
'Bir arkadaşınızla  
çıkıp yürümek,  
kahve içmek, yemek 
yemek hayal oldu'

11'DE

7'DE

Milletvekili Ali Şimşek Manşet Milletvekili Ali Şimşek Manşet 
gazetesini ziyaret ettigazetesini ziyaret etti

Fenerbahçeliler Dünya Dernekleri Fenerbahçeliler Dünya Dernekleri   
büyük buluşmasına pandemi gölgesi!  büyük buluşmasına pandemi gölgesi!  

Rukiye Çankıran:  Rukiye Çankıran:  
''''Ben söz, kelime, cümle  Ben söz, kelime, cümle  
ve kalem insanıyımve kalem insanıyım''''

Konsolosluklar  Konsolosluklar  
konusunda memnuniyet konusunda memnuniyet 
anketi sonuçları..anketi sonuçları.. Köşe yazısı 19'DA

   İÇLERİNDE 
gazetemiz Hamburg 
Manşet’in İmtiyaz 
Sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni 
Ömer Polat’ın da 
bulunduğu Avrupa’da 
yaşayan 4 Türk 
gazeteci, BM Genel 
Sekreteri Guterres'in 
de katılacağı 5+BM 
gayrıresmi konferansı 
öncesinde merak 
edilenleri K.K.T.C. 
Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar’a sordular. 3'TE

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 
Hamburg                         Gazetesine konuştu

diyor ki
     MANŞET gazetemizin dör-
düncü sayısını siz okuyucula-
rımızla buluşturmaktan dolayı 
sevinçliyiz. Her sayımızda 
olduğu gibi bu sayımızda da 
vatandaşlarla ilgili haberle-
rimize ağırlık vermeye özen 
gösterdik. Bize gelen olumlu 
ya da olumsuz tepkileri de-
ğerlendirdiğimizi belirtirken, 
gazetemizde çıkan her ha-
berin arkasında olduğumuzu 
da vurgulamak isteriz. Gaze-
temizde farklı düşüncelerde 
olan kişi, kurum ve kuruluşlar-
la ilgili haberlerimiz yer alma-
ya devam edecektir. 2021 yılı 
başlarında yeni başladığımız 
Manşet gazetesi özellikle 
Hamburg'da ilgi odağı olma-
ya devam ederken, bizler de 
yayın alanındaki başarılarımızı 
artırmaya devam edeceğiz. 
Basılı gazetemize paralel 
olarak yayınına devam eden 
www.manset.de internet haber 
sitemizde yer alan haberleri 
de takip edebilirsiniz. 
Dördüncü sayımızı beğenece-
ğizi umuyor, beşinci sayımızda 
tekrar buluşmak dileklerimizle 
tüm okuyucularımıza sıhhat ve 
esenlikler diliyoruz.

"Türkiye'deki  Siyasi İttifakları 
Avrupa Medyamıza taşımayalım!"

Test zorunluluğundan dolayı 
CİDDİ SORUN YAŞANIYOR18 10

20'DE

Harburg Cami hem dünyevi hem 
de uhrevi hizmeti sunuyor 4

YIL - Jahrgang: 1   Ausgabe - SAYI: 4   Mayıs-Haziran/Mai-Juni Hamburg Aylık Ekonomi, Kültür ve Reklam Gazetesi

Ömer Polat Ömer Polat 
Manşet Gazetesi Manşet Gazetesi 

İmtiyaz Sahibiİmtiyaz Sahibi12'DE
Ali Şimşek Ali Şimşek 
Hamburg Eyalet  Hamburg Eyalet  
Milletvekili (SPD) Milletvekili (SPD) 

Naciye Naciye 
AslanAslan

Çocuklarımızın Çocuklarımızın 
kültürel  kültürel  
yozlaşmasıyozlaşması

15'TE

K.K.T.C. CumhurbaşkanıK.K.T.C. Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar  Ersin Tatar  

Ömer Ömer 
PolatPolat İlhan Kılıçİlhan Kılıç Seyfi AySeyfi Ayİsmail Karakaşİsmail Karakaş

MehmetMehmet
YalçınYalçın

Merhaba Emine E.K. 
hanım, sorunuz icin 
teşekkürler. Fakat ko-
nuyu biraz geniş çaplı 
almamız gerecek mü-
saadenizle. Ben sizin 
ne demek istediğinizi 
çok iyi anladım, fakat 
sorun da tam burada 
işte. 

Himmet  Himmet  
KeklikçiKeklikçi

BİRBİR

Hamburg’da yaşayan Zazaların 
çoğu işveren, hatta Hamburg’da 
neredeyse en büyük paya 
sahipler işletme ve işveren 
nüfusunda. Çevrede çalış-

kanlıkları ve girişimci ruhlarıyla tanını-
yorlar. Zaza kültürünü yaşattıkları ve 
paylaştıkları, bayramlarını kutla-
dıkları, evlatlarına öz kültürleri-
ni aşıladıkları, eğitim, öğretim, 
yeri geldiğinde eğlence kültü-
rü ve önemli günlerini paylaş-
tıkları, her konuda yardım-
laştıkları, gerektiğinde spor 
aktivitelerini sürdürdükle-
ri, kısacası kültürlerini koru-
dukları iki önemli camileri 
Saidi Nursi ve Vahdet cami-
leri en koyu sohbetlerin 
yaşandığı yerdir. Zazaların 
Cuma namazlarında, bay-
ram namazlarında toplan-
dıkları bu camiler, Zazalık 
kültürünün dünden bugüne 
taşındığı, Zazalık kültürüyle 
anılan her türlü sosyal faali-
yetin de gerçekleştirildiği yer-
dir.  8-9'DA

Cahit Cahit 
BalatBalat

AliAli
BalatBalat

Fırat Fırat 
BalatBalat

Burhanettin Burhanettin 
DağDağ

ZAZAZAZA
Hamburg’da yoğun bir nüfusa Hamburg’da yoğun bir nüfusa 
sahip olan Zaza halkını araştır-sahip olan Zaza halkını araştır-
dık, kendilerinden, kendi dilleri-dık, kendilerinden, kendi dilleri-
ni, kültürlerini ve kendi meslek-ni, kültürlerini ve kendi meslek-
lerini sorduk, dinledik, yazdık.lerini sorduk, dinledik, yazdık.

ZAZAZAZA
VENG uVENG u
RENGERENGE
DINYADINYA

Stadtteilschule  Stadtteilschule  
Alter Teichweg Alter Teichweg 

gewinnt den  gewinnt den  
Deutschen  Deutschen  
SchulpreisSchulpreis

14'TE

HİKAYESİHİKAYESİ

(Gurbetteki Zazalar)(Gurbetteki Zazalar)





İçlerinde gazetemiz Hamburg Manşet’in İmtiyaz 
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Ömer Polat’ın 
da bulunduğu Avrupa’da yaşayan 4 Türk gazete-
ci, BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılaca-
ğı 5+BM gayrıresmi konferansı öncesinde merak 

edilenleri K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sor-
dular.   Oberhausen’den Haberinsaati İnternet Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni İlhan Kılıç 
aynı zamanda bu çevrimiçi görüşmenin moderatörlü-
ğünü de üstlendi. Londra’dan Turkish Press Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni İsmail 
Karakaş, Milat Gazetesi Frankfurt Muhabiri Seyfi Alp 
ile Sivil Toplum Örgütleri İletişim Koordinatörü Latif 
Akça, Kıbrıs’ın geçmişten geleceğe içinde bulunduğu 
siyasi portreyi gözden geçirerek, yönelttiği sorular ışı-
ğında gündemi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Rumların 
Yunanistan’ın da desteğini arkasına alarak hiçbir 
zaman güç birliği yapmaya yanaşmadığını ve adaya 
hakim taraf olma isteklerini, 1960’lı yıllarda zaten 
Osmanlı'dan almış oldukları egemenlik hakkını iki 
kesime birden devreden İngiltere’nin ardından Enosis 
hedefleri doğrultusunda anlaşmayı zorlamaya hemen 
başladıklarına değindi. 
Bu uğurda Kıbrıslı Türkler'e yaşattıkları Kanlı Noel 
ve birçok zulmün sonucunda 103 köyü boşaltarak yurt 
dışına göç etmek zorunda kalmalarıyla yaşananları, 
Kıbrıslı Türkler’in direnerek 1974’te Mehmetçik’in 
adaya çıkmasıyla yapılandırdıkları dengeyi,  “1974 
bir milattı. Kıbrıs Türkü’nün tekrar doğduğu 20 
Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barış 
gelmiştir. Bu barış, Sayın Ecevit’in de dediği gibi 
hem Türklerin hem de Rumların yararına olmuştur. 
1974 yılında adaya gelen barış, Rum ekonomisinin 
de gelişmesine yardımcı olmuştur” cümleleriyle 
anlattı. Kıbrıs’ta iki kurucu ortaktan biri olduğumuza 
vurgu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların tarihte 
hiçbir zaman tüm adayı tek başlarına yönetmedikleri 
için ortaya atılan “Kıbrıslı Türkler Rum hakimiyeti 
bozmaya çalışıyor” şeklindeki fikirlerin gerçeği hiçbir 
zaman yansıtmadığını dile getirdi. 
Yine gazetecilerimizin sorularına 
yönelik verdiği cevapta Rum tarafının Annan Planı 

için yapılan referandumda 
hayır demesine rağmen 
tek taraflı AB üyeliğine 
alındığını anlattı.
Rum tarafının, adayı 
Yunanistan’a bağlama 
hedefini AB üyesi olarak 
gerçekleştirdiklerini açık 
açık ifade ettiklerini de 
ekleyen Tatar, Rumların, 
Türkiye’nin adadan 
bir şekilde çekilmek 
zorunda bırakılmasını 
ve adanın tamamen 
Rum hakimiyetine 
geçmesini istediklerini 
belirtti. “Karşı taraf, 
Enosis’e gidecek 
yolu tıkamayacak 
bir anlaşmaya imza 
atmaları gerektiğini 
düşünüyorlar” şeklinde 
konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Türk kesimin 
AB’nin Annan Planı referandumunda evet demesine 
rağmen AB’nin Kıbrıslı Türklere verdiği izolasyonların 
kaldırılması yönündeki sözlerini tutmadığına, 
tüm halkın tecritlerin devam ettiğinin bilincinde 
olduğuna, Crans Montana’da da yine bir anlaşmaya 
varılmaması dolayısıyla siyasette bir 
değişikliğe gidilmesi gerektiğine işaret etti.
Gazetecilerimizin, federasyon modelini 
neden kabul etmedikleri hakkındaki 
sorularını “Ortak hiçbir yanın yoksa, 
ihtiyaca bağlı bir federasyon modelin 
yoksa ortak bir federasyon kurmak 
mümkün değildir” şeklinde yanıtlayan 
Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonda tek 
egemenlik olduğunu, Rumların siyasi eşitliği 
asla kabul etmediğini, Türkiye’nin AB üyesi olmadığı 
için tek egemenlik ile Kıbrıslı Türklerin varlıklarını 
sürdürmelerinin kalıcı bir çözüm olmadığını sözlerine 
ekledi. 
Kıbrıslı Türklerin kendi egemenlikleri olduğu sürece 

kendilerini her türlü koruyabileceklerini, Türkiye 
ile savunma anlaşmaları dahil ikili anlaşmalar 
yapabileceklerini, kendi egemenlikleri dahilinde, 
AB üyesi olmalarının bu konuya etki 
etmeyeceğini açıkladı. Yıllar sonra ilk defa 
kendisinin seçimi kazanmasıyla gelişen 

konjonktürde Türkiye ile tam 
mutabakatla egemen eşitliğine 

dayalı yaşayan iki bağımsız 
devletin iş birliği modelini 
müzakere masasına 
taşıdıklarını belirtti.
“Rumlar hiçbir zaman 

güç ve zenginlikleri bizimle 
paylaşmak istememektedirler” 

şeklinde konuşan Tatar, “Bizim için 
önemli olan Doğu Akdeniz’de varlığımızı 
sürdürmemizdir” bir milyon nüfusa sahip 
olduğumuzu, buna yurtdışında 
yaşayan 

Türkler ve Kıbrıslı Türkler’in de dahil olduğunu ve ayrı 
kimlik, gelenek ve kültürel bağları olan bir 

halk olarak tamamen kendi kültürel 
gelişim ve kendi kaderimizi 

kendimizin belirleyebilme 
hakkımıza sahip 

olduğumuza parmak bastı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, 
Kıbrıs meselesinin altında 
milli iradenin yattığını, 
dünyayı ilgilendiren bir 
mesele olduğunu ve bu 

bazda ele alınmasının 
gerekliliğine değinirken, 

bütün bu çabalarının tek 
amacını “Verdiğimiz kavga, 

bayrağımızın gönderden inmemesi 
ve ezan sesinin susmamasıdır. En büyük 

desteğimiz ve gücümüz 85 milyonluk Türkiye’dir” 
cümleleriyle açıkladı.

03Haber

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin TatarK.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  
Avrupa’da yaşayan 4 TürkAvrupa’da yaşayan 4 Türk  
gazeteciyle çevrim içi buluştugazeteciyle çevrim içi buluştu

"1YILI aşkın bir süreden beri kara bir bulut 
gibi üzerimize çöken Kovid 19 pandemi süre-
ci bizlere zor anlar yaşatıyor"
Bu içinde hayal kırıklığı barındıran sözler,  
Hamburg'un Lurup semtinde bulunan  Elbgau 
Pasajı alışveriş merkezinde, 2019 yılı haziran 
ayı sonlarında,  ADA Bäckerei & Bistro'yu bü-
yük umutlarla açan Malatyalı Hakan Kubat'a 
ait....
Fırıncılık sektöründe 15 yıldır hizmet verdiğini 
söyleyen Hakan Kubat, ilk defa olarak kendi 
işini kurmaya karar vererek,  Elbgau sokağı 
112 numarada  Ada fırınını küçük bir aile şir-
keti olarak açmaya karar verir. İlk defa ken-
di işini kuracak olmak Kubat ailesine büyük 
bir heyecan ve mutluluk verir.  Aile bireyleri 
hemen kolları sıvarlar ve hazırlık döneminden 
sonra mütevazi bir açılış töreniyle Ada fırınını 
haziran 2019 sonunda faaliyete sokarlar. 

KOVİD 19 PLANLARINI ALT ÜST EDER!
Açılıştan yaklaşık 6 ay sonra Kubat ailesi pan-
demiyle tanışırlar. O günden bugüne kadar 
aile, umutlarını, geleceklerini  bağladıkları iş 

yerini ayakta tutabilmek için yoğun bir çaba sarfe-
derler.
Hakan Kubat Kovid 19 Virüs belasından bir gün 
kurtulacaklarına  inandıklarını  belirterek, "İşletme-
mizde kendi imalatımız olan Unlu mamüllerimizi, 
Türk ve Alman gıda ürünlerini,  sıcak ve soğuk 
içecekleri, her gün 05:00 - 19:00 arası müşterileri-
mizin hizmetine sunuyoruz. 
Merkezi bir yerde bulunan işletmemizde  aslında 
şartlar elverdiğinde, dışarıya 12 masa açma ve 
içeride de 30 kişilik bir müşteri alma kapasitemiz 
mevcuttur.  Menümüzde zengin kahvaltı çeşitleri-
mizin yanında,  kısır, sütlaç, simit ev yapımı bak-
lava ve halka tatlımız mevcuttur.  Kahvaltı menü-
müzde ise, en çok rağbeti,  ada kahvaltı ve simit 
kahvaltı çeşitleri görmektedir. 

TEŞEKKÜR ETTİ!
Ayrıca tanınmış marka olan Mövenpick dondurma 
çeşitlerimiz  dikkat çeken ürünlerimiz arasında yer 
almaktadır. Pandemi sürecinde güvenle bize bağlı 
kalıp, bizden günlük yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını 
karşılayan pazlaşımcı müşterilerimize teşekkür ve 
şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. 

PANDEMi SÜRECi PANDEMi SÜRECi 
BELiMiZi BÜKTÜBELiMiZi BÜKTÜ

HakanHakan
KubatKubat

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  
Kıbrıs'ın dünü, bugünü ve yarınını Kıbrıs'ın dünü, bugünü ve yarınını 
Avrupa'da yaşayan 4 Türk gazeteciyle Avrupa'da yaşayan 4 Türk gazeteciyle 
online olarak sohbet gerçekleştirdi.online olarak sohbet gerçekleştirdi.

AB’nin 
Rum tarafına 

“Referandumda 
ne sonuç çıkarsa 

çıksın, sizi AB 
üyesi yapacağız” 

dediğini 
anlattı.

K.K.T.C.’nin 
pandemi sürecini 
de iyi bir şekilde 

yönettiğini, ülkede her 
türlü imkanın bulunduğunu 
ve yurtdışında kalan Kıbrıslı 

Türkler’in sağlık sistemine olan 
güvenlerinin tam olduğunu, 
anavatanlarına bir an önce 
dönmeyi istediklerini halka 
her türlü imkan ve nimetin 

sunulduğunu da 
sözlerine ekledi.

K.K.T.C. CumhurbaşkanıK.K.T.C. Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar  Ersin Tatar  

Ömer Ömer 
PolatPolat

İlhan Kılıçİlhan Kılıç Seyfi AySeyfi Ayİsmail Karakaşİsmail Karakaş



Derneğin kuruluşu, çalışma 
alanları ve amaçları hakkın-
da Manşet gazetesine bilgi 
veren Harburg Camii hocası 
Mustafa ÖKSÜZ, Harburg’da 

doğup büyüdüğünü, okul tahsilini de 
burada yaptığını söyledi. ÖKSÜZ, ‘’İslam 
Kültür Merkezleri Birliği’nin yetiştirdiği 
bir hocaefendiyim, 2002 yılından beri 
hocaefendi olarak hizmet vermektey-
im’’ dedi.

HEM DÜNYEVİ HEM UHREVİ
Derneğin 1990 yılında hizmete 
başladığını,  1994’de yerel halkın ilgi 
ve teveccühü ile semtin tarihi vil-
lalarından birine taşındığını 
ifade eden ÖKSÜZ, 
2015 yılında 
modern 
bir şekilde 
onarılarak 
halihazır-
da Camii 
ve Üniv-
er-site 
Talebe 
Yurdu 
olarak 
hiz-

metlere devam edildiğini söyledi. 
Binanın 1250 metrekare büyüklüğünde 
olduğunu, 100 kişinin  aynı anda iba-
det edebileceğini belirten ÖKSÜZ, 250 
metrekaresinin ibadet alanı olarak, geri  
kalan bölümün ise talebe hizmetine kul-

lanıldığını dile getirdi.
Hizmet alanında dini 

eğitimle birlikte 
okul eğitimi ve 
öğretimine ağırlık 
veriliyor
Müessesenin dini, 

sosyal ve kültürel 
alanda faaliyet 
gösterdiğini belirten 

ÖKSÜZ, şunları söyledi: 
“Amacımız genel manada 

yerel halka ve çocuk-
larına hem dinî 

eğitim vermek 
hem cami  
ve ibadet 
hizmetleri 
sunmak, 
hususiyle 
çift kanatlı 
talebel-
er, yani 
dünyevi 

ve uhrevi ilimlerini 
tahsil etmiş, hem 
üniversite mezunu 
hem Hocaefendi olan 
nesiller yetiştirme-
ktir’’.
Derneğin faaliyetler-
inde ağırlık verilen 
başlıca alanların dinî eğitim ile birlikte 
okul eğitimi ve öğretimi olduğunu hatır-
latan ÖKSÜZ, “Okul hayatlarına dezavan-
tajlı başlayan çocuklarımızı ilkokuldan 
itibaren üniversite mezuniyeti ile 
tekâmüllerine kadar eğitim hayatlarının 
her aşamasında desteklemeyi derneğimiz 
vazife edinmiştir. Bu bağlamda yurdu-
muzda kalan üniversite öğrencilerine 
sunulan tam kapsamlı hizmetin yanı sıra 
okul öğrencilerine de okul ders yardımı 
verilmektedir’’ dedi. 

TÜM OLANAKLAR MEVCUT
Dernek partiler üstü ve herkese açık 
Yurtta kalan talebelerin, alanında tecrü-
beli akademisyenlerin mentörlüğünden 
istifade ettiklerini ifade eden ÖKSÜZ, ‘’Bu 
bağlamda şahsiyet eğitimi, rehberlik, sem-
inerler ve ders yardımı verilmektedir.
Sıcak arkadaş ortamında kendilerine ait 
dershanelerinde ders çalışabilir, dinlenme 

odalarında muhabbet edebilir, yeme-
khanelerinde Anadolu’muzun leziz yem-
eklerinden âfiyetle yiyerek, temiz düzenli 
ve rahat yatakhanelerinde istirahat 
edebilmektedirler. Ayrıca Cemaatimize ve 
çocuklarına sunulan hizmetlere bilfiil kat-
kıda bulunarak kişisel gelişimlerine katkı 
sağlayıp, hizmet hayatları için tecrübe 
kazanmaktadırlar’’ diye konuştu.
Pandemi sürecinde hizmetlerin kesintisiz 
ONLINE devam ettiğini, derneğin partiler 
üstü ve umuma hadim olduğunu söyleyen 
ÖKSÜZ, üye aidatları ve bağışların da 
derneğin ana gelir kaynağını oluştur-
duğunu belirtti.
Son olarak üniversite okumak isteyen 
gençlere seslenen Hocaefendi, 
‘’Dini ilimlerde ve kariyer planlamasında 
zirveyi amaçlıyorsanız sizleri ilim ve irfan 
yuvamıza bekliyoruz!’’ dedi.

