillere bu kültür ve
tarih mirasının tanınmasına aracılık edilmektedir. Bu turlardan den ilk ameliyat ipliği burada kullanılmış. Bebek cinsiyetinin
birisinin organizatörlerinden Ömer Yıldız; Endülüs’e yaptıkla- keçi sütünden tespit metodu bulunmuş. O dönemde 1000
hamam ve 500 Üniversitenin bulunduğu çok etkileyici bir
rı turlarla ilgili izlenimlerini bizlerle paylaştı.
medeniyet. Ancak iç karışıklıklar ve 26 bölgeye ayrılarak
Ömer Yıldız’ın bize verdiği bilgiler şu şekilde:
bölünmeleri, güç kaybı ve çöküşü de beraberinde
Bu yıl ilk organizemizde Endülüs turu düzenledik.
getirmiş.
Endülüs’ün bizler için çok önemli bir kültür, tarih,
Bu duygularla çok güzel bir geziyi tamamladık. Katıilim ve inanç merkezi olması, aynı zamanda doğal
lımcılarımız çok memnun olarak ayrıldılar.
güzellikleri ile de bizi kendisine çekti.
Önümüzdeki senelerde tekrardan Endülüs turlarımıTurumuza Bay- bayan ve çocuklardan oluşan 35 kişi
zın yanında, Bosna Hersek, Özbekistan, Kudüs ve
ve aile ile yaptık. Kontenjanımız dolduğu için daha
Türkiye’ye de turlar düzenlemeyi düşünüfazla kişi götüremedik.
yoruz. İlgilenenler, bizi Sosyal Medyadan
5 günlük turumuzda Türkçe rehberlerimiz
(Hamburg Hac umre) takip edebilir, ya
ile Malaga, Granada, Cordoba, Sevilya,
da telefonla bilgi alabilirler.
Tur
Ronda, Cebeli Tarık ve Malaga bölgelerine
Organizasyonu
Haber: Bekir Tanrıkulu
ziyaretler gerçekleştirdik. Gezdiğimiz bölÖmer Yıldız

Neue Schutzmaßnahmen gegen Omikron-Welle
DER Senat hat heute weitere
Maßnahmen beschlossen, die
das Corona-Infektionsgeschehen
in Hamburg eindämmen und das
Gesundheitswesen vor einer
Überlastung schützen sollen.
Die Maßnahmen sollen am 24.
Dezember 2021 in Kraft treten.
Vor dem Hintergrund des Auftretens der sogenannten
Omikron-Variante, der Entwicklung der Infektionszahlen
in Hamburg und der entsprechenden Empfehlungen
der Expertenkommission im Bundeskanzleramt hat der
Senat heute entschieden, zusätzliche Maßnahmen zur
Eindämmung des Infektionsgeschehens zu ergreifen.
Dazu gehören insbesondere Kontaktbeschränkungen
auch für geimpfte Personen, die Schließung von
besonders infektionsriskanten Bereichen und eine
Sperrstunde für die Gastronomie.
Die Beschlüsse betreffen im Einzelnen folgende Punkte:
*Für private Zusammenkünfte und Feiern gilt eine
Kontaktbeschränkung für Geimpfte und Genesene
auf bis zu zehn Personen (Kinder unter 14 Jahren
nicht mitgerechnet). Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine
Kontaktbeschränkung auf den eigenen Haushalt plus
zwei Personen aus einem weiteren Haushalt. Sobald
eine ungeimpfte Person teilnimmt, gelten die Regeln für
Ungeimpfte.
*Tanzveranstaltungen sind untersagt.

*Stehplätze in gastronomischen
Betrieben sind nicht gestattet.
*Es gilt eine Sperrstunde für
die Gastronomie ab 23 Uhr. An
Silvester gilt die Sperrstunde ab
1 Uhr am Neujahrstag.
*In allen Innenräumen, auch
unter 2G-Bedingungen, sowie im ÖPNV wird eine
FFP2-Maske empfohlen. Die Maskenpflicht gilt nicht,
wenn es nicht möglich ist, eine Maske zu tragen, zum
Beispiel beim Essen oder Trinken im Restaurant, in der
Sauna oder bei der Sportausübung.
*Überregionale Großveranstaltungen finden ohne
Publikum statt.
*Vom 31. Dezember 2021, 15 Uhr (Freitag), bis 1.
Januar 2022, 9 Uhr (Samstag), ist es nicht erlaubt,
Feuerwerk und Böller (Pyrotechnik) auf öffentlichem
Grund zu zünden und bei sich zu haben.
*Darüber hinaus gilt im selben Zeitraum ein
Ansammlungsverbot, wonach sich maximal zehn
Personen im öffentlichen Raum treffen oder
zusammenstehen dürfen.
Die Hamburgische Eindämmungsverordnung
wird auf Grundlage der Senatsbeschlüsse und
unter Berücksichtigung der Beschlüsse der
Ministerpräsidentenkonferenz am heutigen 21.
Dezember 2021, angepasst und soll am Freitag, 24.
Dezember 2021, in Kraft treten.