YIL: 1         SAYI: 4      MAYIS/HAZİRAN 2021   

Hamburg’da bulunan Hamburg’da bulunan 
Bündnis für Integration Bündnis für Integration 
und Bildung in Har-und Bildung in Har-
burg e.V. bünyesinde burg e.V. bünyesinde 
dini, sosyal ve  kültürel dini, sosyal ve  kültürel 
alanlarda faaliyetler alanlarda faaliyetler 
devam ederken, en çok devam ederken, en çok 
dini eğitimle birlikte dini eğitimle birlikte 
okul eğitim ve öğre-okul eğitim ve öğre-
timine önem veriliyor.timine önem veriliyor.

Hamburg Manşet 
Haber: Naciye ASLAN

HARBURG CAMİ HEM DÜNYEVİHARBURG CAMİ HEM DÜNYEVİ  
hem de uhrevi hizmeti sunuyorhem de uhrevi hizmeti sunuyor

Dini faaliyetler:- Günlük manevi programlar ( Ce-maat ile Namaz, Mukabele vs. )- Her yaşa özel Kuran-ı Kerim der-sleri
- Hac-Umre organizasyonları ve seminerleri
- Gençlere sohbet
- Dışarıdaki esnafa yerinde okutma hizmeti
- Cenaze, mevlid, düğün, nikah konularında manevi destekSosyal ve kültürel hizmetler:- Kermes ve açık camii günü etkin-likleri

- Ramazan-ı Şerif’te iftar çadırı- Okul sınıfları için camii tanıtım ve rehberlik programları- Talebelerle İstanbul ve Umre turları

Bilgi almak için:  
www.hamburg-camii.de

Derneğin  Derneğin  
faaliyetlerifaaliyetleri

     HAMBURG St. Georg semtinin 
Steindamm caddesinde Filistin’e Destek 
Mitingi düzenlendi. Filistinliler Topluluğu 
tarafından düzenlenen mitingde araçlarla 
konvoy oluşturuldu. İsrail’in Gazze 
bölgesine yaptığı insanlık dışı saldırılar 
kınanırken yüzlerce yaya caddeye açılan 
sokaklardan mitinge dahil olarak Filis-
tinliler için özgürlük istediler. Saat 3’te 
başlaması beklenen mitinge katılımlar 

bir 20 dk. gecikmeyle tamamlanırken, 
beklenenden çok daha fazla katılım 
gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri 
altında devam eden mitingde pandemi 
kurallarına uyularak herkesin maske-
lerini taktığı ve kurallara tam uyduğu 
gözlendi. İzinsiz yayalara polis müdahale 
ederken, konvoyun geçtiği cadde boyunca 
konvoy oluşturan araçların trafiğin seyrini 
aksatırken diğer şeridin trafiğinin etkilen-

mediği gözlendi. 
Çok sayıda Türk vatandaşının da katıldığı 
mitingde Filistinliler Filistin bayraklarıyla 
katılırken, ellerindeki Türk Bayrakları 
ile katılan Türkler’in sayısının oldukça 
fazla olması da dikkatlerden kaçmadı. 1 
km.lik caddeyi dolduran miting katılım-
cıların fazlalığı yan sokaklardaki ulaşımı 
etkilerken yaklaşık bir buçuk saat süren 
miting olaysız bir şekilde sona erdi.

Hamburg’da Filistin’eHamburg’da Filistin’e  
destek mitingi yapıldıdestek mitingi yapıldı
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Hamburgluların uzun zamandır süren 
alışveriş özlemleri bugün itibariyle 
sona erdi. Mağazalar hızlı bir test 
yapılmadan, mekanın büyüklüğüne 
göre müşteri kabul ettiler. Girişlerde 

ya kişiye ait bilgilerin olduğu bir form dolduruldu, 
ya da cep telefonu ile  QR-Koduna girilerek 
girişler gerçekleşti.

Hamburg'da tanınmış alışveriş mağazaları-
nın önünde kuyruklar oluşurken, en uzun kuy-
ruk Altono semtinde bulunan dünyaca tanın-
mış mobilya ve ev dekorasyonu mağazası  İkea 
önünde gerçekleşti. Açık havada müşteri servi-
sine izin verilen kafe ve restoranlarda ise hava-
nın yağmurlu ve serin olmasından dolayı müş-
teri sayısının düşük olduğu gözlemlenirken, 
aylarca kapalı olan restoranların açık havada 
servis imkanları olduğu halde bazılarının hiç 
açılmadığı görüldü.

Hamburg Senatosu'nun 18 Mayıs'da yaptı-
ğı  toplantıda 22 Mayıs'dan itibaren Korona kısıt-
lamalarında adım adım gevşemeye gidilme kara-
rı alınmıştı. 
22 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek 
ikinci adımda  
şu kararlar planlanıyor:
* Temas sınırı iki haneden beş kişiye çıkarıldı. 
14 yaşına kadar olan çocuklar bu sayıdan  muaf 
oluyor. 
* Mağazalar (dijital) iletişim takibi ile birlikte satış 
alanına bağlı olarak belirli sayıda müşteri alacak.  7 
günlük insidans değeri 50'nin altında stabil olduğu 
sürece günlük hızlı teste gerek kalmayacak. 
* Açık hava gastronomi servisi, (dijital) kontak 
takibi ile birlikte, en fazla iki haneden, en fazla 5 
kişinin bir masada oturması şartıyla açılacak. Hızlı 
test gerekli olmayacak.
* Müzelere, anıtlara ve sergi salonlarına girişlerde 
7 günlük insidans değeri 50'nin altında sabit 
kaldığı sürece zorunlu test yapılmayacak.
* Gruplar halinde temassız spor, spor tesislerinde 
ve açık havada 10 kişi ile mümkün olacak.
* 20 çocuk aynı anda açık alanda spor 
yapabilecek.
* Açık hava yüzme havuzları zorunlu test ve 
(dijital) temas takibi ile açılacak. Çocuklar için 
yüzme dersi programı da kapalı havuzlarda 
yapılabilecek.
* Çocukların doğum günü partileri, 14 
yaşına kadar 10 çocukla birlikte evlerde 
gerçekleştirilebilecek.
* Kuaför ve ayak bakımı gibi yakın temas 
hizmetlerinde, müşterinin günlük negatif testi ve 

dijital temas takibi sağlanırsa hizmet verilecek. 
Personelin test yükümlülüğü uygulaması devam 
edecek.
* Okul dışı eğitim kurumları, zorunlu testler ve 
hijyen yönetmeliklerine uymak şartı ile, örneğin 
çocuklar ve gençler için müzik okulları ve benzer 
yerler yeniden açılabilecek. Grup çalışmaları 
mümkün olacak.
* Çocuk ve gençlik çalışması ve sosyal 
faaliyetler  (yaşlıların buluşması dahil), hijyen 
düzenlemelerine (mesafeler, grup büyüklüğü) 
uyulması şartıyla yapılabilecek.
* Zorunlu testlerle birlikte pratik sürücü derslerine 
tekrar izin verilecek.
* Parklarda, yeşil alanlarda ve özel araçlarda 
maske mecburiyeti kaldırıldı. 1.5 m'lik gerekli 
mesafenin olmadığı durumlarda veya özel 
düzenlemelerde maske takma zorunluluğu olacak. 
Özellikle yoğun olarak kullanılan cadde ve 
meydanlarda maske kullanımı devam edecek.
* Açık hava etkinliklerine, hijyen gereksinimleri, 
randevu rezervasyonu, zorunlu testler, dijital temas 
takibi, kişi sayısı ve sabit oturma veya ayakta 
durma yerleri ile birlikte 250 kişiye kadar izin 
verilecek. Bu durum özel kutlamalar için geçerli 
olmayacak.
* İbadethanelerde ve benzeri dini eylemlerde 
10 kişiden fazla katılım olduğunda  bildirim 
yükümlülüğüne gerek kalmayacak.
* Tiyatroların, konserlerin ve benzeri etkinliklerin 
açılışı, 28 Mayıs'tan itibaren belirtilen etkinlik 
koşulları altında (mesafe, test zorunluluğu, dijital 
temas takibi ve maske zorunluluğu ile  yapılacak.
Toplantılarda katılımcı limitleri ayarlanacak:
* 250 kişiye kadar, hijyen kuralları (örneğin maske 
zorunluluğu) ile özel onay alınmadan açık havada 
toplanmalara izin verilecek; olağan yasal bildirim 
gerekliliği ve olağan hijyen gereklilikleri geçerli 
olacak.
* 250'den fazla kişinin olduğu  toplantılarda özel 
inceleme ve onay gerekmektedir. Bu toplantının 
500'den fazla katılımcısı olmaması ve sabit bir 
yerde gerçekleşmesi durumunda onay verilir. 
Önceden uygulananan hijyen kurallarına uyulması 
devam eder.
*2. Adımdan on ila 14 gün sonra, enfeksiyona 
bağlı olarak Haziran başında, spor salonlarında 
(temassız, sınırlı personel ve testlerle), kültür (örn. 
Tiyatro), okul, üniversite, kreş, çocuk ve gençlik 
yardımı, sosyal kurumlar, açık hava etkinlikleri 
ve ardından dördüncü adımda gastronomi, otel, 
konaklama ve turistik alanda daha fazla açılış 
öngörülüyor.
 Haber/Fotoğraf: Naciye ASLAN

Tekrar açılan Tekrar açılan 
mağazalar önünde mağazalar önünde   
Hamburglular uzun Hamburglular uzun 
kuyruk oluşturdukuyruk oluşturdu
Hamburg'da Korono tedbirlerinin Hamburg'da Korono tedbirlerinin 
gevşemesi kararı çerçevesinde  gevşemesi kararı çerçevesinde  
22 Mayıs'dan itibaran mağazalar ve 22 Mayıs'dan itibaran mağazalar ve 
açık hava gastronomisi  açık hava gastronomisi  
müşterilere kapıları açtılar. müşterilere kapıları açtılar. 

Hamburg, Lübeck, Kiel ve çevre şehir-
de günlük et ve Tuna ürünlerinin ser-
visini yapıyoruz. Kuzey Almanya'daki 
Tüm Büyük ve Seçkin Marketlerde 
"TUNA" Markasıın Ürünlerini İsteyebi-
lirsiniz. Günlük Restorant ve  
Gastronomi Servisimiz Mevcuttur.

Dratelnstrasse 24 21109 Hamburg     Tel: 01793407712 
info@yeter-flaischerei.de     www.yeter-flaischerei.de

Hamburg Manşet

     3. SAYISINI geçtiğimiz günlerde 
yayınlayarak Almanya’da Türklerin gözü 
kulağı olan Manşet Gazetesi açtığı özel 
dosyalarla da başarısındaki devamlılığı 
ve habercilikteki yerini, uzmanlığıyla 
pekiştirdi. Okurlar bu duruma tepkisiz 
kalmadı.
Çok yeni olmasına rağmen, artık okurla-
rın vazgeçilmezi haline gelerek Ham-
burg’daki Türklerin sesi olmaya devam 
eden Manşet Gazetesi’ne ilgi çığ gibi 
artarak büyüyor. Hamburg Manşet Ga-
zetesi, dört günde sadece Facebook’ta 
13.754 erişim sağlayarak bu sosyal 
mecrada da başarısını kanıtladı. Manşet 
Gazetesinin sadece Facebook sayfasın-
daki internet sitesindeki erişimlerinin % 
1723 oranında arttığı gözlenirken, gön-
deri etkileşimleri ise % 488 artarak 2821 
seviyesine yükseldi. Video görüntülen-
meleri % 2013,  sayfaya üye olan yeni 
takipçi sayısı ise % 91 artış gösterdi. 
Diğer internet mecralarında da istatis-
tikleri incelendiğinde büyüme ivmesi 
kaydeden gazetemiz Hamburg Manşet’in İmtiyaz Sahibi ve Genel 
Yayın Yönetmeni Ömer Polat “Hergün daha fazla okura ulaşmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. Dallarında uzman ve tecrübeli bir ekip 
kurmaya özen gösterdik. Doğruluk, dürüstlük ve çalışkanlık bizim 

için en ön planda yer alır. Ekibimizle oldukça titizlikle çalışıyoruz. 
Bu bizim hayatımızdaki iş görme felsefemizdir. Başarıda devam-
lılık bizim için önemlidir.” şeklinde konuştu. Dördüncü sayı için 
çalışmalarına devam eden Manşet Gazetesine karşı okurlarının 
artan sevgisi de dikkatleri çekmeye devam ediyor.

sayfasınasayfasına
Hamburg  
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Hamburg’da turizm alanındaki görevleriyle Hamburg’da turizm alanındaki görevleriyle 
tanınan Selim Ataş İstanbula fahri elçi olarak tanınan Selim Ataş İstanbula fahri elçi olarak 
atandı. Hamburg senatosu’nun kararıyla  atandı. Hamburg senatosu’nun kararıyla  
fahri elçi olarak atanan Ataş, böyle bir  fahri elçi olarak atanan Ataş, böyle bir  
görevi yıllardır hayal ettiğini belirtti. görevi yıllardır hayal ettiğini belirtti. 

Ver  
korkuyu  
al sonucu!

     EİN Grundschüler muss sich nach 
einer Entscheidung des Hamburger 

Verwaltungsgerichts nicht an seiner Schule 
auf Corona testen lassen, um am Präsen-

zunterricht teilnehmen zu dürfen. Es reiche 
ein negatives Ergebnis aus einem anerkan-
nten Schnelltestzentrum, das maximal 24 
Stunden alt sei, heißt es in dem 
Beschluss vom 29. 
April (Az. 2 E 1710/21). 
Die Schulbehörde hat 
gegen die Eil-Entschei-
dung Beschwerde beim 
Oberverwaltungsgeri-
cht eingelegt, wie ein 
Gerichtssprecher am 
Mittwoch sagte. Der 

Schüler hatte sich zu 
Hause testen lassen 

und der Schule 
nur das Ergebnis 

mitteilen wollen. 
Einen solchen Selbsttest ak-

zeptierte das Verwaltungs-
gericht nicht.

Seit dem 6. April 
müssen sich 

Schüler in Hamburg mindestens zweimal 
pro Woche unter Aufsicht an der Schule 
testen, wenn sie am Präsenzunterricht 
teilnehmen wollen. Als einzige Alternative ist 
ein PCR-Test erlaubt, der nicht älter als 48 
Stunden sein darf.

Nach Ansicht des Verwaltungsge-
richts verletzt die Testpflicht an der 
Schule den Datenschutz, zumindest 
wenn ein Test positiv ausfällt und 
das Ergebnis an das Gesundheit-
samt weitergeleitet werden muss. 
"Die derzeitige Ausgestaltung der 
testabhängigen Zugangsbesch-
ränkung verstößt nach summa-
rischer Prüfung (…) gegen die 
Vorschriften der Datensc-
hutzgrundverordnung", he-
ißt es in dem Beschluss. 
Die Datenerhebung 

setze Freiwilligkeit 
voraus. Die Alternative Homes-
chooling bedeute aber einen 
Nachteil für den Schüler, er 
könne sich darum nicht 
freiwillig entschei-
den.(dpa)

Gericht:  Gericht:  
Testpflicht  Testpflicht  
an Schule  an Schule  

rechtswidrigrechtswidrig
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SelimSelim
AtaşAtaş

Naciye ASLAN

Selim Ataş Selim Ataş   
Hamburg’dan  Hamburg’dan  
İstanbul’a  İstanbul’a  
fahri elçi  fahri elçi  
olarak atandıolarak atandı

Avrupa’nın en büyük seyahat şirketi Öger Türk Tur’da uzun sene-
ler genel müdürlük, daha sonra  Germania’da, şimdi ise FTİ 
turistikde çalışmalarına devam eden Ataş, ‘’Hedeflerimden 
biri de Hamburg ile İstanbul’un kardeş şehir olmaları-
dır’’ dedi.

Yaklaşık üç ay önce Hamburg Senatosu adına bir yetkilinin 
daveti üzerine yapılan ön görüşmede Fahri İstanbul Elçiliği 
konusu ele alınmış, Selim Ataş’ın verdiği olumlu cevap  ile 
resmiyet aşamasına geçildi. 4 Mayıs Salı günü Video konfe-
rans sistemiyle gerçekleşen ve  Eyalet Başbakanı (Ham-
burg Belediye Başkanı) Dr. Peter Tschentscher’in de 
hazır bulunduğu  sanal toplantıya Selim Ataş da katıldı.
Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher: ‘Bu önemli görevi 
layıkıyla yapacağınızdan eminiz’
Dört ülkeye fahri elçi atayan  Eyalet Başbakanı Peter 
Tschentscher, katılımcıların karşılıklı konuşmalarını 
takiben söz alarak, Selim Ataş’a hitaben “ Bizim için 
son derece  önem verdiğimiz bir ülke olan Türkiye’nin 
en büyük kenti İstanbul’a, eyaletimiz adına  sizi fahri 
elçi olarak atamaktan dolayı memnuniyetimi belir-
tiyorum. Bu önemli görevi layıkıyla yapacağınızdan 
eminiz.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Ekrem İmamoğu ile irtibatımız oldu ama pandemi 
nedeniyle bir araya gelemedik. Umarım sizin görev 
sürenizde görüşürüz. Size başarılar diliyoruz” şeklinde 
konuştu. 
Selim Ataş: ‘Almanya- Türkiye arasında bir köprü görevi 
oluşturmaya var gücümle çalışacağım’
Kendisine verilen görevlendirme dolayısıyla Hamburg Eyalet 
Başbakanı Dr. Peter Tschentscher’e teşekkür eden Selim Ataş, 
“Bu tür bir görev, pek çok yönden benzerlikleri olan ve işim icabı 
bu iki güzel şehir arasında uzun zamandır mekik dokuyan biri olarak 
böyle bir fahri görevi yıllardır hayal ediyordum. Hamburg ile İstanbul 
ve dolayısıyla Almanya- Türkiye arasında güzel projeler geliştirerek bir 
köprü görevi oluşturmaya var ggücümle çalışacağım” ifadesinde bulundu.

     ÇİN'DEN dünyaya 
yayılan, 2020'nin 
başlarında da Almanya'da 
ortaya çıkan Korona 
virüs salgını (Kovid-19) 
o günden bu güne 
kadar  yayılmaya devam 
etti. Birinci, ikinci ve 
üçüncü dalga derken, 
bu dönemlerde salgının 
önlenmesine yönelik sıkı 
tedbirler alındı.
Bir seneyi aşkın süre 
içinde Korona salgınından 
başka bir hastalık duymaz 
olduk. Başka hastalıktan 
ölenler de hemen hemen 
hiç gündeme gelmedi. 
Yeni Korona sayıları her 
gün basından verilmeye 
devam etti. Her geçen 
gün sayı arttı, arttıkça 
yükselen sayılar basın 
aracılığı ile insanların  
sadece gözüne değil, 
bilinçaltına verildi. 
İyileşenlerin sayıları ve 

ölüm oranları değil, 
vaka sayıları insanları 

ürküttü. Korkuyu 
aralıksız salan 
basın, insanlar 
üzerindeki 
etkilemede 
büyük rol 
oynadı.
Kimler 
etkilenmedi ki 
bu süre içinde!
Eğitim, 
öğrenim, 
yaşlılar, 
çocuklar, 
aileler, 

işletmeler, 
sosyal ve 

kültürel 
etkinliklere 

büyük kısıtlamalar 
geldi.  Ya tam 

kapanmalar ya da 
kısmi kapanmalarla 

hayat devam etti. İnsanlar 
aileleriyle bir araya 
gelemez, görüşemez 
hale gelirken, bir çok 
yerde maske takma 

zorunluluğu hayatımızın 
bir parçası oldu diyebiliriz. 
Maskelerden ciro 
yapanların sayısı da az 
değildi bu dönemde. 
En az 1,5 metre mesafe 
tutmak zorunda kalan 
insanlar  gün geçtikçe 
birbirinden kaçar oldu. 
Korku verildi bir kere, ya 
Korona ya da tedbirlere 
uymak! Vaka sayıları, 
yalnızlık, izole, yakınların 
kaybedilmesi, gelecek 
korkusu ve plansızlığı gibi 
bir çok konu çoğunluğun 
psikolojisini bozdu. Yani 
bir bakıma hayat durdu...
Sonuç olarak genelde 
kurallara uyuldu, kapılar 
kapandı, herkes kendi 
kabuğuna çekildi. Ne 
gördük burada? Herhangi 
bir durumda üst düzeydeki 
yöneticilerin kararlarıyla 
artık insanların daha kolay 
yönlen- dirilebileceğini hep 
birlikte görmüş olduk. 
Ben bu durumu 
kendimce gözümde şöyle 
canlandırıyorum:
Koskoca dünyada 
insanları aldılar, her 
şeyden uzak küçük bir 
alana bıraktılar, etraflarını 
demir parmaklıkl 
a kapattılar. Giriş-çıkış 
yok, sadece parçalı 
bulutlu olan gökyüzü tarafı 
açık. Dip dibe olan insan 
yığınından bazıları bu 
şartları kaldıramayacak, 
bazıları da açık mavi 
rengindeki gökyüzünün 
verdiği enerji ve alınan 
oksijenin bilinciyle umutlu 
olup, hayatta kalmaya 
devam edecek. Umutla 
hayatta kalanların tekrar 
normal hayata dönüşü ise 
belki de seneler alacak. 
Safımız hangi tarafta mı? 
Tabi ki mavi gökyüzünün 
verdiği enerji ve derin 
nefes alıp vermenin 
bilinciyle umutlu olanların 
tarafı.



     ADIM Mehmet Yalçın. 1980 yılından beri 
Hamburg’da yaşıyoruz. 1988 senesinden beri de 
Pamukkale restoranlarıyla birlikte Pamukkale ima-
latlarıyla ilgili çalışıyoruz. Artık İmalathanelerimiz 
yok, üç tane restoranımız var. 2005 yılından beri 
imalethaneler olmadan çalışıyoruz. 1988 senesinde 
içinde bulunduğunuz 11 m2’lik küçük bir alanla bu 
yerde başladık. Şu anda, 2 tane Bergodorf 'da 1 tane 
de Hamburg Sternschanze'de olmak üzere, toplam 
3 restoranımızda 58- 60 kişi çalışıyor. 

Öncelikle tüm vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat dile-
rim. Hasta olanlara da acil şifalar dilerim. Korona 
bizi çok kötü şekilde etkiledi. Biz geçen sene ilk 
pandeminin başladığı dönemlerde dükkanı tadilata 
sokmaya hazırlanıyorduk. Biz tam yapalım mı, yap-
mayalım mı derken 5. ayda hemen tadilata başladık 
ve 3 ay sürdü. 8. ayın 12’sinde iş yerimizi açtık. 
11. ayın 2’sinde tekrar kapatmak zorunda kaldık. 
Yepyeni yapılmış ve sadece 2-3 ay çalışabilmiş dük-
kanın hali içler acısı halde. Bomboş, müşterisiz bir 
mekanı isterseniz altınla donatın hiçbir faydası yok. 
Geçinebilmemiz için müşteri olmak zorunda. 
Korona herkesi her konuda mahvetti, bir işletmeci 
olarak bizim her türlü malzemelerimiz var. Mal 
aldığımız tedarikçilerimiz de mahvoldular. Biz tü-
ketemiyoruz ki mal alalım. Durum öyle bir şekilde 
birbirine bağlı ilerliyor ki, biz bu zincirin sadece bir 
halkasıyız.

Sonuç olarak bu sürecin ne zaman sona ereceğini 
de bilmiyoruz. Bize bir tarih verseler yine işletme-
mizi ve kendimizi ona göre ayarlarız. İlk etapta 
sadece açık havada gastronomiye müsaade 
edecekler. 
Kısacası şöyle söyleyeyim, artık işletmeler 
elinde avucunda ne varsa sadece ayakta 
kalmak için ortaya döküyor. Artık 
işletmeler son demlerini yaşıyor 
maalesef, birikimlerimizin sonuna 
geldik. İnşallah bir çözüm bulunur 
da bu iş bir an önce biter. 
Gerçi aşılanmalar bildiğim ka-
darıyla şu an baya iyi gidiyor. 
Çok şükür iki günden beri 
korona virüs vaka sayımız 
düşüyor. İnşallah aşılama-
nın yüksek oluşuyla daha 
da düşecek.

Şimdi diğer 
devletlere bak-
tığımız zaman, 
Almanya çok 
şükür iyi. 
En azından 
kısa süreli 

çalışmaları ödüyor. Biz ilk başlangıçta yardım almıştık, 11. ve 
12. ayda yardım aldık ama bu yılın 1. aydan itibaren hiç yardım 
almadık. Çoğunluk da böyle 1. aydan itibaren çoğu kişi yardım 
almadı. Şimdi vergi danışmanından bilgi bekliyoruz, ondan 
sonra da gideceğiz. Alıp alamayacağımız da bir soru işareti, ala-
cağımız kesin belli değil yani. Zaten ödemeler baya geç geliyor. 
Mesela bizim 12. ayın yardımı ancak 3. ayda gelebildi. Birikim-
lerimiz artık tükendi. 

Arkadaşlardan duyduğum kadarıyla yardımların bazıla-
rını devlet geri istiyormuş. Haksız yere alanlar olmuş ve 

devlet geri istemiş. Haksız yere yardım almaları doğru 
değil. Devlet burada verdiği yardımları geri iste-

mekte haklı. Mağdur olan işletmelerin alması daha 
doğru olurdu. Maalesef bu durumu kullanan çok 

işletme olmuş. Bu nedenle ikinci ve üçüncü 
dalga yardımlarını haklı olarak zorlaştırdılar. 
Hakkını kötü kullananlar yüzünden gerçekten 
ihtiyacı olanlar mağdur oldular. 

-Eğer biz Lieferando servis hizmeti 
yapmamış olsaydık bizim işimiz 
% 75 düşmüştü.  Lieferando’dan 
dolayı bir % 20-% 25 gibi satı-
şımız oldu. Lieferando’dan ciro 
yapıyoruz ama kazanım yok. 
Çünkü % 13 Lieferando'ya 
veriyorsun, paketleme ve 
servis ücretleri çok pahalan-
dı. Şoförlerin ücretlerini de 
biz kendimiz ödüyoruz. 

'Bir arkadaşınızla çıkıp yürümek,  'Bir arkadaşınızla çıkıp yürümek,  
kahve içmek, yemek yemek hayal oldu'kahve içmek, yemek yemek hayal oldu'
Manşet gazetesi olarak, Hamburg’un meşhur Türk Restoranı Manşet gazetesi olarak, Hamburg’un meşhur Türk Restoranı 
Pamukkale restoran sahibi Mehmet Yalçın’la korona günleri Pamukkale restoran sahibi Mehmet Yalçın’la korona günleri 
ve gastronomi sektörü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.ve gastronomi sektörü üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Korona dönemi sizi ve işlerinizi nasıl etkiledi? 

Yalçın: 'Artık işletmeler son 
demlerini yaşıyor'

İşletmelerin ayakta kalabilmesi için bir nebze devlet 
yardımı yapıldı. Siz bu haktan yararlanabildiniz mi? 

Yardım türleri ve değişik mevzuatları var.  
Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Önce birinci dalga oldu, ikinci dalga beklentileri 
karşılamadı daha kötü oldu. Şimdi üçüncü dalga 
yaşanıyor, durumlar yine hiç parlak değil. Bu dalga-
lanmalar sizin cirolarınızı nasıl etkiledi? 

MehmetMehmet
YalçınYalçın

     SEÇİM öncesi bu sürecin altın değerinde oldu-
ğunu vurgulayan Gemici, “Yetkililere gönderilecek 
yüzlerce mektup kararı olumlu yönde etkileyecektir.” 
şeklinde konuştu.
Kesin kararın Federal Meclis tarafından verileceği, 
Almanya’daki Türklere çifte vatandaşlık hakkı için, 
12 Mayıs’ta açıklama yapan ve Türklerin yoğun ola-
rak yaşadığı bilinen Almanya'nın en kalabalık eyaleti 
KRV'nin Eyalet Meclisi Uzmanlar Komisyonu, yasa-
da revizyona gidilmesi üzerine olumlu görüş bildir-
mişti. Türklere çifte vatandaşlık hakkının verilmesi 
konusunda tavsiye niteliğinde olacak ve bu kararda 
Uzmanlar Komisyonu, çifte vatandaşlığın modern-
leştirilmesi ve istisnasız kolaylaştırılması gerektiği 
yönünde olumlu görüşlerini bildirmişti. 
Sosyal Demokrat Parti'nin SPD çifte vatandaşlık ya-
sasını çağdaşlaştırmak için meclise sunduğu ve KRV 
meclisinde 9 Haziran'da parti grup temsilcilerinin de 
katılarak Uyum Komisyonu’nda masaya yatıracakları 
teklifle ilgili kamuoyu oluşturulmasını ve herke-
sin kampanyaya iştirak etmesi gerektiğini belirten 
Gemici şöyle konuştu: "Önümüzde altın kıymetinde 
kısa bir süre var. Başbakan Armin Laschet’e, FDP’li 
bakan Joachim Stamp’a ve meclis başkanı Andre 

Kuper’e mektup ya da elektronik posta göndererek 
çifte vatandaşlık istemeliyiz. Yetkililere gönderilecek 
yüzlerce mektup kararı olumlu yönde etkileyecektir. 
Bu kişilerin adresleri sırasıyla ministerpraesident@
stk.nrw.de, joachim.stamp@mkffi.nrw.de, praesi-
dent@landtag.nrw.de olarak eklenebilir. Her derneği-
miz bulunduğu kentteki AWO, Caritas, Diakoni gibi 
kurumlarla görüşmeli, sanatçıların, yazarların, bilim 
insanlarının, iş adamlarının, milletvekillerinin, bele-
diye başkan ve üyelerinin meclise mektup yazmaları-
nı istemelidir. Konunun Alman basınında yer bulması 
kamuoyu baskısını artıracaktır. Diğer eyaletlerde 
yaşayan yurttaşlarımızın da bize destek vermelerini 
bekliyoruz." 
Seçim öncesi bu sürecin çok iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayan KRV Seçim Hakkı Girişimi 
Başkanı Bahattin Gemici, Alman kesiminin de deste-
ğinin önemli olduğuna parmak bastı. 
KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemi-
ci, meclisteki yetkililere birer mektup gönderdiklerini 
ve bu hakkın bir an önce verilmesini istediklerini 
belirtti.
Gemici, başlattıkları kampanyaya herkesin destek 
vermesini isteyerek bilgilendirme yaptı.

KRV Seçim Hakkı GirişimiKRV Seçim Hakkı Girişimi  
Başkanı Bahattin Gemici’den Başkanı Bahattin Gemici’den 
mektup kampanyası çağrısımektup kampanyası çağrısı

Haber: Naciye Aslan

Hamburg Manşet
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     TÜRKİYE'DE Bingöl’ün Genç ilçesinde 1980 yılında doğdum. Şu an 40 yaşındayım, 21 senedir de Almanya’dayım. İsmim Fırat Balat ama halk arasında Fer-hat denildi. Benim için sakıncası olmadığı gibi, hoşuma da gitti diyebilirim. İsmin Ferhat olarak kaldı. Buraya geldiğim günden beri Hamburg’da kaldım. Hamburg’a geldiğim ilk yıl-larda her türlü işçilik ve bulaşıkçılık dahil, 2.5 yıl muhtelif işlerde çalıştım. Ondan sonra gastronomi alanında kendime ait iş yerimi açtım. 10 yıl bo-yunca işlettim, sonra şimdiki restoranımı aldım. 10 yıldır da burada işletmeci olarak insanlara hizmet veriyorum. 
Maalesef Günümüz Gençleri Zazacayı Tam Be-nimseyemiyorlar. Hem Zaza Kültüründen Hem de Zazaca Dilinden Uzaklar 

Bana göre Zaza, Zazacayı konuşan, Zazacayı benimseyen, kendi Zaza kültürüne bağlı ve kendi özünü kaybetmemiş, Türkiye’de özellikle ağırlıklı olarak bulunduğu ve yerleştiği Bingöl ve etrafındaki Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzurum bölgelerinde yaşayan topluma denir. Kısacası Mezapotamya böl-gesinde yaşayan bir toplumdur. Şu an baktığımızda maalesef görüyoruz ki, yeni gelen gençlik, yirmi yaş ve altındaki gençlik, Zazacayı tam benimseyemiyor. Hem Zaza kültüründen hem de Zazaca dilinden uzaklar. 
Maalesef bu, artık evlerde Zazaca konuşulmaması, anne baba ve aile büyüklerinin de Zaza kültürünü aktarma yönünde pek üzerinde durmamaları, biraz da eski Türkiye’nin politikasından kaynaklanıyor. Zazaca konuşmak o zamanlar ayıp gibi görülüyordu. Hem politik hem de aileler arasındaki tutumdan da kaynaklanıyordu. Maalesef son gelen nesil de internet etkisinde kaldığı için değil Zazacayı nereyse Türkçeyi konuşmakta zorluk çekiyorlar. Kurdukları cümlelerin arasında mutlaka İngilizce kelimeler bulunuyor. Dışarıda Türkçe konuşulabilmesine rağmen unuttular. Burada Zazaca öğrenmek o kadar zor ki evde zaten Türkçe konuşuluyor, dışarıda ise Almanca. Biraz da biz Zazalar’ın tembelliği de söz konusu ve ya maddi durumun çok iyi olmamasından kaynaklanan, para kazanma derdine düşüp kültürümüzü yaşatmayı göz ardı edebildik. Almanya’ya gelenlerimiz de en az 5 kişilik ailelerden oluşur. Mesela biz 7 kardeşiz anne ve babamızla toplam 9 kişilik bir aileyiz. Biz aile olarak hep birbirimize bakarız, Zazalar aile kavramına aşırı bağlıdır. Bu bağı başka bir halkta da görmedim diyebili-rim. Bundan dolayı da bizim burada yetişen gençlerimi-ze tam ilgi sağlayamadığımızı düşünüyorum. Ben şahsen annem ve babamla bir gün bile Türkçe bil-melerine rağmen Türkçe konuşmuş değilim. Bu alışkan-lıkla daha 15 yaşında evden çıktım, 15 sene sonra eve geldim ona rağmen Zazacam eskisinden daha iyi. Çünkü ben anne babamla, kardeşlerimle Zazaca konuştum, bu-radaki Zaza kardeşlerimle yine Zazaca konuştum, Zaza-ca şarkılar dinledim. Unutmamak ve daha da geliştirmek için sahip çıkmak lazım. Geçenlerde düzenlediğimiz bir iftar yemeğinde hep Zazaca konuştuk. Unuttuklarımızı hatırlamak ve bildiklerimizi geliştirmek için Zazaca’ya sahip çıkıyoruz. Bu gün yine bir yere davetliyiz. Sırf Zazalar gelecek, yine sadece Zazaca konuşacağız. Zaza kültürü denince, aile kavramı en başta gelir Zaza kültüründe aile bağlılığı ve büyüklere saygı bizim için çok çok önemlidir. Sırf aile denince değil, gerek gur-bette olsun gerek askerde veya farklı bir yere gidince hiç tanımadığımız bir Zaza kardeşimize denk gelince hemen kardeşimizi görmüş gibi seviniriz, önce iyice bir tanışırız, deyim yerindeyse birbirimizin künyesini alırız. Bu gerçekten candan ve güzel bir şey. Ayrıca biz Zazaların çok hoşuma giden bir özel-liğimiz de iki kardeş kendi aralarında her şeyi konuşamazlar mesela asla müstehcen konuları açamazlar. Eğer kardeşlerden birinin bir gönül meselesi olsa, abi ablasına saygı gereği konuyu açamaz mesela gider onun en yakın arkadaşına anlatarak konuyu iletir. 

Büyüklerin yanında asla ayak ayak üstüne atılmaz. Sofraya ise önce büyükler oturur yemeklerini yerler. Küçükler, büyükler kalkmadan sofraya oturmaz, önce onlara hizmet ederler. Yirmiye Yakın Ülke Gezdim, Halklarını Tanıdım, Zaza 
Misafirperverliğini 

Hiçbir Yerde Göremedim 
Zazaların bir diğer güzel özellikleri de aşırı misafirperver olmalarıdır. Dünyada 20’ye yakın ülke gezdim ve bütün halklarını tanıdım. Bizdeki Zaza misafirperverliğini dünya-da hiçbir yerde görmedim. Biz Zazalar, misafir geldiğinde küçükleri başka yere göndeririz. Çocuklar erken kalktığında gürültü ederse misafirler rahatsız olmasın diye. Misafir için ayrı yatak bulunduran bir kültürüz biz. Tabak, çatal-bıçak her şeyin yenisi çıkarılır ve misafiri iyi ağırlamak bir gurur kaynağı, gurur sebebidir. Misafir bizde çok önemlidir. Düş-manımız bile evimize geldiği an misafirimiz olur, evimiz dışına çıkana kadar hep misafirimiz olarak kalır. Ancak evimiz sınırları dışına çıktığı an tekrar düşmanımız olabilir. Zazaların Dili Kendi Başına Ayrı Bir Dildir. Dillerin Bir-birine Benzemesi Sayılardan Geçer. Eğer Sayılar Birbirini Tutmuyorsa Bu İki Dilin Farklı Olduğunu Gösterir İnsanların çoğu Zazaca ile Kürtçeyi aynı dil sanır. Aynı olsaydı birbirimizi anlardık. Türkçe ile Kürtçe birbirinden ne kadar ayrıysa, Zazaca ve Kürtçe de birbirinden o kadar ayrıdır. 

Zazaların kökeni Hazar Denizi’ne dayanır. Zazalar Hazar Denizi’nden önce İran’da Horasan’a göçmüş oradan yayıl-mışlardır. Bazı kaynaklar Sasaniler’le bir bağlantımız oldu-ğunu söylüyor ama Zazaki son yüz yılda çıkmış bir kelime. Deylemi derler bize Dımılki, Dımıli derler. İki dilin aynı olması için sayıların birbirine benzemesi lazımdır. Dillerin birbirine benzemesi sayılardan geçer. Eğer sayılar birbirini tutmuyorsa bu iki dilin farklı olduğunu gösterir. Örneğin; Türkçede: bir, iki, üç deriz, 
Almanca’da: ein, swei, drei deriz. Kürtçe’de: yek du, si derler, 
Zazaca’da: yu, du, hıri deriz. Hepsi birbirinden farklıdır. “Zazalar dünyada inatçılıkta birinci sıraya yerleşebilirler.” 
Çok inatçı bir halktır. Belki inatçılıkta dünyada birinci sıraya bile yerleşebilirler, o derece inatçılardır. Maalesef bizim genlerden gelen bir huyumuz bu. Derler ya çocuklar anne babanın dediğini değil yaptığını yaparlar. O şekilde nesilden nesle aktarılmış bir inatçılık söz konusu. Örnek vermek gerekirse, iki genç birbirlerini seviyorlar. Bazen anne ya da baba karşı çıkar. Öyle durumlar yaşandı ki o küskünlük ömür boyu sürdüğü oldu. Sırf bir kere ağzından çıkan ‘hayır’ kelimesini geri almamak için. Tabi nesilden nesle bu inatçılık zamanla yerini esnekliğe bırakıyor. Avrupa’ya gelmemiz, değişik ülkeler tanımamız, yeni arkadaşlar edinmemiz, dünyayı başka pencerelerden görmemiz bize çok büyük fayda sağladı ve genç nesiller özellikle daha esnekler. Özellikle evlilikler konusunda dışarıyla evlenmelerdense kendi aramızda kız ve damat alıp vermeyi tercih ederiz. Ailelerimiz arasında birbirimi-zin evine gittiğimizde de daha rahat, kendi evimizde gibi oluruz. İnşallah bu gönül bağımız, akrabalara bağlılığımız yıllarca bozulmadan devam eder. Dünyaya da baktığımız-da bu büyük aileler, kraliyet aileleri gelin ya da damat seçerken onlar da kendilerine daha yakınları seçerler. Yasadışı İşlere Bulaştırılan Zazalar Zamanında ekonomik nedenlerle Türkiye’den Avrupa’ya gelmiş Zazalar, yanlış yönlendirme, gençlerinin daha çok küçük yaşlardan itibaren yanlış bilgilendirme ve yön-lendirme sebebiyle yasadışı işlere bulaştıkları doğrudur. Örnek verecek olursak, bu çocuklara onlara uyuşturucu satıp ölümlerine sebep olursak, sevaptır diyenler vardı. Tabii bundan bir 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Cahillik vardı, yoksulluk vardı. Türkiye’de yaşayan 7-8 ırkın hepsinin kafalarında, kolay yönden zengin olmak kavramı vardı. Bu da genlerden geliyor, çünkü babaları-mız, dedelerimizden başka bir şey görmedik. Bu fikirlerle yetişen gençler Almanya’ya geldiklerinde mesleklerinin de olmamasıyla birlikte maalesef, dil de bilmedikleri için uyuşturucu satıcılığına yöneldiler. Burada akrabalarının yanlarına gönderilen ve baş-larında anne- babaları olmayan bu gençleri zamanında kötü yönlendirdiler ve ne yap-tıklarıyla çok yakından ilgilenenleri pek olmadı. Kontrol mekanizmaları yoktu. Son 15 senedir Zazalar ticarete atıldılar ve ben bu durumu çok beğeniyorum. Hamburg’un en işlek caddelerinin birinde yüzde ellisinden fazlasının Zazalar’ın elinde olduğunu görmek... Bakkalından marketine, restoranına bizim 

oradaki iş yerlerinin yarı-
sından fazlası Zazadır. 