Almanya’da 29 yılın en yüksek
enflasyonu yaşanıyor
AVRUPA Birliği ülkeleri arasında güçlü ülke olan
Almanya'da enflasyon oranı yükseldi. Kasım ayında
bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artan enflasyon, 1992
yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yükselen
enflasyon oranı başta enerji fiyatları olmak üzere gıda
fiyatlarının yükselişi de vatandaşlara yansıdı.
Almanya Federal İstatistik Dairesi, enerji
fiyatlarındaki artışın enflasyondaki yükselişte rol
aldığını belirtirken, Ekim ayındaki enflasyon oranı bir
önceki yıla göre yüzde 4,5 artmasıyla 1993 sonrasında
en yüksek seviyeye çıkmıştı.
Kasım ayında enflasyondaki artışın yüzde 5,2 oranına
yükselmesiyle de 1992 senesinden bu yana en yüksek
seviyeye çıktı. Enflasyonda enerji fiyatları en büyük
rolü alırken, hanelerdeki enerji tüketimi ve yakıt
fiyatlarında yüzde 22,1'lik artış kaydedildi. Tüketim
mallarında ortalama yüzde 8,7, gıda fiyatlarında ise
yüzde 4,5, hizmetlerde de yüzde 2,8'lik artış yaşandı.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YAKIT FİYATLARINDA
Ayrıca zamların en yüksek oranda yapıldığı kalorifer
yakıt fiyatının bir yıl içinde yüzde 101,1 arttığı
görülürken, benzin ve dizel fiyatları yüzde 35
civarında artış gösterdi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine
Lagarde, fiyat artışlarının 2022 ortasında sona
ereceğini ve 2022’de faiz artırımı ihtimalinin düşük
olduğu sinyalini verdi.

PATATESE YÜZDE 35,5 ZAM

Geçtiğimiz ay yayınlanan raporlarda, tarımsal
ürünlerde yüzde 13,3 artış yaşanırken, bu durum
alım gücü düşen çalışanları olumsuz yönde etkiliyor.
Çok tüketilen gıda ürünlerinden patatese yüzde 35,5
oranında zam yapılırken, koyun, keçi ve sığır eti ise
yüzde 20 oranında yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi
Eurostat tarafından yayınlanan verilerde, Kasım
2021'de Euro bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 4,9
olacağı tahmin ediliyordu. Almanya geçen yıl kasım
ayında yüzde 6'lık bir enflasyon oranıyla 19 Euro
ülkesi arasında 6. sırada yer aldı.

Hamburg Manşet
HAMBURG’DAKİ
okullarda daha önceleri kız-erkek için ayrı
ayrı tuvalet bulunuyordu.
Bir İlçe Okulu’nda
(Stadtteilschule) öğrenimini sürdüren
bir öğrenci yeni
uygulamayı
ebeveynlerden birine
anlatması sonucu
ebeveyn durumdan
haberdar oldu. Harburg’da
Stadtteilschule Lessing ve Heißenberg
Gymnasium’ da uygulamaya konulduğunu
belirten ebeveyn A.E., Okulda olan çocuğu, yeni uygulamayı anlatmaları üzerine
durumu öğrendiğini belirtti. E.’nin çocuğunun verdiği bilgiye göre, erkeklerin tuvaletlerini ayakta kullandıklarından pisletildiğini ve
kızların bu tuvaletleri kullanamadığı belirtilirken; küçük yaşta bir kız çocuğunun da birisini tuvalet yaparken görmesinden dolayı
rahatsızlık duabilir. Bu durumda erkek-kız
için aynı tuvaletlerin kullanılması sağlık ve
hijyen koşulları dışında olduğunu söyleyen
E., konunun rahatsızlık verici olduğuna dikkat çekti. Velilerden büyük tepki
Konu hakkında A.E. şunları söyledi: ‘’Çocuğumun okullarında erkek–kız tuvaletleri kaldırılıp, sadece herkesin kullanabileceği aynı
tuvaleti kullanıma geçirdiler. Yani, örneğin
kız çocukları tuvalete girdiğinde karşılarında

erkek öğrencileri görebiliyorlar, erkekler için
de aynı. 5. Sınıftan 13. sınıfa kadar olan bir
okul. 5.Sınıftaki bir öğrenci 9 yaşındadır, 13.
Sınıftaki öğrenci de 18’dir. Örnek verirsek, 9
yaşındaki kız çocuğu ile 18 yaşındaki erkek
çocuğu aynı tuvaleti kullanmak zorunda
kalıyor. Veliler olarak biz buna çok büyük
tepki gösteriyoruz. Ben yeni duydum ve
çok anormal karşıladım. Kız çocukları da
utanma duygusu var ve huzursuzlar. Kız
ve erkek tuvaletinin yanında her cinse açık
tercihli bir tuvalet yapabilirler. Buna kimse
bir şey diyemez. Ama bütün tuvaletleri,
kız-erkek herkese açık kullanılabilir demeleri
çok saçma."
Bu arada konu hakkında bilgi almak amacıyla polisi aradığını söyleyen E., polisin
‘biz bir şey yapamayız, siyasetçileri devreye
sokun’ şeklinde cevap verdiklerini belirtti.
Okulu aradığını belirten E., ‘Okul Dairesinden de 'bize böyle söylendi ve biz uyguluyoruz’ diye yanıt verildiğini söyledi.