Hamburg’da yaşayan 
Zazaların çoğu işveren, hatta 
Hamburg’da neredeyse en 
büyük paya sahipler işletme 
ve işveren nüfusunda. Çevrede 

çalışkanlıkları ve girişimci ruhlarıyla tanı-
nıyorlar. Zaza kültürünü yaşattıkları ve 
paylaştıkları, bayramlarını kutladıkları, 
evlatlarına öz kültürlerini aşıladıkları, eği-
tim, öğretim, yeri geldiğinde eğlence kül-
türü ve önemli günlerini paylaştıkları, her 
konuda yardımlaştıkları, gerektiğinde spor 
aktivitelerini sürdürdükleri, kısacası kültür-
lerini korudukları iki önemli camileri Saidi 
Nursi ve Vahdet camileri en koyu sohbet-
lerin yaşandığı yerdir. Zazaların Cuma 
namazlarında, bayram namazlarında top-
landıkları bu camiler, Zazalık kültürünün 
dünden bugüne taşındığı, Zazalık kültürüy-
le anılan her türlü sosyal faaliyetin de ger-
çekleştirildiği yerdir. 
Almanya’da camiler Diyanet İşleri gibi bir 
çatı altında toplanamadıkları için, genelde 
dernekleşme ve kişiler tarafından kiralanan 
yerlerin mescide ve camiye çevirilerek 
Cuma namazları ve bayram namazları için 
toplanarak ibadet edildiği yerlerdir. İste-
nildiğinde bu dernek niteliğindeki camiler, 
Müslüman toplumların birleşerek oluştur-
duğu şuraya başvurarak katılım sağlaya-
bilirler. Sadece namazlar için değil, düğün 
ve nişan gibi geleneksel kutlamaların da 
yapıldığı, çocuklara derslerin çalışıtırıldı-
ğı, kıraat edildiği, yeni gelen nesile kültür 
aktarımı için toplanıldığı ve danışmanlık 
verildiği bu alanlar, sosyal hayatın sürdü-
rüldüğü çok amaçlı yerlere dönüşmüştür. 
Hamburg’daki Zazaların oluşturduğu ve 
toplandığı Saidi Nursi ve Vahdet Camileri 
de Zazalar tarafından toplanılan, sadece iba-
det değil, hayatın paylaşıldığı sosyal hayatın 
vazgeçilmez alanları haline gelmiştir.

     YAPIMCILIK yaptığım zamanlar, Avni Polat’a yaptığı-

mız albüm dolayısıyla Zazalar’ı çok iyi araştırmıştım. Zazalar 

genelde Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Dersim, Erzincan, 

Muş, Niğde, Aksaray ve Samsun’da yoğunlukla yaşarlar. Kendi 

fikrim Zazalar İran tarafından gelen bir kitledir, Zazaca Fars 

dilidir. Zazaca Kürtçe’nin bir lehçesidir. Tabi zamanla tarih çok 

çeşitlere ayırmıştır; Dersim Zazacası, Gerger Zazacası, yine 

Diyarbakır’da daha değişiktir. Yani çok fazla çeşitleri vardır. 

Ben yaklaşık 22-23 senedir Zaza kültürüne bir Zaza ozan olan 

Bingöllü Rejber Aziz’e albüm yaparak ki, daha sonra böyle 

büyük bir ozan da çıkmadı, yine Mehmet Boğatekin iyi bir 

ozandır, Avni Polat, Ayhan Barasi, İbrahim Musaoğlu, Mizgin 

gibi bir çok Zaza sanatçıya elimden geldiğince destek vererek 

katkılarda bulunmaya çalıştım. İlk profesyonel Zazaca albümü 

2005’te Avni Polat’a yapmış olduğumuz albümle ben yaptım 

diyebilirim. Repertuarı biz oluşturduk, eserleri tek tek araştır-

dık. Ağlama Anne isimli besteyi de ben vermiştim. Bu albüm 

için Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Kırmızıgül’le 

birlikte çalıştık ve hala severek dinlenilen bir albümdür. Ay-

han Borasi olsun, Mehmet Boğatekin olsun sık sık Mahsun 

Kırmızıgül’le hep bağlantıda olur, kendisine danışırız. Zaza 

dilinin çok geniş bir dil olmamasından dolayı kelimeleri bir 

araya getirip, birbirine yakıştırmak çok kolay değildir. Aşkı, 

böceği, doğayı anlatmak zordur. Bu yaz beş tane klip çek-

meyi planlıyoruz. Burada Hamburg’da yaklaşık 30-35 yıldır 

yaşayan Mehmet Boğatekin, başınızdan geçeni anlatsanız 

hemen söz haline getirebilecek yetenekte bir Ozan’dır. 

100-150 tane eseri var, birçok eseri de bu şekilde oluştur-

muştur. Mehmet Boğatekin’in burada Hamburg’da çekmiş 

olduğum Türkçesi “Ben Ne Yapayım, Sen Ne Yapasın” 

anlamına gelen ilk klibi üç-dört ay içerisinde 200.000 üze-

rinde izlendi. Ben çektiğim kliplerde hikayeye uygunluğa 

çok dikkat ederim ve bir filmmiş gibi anlatım, bu benim 

olmazsa olmazımdır. Bingöl’deki bütün Zaza sanatçılara 

elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şimdi 3-4 

tane Mehmet Boğatekin’e, Avni Polat’a ve Ayhan Bora-

si’ye olmak üzere bu yaz klip çekimlerimiz de olacak. 

İbrahim Musaoğlu da yine projelerimiz arasında. Albü-

mü bitince onunla da bir klip çalışması yapacağız. 

Zazaların inadı meşhurdur 
Zazaların kendine has bir kültürü vardır. Oldukça dik 

başlı ve inadı meşhur bir halktır. Fakat Zazaların kültür 

sanat hayatına inanılmaz güzel de katkıları olmuştur. 

Örneğin Yılmaz Güney bir Zaza’dır. İzzet Yıldızhan, 

İzzet Altınmeşe, Alişan, Mahsun Kırmızıgül, Şivan, 

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, kendisi 

yakın dostum, iyi bir abim, örnek aldığım bir kişidir. 

Şu ana kadar hiç Zaza rolü almadım ama projeler 

dahilinde var. Ama ben Zaza diline çok hakim olan 

bir insan olduğum için, hayalimde Zazaca bir kısa 

film yazıp oynamak var. Bizim Tiyatro Anatolia’da-

ki arkadaşlarımdan Ahmet Çavunmirza, Faik Aser, 

Şerif Doğan gibi arkadaşlarla böyle bir projemiz var. 

Şu anda bile annem tek kelime Türkçe bilmez, anlar 

mesela bir soru sorsanız anlar ama 
Türkçe cevap veremez, Zazaca 
cevap verir. Sadece benim 
annem de değil, Bingöl çev-
resindeki benim kuşağımın 
anneleri de bu şekilde Türkçe 
bilmezler. Ama bu yeni nesil 
için maalesef geçerli değil ve 
Zazaca kaybolma tehlike-
si altında. Ben bu yüzden 
Zazaca’nın devam etmesi ve 
yayılması için çabalıyorum. 
Zaza kültürü denince 
aklıma ilk gelen-
ler halayları ve 
yemekleridir. 

Zazaca diliZazaca dili bu dünyanınbu dünyanın
bir rengi ve sesidirbir rengi ve sesidirbir rengi ve sesidirZAZALARZAZALAR

1976 Bingöl doğumluyum 1995’te Alman-
ya’ya geldim. Hep Hamburg’da yaşadım önceleri farklı iş-
letmelerde çalışırken 20 sene önce kendi berber işletmemizi 
kurduk. Bu süreç içerisinde, kendi dalım olmasa da işletme-
sini yaptığım, geçen sene açtığımız işletmemizle beraber 
toplam 4 berber işletmemiz oldu. İşveren konumunda işleri 
yürütüyorum. Hamburg’da 2000 senesinde büfe işine girdik 
ve gerçekten çok iddialıyız ve çok sevilen bir işletmeyiz. 
Hem kalite, hem temizlik, hem de hizmet ve elemanlar 
açısından büyük restoranlardan kesinlikle farkımız yok di-
yebiliz. Yedi sekiz elemanımız var ve bizim için her taraftan 
gelen sürekli müşterilerimiz bulunmakta. Özellikle de kendi 
yarattığımız Zaza sosu için gelen bir müşteri kitlemiz oluştu.
İcat Ettiğim Sosa Zaza İsmini Vermek İstedim. Zaza Sosu 
Meşhur Oldu. Müşteriler Başka Dükkanlarda da Bizim Zaza 
Sosumuzdan İstiyorlarmış 
Biz bu Zaza Sosunu dükkanı açtıktan yaklaşık 5-6 yıl sonra 
ürettik. Yaklaşık 15 yıldır var diyebilirim. Sosu ben kendim 
ürettim. Önce tadını tutturmak için bir deneme aşaması 
yaptık, baya zorlu bir süreçten sonra istediğimiz kıvamı 
tutturduk. Sos istediğim tada ve kıvama gelince kendi adımızı 
koymak istedim ve icat ettiğim sosa “Zaza Sosu” adını koy-
dum. Zaza Sosu oldukça beğenilen artık meşhur bir sos ve ge-
len müşterilerin çoğu Zaza Sosunu arıyor. Meşhur olan Zaza 
sosumuz Alman Televizyonlarında da yayınlandı. Kanallar 
çekmeye geldi. Gazetelerde de yayımlandık. Müşterilerin 
memnuniyeti bizim için en önemli olan şeydir. Sosumuzun 
içeriğinde özel yedi sekiz çeşit baharatımız var. O lezzeti 
bulmak kolay olmadı. Başka yerlerde de müşteriler Zaza Sosu 
istedikleri için yapmayı denemişler fakat müşterinin damak 
tadına uymamış.  
Bizim müşterilerimiz daha çok, özel ve sürekli müşterileri-
mizden oluşuyor. Döner yemek istediklerinde genelde uzak 
da olsalar arabalarıyla mutlaka bize gelirler. Pandemide zaten 

dikkat ettiğimiz ve müşterilerin taktir ettiği 
hijyenimize daha da özen gösterdik. 

Normal restoranlar kadar pandemi-
den etkilenmesek de pandemiyle 
baş etmek kolay değildir. Devlet 
de pandemi yardımları ödedi. Gerçi 
üçüncü yardımı almadım ama resmi 

açıdan zorlanıyoruz. 5 çocuğum var en 
büyüğü 24 yaşında. Gece görebiliyoruz 
gündüz çalışarak bu seviyeye geldik. 

Çocuklarla birbirimizi bazen haftada 
bir. Ben çalışırken onlar uyuyor, 

ben evdeyken onlar kalkıp 
okula gidiyor. Bu 

günlere hedefimizi 
koyarak geldik, 
ödün vermedik. 

Dilbilimci, Dinbilimci, Alman İslam Merkez Konseyi 
üyesi Burhanettin Dağ, hiçbir dil unutulmamalıdır, 
Zazacaya anayasal teminat gelmelidir
1995 ten beri Almanya’dayım. Dilbilimcisiyim, 8 dil biliyorum. 
İlahiyatçıyım, gazetecilik yaptım farklı ülkelerde eğitim gördüm, 
farklı dillerde de uzmanım. Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, 
Türkçe, Zazaca, Kürtçe, Afgan ve Tacikistan’da konuşulan Dari 
dili olmak üzere 8 dil biliyorum. Arapça ve Farsçayı 1982-1986 
yılları arasında Atatürk Üniversitesinde Doğu Dilleri ve Edebiyat-
ları bölümünde öğrendim. Bölümde ilk üçteydim. Sonra eğitim 
için İran’a gittim. Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an ve 
Hadis bölümünde master yaptım. Orada bir süre gazetecilik ve 10 
sene de İran Televizyonunda Türkçe spikerlik yaptım. Çok kitap 
tercüme ettim. Oradan Almanya’ya, Hamburg Üniversitesinde Asi-
an-African İnstitude Ortadoğu Tarihi üzerine tastik aldım, doktora 
yaptım. Doktoram öldü. Gelen profesör de hastalandı. İki sene, 
bazı seminerlere katıldım. Şimdi Münster Üniversitesinin Danışma 
Konseyindeyim. 
Ehl-ibeyt camisinde imamlık yaptım. 22 seneye yakındır Ham-
burg’dayım. 10-12 senedir İslam Merkezinde çalışıyorum. 14 
senedir Köln’de bulunan Almanya İslam Merkez Konseyi 
Yönetim Kurulu bünyesinde Türklerin, Almanla-
rın, Afganların farklı milletlerin olduğu ve 
temsil edildiği bu konseyin yönetiminde-
yim. 10-11 senedir de Hamburg’daki 
şuranın yönetiminde oldum, imamlar 
bölümünde devam ediyorum. Diğer 
taraftan bu merkezde Almanlara 
yönelik çalışmalara bakıyorum. 
Hamburg İslam Merkezinin 
internet sayfasının Türkçe bölümü 
sayfayı da ben idare ediyorum. 
Bugün Unesco’da da Uluslararası 
çevrelerde veya üniversitelerde 
akademik çevrelerde Zaza ve Zazaca 
kelimesi yer etmiştir
Zazalara gelince, Zazaca konuşan, kendisi-
ni zaza olarak tanımlayan, Türkiye’de sayıları 5 
ila 6 milyon arasında tahmin edilen bir halk grubudur. 
Dil itibariyle baktığımız zaman irani dil grupları içerisinde yer 
alır. Hamburg Ünverstesi’nde, ayrıca Münih’te, Frankfurt’ta İrani 
kürsüsünde Zazaca da okutuluyor. Farklı üniversitelerde Zazaca-
nın eş anlamlı kelimeleri, Zazalar için kullanılan, Dimli, bilhassa 
Kurmançi kesiminin kullandığı bir kelime Dimıli, Deylemi aslında 
Deylem kelimeleri de var. Hazar denizi sahillerinden gelenler, 
Arap ve Kürt tarihçilerde de Kurmançi tarihçilerde Deylemiler, 
Deylemiyu şekilinde geçiyor. Kürt de denilir, Zaza da denilir ama 
bugün Unesco’da da uluslararası çevrelerde veya üniversitelerde 
akademik çevrelerde Zaza ve Zazaca kelimesi yer etmiştir. Başka 
tanımlamalar da yapılıyor fakat bunlar gölgede kalıyor, Türki-
ye’de farklı tartışmalar da yapılıyor ama bence bunlar yersizdir. 
Alman bilim adamlarının, Oscar Mann ve ya Ermeni bilim adam-
larının, Rus bilim adamlarının Minorski emsallerinin bir asırdan 
beri Zazalar üzerinde çalışmaları var. Bu çalışmaların neticesinde 
Zazacanın müstakil bir dil olduğu, yapısıyla, grameriyle kaynağı 
ve geldiği yer itibariyle Partça’dan türemiştir. Part dili birçok 
Avrupa dillerini ciddi bir şekilde etkilemiştir. Partça’nın bugün 
resmi temsilcisi Zazaca diyebiliriz. Alman dilbilimciler de Partça 
ve Zazacanın hayret verici derecedeki benzerliklerini ortaya 
koyuyor. Sasaniler zamanında Kuzey batı İran’da kullanılan, sa-
rayda elit kesim tarafından konuşulan çok eski bir dil ama bugün 
ölmüştür. Günümüzde Partça’dan türeyerek hala yaşayan 7-8 dil 
vardır. Fakat Partça ve Zaca arasındaki yakınlık diğer dillerden 
çok daha belirgin, çok daha fazladır. Partçadan Tat dili, Talış, 
Zazaca, Horaman, Mazenderani, Semnani gibi diller türemiştir. 
Bu diller Zazacayla yakın akraba dillerdir. 
     Hamburg ve Bremen Zazaların merkezidir 
Avrupa’da 250-270 bin Zaza yaşadığı tahmin ediliyor, ama büyük 
bölümü Almanya’da, sonra Hollanda’da yaşıyor. Tahmini Ham-
burg’da 20 bin civarında Zaza vardır. Mesela Zazaların gittiği üç 
tane cami vardır.  Vahdet, Said Nursi ve eski Ayasofya Camisi 
gibi Zazaların yoğunlukla gittiği ve kendi kurdukları camiler 
var. Zazalar dindardırlar. Şeyh Said camisi var. Onun da giden 
cemaati Zazalardan oluşuyor. 
Zazaların tarihi Deylemilere dayanıyor. Büveyhoğulları’na 
dayanıyor. 940-1150 ye kadar Bağdat’ta hilafeti de ellerinde tu-
tuyorlardı. Uzun süre oralarda kaldılar ama Zazalar, Deylemiler, 

Deylem bölgesinden Hazar sahillerinden Anadolu’ya geldiler. Rus 
doğubilimci Vladimir Minorski’nin ifadesine göre Moğol saldırı-
larından dolayı ilk başlarda geri dönme fikriyle Anadolu’ya göç et-
mişler ve  600-700 senedir oradalar. Bir başka yabana atılmayacak 
tez de İran’da Kirmanşah’da İran kralı Darius (Kurüş)’un yazıtları 
var, burası aynı zamanda Ferhat’la Şirin’in memleketidir. Ferhat’ 
ın deldiği dağlar oradadır. Yazıtında “Ben 32 milletin kralıyım.” 
derken “Zazanalar”dan bahseder. Fırat’ın doğu sahillerinde yaşayan 
Zazanaların da kralıyım der. Bu yazıtı esas alırsak Zaza halkı bura-
nın yerlisidir. 3000-4000 seneden beri burada vardır. Çünkü Darius, 
İslam’dan önce yaşamış, ama dil olarak baktığımızda bugün de Ha-
zar havzasında, Azerbaycan’da yaşayan Danişmendliler var. İran’ın 
kuzey kesiminde yaşayan Simraniler var, İran Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin de konuştuğu bir dil var. Zazaca’ya çok yakın Simrari 
diyorlar, Sengiseri diyorlar. Dil olarak baktığımız zaman oradaki 
kavimlerle yakın bir akrabalık ilişkisi vardır. 
Doğudaki şehirlere baktığımızda köylerde, şehir merkezlerinde 
daha fazla Kurmançi kesiminin elindeydi. Münih Üniversitesi’nde 
doktora yapan ve Zazalar üzerine çalışan Yaşar Aratemur, Zazaların 
üç ay boyunca bölgeyi inceleyerek topografisini çıkardı. Tokat 
yöresine kadar yayılmış bir Zaza nüfusundan bahseder.

     Zazalar Kürt değildir
Zazalar Türk müdür, Kürt müdür dersek, toplum olarak 

baktığımız zaman bir toplum farklı dillerden olabilir 
ama dil olarak baktığımızda ayrı değerlendirmek 

gerekir. Zazaca müstakil bir dildir, Kürtçe 
Med dilinden türemiştir, Zazaca da Part 

dilinden. Kaynakları farklıdır. Eskilere 2000 
sene öncesine gittiğimizde Ehlebicede bu 
dillerin hepsi birleşir. 21 tane İrani dil var-
dır. Hindu-German Hindu-Avrupa dilleri 
Hint ve Avrupa olarak ikiye ayrılır. Hint de, 

Hindu ve İrani dil grubu olarak ikiye ayrılır. 
İrani ise kendi içinde 21 dile ayrılır. Bu 21 dil 

Ehlebice, Sanskritçeden meydana gelir. Bugün 
ne Ehlebi konuşuluyor, ne de Sanskritçe. Ama 

toplum itibariyle baktığımız zaman, iç içe yaşamış, 
beraber olmuşlardır. Bir toplum iki üç dil kullanabilir. 

İsviçre buna örnektir. 3 dilli bir toplumdur. 
“Zazalar ve Kürtler, Toplum Olarak Bir, Dil Olarak Farklıdır. Ben 
Bir Dilbilimci Olarak Zazacanın, Kürtçenin Bir Lehçesi Olduğu 
Fikrine Asla Katılmıyorum.”
Kürtler ve Zazalar’ın kader birlikleri vardır. Beraber yaşamışlardır. 
Sosyolojik olarak baktığımızda ayrım göremiyoruz. Dil olarak fark 
var ama etnik olarak, ırk olarak baktığımızda zaten ikisi de Arya-
nidir. Fars da, Zaza da, Kürt de Aryanidir. Irk olarak aynıdır. Dil 
olarak Part ve Med’den önceye gidersek orada birleşirler. İki dilin 
müşterekleri var ama gramer yapısı olarak. Bugün kendisini Kürt 
olarak gören Zazalar vardır. Ben 
ayrıyım diyen, biz tamamen 
ayrıyız diyen Zazalar da vardır. 
Ama tarihe baktığımızda 
iç içe olmuşlardır. Beraber 
ağlamış, beraber gülmüşler-
dir. Toplum olarak ben, bir 
diyebilirim ama dil olarak 
farklı. Coğrafyaları birdir, 
müşterek tarihleri birdir. Bu 
açıdan bir denebilir ama dil 
ayrıdır. Bazıları Kürtçenin 
bir lehçesi gibi adlandırmaya 
çalışıyorlar, bunu bir dil 

bilimci olarak asla kabul etmiyorum çünkü müştereklerimiz çok 
azdır. Kullandıkları bir alfabe vardır, kullandıkları alfabe kürt milli 
hareketiyle veya kürtçe hareketle birlikte olan Zazaların kullandığı 
bir alfabe vardır. O alfabenin sahibi Şam’da yaşayan bir Kürt olan 
Celaled Bedirhan’ın 1900’ün başlarında yazmış olduğu bir alfabesi 
vardır, o alfabe kullanılır. Bazıları bu alfabeyi kullanırken, son 
dönemdeki Zazaca üzerinde çalışanlar bu alfabenin Zazacaya tam 
yeterli gelmediğini, Zazacada birkaç sesin daha olduğunu ve o ses-
ler için başka harfler kullanma gereği olduğunu vurgulamışlardır. 
     Zazalar Misafirperverdir, Cesaretlidir,  
Çabuk Öğrenir ve Başarılıdırlar
Zazalar misafirperver ve cesaretlidirler. Haksızlığı kolay kolay 
kabul etmezler. Çok yardımseverdirler, cenaze ya da yardım 
gerektiren konularda hemen bir araya gelip gerekli yardımı yapar, 
toparlarlar. Yabancılara karşı da çok iyidirler, hürmetkardırlar ama 
toplumsal bütünlük bilinci, kollektif çalışma anlayışı biraz zayıftır. 
Çünkü kollektif çalışma büyük bir tecrübe, büyük bir deneyim 
ister. Geçmiş ve bugün devlet deneyimi olmayan toplumlarda bu 
sıkıntıları görüyoruz. Mesela İraniler kollektif çalışabilirler. Türk-
ler de. Afganlılar devlet deneyimi olmasına rağmen sıkıntılıdır. 
Kürtler, Çeçenler vs. devlet yapısının olmayışı, ulusal bilinç, ulusal 
kimlik olmayışı normal olarak zayıf kılar. Ama bir de bireysel 
özellikler vardır, çabuk öğrenirler. Ziya Gökalp’in dediği gibi 
Zazalar çabuk meslek öğrenir, çabuk dil öğrenirler. Diyarbakır’da 
gözlemlediğim Türklere ve Kürtlere nazaran çok daha başarılılar. 
Ahlak, kültür ve namus mevhumu çok ciddidir, Zaza kültüründe 
önemli bir yere sahiptir. 
İslam dininde ve fıkhında caminin bir millet adıyla anılması doğru 
değildir, eğer caminin bir millet veya kavmin sembolünü taşıyorsa, 
adıyla, bayrağı ya da rengiyle anılıyorsa orada Cuma namazı kılın-
maz. Çünkü Allah’ın evi olma özelliğini yitirir. Caminin kapısının 
herkese açık olması lazımdır. Türk camisi, Arap camisi, İran camisi 
gibi kavramlar dini kavramlar değildir ve rahatsız edici kavram-
lardır. Ötekileştirici bir tutumdur. Bu caminin resmi ismi Hamburg 
İslam Merkezi Camisidir. Herhangi bir devletle irtibatı yoktur.
Çünkü Şii gelenekte siyaset camiye imama müdahale edemez ve 
bir imam devletten maaş alamaz. Bu cami yapılırken İranlı tüccar-
lar ve Kuveytliler tarafından finanse edilmiştir. İran şahı 1 milyon 
dolar yardım etmek istedi ama reddedilerek kabul edilmedi. Çünkü 
para verildiğinde müdahale hakkı doğar. Siyaset diyanete müdahale 
etmemeli. Ben dil bilimcisiyim. Burada haftada belli saatlerde 
tercüme işleri, kurs yapıyorum. Ben Central Radt’ın Almanlardan 
Müslüman olmak isteyenler olursa, kurum ve kuruluşlardan gelip 
bilgi almak isteyenler olursa, askeriyeden, klişelerden, devlet 
dairelerinden, hastanelerden gelenlere, bazen de hastanelere, ceza-
evlerine danışmanlık veriyoruz. Bu cami birkaç özelliğiyle şahsına 
münhasır bir camidir. Bu camide üç dört milletten çalışanlar vardır. 
Burada Afganlı da var Alman da var. Lübnanlı, Iraklı da var Türk 
de, Zaza da var. Afgan arkadaş evlilik dairesine bakar. Sonradan 

Müslüman olan Alman arkadaş ise koordi-
ne işlere bakar. Ayrıca burada bir akademi, 
medrese bulunur. Almanya’da toplam 6 
üniversitede İslam öğretiliyor. 
Burada 60 seneden beri hutbeler Almanca 
verilir. Cami içerisinde tercüme kabinleri 
var. Devlet hutbe tercümesi için fikrimizi 
aldı. Farklı dillerden gelen insanlar istedik-
leri dilden hutbeyi dinleyebiliyorlar. Bizde 
burada Türkçe, Almanca, Arapça ve Farsça 
olmak üzere dört dilde tercüme edilir. Bu-
radaki renkler ve çeşitlilik güzel bir şekilde 
yansır. Bu çok güzel bir şey. 

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, BDP Eşbaşkanı 
Selahattin Demirtaş, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin 

Aygün, işadamı Abdullah Kiğılı, sanatçılar Yılmaz Güney, 
Mahsun Kırmızıgül, Servet Kocakaya, Necati Şaşmaz, 

Fatih Kısaparmak, Ceylan, Alişan, İzzet Yıldızhan, 
İzzet Altınmeşe, Alişan, Şivan, Necati Şaşmaz, Oktay 

Kaynarca, Ali Sürmeli, Servet Kocakaya, Seher 
Dilovan'ın Zaza oldukları bilinmektedir.

İŞ VE SANAT DÜNYASININ  
ÖNDE GELEN ZAZALAR

MEŞHUR ZAZA YEMEKLERİ
Kurutulmuş meyve elma-armut kak, 

suntela, mastula ve herir bulgurdan 

ve pirinçten yapılır, sıcak yenir orta 

göbeğinde tereyağ olur. Gümüşha-

ne ve tuncelide siron, sırın olarak 

bilinen sörinapel kısa adıyla sörin, 

yufka ekmekten dürülüp kesilerek 

tereyağla yapılıyor. Servet Koca-

kaya’nın Zazaca yaptığı şarkısına 

konu olan Çilvela ise kavurmayla, et 

suyu ve ekmekle yapılıyor. Zervet iç 

anlamına gelen içini dışarıya döken 

çayla, kahvaltıda yenebilen ekmekli 

tereyağlı bir yemek. Sıcak hava-

larda soğuk soğuk içilen gern ve 

soğuk havalarda içinizi ısıtan etli ha-

murlu tutmaç çorbaları var, keldöş 

olsun çok lezzetli yemekleri vardır. 

Hamburg’da yoğun bir nüfusa Hamburg’da yoğun bir nüfusa 
sahip olan Zaza halkını araş-sahip olan Zaza halkını araş-
tırdık, kendilerinden, kendi dil-tırdık, kendilerinden, kendi dil-
lerini, kültürlerini ve kendi lerini, kültürlerini ve kendi 
mesleklerini sorduk, dinledik, mesleklerini sorduk, dinledik, 
yazdık.yazdık.

"Zazaca kaybolma tehlikesi altında. ben bu yüzden zazaca’nın de-
"Zazaca kaybolma tehlikesi altında. ben bu yüzden zazaca’nın de-

vam etmesi ve yayılması için çabalıyorum, sanatı sanat gibi yapan 
vam etmesi ve yayılması için çabalıyorum, sanatı sanat gibi yapan 

herkese elimden geldiğince destek olmaya devam edeceğim"herkese elimden geldiğince destek olmaya devam edeceğim"

Güneşi Gördüm, Mucize, Beyaz Melek Güneşi Gördüm, Mucize, Beyaz Melek 
Gibi Filmlerinin Oyuncularından  Gibi Filmlerinin Oyuncularından  
Yapımcı, Yönetmen Cahit BalatYapımcı, Yönetmen Cahit BalatZazalar Kimdir?   Zazalar Kimdir?   

Dilleri, Tarihçesi,  Dilleri, Tarihçesi,  
Günümüzde  Günümüzde  
Zaza Kültürü...Zaza Kültürü...

Politik tutumlardan kaynaklı, bir zamanlar zazaca konuşmak ayıp gibi görü-
Politik tutumlardan kaynaklı, bir zamanlar zazaca konuşmak ayıp gibi görü-lüyordu. dileğimiz odur ki dünyadaki tüm diller yaşasın, devam etsin. diller 
lüyordu. dileğimiz odur ki dünyadaki tüm diller yaşasın, devam etsin. diller bizim zenginliğimizdir, diller bizim bahçelerde görmek istediğimiz rengarenk 
bizim zenginliğimizdir, diller bizim bahçelerde görmek istediğimiz rengarenk çiçekler gibidir. kimi lale, kimi papatya, kimi kekik, kimi güldür. işte biz insa-
çiçekler gibidir. kimi lale, kimi papatya, kimi kekik, kimi güldür. işte biz insa-noğlu da böyle düşünerek dünyamızı cennet bahçesi yapabiliriz.  
noğlu da böyle düşünerek dünyamızı cennet bahçesi yapabiliriz.  

Gastronomi Dalında Başarılı Gastronomi Dalında Başarılı 
İşletmeci Fırat Balat İşletmeci Fırat Balat 

Zaza soslarının mucidi Zaza soslarının mucidi 
Ali Balat, hem berber Ali Balat, hem berber 
hem de gastronomi hem de gastronomi 
alanında başarılı  alanında başarılı  
işletmeci ve işverenişletmeci ve işveren

Ali Ali 
BalatBalatFırat Fırat 

BalatBalat
Cahit Cahit 
BalatBalat

Burhanettin Burhanettin 
DağDağ



Test zorunluluğundan dolayıTest zorunluluğundan dolayı  
CİDDİ SORUN YAŞANIYORCİDDİ SORUN YAŞANIYOR

Ayfer ORHAN Ayfer ORHAN 
Ayfa Hairstyling Ayfa Hairstyling 

Kuaför ve berberlerin soru-
nu haline gelen ciroların 
tepe taklak olması ve bir 
çok işletmelerin halen dev-
let yardımı alamaması işlet-

mecilerin canını iyice sıktı. Konu ile ilgili esnaflar 
Manşet gazetesine açıklamalarda bulundular. 

Ayfer ORHAN: Korono döneminde başta kapan-
malar sebebiyle bir sürü sorun oldu. Açtık, kapattık, 

müşteriler dağıldı, geri topladık. Tam nefes aldık 
derken tekrar kapandı, şimdi açtık toparlamaya 
çalışıyorduk bu sefer de test zorunluluğundan dolayı 
ciddi bir sorun yaşıyoruz. Müşterilerimiz bu sebepten 
dolayı hiç tartışmasız yüzde 80 düştü. Ben genelde 
düzenli gelen müşterilerimle çalışan biriyim, gayet iyi 
giden bir dükkanım vardı. Testler başladıktan sonra 
insan ne yapacağını bilmiyor, nerede test yaptıra-
cağını bilmiyor, müşteri geliyor alamıyorsun, geri 
gönderiyorsun, kimse yaptırmak istemiyor veya yaşlı 
insanlar ne yapacağını bilmiyor. O kadar dağıldık ki 
gerçekten şu an darmadağan olduk. Kim ne derse 

desin herkeste aynı durum olduğunu düşünüyo-
rum. 

YARDIMIN 4 BİN EURO'SU GERİ İSTENDİ
Devlet yardımı konusunda ise Almanya'da 

bürokratiği  hepimiz bildiğimiz için 
burada dürüst davranınca o konular-

da pek şanslı olamıyorsun. Doğru 
düzgün yapmadığın zaman 

kimse karışmıyor, her 
şeyi düzgün yaptı-

ğın 

zaman sorun yaşanıyor, ben de 
onlardan biriyim. Birinci dalgada üç kişi 
çalışanımla ilk etapta para verdiler, sonra 
çalışmaya başladığımızda tekrar hesap ettiler, 
4 Bin Euro'sunu geri istediler, çünkü dükkan 
açıldıktan sonra yaptığım gelir aradaki farkı 
kapatıyormuş. Onların verdiği yardıma ihtiyacım 
yokmuş, 4 Bin Euro'yu geri verdim. Çok dolandı-
rıldıkları için de bir taraftan da haklılar. O kadar 
çok insanlar var ki, işçisi yok, işçisi varmış gibi para 
aldılar. Benim gibi işini yapandan da geri aldılar. İkinci 
kapanmada hiç bir şey vermediler, çok da zordu. Daha 
sonra dükkanlar açıldıktan sonra 4 Bin Euro gibi yardım 
gönderdiler. Bu 4 Bin Euro'yu sana verdiler anlamında 
vermiyorlar, bu başvuruları 6 ay için yapıyorlar. Ben bu 
süre içinde ne kadar ciro yapacağımı tahmin ettim. On-
ların verdiği para kapanma sürecindeki giderlerimi eğer 
açtıktan sonra yaptığım ciro o parayı karşılarsa, o parayı 
da geri isteyecekler. 

İNSANLAR MASKEDEN DE TESTTENDE BIKTI
İşçileri tekrar kısa süreli çalışmaya yönlendirdim, 
kendim çalışıyorum ama hiç iç açıcı bir durum 
değil ilk defa böyle önümü göremeyeceğim bir 
durumla karşı karşıyayım 
Ne söylesek boş, hepimiz aynı durumdayız, 
hep diyoruz ya hepimiz aynı gemide-
yiz diye, tek tesellimiz odur ki, bu 
durumda olan bir ben değilim. As-
lında fazla da takmıyorum, her 
şeye göre yine de iyiyim, 
düzeleceğine inanıyo-
rum. 

Koronavirüs salgını sebebiyle en son alınan kısıtlamalar Koronavirüs salgını sebebiyle en son alınan kısıtlamalar 
çerçevesinde test zorunluluğu getirilmesi özellikle kuaför  çerçevesinde test zorunluluğu getirilmesi özellikle kuaför  
ve berberlerin durumunu büyük ölçüde etkiledi. ve berberlerin durumunu büyük ölçüde etkiledi. 

     MANŞET gazetesi olarak 
mikrofonlarımızı doğrulttuğumuz 
Cut & More Kuaför sahibi 
Şengül Özdilli de mağdur 
olan esnaflarından biri olarak 
düşüncelerini bize anlattı.
Bazı sektörlerde pandemi 
koşulları önemli rol oynarken 
bazı sektörlerde de müşterilerin 
çekinceleri sebebiyle durma 
seviyesine gelmesi, ekonomik 
dar boğazda artış ile pandemiden 
can çekişen sektörleri, yeni 
kuralların da eklenmesiyle bitme 
seviyesine getirdi. Pandeminin 
ilk günlerinden itibaren devlet 
eliyle pandemi için dağıtılan 
yardımların, kimi gelmezken kimi 
de düzen arz etmedi. İlk dalga 
yardımlarının dağıtımında tespit 
edilen bir takım usulsüzlüklerden 
dolayı daha temkinli dağıtılmaya 
çalışıldığı söylenen yardımlar 
her mağdura ulaşamadı. Mağdur 
olan ve ticaretle uğraşan esnaf bu 
zor şartlar altında ne yapacağını 
bilemiyor. 
     
PANDEMİDE MÜŞTERİ AZALDI
Esnafların dayanma gücü 
giderek azalıyor. İlk yardımdan 
sonra yardım alamayan Şengül 

Özdilli, işlerinin kanunlardaki son 
düzenlemeyle durma seviyesine 
geldiğinden yakındı. Özdilli, 
Pandemi yasaklarıyla zaten 
evde oturdukları için kuaförlere 
gitmeye ihtiyaç duymayan 
müşteri sayısı çoğalırken, olan 
potansiyeli de test zorunluluğunun 
yok ettiğini dile getirdi. Testin 
pozitif çıkması durumunda 
yaşayacakları zorluklardan 
çekinerek test yaptırmak 
istemeyen müşterilerin artık kuaför 
dükkanına gelmediğini söyleyen 
Özdilli, zaten pandemiden oldukça 
düşmüş işlerinin yüzde 10 oranına 
gerilediğini, artık kiralarını bile 
ödeyemediklerini, çalışanlarının 
ödeneklerini de durdurduklarını 
ifade etti. 

DAYANMA GÜCÜ KALMADI
     Bu şekilde açık olmanın daha 
masraflı olduğunu belirten Özdilli, 
tam kapanmanın neredeyse daha 
iyi olduğunu, artık testlerdeki 
tutarsızlıkların bir mevzuata 
bağlanması gerektiğini, nispeten 
marketler dışındaki esnafın 
dayanma gücü kalmadığını ve 
pandeminin bitmesini sabırsızlıkla 
beklediklerini de sözlerine ekledi.

'İşler yüzde 10  'İşler yüzde 10  
seviyesine düştü,  seviyesine düştü,  
neredeyse  neredeyse  
kapanma daha  kapanma daha  
iyi der olduk!'iyi der olduk!'

Zor-

lu pandemi 

koşullarıyla baş 

etmekte zaten zorluk 

çeken küçük esnafı şimdi 

de yeni gelen kanunlar 

iyice zor duruma soktu. 

Pandemi, küçük işlet-

meleri iflasın eşiğine 

getirdi.

"

Ayfer Orhan "İnsan öyle bir duruma geldi 
ki maskeden de testten de bıktı, aynada 
bakıyorsun yüzün değişti. Ben aslında 
çok pozitif biriyim, karamsar değilimdir,-
yapıcıyımdır. Ben kendimi düşünüyorum, 
benim gibi bir insan böyle bir durumda 
böyle bakabiliyorsa, diğer insanları 
düşünmek bile istemiyorum,  çünkü ben 
en kötüsünden en iyisini çıkarabilecek 
durumda düşünebilen birisiyim ki ben bu 
noktaya geldim" dedi.

     MERT Ailesi Hayırsever Vatandaşlardan 
Yardım eli bekliyor. Adana'lı Mert ailesi, Serkan 
(41) ve Yonca Mert (38) çiftinin minik yavruları 
Eliz Mira’ya henüz 6 aylıkken yaygın adıyla SMA 
olarak bilinen Spinal Musküler Atrofi Tip-1 hastalığı 
teşhisi konuldu. 3 aylıkken bebeklerinin hareketlerinden 
şüphelenen ailesi Eliz Mira’yı hastaneye götürerek test 
yaptırmıştı. SMA Tip-1 teşhisinin ardından Eliz Mira’ya 
iyileşmesi için, Amerika'daki tek dozu 1.8 milyon 
dolar olan Zolgensma gen terapisi yapılması 
gerekiyordu. 
Aile ve çevresi birçok SMA hastası bebeği 
olan ailenin bu ABD'de yapılan oldukça pahalı 
tedavi parasını toplamak için bireysel yardım 
kampanyaları düzenlemesinden feyz alan 
Mert ailesi de sosyal medya üzerinden yardım 
kampanyaları başlattı. 
Eliz Mira’nın babaannesi Hülya Mert (65), 
sosyal medyasında, “Yalvarırım yardım edin” 
diyerek, Eliz Mira için düzenlenen kampanyayı 
gören, duyan herkesin az-çok demeden yardım 
ellerini uzatmaları için yardım istedi. "Tüm insanlara yalvarıyorum; 
elini uzatabilen uzatsın. Eliz Mira’yı yürütelim, biraz nefes alsın. 
Gün geliyor hiç nefes almıyor. Çoğu zaman boğulacak gibi oluyor. 
Eliz’in bir an önce ilaca ulaşıp iyileşmesini istiyoruz. Her geçen 

gün korkumuz artıyor. Allah kimsenin başına 
böyle bir hastalık vermesin" şeklinde paylaşım 
yaptı. Diğer hastalar gibi, SMA hastalığının 
tedavisinin uygulanabilmesi için gerekli olan 
koşullar sadece para değil, Eliz Mira’nın da 
2 yaşının dolmaması ve belli kiloda olması 
gerekiyor. Tedavi olabilmesi için son 2.5 
kilonun kaldığını belirten ailesi acil yardım 
kampanyalarına katılması için hayırseverleri 
bekliyor.
Aile henüz paranın 3’te birini tamamlamış 
durumda. Sürelerinin dolmasına az bir kalan 
Aile Eliz Mira’yı yaşatmak için kampanyalarına 
tüm hayırsever vatandaşlardan gelecek yardım 
ve katılımları için, yardım eli uzatabilecek 
duyarlı vatandaşlar; 
https://www.instagram.com/elizmira_sma/ 
https://www.instagram.com/help_elizmira/ 
https://www.instagram.com/elizmiranindukkani/ 
adreslerinden aileye ulaşabilirler. 