Hamburg’da son dönemde vefat edenler
Hacı Namet Alp
UZUN yıllardır Hamburg'da
yaşamını sürdüren, kent
çevresinin sevilen, sayılan
kişilerinden Hacı Namet Alp
yaşamını kaybetti. 1952 Erzurum
doğumlu ve 1976 yılından beri
Hamburg’un Wilhelmsburg

semtinde yaşayan Alp, dört yıldır
mücadele ettiği damak kanserine
yenik düştü. Öjendof Müslüman
mezarlığında kılınan cenaze
namazından sonra, merhumun
cenazesi, memleketi Erzurum
Hınıs’a gönderildi ve defnedildi.

Hacı Celal Arslan
İLK gelen nesilden, Merkez
Camisi’nin kurucularından,
etrafında neşeli kişiliği ile tanınan
ve sevilen Hacı Celal Arslan,
böbrek ve kalp yetmezliğinden
tedavi gördüğü, St Georg
hastanesinde, 83 yaşında hakkın
rahmetine kavuştu.
İlahi sanatçısı M. Sezgin’in de
babası olan Hacı Celal Arslan 6
çocuk sahibiydi.
Merhumun cenaze namazı Öjendorf
Müslüman mezarlığında kılındı. Hamburg
Merkez Camisi imamı Ercan Yüksekkaya’nın

kıldırdığı namaza ailesi, cami
cemaati ve sevenlerinden
kalabalık bir topluluk katıldı.
Merkez camii başkanı Mehmet
Karakaş’ında bir konuşma
yaptığı cenazede, rahmetliye
helallik alındı, cenaze
namazının ardından dualarla
son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi Memleketi Çorum
Alaca’ya gönderilmek üzere Arif
Cenaze firmasına teslim edildi.
Cenazenin ardından çocukları taziyeleri kabul
ederek, katılan herkese teşekkür ettiler.

Politikacı Meryem Çelikkol
PERŞEMBE sabahı erken saatlerde, Merkez
İlçe Meclis Başkanı SPD'li siyasetçi Meryem
Çelikkol (52) beklenmedik bir şekilde hayatını
kaybetti.
Arkadaşıyla telefonlaştığı sırada aniden kendini
kötü hissettiğini ve hemen ambulans çağrılmasını
isteyen Çelikkol, Üniversite Tıp Merkezi
Hamburg-Eppendorf kliniğine kaldırıldı.
Klinikte Çelikkol'un kalbe giden ana atar
damarının koptuğunun belirlenmesinin ardından
acilen ameliyata alındı. Çelikkol’un hayatını
kurtarmak için saatlerce çaba gösteren doktorların

mücadelesi
sonuçsuz kaldı ve
Çelikkol vefat etti.
Çelikkol’un vefatı
siyasilerde ve
Türk vatandaşları
arasında büyük
üzüntü yarattı.
Daha önce Yeşiller Parlamentosunda yer alan
Çelikkol, haksızlıklardan dolayı Sosyal Demokrat
Parti’ye (SPD) geçmiş ve en son 2020 yılında
Merkez İlçe Başkanlığına seçilmişti.

Halil Babür'ün oğlu
Can Babür
BİNGÖLLÜ organizatör Halil Babür'ün 19
yaşındaki oğlu Can Babür hayatını kaybetti.
Hamburg'da büyük üzüntü duyulan Babür'ün
oğlunun cenaze namazı DITIB Mescid-i Aksa
Camiinde kılındı. Cenaze namazından sonra
Can Babür Wilhelmsburg'daki Müslüman
mezarlığında defnedildi.
Hamburg'da tanınan Halil Babür'ün 19
yaşındaki oğlunun ölümü ailesini, yakınlarını
ve Hamburgluları derinden üzdü. Can
Babür'ün dayandığı camın kırılmasıyla 10.
kattan düşerek can verdiği belirtildi.
Oğlunun ölümünü sosyal medyadan paylaşan

Babür, ''Ben bugün yiğidimi kaybettim. Allah
rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah.
Daha yaşamın ilkbaharındaydı, yani 19
yaşındaydı. Kahramanım sevgiydi, onurdu,
aşktı. Seni kaleme almak bile zordur güzel
insan'' şeklinde üzüntülerini paylaştı.
Halil Babür'ü tanıyan çok sayıda insanlar
Babür'e başsağlığı dileğinde bulundular.