Ayrıca ailenin yardımlar bağış hesap no.su; 
Alıcı/ Empfanger: Save a Life
IBAN AT51 3209 2000 0252 3033 
BIC: RLNWAYWWGAE 
Kullanım/ Verwendendungszweck: Eliz Mira 

SMA Tip-1 hastası Eliz Mira 
Mert yardım eli bekliyor

Hamburg Manşet

Haber:  
Naciye Aslan

Haber: Naciye AslanHamburg Manşet

10 Haber



Hamburg'da dünyaya gelen Kültür Bilimci 
ve yazar Rukiye Çankıran üniversi-
te öğreniminin yanı sıra bir çok alanda 
çalışmalarda bulunmuş olup, en son ise 
'Das geraubte Glück' (Çalınan Mutluluk) 

adlı kitabını Almanca yazarak okuyucularla buluştur-
muştur. İkinci kitabının hazırlığında olan Çankıran, 
FLAKS kurumunda kadınlara yönelik eğitim proje-
sinde çalışmasına devam etmektedir.
Manşet gazetesine özgeçmişi ve düşüncelerini anla-
tan Çankıran'ın açıklamaları şu şekilde:
- 1971 Hamburg doğumluyum, Abitur sonrası bir 
yıllık yabancı dil muhabirliği (1991-1992) mesleği 
yaptım (İngilizce, Fransızca, İspanyolca).
- Daha sonra Lüneburg Üniversitesi'nde Kültür Bi-
limleri (Angewandte Kulturwissenschaften) okudum 
(kültür bilimci) (1992-2000). 
- Üniversite yıllarımda Türkçe-Almanca tercüman-
lık (1992-1993) diplomamı Düsseldorf 'ta Sanayi ve 
Ticaret Odası'nda sınava girerek aldım.
- Üniversite'de okurken hem sosyal projelerde, hem 

tercüman ve de gazeteci olarak çalışıyordum (1995-
2016), birçok staj ve deneyimlerim oldu.
- Magister Artium (Master) diploması aldıktan sonra 
profesyonel gazeteci (televizyon ve radyo) eğitimi 
alarak editör oldum (2001-2003).
- 'Das geraubte Glück' (Çalınan Mutluluk) isimli 
kitabım HERDER Yayınevinde çıktı (2019): zorla 
evlilik, çocuk gelinler, kadına karşı şiddet ile ilgili bir 
araştırma kitabıdır.z
- 2019'dan beri FLAKS kurumunda kadınlara yöne-
lik eğitim projesinde çalışıyorum ('Stark im Beruf ') 
ve bunun yanısıra serbest olarak yazı atölyeleri 
çalışmaları yapıyorum.
- Boş zamanlarımda kısa hikayeler yazıyorum, 
2020'de 'Latife ve Helga'nın hikayelerini IGTV'de 
sundum, oldukça olumlu yorumlar aldım.
- Şu anda da ikinci kitabımın hazırlıkları sürüyor, 
bunun içeriği kısa hikayeler olacak.
Yani diyebilirim ki: 'Ben söz, kelime, cümle ve kalem' 
insanıyım, okumayı, yazmayı seven, insanların hika-
yelerini merak eden bir kişiyim. Her insanın hikayesi 

bir roman, bir tiyatro veya bir güzel sanat eseri ola-
cak kadar değerlidir. Buna inandığım için Almanca 
ve Türkçe yazı atölyelerim 
büyük samimiyet ve başarı 
ile devam ediyor. Hepimi-
zin anlatacağı çok değerli 
tecrübe ve duyguları 
var, bunları kelimele-
re dökmek bana göre 
yaşama anlam katıyor 
ve insanın kendisine de 
güç veriyor. (Em-
powerment). Yazmak 
için eğitim seviyesi 
önem taşımıyor, her 
insanın anlatacağı 
hikayeler var. Bunla-
rı dinlemek büyük 
bir zenginliktir'.

Rukiye Çankıran: ''Rukiye Çankıran: ''Ben söz, kelime,  Ben söz, kelime,  
cümle ve kalem insanıyımcümle ve kalem insanıyım''''
 'Das geraubte Glück' (Çalınan Mutluluk) adlı kitabını Almanca yazarak  'Das geraubte Glück' (Çalınan Mutluluk) adlı kitabını Almanca yazarak 

okuyucularla buluşturan Rukiye Çankıran Manşet'e konuştu.okuyucularla buluşturan Rukiye Çankıran Manşet'e konuştu.

     ES ist absehbar, dass die Unterschreitung der 7-Ta-
ge-Inzidenz von 100 an mindestens fünf Werktagen in 
Hamburg bald erreicht ist. Dies ermöglicht eine Aufhe-
bung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung und eine 
schrittweise Rücknahme von weiteren Beschränkungen. 
In einer Sondersitzung hat der Senat heute über die aktu-
elle Corona-Lage beraten und über die ersten Öffnungss-
chritte entschieden.
Der konsequente Hamburger Kurs in der Pandemie-
bekämpfung hat sich bewährt. Die Inzidenz ist seit 
Anfang April im Vergleich zu anderen Großstädten in 
Deutschland und selbst im Vergleich zu den Flächen-
ländern deutlich gesunken. Dabei hat sich insbesondere 
die frühzeitige Einführung einer Ausgangsbeschränkung 
ab 21 Uhr als äußerst wirksam erwiesen. Die Hambur-
gerinnen und Hamburger haben die Regeln diszipliniert 
eingehalten und diesen Erfolg ermöglicht.
Um den bisherigen Erfolg bei der Eindämmung der 
Infektionsausbreitung nicht zu gefährden, einen weiteren 
Rückgang der Infektionszahlen zu unterstützen und einen 
sogenannten Jo-Jo-Effekt zu vermeiden, der zu einer 
kurzfristigen Rücknahme von Öffnungen führen würde, 
setzt der Senat seinen konsequenten Kurs zum Schutz von 
Leben und Gesundheit auch in dieser Phase der Pandemie 
fort. Sinkt die Inzidenz für die Dauer von fünf Werktagen 
unter die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner in sieben Tagen und bleibt die Infektionslage 
weiterhin stabil, passt der Senat die Hamburger Ein-
dämmungsverordnung an und hebt die bisher geltenden 
Einschränkungen in den kommenden Wochen schrittweise 
auf. Dabei orientiert sich der Senat an der Eingriffstiefe 
der Maßnahmen sowie an der Zielsetzung, insbesondere 
Erleichterungen für Kinder und Jugendliche vorzusehen 
und über alle Bereiche hinweg konsistente Maßnahmen 
sicherzustellen.

-Die Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens 
wird aufgehoben.
-In der Kindertagesbetreuung ist die Rückkehr zum einges-
chränkten Regelbetrieb ab dem 17. Mai vorgesehen.
 -Sport im Freien ist wieder mit bis zu 10 Kindern möglich, 
wobei die Aufsichtspersonen einer Testpflicht unterliegen.
 -Vorgesehen ist darüber hinaus die Wiederaufnahme des 
Wechselunterrichts für alle Klassenstufen mit Ende der 
Mai-Ferien, sodass alle Schülerinnen und Schüler bis 
zu den Sommerferien wieder Präsenzunterricht erhalten 
können.
-Außerschulische Musik- und Bildungsangebote für Kinder 
und Jugendliche als Einzelunterricht oder in Kleingruppen 
sind wieder möglich in Verbindung mit einer Testpflicht für 
das Lehrpersonal.
-Die generelle Maskenpflicht für Begleitpersonen auf 
Spielplätzen wird aufgehoben. Eine Maskenpflicht besteht 
weiterhin bei Unterschreitung des gebotenen Abstands von 
1,5 Meter oder auf Anordnung im Einzelfall.
-Geimpfte und genesene Personen im Sinne der CO-
VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
Bundes werden tagesaktuell negativ getesteten Perso-
nen gleichgestellt. Dies wirkt sich zum Beispiel bei der 
Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder 
in Bezug auf die Testpflicht durch Arbeitgeber aus. Zusätz-
lich werden für Geimpfte und Genese diejenigen Befrei-
ungen von Beschränkungen unmittelbar gelten, die in der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des 
Bundes vorgesehen ist, die aller Voraussicht nach bereits 
am Sonntag, den 9. Mai in Kraft treten wird.

-Ab 17. Mai können Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken 
und Ausstellungshäuser öffnen, verbunden mit Hygienevor-
gaben, Testpflicht, (digitaler) Kontaktnachverfolgung und 
flächenbezogener Personenzahlbegrenzung (als Teil des 
Einlassmanagements).

-Der Einzelhandel wird geöffnet unter der Voraussetzung 
eines tagesaktuell negativen Tests für die Kundinnen und 
Kunden, (digitaler) Kontaktnachverfolgung sowie mit einer 
Personenzahlbegrenzung, die sich an der Verkaufsfläche 
orientiert.
-Die Kontaktbeschränkung wird erweitert auf fünf Perso-
nen aus zwei Haushalten, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht 
mitgerechnet werden.
-Kontaktfreier Sport in Gruppen ist wieder mit bis zu 10 
Erwachsenen im Freien möglich, verbunden mit einem 
negativen Test.
-Kindersport im Freien wird mit bis zu 20 Kindern ermög-
licht, wobei die Aufsichtspersonen der Testpflicht unterlie-
gen.
-Kindergeburtstagsfeiern von bis zu 10 Kinder bis zum 
12. Lebensjahr werden in privaten Wohnungen wieder 
ermöglicht.
-Die Angebote der körpernahen Dienstleistungen (über 
Friseure und Fußpflege hinaus) können wieder in Anspru-
ch genommen werden, wenn die Kundin bzw. der Kunde 
einen tagesaktuell negativen Test vorlegt und das Geschäft 
eine (digitaler) Kontaktnachverfolgung sicherstellt.
-Außerschulische Bildungseinrichtungen werden geöffnet, 
verbunden mit der Testpflicht und unter Wahrung von Hy-
gienevorschriften (Abstände, „halbe“ Gruppen).

-Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und 
soziale Angebote können unter Wahrung von Hygienevor-
schriften (Abstände, Gruppengröße) wieder in Anspruch 
genommen werden.
-Der praktische Fahrunterricht ist verbunden mit der Test-
pflicht wieder zulässig.
-Die Maskenpflicht in Parks und Grünanlagen wird auf-
gehoben. Die generelle Pflicht zum Tragen einer Maske bei 
Unterschreitung des gebotenen Abstandes von 1,5 m oder 
auf Anordnung im Einzelfall bleibt bestehen.
-Kulturelle, sportliche und vergleichbare Veranstaltungen 
unter freiem Himmel dürfen stattfinden – verbunden mit 
Hygienevorgaben, Terminbuchung, Testpflicht, (digitaler) 
Kontaktnachverfolgung, Personenzahlbegrenzung sowie 
feste Sitz- oder Stehplätze. Dies betrifft nicht den Bereich 
der privaten Feiern.
-Darüber hinaus können ausgewählte Modellprojekte zur 
Erprobung von Kultur- und Sportveranstaltungen in Innen-
räumen ermöglicht werden.

Zehn bis 14 Tage nach Schritt 2 erfolgen in Abhängigkeit 
vom Infektionsgeschehen in einem dritten Schritt weitere 
Öffnungen in den Bereichen Außengastronomie, Sport, 
Kultur (zum Beispiel Theater), Schule, Hochschule, Kitas, 
Kinder- und Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, Verans-
taltungen im Freien und Kontaktbeschränkungen sowie 
nachfolgend in einem vierten Schritt weitere Öffnungen im 
Bereich Gastronomie, Hotellerie, Beherbergungswesen und 
touristische Angebote. 
Grundlage für die Entscheidungen des Senats bleiben die 
Hamburger Inzidenzwerte sowie unter anderem die Entwi-
cklung intensivmedizinischer Kapazitäten, der R-Wert und 
die Impfquote.

Senat beschließt erste Öffnungsschritte nach Senat beschließt erste Öffnungsschritte nach 
deutlichem Rückgang der 7-Tage-Inzidenzdeutlichem Rückgang der 7-Tage-Inzidenz

In einem ersten Schritt, der voraussicht-
lich am 12. Mai 2021 in Kraft treten kann, 
sind folgende Anpassungen vorgesehen:

In einem zweiten Schritt, der frühestens zehn bis 
14 Tage nach dem ersten Schritt vorgenommen 
wird, sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Weitere Öffnungen

11Haber

Rukiye Rukiye 
ÇankıranÇankıran

Hamburg Manşet

Korona kısıtlamalarından 
dolayı etkilenen işletme-
cilere verilen  
devlet yardımları hak-
kında Hamburg Maliye 
Bakanı Andreas  
Dressel, Türkiye’li esnaf-
ları bilgilendirme amaçlı 
yardım paketleriyle ilgili 
Türkçe bir bilgilendirme 
yazısı yayınladı.

Korona tedbirlerinden etkilenen esnaflaraKorona tedbirlerinden etkilenen esnaflara  
yürürlükteki yardımlar hakkında Türkçe bilgiyürürlükteki yardımlar hakkında Türkçe bilgi
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Hamburg Eyalet Milletvekili Ali 
Şimşek (SPD) Manşet gazetesini 
ziyaret ederek, işletmelere yönelik 
bazı konular hakkında bilgi verdi. 
Şimşek medyanın önemine değinir-

ken, seslerinin vatandaşa duyurulması konu-
sunda medya ile birlikte çalışmanın gerekli 
olduğunu belirtti.
Ziyarette kendisine yöneltilen soruları cevap-
layan Şimşek, özellikle işletmelerin yaşadığı 
zorluklar hakkında açıklamalarda bulunur-
ken, işverenlere verilen çeşitli yardımlar ile 
ilgili bilgiler verdi. Vatandaşların seçtiği bir 
vekil olarak görevinin de vatandaşlara hizmet 
etmek olduğunu belirten Şimşek, seslerinin 
vatandaşa duyurulması için medya kuruluş-

ları ile birlikte çalışılmanın önemli olduğunu 
vurguladı. 
Manşet gazetesi yayımcısı, Ararat Gmbh 
genel müdürü Ömer Polat, müdür yardımcısı 
Yasemin Duman ve Manşet gazetesi editörü 
Naciye Aslan'ın hazır bulunduğu ziyarette, 
sorun ve çözümler üzerine bilgi alışverişinde 
bulunuldu. Ararat firmasını da dolaşan Şim-
şek, firmanın ürünleri hakkında da bilgi aldı. 
Şimşek, pandemi sürecinin uzaması ve 
kısıtlamaların uzatılması ile beraber bir çok 
yardım paketinin  tekrar güncellendiğini 
ve yeni yardım paketlerinin hazırlandığını 
veya tekrar reforma edildiğini söyledi.
Hamburg Manşet - Haber/Naciye Aslan
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     ALMAN Düşünce Kuruluşu Bilim Ve Politika 
Vakfı, Türkiye’deki yeni sistemi değerlendirdi. 
Rapora göre SWP, Türkiye’deki bürokrasiyi “Büyük 
oranda felç” olarak tanımladı. 
SWP, Alman düşünce kuruluşu olan Bilim ve Politika 
Vakfı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değer-
lendirdi. Raporda, Türkiye’deki bürokrasinin amaçları, 
verdiği sözleri ve hedefleri doğrultusundaki başarısızlı-
ğının bürokrasinin durumunu neredeyse felce uğrattığına 
yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
getirdiği yeni sistem için “Yeni sistem, ulaşılacağı söy-
lenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarısız oldu” ve 
hükümetin ise bu gün geldiği noktaya dayanılarak için de 
Tayyip Erdoğan’ın “iktidarı muhafaza etme mücadelesi 
yürüttüğü” dile getirildi. Raporda belirtilen yasama zayıflığı, 
muhalefet millet vekillerinin üzerinde artarak süren baskılar 
ile birlikte dokunulmazlıklarının kaldırılıp kriminalize edil-
meleri dile getirildi. 
Bürokrasinin büyük ölçüde felç olmuş olarak betimlendiği 
raporda yargının bağımsızlığının sekteye uğratıldığı ve yargı-
nın bağımsız düşünmekten korkar hale geldiği ifade edilerek, 
“Anayasa açıkça ihlal edilerek, mecliste yapılmış konuşmalar 
bile, kanunların esnek bir şekilde yorumlandığı, gerçeklerin 
çarpıtıldığı, ceza kovuşturmalarına yol açabiliyor” şeklinde akta-
rıldı. Ayrıca siyasallaşmadaki artışa da dikkat çekildi. 
Devlet kurumlarının gün be gün zayıflaması konularına da deği-
nildiği raporda Merkez Bankası, İstatistik Kurumu, Türkiye Varlık 
Fonu ve Vakıflar’dan örnekler sunularak anlatılırken Cumhurbaşkanı 
ve ailesinin kurumlar üzerindeki yönetici etkisi ve devasa nüfuzları 
ile sürdürdükleri ilişkiler “ahbap-çavuş ilişkileri” olarak nitelendirildi. 

Alman Düşünce  Alman Düşünce  
Kuruluşu Bilim ve  Kuruluşu Bilim ve  
Politika Vakfı SWP  Politika Vakfı SWP  
Türkiye Raporu:  Türkiye Raporu:  
Bürokrasi Felç!Bürokrasi Felç!
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KOVİD 19 virüsü salgını dolayısıyla oldukça 
yoğun günler geçiren hastanelerde sağlık personeli 
ve yatak yetersizliği yaşanmaması adına farklı has-
talıklar geri plana atılırken, özel bakım işletmeleri 
de geri plana atılarak tedavileri ertelenen bu has-
talarla ilgilenmeye başladı. En çok vaka, psikolo-
jik depresyon ve kanser üzerinde olduğu gözle-
niyor. 
Neredeyse tam kapasite çalışan bu sağlık 
merkezlerinde bakımı yapılan hastalara, 
dallarında uzman kişiler tarafından kişisel 
bakım, enjeksiyon, pansuman, terapi ve 
tepeden tırnağa özel ve yatalak hastaların 
bakımı gibi tedaviler uygulanabiliyor. 7/24 
hizmet sunan bakım hizmetinde ayrıca, 
başvuran hasta ya da hasta yakınlarının 
talepleri doğrultusunda evlerde bakım için 
kişisel bakım ve tedavi personelleri de 
sağlanabiliyor. 
Manşet Gazetesi olarak ilki Glinde’de, 
ikinci şubesi Wansbek’de olan, Orkide 
Akpolad ve Serpil Düzel’in 2017 
yılında ortak olarak açtıkları Wohlauf 
adlı sağlık merkezinden kurucu 
ortağı Orkide Akpolad’la görüştük. 
Hemşirelik okulunu bitirdikten 
sonra mesleğinde ilermeye 
yönelik okul eğitimi ile birlikte, en 
son da yaşlılarda iş çalışmaları 
yüksek öğrenimini tamamlayan 
Akpolad, şubelerinde yaklaşık 
60 personelle 350-400 civarında 
hastaya hizmet verdiklerini 
belirtti. Ayrıca hemşirelik 
üzerine toplam 5 stajyeri de 
bünyelerinde bulundurduk-
larını fakat kapasitelerinin 

üstüne çıkarak şu 
anda toplam 7 stajyerin 
bulunduğunu ifade 
eden Akpolad, 7 yaş 
üstünden itibaren 
hizmet verdiklerini, 
farklı merkezlerde 
bu yaş grubuna ait 
hizmetlerin verilebildi-
ğini sözlerine ekledi.  
Şu an tam kapasite 
çalıştıklarını her tür 
hastalığa, her tür 
bakımı yaptıklarını 
ama salgın dolayısıyla 
seçiciliklerini daha çok 
ihtiyacı olan hastalara 
yönelttiklerini açıklayan 
Akpolad, salgından 
olumsuz etkilendikle-
rini belirtti. Bakım için 
gittikleri hastaların 
korona olması 
durumunda bütün ekibin olumsuz yönde etkile-
nebileceğini hatırlatan Akpolad, bu sebeple sıkı 
önlemler alarak çalıştıklarını, dolayısıyla başlarına 
şu ana kadar böyle bir şey gelmediği için de şanslı 
olduklarını söyledi.
'Çoğu insanlarımız haklarını bilmiyorlar'
Kaydedilen en büyük sorunun bunalım, buhran 
ve depresyon olduğunu söyleyen uzman hemşire 
Orkide Akpolad, bunların hep pandemi kaynaklı 
stressin olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, 
bunları sırasıyla yüksek tansiyon, kanser ve 
diğer bedensel hastalıkların izlediğini dile getirdi. 
İntiharın eşiğinden bile hasta kurtardıklarını belirten 
Akpolad, bu sebeple telefonla 7/24 hizmet işinin 

başında olduğunu bildirdi. 
Kurdukları şirketleri sağlam, kaliteli bir şekilde, 
kaliteli kadroyla insanların hizmetine sunmak 
istediklerini söyleyen Akpolad, ''Çoğu insanlarımız 
haklarını bilmiyorlar. Bunun yanı sıra senelerce 
hastalık sigortalarına aylık ödemeler yapılıyor, 
ama o kadar da bir hakları var. Eğer bu hakları 
konusunda yardıma ihtiyacı olacak olanlar 
olursa her an danışmaya başvurabilirler, 
danışma ücretsizdir. İnsanlar bir kere yaşıyor, 
kendilerine iyi baksınlar. Ömür kısa, sevdikle-
rimizin kıymetini bilelim. Huzur ve sıhhat zaten 
mutluluğun bir formulüdür'' dedi.