Tüm vefat edenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Manşet gazetesi Hamburg
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2022 için korkularımız
ve ümitlerimiz
Medyada adet olsa gerek, bu zamanlarda
her yerde yılbaşı yazısı olduğu gibi, bende
tabi ki bu sayımızda bir yılbaşı yazısı
hazırladım sizler için. Yılbaşına sayılı
günler kalmışken bu sayımızdaki konu ne
olsun acaba diye düşünürken, bugünkü
yazım 'şöyle ortaya karışık' olsun dedim
kendimce. Yılbaşı deyince akıllara ne gelir
ilk? Yine yeni yılın ilk günlerinde attığımız
tarihlerin sonunda 2022 yerine yanlışlıkla
halen 2021 yazanlarınız olur sanırım benim
gibi. Tutulan dilekler, „yeni yılda sigarayı
bırakacağım kesin, olmazsa müthiş kilo
verme diyetlerine gireceğim“ diyenleriniz
de çok olur sanırım. Geçmişten geleceğe
gözümüzün önünden şerit gibi geçen
ve hemen mazi oluvermiş 2021 yılın
günleri ve yaşadıklarımız yüzümüze
bazen bir tebessüm, belki bir derin „oh
be! İyi ki geçti gitti o kötü günler, inşallah
gelecekteki günlerimiz daha iyi olur“
ümidini çağrıştırır.
Fakat bu yıl biraz farklı diye düşünüyorum.
Korona virüsü nerdeyse 3 yaşına girecek,
gün be gün varyantları çıkıyor, her
gün bununla ilgili yasalar ve kurallar
değişiyor. Yapıştı bu virüs yakamıza
ve bitmek bilmediği gibi‚ “daha neler
göreceğiz acaba“ kaygıları hepimizde var
olduğunu düşünüyorum. Almanya’nın yeni
Başbakanı Olaf Scholz, Noel ve Yılbaşı

dönemi bir kapanmayı dışlamıyormuş.
Kapanmanın gelebileceği Almanya
için muhtemel demektir yani. „Salgın
konusunda kırmızı çizgiler olmamalı,
şartlar ne gerekiyorsa onu yapmalıyız“
tutumunda olan Başbakan Olaf Scholz sıkı
önlemler alındığını söylerken, bunlarla
ilgili de sıkı kontroller olacağını peşin
peşin bildirmektedir. Buna rağmen halen
aşı olmak istemeyenlerin de Başbakanı
olduğunu vurgulayan Olay Scholz‘ a
neredeyse muhalif olan Almanya Sağlık
Bakanı Karl Lauterbach, genel bir aşı
zorunluluğuna davet ediyor. „Alman
toplumundaki yetişkinlerin %90’ı aşı
olsa bile OMIKRON`a karşı yeterli
değil“ kaygısını bu günlerdeki sözlerinde
vurguladı. Ne kadar iç açıcı gelişmelerden
bahsediyor politikacılar değil mi?
Neyse, bırakalım biz politikacıları, kendi
insanlarımıza bakalım. Malumunuz, her
şey değişti hayatımızda, doğumdan ölüme
sosyal hayat adına eski dünyadan sadece
anılarımız kaldı elimizde. Bu da Dünya’nın
çok umurunda sanki! Yeni şartlar altında da
yine bu dünyaya çocuklar gelmeye devam
ettiği gibi, mukadderatı gerçekleşen ve
vadesi dolan gidiyor bu dünyadan. Diğer
yanda insanlar „Düğün-Dernek“ diyorlar,
yasaklardan fırsat ve yasal müsaade
buldukça. Eskiden 500-1000 davetli yerine
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günümüzde 100-200 seçme davetlilerini
eğlenceden önce korona testine davet
ederek, “Kim bilir ileride neler olur“ diye
bir an evvel düğünümüzü yapalım biz diye
kaygılanan düğün sahipleri. Diğer yandan
sosyal yaşantımız bile ağır zede aldı. Nerde
o eski konu komşu, dost aile ve arkadaş
ziyaretlerimiz. Oysa Korona öncesi
Almanya’da sosyal yaşantımız çok gariban
deyip Türkiye’ye özenirdik hep, hatırlıyor
musunuz? Demek ki beterin beteri varmış
dostlar. Eş, dost, arkadaş ziyaretinden
mahrum kalınıyor günümüzde artık
Almanya’da. Sosyal kimliğimiz ağır zede
almaya başladığı gibi, psikolojik teshirleri
artıyor Korona’nın.