Pandemi döneminde kanser ve psikolojik  
rahatsızlıklarda üst seviyede artış! 

Hamburg Manşet - Haber/Fotoğraf: Naciye ASLAN
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Cesaretli Kadınlar Derneği kuru-
cusu Özgül Karık ile derneğin 
kuruluşundan bugününe, der-
neğin oluşum sürecini, derne-
ğin amacını, faaliyetlerini ve 

gelecek hedefleri üzerine samimi bir söy-
leşi yaptık.

-Derneğimizi biz 2016 yılının başların-
da kurduk. Derneğimiz onaylandıktan 
hemen sonra ben kanser hastalığına 
yakalanınca bir yıla yakın bir süre hiçbir 
faaliyette bulunamadık. Bu yüzden tam 
olarak 2017’de başladık diyebiliriz. 

-Derneğimizin amacı kadınları gerek-
tiğinde ayağa kaldırarak onların öz 
güvenlerini güçlendirmek ve yaşadıkları 
olumsuz olaylardan ve acılarından sanat 
ve üretimle bir nevi iyileştirme terapisi 
yapma amacı güttük. Asıl amaç, büyük 
çoğunluğu emekli olan erişebildiğimiz 
tüm kadınlarımızı bir çatı altında topla-
yarak onlarla derneğimizin tüzüğünde 
de belirttiği üzere terapi amaçlı kurulan 
bir dernektir. 

-Dernek kurulmadan önce 27.03.2009 

tarihinde “Kendi Kendine Yardım Gru-
bu” nu kurmuştum. Bu grubumuzun adı 
“Türkçe Konuşan Kadınlarımıza Özgü-
ven ve Depresyon Üzerine Terapiler” 
2016 yılına kadar biz bu gruba devam 
ettik, aslında hala da devam ediyor. 
Sonradan ismimizi “Türkçe konuşan 
Kadınlara Özgüven ve Depresyon Üzeri 
Ek Terapi” şeklinde yaptık. 

-Üye sayımız şu an çok değil. Şu an top-
lam on dört tane üyemiz var. Ama üye 
olmadan katılan bayanlar da çok var. 
Geleceğin ne göstereceğini tam olarak 
kestiremiyoruz. 

-Açıkcası bugün için böyle bir düşüncem 
yoktur. Gelecekte ne olur bilemeyiz. 
Zaten ortada bir pandemi gerçeği var 
ve biz Kovid-19 virüsü salgınıyla birlikte 
faaliyetlerimizi durdurduk. Kadınlarımız 
60 yaş üzeri olduğu için korkuyorlar. Bu 
sebeple her ne kadar önümüzü göreme-
sek de, elimden geleni yapmaya çalışa-
cağım. 

-Dernekleştikten sonra en büyük faa-

liyetimiz, kadının yaşadığı fiziksel ve 
ruhsal şiddeti hiç konuşmadan dans ile 
gösterdik. Bu bizim için çok önemli bir 
projeydi. Burada amacımız yaş sınırı 
olmaksızın açığı, kapalısı, genci, yaşlısı 
demeden gerçekten acılarını özgürce 
ifade edebilmekti. Bir de koromuz var. 
Bazı kadınlarımız canlı müzik yaptılar, 
müzik eşliğinde acısı olan kadınlarımızı 
motive etmek amaçlı bir çalışma oldu. 
Son projemiz yogaydı. Yoga dersle-
ri verilecekti. Maalesef tek bir ders 
yapabildik. Kovid-19 çıktı ve karantina 
başlayınca kaldı. Şimdi bizim için en 
önemli projelerden biri yoga. Yoga 
ile kadınları fiziksel ve ruhsal olarak 
güçlendirmek, tedavi etmek, iyi-
leştirmek. Amaçlarımızdan en ileri 
geleni budur.
*Gelecek için planlarınız nelerdir? 
-Çok fazla planlarımız var. Koro 
çalışmamız devam edecek, 
tiyatro devam edecek. Kurslar 
açmayı düşünüyoruz. Kısaca-
sı terapi olarak yapılabilecek 
ve kadınlarımıza iyi gelebilecek 
bütün faaliyetleri elimizden gelen 
en iyi şekilde yapmaya ve sunmaya 
çalışacağız. 
*Gazetemiz Manşet’e zaman ayırdı-
ğınız için çok teşekkür ederiz. 
-Bu hoş sohbet için ben de teşekkür 
ederim.

Hamburg Manşet
Röportaj: Naciye ASLAN
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Derneğiniz ne zaman kuruldu? 

Derneğinizin amacı nedir? 

Kaç üyeniz var? 

*Dernek kurulmadan önceki 
faaliyetleriniz nelerdir? 

*Gelecekte başkan olarak adaylığı-
nızı koymayı düşünüyor musunuz? 

*Faaliyetlerinizden biraz 
bahsedebilir misiniz? 

Cesaretli Kadınlar Derneği kurucusu Özgül Karık ile derneğin  
kuruluşundan bugününe, derneğin oluşum sürecini, derneğin amacını,  
faaliyetlerini ve gelecek hedefleri üzerine samimi bir söyleşi yaptık.

MİT der Änderung der Corona-E-
indämmungsverordnung vom 
12. Mai 2021 können Hambur-
ger Bibliotheken ab Montag 
wieder für den Präsenzbetrieb 
öffnen. Dies betrifft auch die 
wissenschaftlichen Bibliotheken 
an Hamburgs Hochschulen. Für 
Nutzerinnen und Nutzer gelten 
dabei umfassende Hygienere-
gelungen: Unter anderem muss 
in geschlossenen Räumen eine 
medizinische Maske getragen werden. Zudem ist  ein 
negativer Coronatest bzw. ein Impf- oder Genesenen-
nachweis Voraussetzung für den Einlass. Die Staats- 
und Universitätsbibliothek öffnet ab Mittwoch, 19. 
Mai, mit einem Angebot von 200 Arbeitsplätzen für 
Angehörige der Hochschulen. Weitere Öffnungsschrit-
te werden folgen.       
Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank: „Ich 
freue mich sehr, dass wir nunmehr einen ersten 
zentralen Öffnungsschritt an den Hamburger Hochsc-
hulen realisieren und die Bibliotheken wieder für den 
Präsenzbetrieb öffnen können. Die wissenschaftlichen 
Bibliotheken sind für viele Studierenden wichtige 
Arbeits- und Lernorte, daher war es uns wichtig, ihre 
Öffnung frühestmöglich vorantreiben. Den Verantwort-
lichen danke ich für ihr großes Engagement: Sie haben 
umfassende digitale Angebote während des Lock-
downs bereitgestellt und ermöglichen jetzt in kurzer 
Zeit einen Präsenzbetrieb unter den geltenden Hygie-
neregelungen. Mein besonderer Dank gilt aber vor al-
lem den Hamburger Studierenden, die mit viel Geduld 
den Studienalltag ohne ,Bib‘ gemeistert haben.“
Olaf Eigenbrodt, stellvertretender Direktor der Staats- 
und Universitätsbibliothek: „Sechs Monate pandemie-
bedingter Schließung für den Präsenzbetrieb haben 
gezeigt, dass gerade in Zeiten der digitalen Trans-
formation Wissenschaftliche Bibliotheken wichtige 
Anlaufstellen für Studierende, Wissenschaftler*innen 
und die Öffentlichkeit sind. Ergänzend zu ihren digi-
talen und hybriden Informationsangeboten eröffnen 
sie Räume zum Lernen und Arbeiten, zur Begegnung 

und zur Vermittlung wissenschaftlicher Information 
in allen Formaten. Die Mitarbeiter*innen der Stabi 
und der anderen Bibliotheken an den Hamburger 
Hochschulen haben unter den gegebenen Bedingun-
gen große Anstrengungen für eine möglichst opti-
male Informationsversorgung während der digitalen 
Semester übernommen. Wir haben uns sehr über die 
zahlreichen positiven Rückmeldungen unserer Nut-
zer*innen gefreut, auch die derjenigen, die die Stabi 
als Ort des Lernens und Arbeitens vermisst haben. 
Jetzt werden wir mit Hilfe eines durchdachten Schutz- 
und Hygienekonzepts auch die Nutzung eines Teils 
unserer Arbeitsplätze ermöglichen können und freuen 
uns darauf, wieder Gäste in unserem Haus begrüßen 
zu dürfen.“
Vor dem Hintergrund der deutlich sinkenden 
Inzidenzwerte hat der Hamburger Senat Anfang 
Mai erste Öffnungsschritte beschlossen. Demnach 
können Bibliotheken in Hamburg ab dem 17. Mai 
wieder öffnen, verbunden mit Hygienevorgaben, 
Testpflicht, (digitaler) Kontaktnachverfolgung 
und flächenbezogener Personenzahlbegren-
zung als Teil des Einlassmanagements. 
Bezüglich der vorzuweisenden negativen 
Coronatests sollen die bestehenden 
Testmöglichkeiten an den Hochschulen 
genutzt und ferner die Kontaktna-
chverfolgung auch per Luca-App 
ermöglicht werden.
Weitere Informationen: www.
hamburg.de/coronavirus

Wissenschaftliche  Wissenschaftliche  
Bibliotheken könnenBibliotheken können    
wieder öffnenwieder öffnen
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Stadtteilschule Alter Teichweg Stadtteilschule Alter Teichweg 
gewinnt den Deutschen Schulpreisgewinnt den Deutschen Schulpreis

     DİE Hamburger Stadtteilschule „Alter 
Teichweg“ hat den renommierten Deutschen 

Schulpreis 20/21 Spezial gewonnen. Anläss-
lich der heutigen Preisverleihung gratulierte 

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe der 
Schulgemeinschaft, dem Kollegium und 
dem Schulleiter Björn Lengwenus zu 

diesem großen Erfolg.
Bildungssenator Ties Rabe: "Die 
Schule hat gezeigt, was mit guten 
Ideen und einem engagierten Team 
in Hamburg möglich ist. Der Preis 
macht Hamburgs Schulen Mut und 
zeigt zugleich, dass Hamburgs 
Schulen im bundesweiten 
Vergleich mittlerweile sehr gut 
aufgestellt sind. Die Stadtteil-
schule Alter Teichweg leistet seit Jahren 
hervorragende Arbeit. Sie hat gerade in 
der Pandemie ihre Schülerinnen und 
Schülern nicht allein gelassen, sondern 
ihnen mit Kreativität und großem 
Engagement sehr viel Mut gemacht. 
Überragend und bundesweit bekannt 
geworden ist beispielsweise die 
schuleigene Fernseh-Show ‚Dulsberg 
Late Night‘, für die das Team um 
Schulleiter Björn Lengwenus bereits 
mehrere Preise bekam. Ich gratuliere 
der Schulgemeinschaft zu dieser 
großartigen Leistung.“
Mit der Auszeichnung gehört die 
Stadtteilschule Alter Teichweg mit ihren 
rund 1.600 Schülerinnen und Schülern 
zu den 18 besten Schulen Deutschlands. 
Der Preis ist mit insgesamt 125.000 Euro 

dotiert und zählt zu den anspruchsvol-
lsten und höchstdotierten Schulpreisen. 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
hat die sieben Siegerinnen und Sieger heute 

Vormittag in einer virtuellen Preisverleihung 
benannt. Die Preisträger in den sieben Themen 

wurden mit Preisen in Höhe von jeweils 10.000 
Euro ausgezeichnet. Nominierte Schulen, die nicht zu 

den Preisträgern gehören, erhalten einen Anerkennun-
gspreis in Höhe von 5.000 Euro. Alle Finalisten können 

zudem am zweijährigen Schulentwicklungsprogramm des 
Deutschen Schulpreises teilnehmen. 

Aus den 366 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet 

haben sich sieben Themen herauskristallisiert, die Schulen aktuell 
besonders beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise digitale Lehr- und 
Lernformate, das selbstorganisierte Lernen oder wie es gelingen kann, 
die Beziehungen zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern wirksam 
zu gestalten.
Vor allem letzteres hat die Hamburger Schule in den Fokus der Schulp-
reis-Jury gerückt. Mit einer ganzen Reihe von Projekten hat die ATW 
während des Corona-Lockdowns versucht, die Beziehungen der Schul-
gemeinschaft aufrecht zu halten. Dazu gehörte eine neu eingerichtete 
Poststelle, die die Schülerinnen und Schüler mit Lernmaterial versorgte, 
ein Beratungsteam, das Termine am offenen Fenster machte oder auch 
eine Lehrer-Konferenz im Freien.
Nach außen wirkte vor allem die Online-Show „Dulsberg Late Night“, 
die von Schulleiter Björn Lengwenus moderiert wurde und mithilfe des 
Kulturagenten Matthias Vogel sowie der Filmemacher Martin D’Costa 
und Ole Schwarz konzipiert und verwirklicht wurde. Die Show sollte 
allen Beteiligten das Gefühl vermitteln, auch im Lockdown zu einer 
Schulgemeinschaft zu gehören und lebte davon, dass Schülerinnen 
und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen aus ihrem neuen Alltag 
berichteten. Das Format wurde bereits mit der Goldenen Kamera 
ausgezeichnet und ist für den Grimme Online Award 2021 nominiert.
Der Deutsche Schulpreis ist der anspruchsvollste und höchstdotierte 
Schulpreis Deutschlands und zeichnet diejenigen Schulen aus, 
die für Lernen begeistern und zu Orten des Staunens werden; 
Schulen, die Kreativität freisetzen, Lust an Leistungen entstehen 
lassen, Lebensfreude und Lebensmut stärken und zu Fairness und 
Verantwortung erziehen. Gesucht werden Schulen, die mit ihren Ideen 
und Konzepten öffentlich und bundesweit Vorbilder für Schulentwick-
lung in Deutschland sein wollen.
Foto: © Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg
Schulleiter der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg Björn 
Lengwenus (rechts) und Schülerin Princila (links). 

ÖzgülÖzgül
KarıkKarık
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Emine E.: Manşet abla selamlar. Ben Emine 
K. bir Alman marketinde çalışıyorum. Konu 
çocuklara gelince size benim de bir sorum olacak. 
Çocuklarımız burada kendi öz kültüründen 
uzaklaşıyor, yabancılaşıyorlar. Tam Alman gibi 
de yaşamıyorlar, tam Türk de kalamıyorlar. Ne 
yapmalıyız? Bir nevi kültürel yozlaşma ve asimi-
lasyon içinde kıvranıyorlar.
Merhaba Emine E.K. hanım, sorunuz icin teşekkür-
ler. Fakat konuyu biraz geniş çaplı almamız gerecek 
müsaadenizle. Ben sizin ne demek istediğinizi çok 
iyi anladım, fakat sorun da tam burada işte. TÜRK-
LÜK, ÖZ KÜLTÜR, KÜLTÜREL YOZLAŞMA, 
YABANCILAŞMA vs. deyince herkes farklı birşey 
anlıyor. Bunun için sizlere BİR KAÇ FARKLI PEN-
CERE açmak istiyorum. Her birine birlikte bakalım 
ve her biri üzerine ince ince düşünelim. Akabinde 
karar sizin. 
BİRİNCİ PENCERE >>> TÜRK KÜLTÜRÜ: 
Türkiyede 81 ilimizde 45‘e yakın etnik ve dinsel 
gruptan oluşan yaklaşık 85 Milyon Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşı yaşıyor. Her birine tek tek sorarsanız 
„gerçek ve en has Türk kültürü bizde“ der. Oysa  
Türkler, Kürtler, Zazalar, Araplar, Ermeniler, Rum-
lar, Yahudiler, Süryaniler, Nasturiler, Keldaniler, 
Yezidiler, Bahailer, Aleviler, Lazlar, Hemşinliler, 
Çerkesler, Gürcüler, Arnavutlar, Pomaklar, Gacallar, 
Sudanlılar, Estonlar, Molokanlar, Almanlar, Polo-
nezler (hepsini saymıyayım simdi) gibi gibi nice 
diğer etnik ve dinsel gruplara sorsanız hepsi TC 
Vatandaşı ve hepsi Türkiye‘de TÜRK ÖZ KÜL-
TÜRÜNÜ yaşıyorlar. Bana sorarsanız emsalsiz bir 
kültür yelpazesine sahip güzel Türkiye‘mizin insan-
ları, fakat PARDON, HANGI TÜRKLÜK‘TEN 
BAHSEDIYORUZ? Sözüm o ki, STANDARD 
ve tek bir şekil Türklük zaten yoktur. Böylece bir 
Türk diğer Türke benzemiyor. Türkiye‘de (Avrupa/
Almanya‘daki Türkler de dahil tabi ki) hepsi aynı 
ülkenin çatısı altında ve tek bir bayrakla yaşıyorlar. 
İnsanlar barış içinde yaşadıkça bu etnik ve dinsel 
gruplar tarihte olduğu gibi de birbirine karışmış, kız 
almışlar kız vermişler. İster Türkiye sınırları içinden 
ister başka ülkelerden. Sizin DNA`nızda, yani genle-
rinizde hangi kan ve karışımlar dolaştığını pür ve 
net şekilde bilen var mı şahsınız adına acaba? Merak 
edenler bunu bir tükürük örneği yolu ile tespit 
ettirebilirler, bunu biliyor muydunuz? DNA veya 
Soyağacı analizi yaptirabileceğiniz internetten sade-
ce iki örnek veriyorum. Masrafa bakarsanız, bu gibi 
bir analiz ömrünüzde tek bir kez yaptırılır. Değer mi 
değmez mi, siz karar verin lütfen buna.
Herkunftsanalyse:

www.igenea.com
www.myheritage.de
de.dnaweekly.com (buradan çeşitli test değerlendir-
melerini takip edebilirsiniz)
İKİNCİ PENCERE >>> GÖÇ VE DÜNYA 
GÖÇÜ: Şimdi gelelim Almanyadaki Türklerin 
GÖÇ olayına. İlk Türk vatandaşlarımız Almanya‘ya 
göç edeli 55 yıl geçti ve 3. 4. nesilde, hatta 5.nci 
nesil yolda. O zaman bu zamandır burada yaşıyoruz. 
GÖÇ nedir? Arkandaki kapıyı kapatır önündeki 
kapıyı açar ve bir ülkeyi terk edip bir başka ülkede 
daim yaşamaya karar verince insanlar göç etmiş 
olur, fakat Almanya‘da bulunan Türk göçmenleri 
bu konuda çok farklı. Ne Türkiye‘ye gidebiliyorlar 
ne de Almanya‘da kendileri ile barışıp kalabiliyor-
lar! İlk gelen birinci nesil "3-5 yıl çalışıp daha iyi 
bir gelecek için para kazanır ve ülkemize  geri 
döneriz" hayalleri ile geldiği gibi, çoğu dönme-
di, dönemedi. Ve halen buradalar, yaşıyorlarsa 
halen tabiki. Allah her birine uzun ömürler versin 
ama aranızda burda yetişenleriniz varsa birlikte 
hatırlayalım: „Evin borcu bitsin, oğlum okulu 
bitirsin, kızı evlendirelim vs. ve sonra vatana 
kesin dönüş yapacağız hayali ile yaşadı o ilk nesil. 
Sonra 1985‘lerde başlamak üzere emeklilik yaşına 
gelip, o hayallerinin peşine nihayet Türkiye‘ye 
gittiler. Noldu? "Kocaman yalandan bir yaşam" 
olduğunu anladılar o hayallerin. Orada da yabancı 
olduklarını anladılar birden, ne eş dost kalmış ne 
de sosyal çevreleri var olduğunu anlayınca geri 
döndüler. Çünkü insanlar yaşlanınca nerede olmak 
ister? Çocukları, torun tombaklarının yanında. 
Böylece "6 ay Türkiye – 6 ay Almanya" kitlesi 
oluştu o ilk nesilden. Hiç var olmamışcasına ömür 
tüketen, çocukları ve onların gelecekleri için kendi 
hayatlarını heder eden ilk nesil. Onların hakkını asla 
ödeyemeyiz! Sonra, DÜNYA GÖÇÜ hakkında bir 
kitap okumuştum yıllar öncesi, Adem ile Hava‘dan 
tutun bugüne dek insanların bu dünyadaki göç halini 
anlatıyordu bu kitap. Böylesi kitapda bir matema-
tiksel formül ile karşılaşınca bir hayli şaşırmıştım o 
zaman. Deniliyordu ki orda, bir insan kalkıp Ülke 
A`dan Ülke B`ye göç ederse yani bizim ilk nesil 
gibi Türkiye‘den Almanya‘ya, bu şahıstan olma 4 
nesil sonrası o ilk göç eden şahısın hangi ülkeden 
geldiğini hatırlamayacak, BİLMEYECEK!!! 
Dehşet verici bir düşünce diye aklımdan geçmişti, 
fakat hemen kendimde bir düşündüm ve hatırlamaya 
çalıştım ve hakikaten kendi soy ağacımın 5-6-7-
10 nesil öncesi nerde yaşadıkları hakkında hiç bir 
bilgim yoktu, sadece 4 nesil gerisini toparlayabildim 
aklımca (babamdan duyduğum, onun dedelerinin 