KORONADA RUH SAĞLIĞIMIZ
Bir başımıza kala kaldık Korona

kendinize özen göstererek hazırlanın,
sevdiklerinize ufak tefek hediyeler alın. O
gece yemek ziyafeti olmalı tabi ki, bunu
gerekli insanlar ile özel olarak konuşun,
birlik beraberlik olsun, dolsun taşsın
sofralarımız. Milletçe „Yemek yemek
için yaşarız“, oysa Almanlar „Yaşamak
için yemek yerler“ . Güzel, zengin ve
özenle hazırlanmış bir sofra gözümüz
gönlümüzü açıyor, itiraf edelim. Sonra
Yılbaşı gecesinde farklı bir organizasyon
yapabilirsiniz. Her şeyden önce bir tepsi
üzerine herkes cep telefonunu teslim
etsin ve akşam boyunca kullanmasın.
Yine de bu akşamki kuralı kırıp kullanan
ceza alsın ki cep telefonu yasağını bu
akşam için olsun anlasın. Eski tombala
oyunları çıksın ortaya, kurşun dökme
merasimleri organize edilsin. Kesin vardır
bir yerlerde dama veya tavla tahtalarınız.
İskambil oyunlarını unutmayalım ve
çocuklar içinde oyun organizasyonunu
unutmayalım lütfen. Bilgi yarışmaları
hazırlamak da ayrı bir zevk olabilir o gece
için. Madem yalnız veya ailece yaşıyoruz,
Korona şartları altında sohbetiniz artsın
bari, değil mi! Eğlencesine kumar, içki,
kim ne arzu ediyorsa artık, ya da tam
aksine isterseniz açın ilahi dinleyin dua
edin. Kim hangi kafada yaşıyorsa, hiç
önemi yok, yeter ki huzurlu, sağlıklı ve
mutluluk içinde eğlenerek girin yeni yıla…
Nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllarınız
olsun, sayın okurlarımız. 2022 yılı için
bütün dilekleriniz gerçek olsun, tüm
sevdiklerinizle beraber, huzur sağlık ve akli
salimlik içinde inşallah. Sağlıcakla kalın.
Selam ve Sevgilerimle. Manşet Abla.

Bir çizimle noktaları birleştir

Hazırlayan: Hatice Altunova Düşüncenin gücü

durum aynı hayat olsa da ihtiyacımız
hayatımıza karşı algımızı değiştirebiliyor.
Bu dünyada üretilen her şey ilk önce düşünce Düşüncelerimiz duyguya dönüşüp
olarak beynimizde oluşmuştur. Yaşanan tüm hissiyatımızı etkileyebiliyor. Hissiyat
iyi ve kötü olaylar ilk olarak düşüncemiz de gerçek hayattan bağımsız olabiliyor;
var olup daha sonra eylem olarak dışarı çıkar. çocukluktan getirdiğimiz olumsuz yükler
İyi ve kötünün de kaynağı insanın ruhu ve
ve sevilmemiz, sayılmamız gereken kişiler
düşüncesinin yansımasıdır, yeter ki hangi
tarafından uğradığımız negatif tecrübeler,
tarafta olmak istediğimizi bilelim.
gerçeklere karşı farklı his ve duyguya
İyi ya da kötü yoktur, aslında düşüncelerdir
kapılmamıza sebep olabilir. Beynimizin
onları öyle yapan. Hayatımızın her zaman
ve aklımızın bizim için ya da bize karşı
acı, kötü ve şanssız gideceğine kendimizi
mı çalışacağı kendi elimizde. Düşüncenin
inandırırsak, hayatımız bu şekilde
gücünü küçümseyemeyiz, fikir zikre ve
gideceği daha muhtemel, aynı şekilde
zikir eyleme dönüşüp bulunduğumuz
Çizgiler kesişmeden figürleri birleştir
hayatımızın şanslı güzel ve mutlu olacağına dünyamızı değiştirir. Hepimizin bildiği,
Sudoku
inanarak yaşarsak bu pozitif duruşumuz
fakat uygulamada zorlandığımız bir söz
hayatımıza yansıyacaktır. Hayat aynı,
vardır, dünyayı değiştirmek istiyorsan

Çizgiler kesişmeden figürleri birleştir

sayesinde. Korona hastalığını geçirmiş
veya geçirmemiş olun, bunlar olayın
derecesel boyutları. Karantina olsun
olmasın, herkes zaten evine hapis sayılır.
İşi olan işine sarılıyor, olmayan zaten
alışkın evde oturmaya deyip geçmeyelim,
Korona hepimize yapacağını yaptı, fakat
boyutları farklı bence. Beden sağlığımızı
etkileyebildiği gibi, fikrimce Korona
psikolojimizi de ağır şekilde etkileyebilir.
Buna çok dikkat etmemiz gerekmektedir.
Bu konu hakkında neler biliyoruz?
Kafamızdaki sorulara nasıl cevap
bulabiliriz? O onu dedi bu bunu dedilere
kalmadan kendiniz araştırın ve en
yakınlarınız ile konuşun bunları diye
tavsiye ederim. Çocukları olan nasıl
anlattı acaba Virüsü çocuklarına? Aile
içi ilişkiler ne alemde ve nasıl düzenlenir
Korona altında? Halen televizyon izleyen
bırakmalı mı bu huyunu? İzliyorsa
haberleri izlemeye devam mı, tamam mı?
Ailece kitap okumak bir tercih olabilir
mi? Toplumsal kriz fenomenlerini izleyip
fark ediyor muyuz? İzlenimlerimizi
kimlerle paylaşıyoruz? Diyeceğim o ki,
kimlerle konuşabiliyoruz toplumda farklı
gördüklerimizi ve insanlarda fark ettiğimiz
değişik davranışları? Buna benzer birçok
soru daha aklınıza gelebilir.
Nacizane sizlere tavsiyem, pozitif
enerji peşinde olun ve üretmeye bakın.
Örneğin, yılbaşını nerde kiminle ve nasıl
geçireceğiniz hakkında kafa yorabilirsiniz.
Bunu sevdikleriniz ve yakınlarınızla
konuşabilirsiniz, plan proje yapıp organize
edebilirsiniz. Mutlaka yalnız kalmamaya
gayret edin. Bayram günü gibi giyinip

önce kendini değiştir. Asıl ve gerçek
bir değişim ise fikir ve düşünce ile
başlar. Düşüncelerimizin farkına varıp
yönlendirip daha mutlu ve yaşanılır bir
hayat sürebiliriz. Tabii ki buna hazır
olmanız ve istememiz şartıyla. Kendimizi
değiştirmek istediğimizde ise, ilk önce
düşüncelerimizi fikirlerimizi değiştirmek
zorundayız. Hayatta karşılaştığımız hiçbir
şey tesadüf, ya da yabancı değildir. Asıl
dünyamızı, bazen farkında olmasak da
düşüncelerimizle bir nevi kendimizi
şekillendiriyoruz. Bunun farkında olarak
düşüncelerimize yön verirsek, kendimizde
ve dünyada çok şey değiştirme fırsatımız
olur.
İyi düşünceler, mutlu hissiyatlar dileğiyle
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Lebensmittel mit Mineralöl belastet
VIELELebensmittel sind mit gefährlichen Mineralölrückstän
den belastet, wie ein europaweiter Labortest von foodwatch
zeigt. Die Produkte müssen sofort zurückgerufen werden und
ein EU-weiter Grenzwert für Mineralölbelastungen eingeführt
werden!
Insgesamt hat foodwatch 152 Lebensmittel aus verschiedenen
europäischen Ländern untersuchen lassen – jedes achte Produkt
ist mit sogenannten aromatischen Mineralölen (MOAH)
belastet, die unter Verdacht stehen, krebserregend und
erbgutverändernd zu sein. In Deutschland sind Nutella, Nusspli
Nuss-Nougat-Creme sowie Brühwürfel und Bratensauce von
Knorr betroffen. Der neue Bundesernährungsminister Cem Özdemir muss endlich mit der EU-Kommission und allen anderen
Mitgliedstaaten einen EU-weiten Grenzwert für
Mineralölbelastungen durchsetzen.

STRİKTE NULL-TOLERANZ-GRENZE FÜR
AROMATİSCHE MİNERALÖLE
Das EU-Lebensmittelrecht schreibt klar vor: „Lebensmittel,
die nicht sicher sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.“
Und auch die deutsche Lebensmittelindustrie hat sich gegenü-

ber den Aufsichtsbehörden verpflichtet, verschiedene
Produktkategorien ohne aromatische Mineralöle zu liefern.
Trotzdem weisen Testergebnisse immer wieder
Mineralölrückstände in Lebensmitteln nach. Deswegen muss
nun eine gesetzlich verpflichtende strikte MOAH-Nulltoleranz
her, damit Lebensmittelfirmen alles tun um
Mineralölbelastungen in ihren Produkten zu vermeiden!

JEDES ACHTE PRODUKT BELASTET

Es ist bereits das dritte Mal, dass foodwatch durch Labortests
nachgewiesen hat, dass mit MOAH belastete Produkte in den
Regalen stehen. Für den aktuellen Test hat foodwatch 152
Produkte aus Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich und
den Niederlanden in zwei verschiedenen Laboren nach neuesten
Analysemethoden untersuchen lassen. In 19 Produkten (12,5
Prozent) wurden Mineralölrückstände nachgewiesen. Als Nachweisgrenze gilt dabei in den allermeisten Produkten ein Wert
von 0,5 mg pro Kilogramm. Die Kontaminationswerte reichen
von 0,63 mg/kg (in Bio-Nuss-Nougat-Aufstrich aus Belgien)
bis zu enormen 82 mg/kg (in Knorr Bratensaft Basis aus
Deutschland). Knorr-Bouillonwürfel des Herstellers Unilever
wurden in mehreren Chargen in den fünf Ländern als stark mit

MOAH kontaminiert identifiziert.
Bei Nutella war eine Charge aus
Deutschland mit 2,3 mg/kg MOAH
verunreinigt, in den anderen Chargen
war MOAH nicht nachweisbar.
Saskia Reinbeck Kampagnen und
Recherchen: “Der eigentliche
Skandal ist: Obwohl das Problem
gefährlicher
Mineralölverunreinigungen seit
Jahren bekannt und vollständig
lösbar ist, gibt es noch immer keinen
Grenzwert, der Verbraucher:innen
schützt – das ist ein echtes
Politikversagen.
Die Testergebnisse zeigen, dass es zwar viele Hersteller
mittlerweile schaffen, Produkte ohne krebsverdächtige
Mineralöle herzustellen, einige jedoch nicht. Knorr-Produkte
von Unilever sind in allen untersuchten Ländern teils enorm
hoch mit krebsverdächtigen Mineralölen belastet – sie müssen
sofort aus den Verkaufsregalen verschwinden”.
Mineralöle sind die größte Verunreinigung im menschlichen

Körper. Die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA beschreibt
besonders die „aromatischen Mineralöle“ (MOAH) als
potenziell krebserregend und erbgutschädigend – weshalb
solche Rückstände selbst in kleinsten Mengen nicht in
Lebensmitteln enthalten sein sollten. Neben Maschinen bei
Ernte und Verarbeitung kann auch die Verpackung der Grund
für die Mineralöl-Verunreinigung sein. So enthalten zum
Beispiel Verpackungen aus Altpapier oft Mineralöle aus
Druckfarben, die auf Lebensmittel übergehen können.
Quelle: foodwatch

Universum Boks Kulübü`ndeki müthiş
Boks Galasında kemerler sahiplerini buldu
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı

Ali Koç Hamburg’da
muhteşem karşılandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un
katılımıyla Kulüp tarihinin yer aldığı ve
Sanatçı Burak Karavit’in görsel çalışmasının
anlatıldığı Vakt-i Fener eserinin Avrupa
lansmanı, kuruluşunun 20. yılını kutlayan
Hamburg Fenerbahçeliler Derneği ev
sahipliğinde gerçekleşti. Lansmana Başkan
Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker
Bayazıt, Selahattin Baki ve Ruşen Çetin,
Hamburg Muavin Konsolosu Osman Taş,
yurt dışında çalışmalarını sürdüren taraftar
dernek başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Y

aklaşık 350 misafirin katıldığı,
Armada düğün salonunda
gerçekleşen gece, saat 19:07’de
1 dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Ercüment Şansal'ın sunumuyla gerçekleşen
programın açılış konuşmasını yapan Hamburg
Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa
Çömlek, katılan misafirleri selamladı ve
‘’Hepiniz Fenerbahçe’nin neferisiniz’’ dedi.
Hamburg Fenerbahçeliler olarak derneğin
kuruluşunun 20. yılının kutlandığını ifade eden
Çömlek, ‘’Böyle bir etkinliğe ev sahipliği
yapmak gurur vericidir. Fenerbahçe bizim için
acısıyla tatlısıyla öyle bir sevdadır ki, bunu
Fenerbahçeli olmayan bilemez’’ diye konuştu.
Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih
Akarsu ve Vakt-i Fener eserinin sahibi Burak
Karavit, yapılan tablo hakkında bilgi verdiler.
Sanatçı Burak Karavit ve Fenerbahçe USA
Derneği ortak projesiyle hazırlanan Vakt-i
Fener eseriyle ilgili bilgi veren Karavit, kolaj
tekniği ile görsel biyografiler üretildiğini
belirtti. Kulübün bu güne kadar olan tarihinin
kronolojik olarak özel görsel bir teknikle
sıralandığını söyleyen Karavit, yaklaşık 2
Milyon fotoğraf arasından seçilen, 7 Bin 840
karelerden eserin oluştuğunu ifade etti.
Programda Başkan Ali Koç, 23 kişiye Vakt-i
Fener sertifikası takdim etti ve kongre
üyelerine de rozetlerini taktı.
Çekilişin yapıldığı gecede, Muavin Konsolos
Osman Taş'ın kura çekilişi sonunda Vakt-i
Fener eserini kazanan kişi Egemen Özarslan
oldu.

ALİ KOÇ: ‘20 SENE TEKRAR BURADA
BULUŞMAMIZ MANİDAR’

Gecenin sonunda Başkan Ali Koç mikrofona
geçti. ‘’Hepinizi sevgiyle saygıyla
kucaklıyorum’’ diye sözlerine başlayan Koç,
‘’Bize gösterdiğiniz hoş misafirperverlikten
dolayı çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun’’
dedi. Toplam 7 ülkeden, 23 Fenerbahçe taraftar
dernek başkanlarının gecede bulunduğunu
belirten Koç, 3 kişinin de Kovid sebebiyle
gelemediğini söyledi. Aynı gün içinde dernek
başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını söyleyen
Başkan, ‘’Toplantıda sizden gelen mesajları
aldık, yapmamız gereken önerileri anladık.
Çok verimli toplantı oldu’’ diye konuştu.
Toplantının Hamburg’da olmasına değinen
Koç, ‘’Derneğimizin 20. Yılında olması çok
önemli. Çünkü Fenerbahçe Kulübü ilk yurt dışı
toplantısı Hamburg’da gerçekleşmişti. 20 sene

tekrar burada buluşmamız manidar. Yapılan
çalışmalarda ve her türlü destekten dolayı
Hamburg Fenerbahçeliler Derneği parmakla
gösterilecek, başarılı derneklerden bir tanesi.
Bu gibi derneklerden Almanya’da birkaç tane
var’’ diyerek Hamburg Fenerbahçe Derneğini
kutladı. Aynı gün içinde yapılan dernekler
toplantısında, derneklerle daha fazla iletişimde
bulunup, kuvvetli bağların oluşturulması ve
ortak projelerin geliştirilmesi konusunda farkına
vardıklarını açıklayan Koç, Fenerbahçe Spor
Kulübü Dernekler yapısının yurt içi ve yurt
dışında rakiplerle mukayese edilemeyecek
seviyede olmasını bardağın dolu tarafı, daha
gidilecek çok uzun yolun olmasını da bardağın
boş tarafı şeklinde yorumladı.

ALİ KOÇ’UN BEKLENTİLERİ

’Birinci beklentimiz Fenerbahçe
Spo
Kulübü’nün marka değeri, ilkeleri, r
sıkı sıkı bağlı olan tüm reflekslerinAtamıza
kısacası Fenerbahçe’yi değerle i,
riyle
ilkeleriyle bulunduğunuz ülke ve ,
şehirlerde en iyi şekilde temsil
etm
Fenerbahçe’nin isminin en iyi şek eniz.
anlatılması, anlaşılması, aktarılm ilde
İkinci beklentimiz, kongre üye sayası.
mümkün olduğunca arttırabilme ımızı
k.
hatırı sayılır bir kongre üye say Şu anda
ımız var,
bunu arttırmalıyız.
Üçüncüsü Kulübümüzün projele
rine
olmak. Hamburg Derneğimiz bur destek
ara en örnek derneklerimizden ada açık
bir
Son beklentimiz de sosyal sorum tanesi.
luluk
alanında aktif olmanız’’.
Toplantıda olmayanlar için konuşa
n Koç,
her sene Cuma’dan – Pazar’a
kadar,
Türkiye’de veya yurt dışında, her
katılmak isteyeceği, yurt dışı der kesin
nek
geleneksel etkinlik ve kutlamalar lerinin
ının
yapılacağını duyurdu.

HAMBURG FENERBAHÇELİLER
DERNEĞİ SÖZÜNÜ TUTTU

Manşet gazetesinin Haziran 2021’de Hamburg
Fenerbahçeliler Derneği ikinci Başkanı
Himmet Keklikçi ile yapılan röportajda
Keklikçi, Yurt Dışı Dernekler toplantısına özen
gösterildiğin, ancak pandemi sebebiyle bunun
ertelendiğini, ertelenen bu etkinliğe Ali Koç’un
katılacağı sözü verildiğini belirtmişti. Bu yıl
20. yılını kutlayan Hamburg Fenerbahçeliler
Derneği’nin Vakt-i Fener gecesine Ali Koç’un
katılmasıyla verilen söz tutulmuş oldu.
Haber/Foto: Naciye ASLAN

Ali
Koç

HAMBURG kentinde Universum
Boks Kulübü Spor Salonu’nda 2 G kuralı
çerçevesinde gerçekleşen boks gecesinde,
üçü ünvan maçı olmak üzere, dokuz maç,
salonu dolduran boksseverlere nefes kesen
anlar yaşattı.
Ünlü menajer Ahmer Öner’in iki boksörü Avni
Yıldırım ve Yusuf Kangül BDB Uluslararası
orta sıklet Almanya Şampiyonluğu altın
kemeri için karşı karşıya geldi.
Nefes kesen Almanya şampiyonluğu
maçında Avni Yıldırım güçlü rakibi Yusuf
Kangül’e karşı üstün dövüşerek ringden
galip ayrıldı ve altın kemeri beline takmanın
sevincini yaşadı.
Galanın en heyecanlı maçında iki Türk
boksör on raund boyunca çekişmeli geçen
maçta her ikisi de kazanmak için dövüştüler.
Avni Yıldırım dördüncü rauntta Zaza
labaplı Kangül’ü nakavta burun buruna
getirdi. Tecrübeli boksör bir sonraki rauntta
toparlanarak mücadelesine devam etti.
Büyük tezahüratlar eşliğinde nefes kesen

maçta hakemler Avni Yıldırım’ı puanla galip
gösterdiler.
Maçtan sonra Almanya Şampiyonluğu altın
kemerini beline takan Yıldırım, çok mutlu
olduğunu dile getirerek başta menajeri
Ahmet Öner ve Universum Kulübü başkanı
İsmail Özen Otto’ya teşekür ettiğini söyledi.
Türk boksörlerini dünya zirvesine çıkaran
menajer Ahmet Öner, boksörlerin
performansından memnun olduğunu
söyledi.

Fırat Arslan,
eski dünya
şampiyonunu
devirdi

ALMANYA’NIN Köln kentinde düzenlenen boks galasında
ringe çıkan Fırat Arslan, eski dünya şampiyonunu dördüncü rauntta nakavt ederek,
Dünya Kıtalar Arası Şampiyonluk unvanını korudu. Yine başarılı boksörlerimizden Hüseyin Cinkara, rakibini devirerek
dünya sıralamasındaki puanını yükseltmeyi başardı. Türk boksörler Köln’de tarih
yazdı. Türk profesyonel boks tarihinin ilk

ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, eski
IBF’nin (Uluslararası Boks Federasyonu)’
dünya şampiyonu Alejondro Berrio’yu
devirerek büyük bir başarıya daha imza
attı. Almanya’nın Köln kentinde Deniz
Gemici Serrano, tarafından düzenlenen
galada eldiven giyen Fırat Arslan, karşılaşmanın ilk iki raundunu güçlü rakibini
tartarak geçirdi.