nerden geldikleri hakkında bilgiler). Siz de şu an 
bir anımsamayı deneyin bakalım, kaç nesil gerisini 
bileceksiniz? Özel soy ağacı araştırması yapma-
dıysanız hayatınızda, ki genelde insanlar kolay 
kolay ilgilenmez bu konu ile, demekki okuduğum 
o kitapdaki matematiksel formül haklı çıktı. Bir de 
şunu yazıyordu o kitapta, „Bırakıp geldikleri ülkenin 
dilini, dinini, örf adet vs. yani kültürünü, göç ederek 
gittikleri ülkede koyu koyu tutucu şekilde korusalar 
bile bazı kesimler, onlardan olma nesillerinin göç et-
tikleri ülkeye karışmaları da önlenemez somut olay-
dır. Böylece somut, çıkıp geldikleri ülkeye bağlı ve 
tutucu kesimlerden olan nesillerin bile hafızalarında 
4 değil de 6 nesil sonrasında göç başlangıcı hangi 
ülkeydi diye silinecektir! Konuyu toparlayacak 
olursak, göç ettikleri ülkeye açık, uyumlu ve modern 
yaklaşımlı bireylerin hatırlama izi 4 nesilde kaybola-
cak, kalkıp geldiği ülkenin diline, dinine, kültürüne 
tutucu şekilde sadık kalanın nesillerinde de "ÖZ BE 
ÖZ TÜRK" kalma şansları yok fazla, onların karma 
süresi ortalama 6 nesil sürermiş. Hadi 7-8 nesil sür-
sün, ne fark eder, sonuç önemli! Vardığınız, yani göç 
ettiğiniz ülkeye karışmak engellenemez bir durum, 
er yada geç bu gerçekleşecek! Ve en önemlisi de ne 
kadar çabuk vardığınız göç ülkesini kabullenirseniz, 
uyum sağlarsanız, çocuklarınız da o kadar çabuk 
adapte olur ve göç ülkede entegre olmuş olarak 
toplumdaki başarı merdivenlerinde yerlerini alabi-
lirler. Düz mantıkla bakılırsa Türkiye ve Almanya, 
ister coğrafik ülke yapısı olsun, ister din veya dil 
ve kültür olarak çok zıt ve kökünden farklı, hatta ak 
ile kara gibi farklı ülkeler. Hatta mecazi anlamda 
bakarsak olaya, siyah ile beyazı bile renk olarak bir-
birine yaklaştırır veya karıştırırsanız gri renk tonları 

kaçınılmaz sonuçtur. Gri tonlara tahamüllü olmayan 
veya beyazın siyaha dönmesinden rahatsız olan ne 
yapmalı sizce? Demesi çok kolay gerçi, fakat derhal 
Türkiye'ye kesin dönüş yapıp renklerin orda tekrar 
durulmasını sağlaması gerek. TEK ÇARE BU! 
Yoksa olanları ve somut gerçekleri kabullenmek 
zorundasınız. Benim nazarımca „Asimile“ kelimesi 
kulağa nahoş geliyor, zira bir düşünün, sizin soya-
ğacınızdaki 5-10-20 nesil öncekiler sizi bugün görse 
ve „Asimile olmuş, özünü kaybetmiş ve bizler gibi 
kalamamış“ deseler ne düşünürdünüz? Unutmayın, 
dünya daima dönüyor ve ilerliyor!
ÜCÜNCÜ PENCERE>>> NESİL/KUŞAK 
FARKLARI: Nesiller, kuşaklar arası sorunlara 
bakalım biraz da bu penceremizden. Sizler ne 
kadar anne babanız gibisiniz? Hangi oranda onlar 
kadar Türk'sünüz, ne kadar onlar kadar örf adet din 
ve dilimize bağlı kalabildiniz? Bence biz onların 
TÜRKLÜK, DİN, DİL, ÖRF, ADET, KÜLTÜR 
konularında renk atmış kopyasıyız. Sanki onlar 
yüzde 100 boya ile çekilmiş ve bizler yüzde 75‘lik 
kopyasıyız anne babalarımızın. Ve bizden olanlar 
da ancak % 50‘lik olurlar. Bu, kuşaktan kuşağa 
azalır ve gün gelir unutulur belki, kim bilir? Elbette 
genç nesil farklı olacak. Her yeni nesil çocukken 
ebeveynlerin zamanında oynamadığı oyuncaklarla 
oynar, gezmediği yerlerde gezer, yemesi içmesi 
farklıdır, çünkü anne babalar her daim "Çocukla-
rımız bizden daha rahat etsinler, bizim gör-
mediğimiz hayatları görsünler" diye çabalarlar. 
Ergenlik çağlarında hangimiz anne babadan farklı 
müzik dinlemedik, hangimiz köşe bucak gizliliklerle 
anne babanın yasaklarından kaçınmadık? Bir de 
toplumsal ve sosyal etkenler var. Mesela teknoloji. 
Kuşaklar arası fark uçurumunun sorumlusu bence 
tamamıyla teknolojidir. Benim ergenliğimde "Sony 
Marka Walkman“ aldırabilmek için bizim evde-
kilere uzun bir zaman yalvar yakar can atmıştım, 
oysa bugünkü çocuklara verseniz onu, bu ne diye 
size gülerek geri fırlatırlar, ya da sorun bakalım 
45`lik ne olduğunu bilir mi zamane çocukları? 
Teknoloji çağ atladı artık, çocuklarımız da tabi ki 
onunla birlikte… Bir nesil diğer nesile "boynuz 
kulağı geçer" misali yaşam meşalesini devreder, 
çünkü dünyanın gidişatı böyle. Ve bu değişimi 
nerden görür ve öğrenir çocuklarımız ve gençlerimiz 
acaba? Sosyal çevrelerinden, medyadan, yaşadıkları 
toplumdan tabi ki. Gayet doğal bir gelişme diyorum. 
Zamanı gelince yaşlılar (aslında yaş alanlar derim 
ben hep) çekilir kösesine ve çocuklara ve gençlere 
kalır meydan. Çünkü hayat onlar için hızla devam 
ediyor, dünya tekerrür ediyor. Koronayı da göz önü-
ne alırsak "Dünya nereye gidiyor acaba?" sorusu 
da ayrı dert bu arada, Fakat konumuz o değil şimdi. 
Bilimsel-gillere bakarsak biraz, kuşak farklarını 

şöyle anlatıyorlar bilim adamları ve kadınları: 
1946-1964 arası doğmuş olanları "bebek patlaması 
kuşağı" olarak adlandırıyorlar (2.nci dünya savaşın-
dan sonra dünya nüfusunda patlama yaşanmışlıktan 
ibaret bir sıfatlandırmadır bu.) 
1965-1979 arası doğmuş olanlara  ise X-Kuşağı 
deniliyor. 
1980-2001 arası doğumlular Y-Kuşağı olarak 
geçerken, Milenium Kuşak – Gelecek Kuşak, Dijital 
Kuşak, Eko Patlaması, Bir sonrakiler gibi isimleri de 
bulunmakta bu nesilin. 
Ve 2002den sonra doğmuşlara Z-Kuşağı deniliyor. 
Z-Kuşağının adeta göbek adı "İnternet Kuşağı" 
olarak bilinirken, yeni teknolojik imkanlarla, bilgi 
ve iletişim kolaylıklarının içine doğmuş bireylerden 
oluşmaktadır. Kuşkusuz bireylerin doğdukları za-
man sosyolojik, kültürel, siyasi ve ekonomik şartları 
o zamanda yaşayan toplumu doğrudan etkilemek-
tedir ve bir kuşağın ortalama 20 yılda yenilendiğini 
varsaydığımızda kuşaklar arası farklılıkların ve 
çatışmalarının katlanarak arttığını söylemek müm-
kündür. Yapılan bilimsel araştırmalar her kuşağın 
kendine has bir iş yapma temayülü, davranış ve 
düşünme kalıbı, farklı giyim ve konuşma tarzı oldu-
ğunu göstermektedir.
DÖRDÜNCÜ PENCERE >>>> GELECEKTEKİ 
KUŞAK(LAR): Bundan sonraki kuşak SIFIR-KU-
ŞAK mı olacak? Sıfır ne demek, herşey sıfırlandı, 
tükendi, bitti, koskocaman bir hiç, yozlaşmış, ku-
ralsız bir nesil geliyor mu demek yoksa? Teknoloji 
ile temasın her yeni gelen nesli daha fazla etkiliyor 
oluşu gelecek nesiller adına olumsuz etkiler de ba-
rındırmaktadır. Bu hem Türkiye, hem Almanya hem 
de bütün Dünya için geçerlidir. Teknoloji ile fazlaca 
iç içe olma durumu, bireysellik, sosyal normlara 
uyum, ahlaki tavır ve tutum, tüketim alışkanlıkları, 
sorumluluk duygusu gibi birçok açıdan bireyi yaki-
nen ilgilendirmektedir. Vaktinin tamamını bilgisa-
yar başında boşa harcayan bir birey, sorumluluk 
duygusunu zedelemiş ve günlük hayatın akışında 
yapması gereken diğer bütün işlerini ihmal etmiştir. 
Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyük 
bir hızla ilerlemesi bireyleri teknolojiye mecbur 
kılarken bizlere düşen teknolojiyi, bilgi ve iletişim 
kaynaklarını doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmak 
ve bunu yeni nesillere aktarmak olmalıdır. Gelecek 
kuşakların teknoloji bağımlısı, doğaya, kendine ve 
gerçek hayata uzak, tüketim ve haz odaklı, narsist, 
kuralsız bir kuşak yani “Sıfır Kuşağı“ olmasını iste-
miyorsak, toplum olarak önlemler almalı, teknoloji 
ve internetin doğru kullanımı noktasında genç ne-
sillere yol gösterici olmalıyız. En önemlisi de sevgi, 
saygı, sorumluluk ve bilinç gibi erdemlerin, bilgiden 
çok daha önce ve önemli olduğunu yeni kuşaklara 
anlatabilmektir!

Çocuklarımızın kültürel yozlaşması

     ALMAN polisi, imtiyazlar öncesinde belirlenen 
ve gerçek aşı kodları ve doktor sertifikalarının 
da yer aldığı aşı kartı sahteciliğinin kaynakları 
araştırılırken pazar günü yürürlüğe giren imtiyazlar 
durumu açıkça zorlaştırdığını duyurdu. Alman 
polisi yaptığı açıklamada sahte kart ile virüs taşıyan 
bireylerin çok rahat seyahat edebilecekleri, negatif 
korona testi ibraz edilmesi gereken hizmetlerden 
rahatlıkla yararlanabilecekleri ve bu yolla hastalığı 
yayabilecekleri konusuna parmak basarken, Alman 
Polis Sendikası DPolG Başkanı Rainer Wendt  de 
sorunla ilgili uyarıda bulunarak "Aşı kimlikleri ve 
diğer aşı kartları sahteciliğe karşı dayanıklı değil, 
polis için ise sahte belgeyi tespit etmek oldukça güç" 

açıklamasında bulundu. Wendt, şimdiye kadar aşı 
merkezleri tarafından anonim olarak sağlanan bu 
bilgilerin toplandığı Robert Koch Enstitüsü'nün aşı 
veri tabanına polis yetkililerine de erişim verilmesi 
gerektiğini belirtti. Alman Dedektif Federasyonu 

BDK’nın Başkanı Sebastian Fiedler ise Handelsblatt 
gazetesine konuyla ilgili olarak, "Bu bir sorun ve 
aşı olanların temel haklardan yoksun kalmasını 
engellediği müddetçe de sorun olmaya devam 
edecek. Aşı kimliği sahteciliği sorunun önceden 
kolaylıkla tahmin edilebilecek tipik bir fenomen 
olduğu kanısındayım." şeklinde konuştu. 
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn sahtecilik 
olayları baş göstermesiyle, aşı olan kişiler için dijital 
bağışıklık sertifikasının Haziran sonuna kadar çıkar-
tılmasının planlandığını açıklamıştı.
Almanya’da, Kovid-19’a yakalanıp iyileşenler ve 
koronavirüs aşısı olanlara kolaylıklar sağlayarak 
bazı konularda da muafiyetler öngören düzenleme 

pazar günü yürürlüğe girmişti. Bu yeni uygulama 
kapsamında alışveriş, müze veya botanik bahçesi 
ziyaretleri gibi yerlerde giriş sağlanabilecek, 
yanlarında koronavirüs negatif olduğunu kanıtlayan 
test sonucu bulundurmadan da kuaförlük 
hizmetlerinden yararlanılabilecek. Düzenlemenin 
sağladığı serbestiden yararlanabilmek için aşı olan 
vatandaşların iki doz aşı olduktan sonra 14 gün 
beklemeleri, Kovid-19 hastalığını atlatanların ise 
ellerinde iyileştiklerine dair bir belge bulundurmaları 
gerekiyor. Ayrıca atlatılan hastalığın da PCR test 
sonucu ile, altı ay önce ile 28 gün önce arasındaki bir 
zaman diliminde geçirildiğinin ispatlanması koşulları 
aranıyor.

Alman polisi Alman polisi 
uyardı: Aşı kartı uyardı: Aşı kartı 

sahteciliğinin sahteciliğinin 
önüne geçilmesi önüne geçilmesi 

artık çok zorartık çok zor
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Bir çizimde noktaları birleştir

1.
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YAŞADIĞIMIZ süre hayatımız devamlı monoton 
olmayıp, değişken bir süreç olarak
karşımıza bazan güzellikler bazı zamanda zorluklar 
çıkarabilir. Hayatımızdaki güzellikleri
gayet normal ve sıradan kabul eder, fazla üstünde 
durmadan, hayatımıza daha da fazla mutluluk ve 
güzellikler beklentisi içinde devam ederiz. Hayat
değişken bir Proses olduğundan karşımıza zorluklarda 
çıkarabilir. Bu zorluklar genelde beklenmedik anlarda 
ve bizim düzenimizi etkileyecek şekilde olduğunda,
karşımıza çıkan zorlukları, hemen bir problem olarak 
algılarız. Problemler bizi güvende hissettiğimiz düzenli 
hayatımızın, aslında okadarda
güvenli ve düzenli olmadığını gösterir ve bizi başta bu 
problemlerle nasıl başa çıkabileceğimizi bilmediğimiz 
bir sürece sokar. Hayat değişken bir süreç olduğunu, 
hiçbir şeyin ebedi olmadığını ve her

değişimin biraz sancılı olduğunu biliyoruz. Bu süreci 
en az acıtan haliyle atlatabilmemiz için, ilk önce 
problemi, bizimle ebedi kalacak negativ bir sorun
değilde, hayatın bize sunduğu yeni bir ödev, vazife 
yada görev olarak görmekle başlayabiliriz. Hayatın 
bize sunduğu bu ödevlerin mutlaka bir çözüm yolu 
ve bir cevabı vardır. Sorun olarak karşımıza çıkan bu 
yeni görevi problem olarak görüp, bütün zamanımızı 
ve enerjimizi, nekadar büyük bir sorunum var 
diyerek, negativ düşüncelerle harcarsak, asla faydalı 
bir çözüme ulaşamayız. Enerjimizi ve zamanımızı 
sorunun/problemin zorluğundan ziyade, yeni 
ödevimizin çözüm yollarını araştırmaya harcarsak, 
bizim için daha efektif ve kazançlı bir sonuç
elde edebiliriz. En önemlisi ise hayatımıza başta 
problem olarak görünüp, çözümünden
sonra, bu süreçte görebildiğimizde , mutlaka bir 
kazanç sağlayacaktır. Ödevlerimizi kabul edip, enerji 
ve zamanımızı çözümü için harcadığımızda,

yıpranmadan güzel bir sonuç elde edeceğimize 
güvenebiliriz. Hayatımızın bazı alanlarında oluşacak 
değişiklikler, önceleri bizi ürkütsede, uzun vadede 
bizim daha huzurlu, mutlu ve güvende olmamızı 
sağlayacaktır. İş, eş, arkadaş, para, mevki ve 
bunlardaki almak istediğimiz ün ve başarı derken,
hayatımızı tıka basa doldurduğumuz, taşımakta 
zorlandığımız, hayatın bize verdiği ilk sinyalleri 
gözardı ederek çözmediğimiz ödevlerimiz toplu halde
geldiğinde, problemin çözümü daha sancılı 
olacaktır. İlk sinyalleri fark edip kabul etmemiz 
ve vazifemizi yapmamız, bizi uzun ve sancılı bir 
süreçten geçmememizi sağlayacaktır. Hayatı doğal ve 
minimalist yaşayarak, yetinebiliyor ve
huzur buluyorsak, karşımıza çıkan ödevlerde 
okadar kolay cevaplarla çözülebilir olacaktır. Hayat 
bize bazan hediyelerini bir problem içinde saklı 
olarak sunar. Hediyeleriniz sınırlarınızı zorlamadan 
çözülebilir ambalajlarda olması dileği ile...

Hazırlayan: Hatice Altunova

Çizgiler kesişmeden figürleri birleştir Sudoku
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KEYİFLE okuyacağınızı umduğumuz bir sayıyı daha sizlere 
ulaştırabilmenin gururu içerisindeyim. Bu dördüncü sayımızda 
yine sizlere en doğru, en keyifli, en içerikli yayınları ulaştırabilmek 
amacıyla çıktığımız yolda güzel derlemeler yapıp, güzel noktalara 
değindik. Gazetemizi elinize aldığınızda zevkle okuyacağınızı 
düşündüğüm bu sayımızda, yine Hamburg’dan, bizlere bizlerden  
haber veren güzel içerikler ve özel Zaza dosyamız sizleri bekliyor. 
Yine sitemizde Türkiye, Almanya-Hamburg ve dünyadan en önemli 
haberleri sıcağı sıcağına duyururken gazetemizin haberleri için 

ekibimizle dikkatlice araştırdık, disiplin içerisinde çalıştık. 
Urfa’lı kebapçıların isim karışıklıklarını yasal olarak masaya 
yatırdığımız geçen sayımızla ilgili olarak yine sizlerden çok güzel 
tepkiler aldık. Uzun zamandır aydınlığa kavuşmayı bekleyen 

telif hakları ve patent konularına avukat gözüyle baktığımız 
üçüncü sayımız sayesinde kafalardaki tüm karışıklıkları aydınlığa 
kavuşturduk. Almanya, Hamburg ve Türkiye hattındaki siyasi 
olaylar, milletvekili görüşleri, özel yerel haberlerimiz sitemizde 
Türkiye, Almanya-Hamburg ve dünyayı ilgilendiren en önemli 
haberleri sıcağı sıcağına duyururken gazetemizin haberleri için 
ekibimizle dikkatlice araştırdık, disiplin içerisinde çalıştık. Bir 
sayıda daha hem içerik, hem sunumumuzla meslektaşlarımıza her 
açıdan örnek olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Yine en güncel 
haber derlemelerimizi bulabileceğiniz ve linke tıklayarak kolayca 
haber sitemize geçiş yapabileceğiniz sosyal medyamız Facebook 
ile İnstagram hesaplarımız da sosyal medya kullanan okurlarımız 
tarafından çok beğenildi. Son sayımızdan bu yana internette 25 
bine yakın yeni kişiye ulaştık. Şimdi kollarımızı 5. sayımız için 
sıvarken tüm okurlarımıza keyifli okumalar diliyorum. 

YENİ SAYIMIZDAN TÜM  
OKURLARIMIZA MERHABA

     HAMBURG Schanselviertel semtinde cafe ve restoranların dış tarafları 
doldu taştı. Gençler hiçbir pamdemi kuralına uymadı. Hamburg’un gençlerin 

toplandığı ve yoğun olduğu Schanselviertel semtinde, pandemi gevşetme-
leri kapsamında restoran, cafe ve barların dışa açılan taraflarının hizmete 

sunulmasıyla gençler mekanlara akın etti. En fazla beş kişinin toplanabilme 
kuralına, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına uymayan gençler, sıkı 

kalabalıklar oluşturdu. 
Alkol yasağı olmasına rağmen sokaklarda alkol alan yaklaşık bine yakın kişi-

nin toplanmış olduğu alanda, grup grup içiçe oturan gençlerin sosyal mesafe 
tanımadığı gibi maske kullanmadıkları da gözlendi. Polisin müdahale ettiği 

alanda çıkan bir kavgada bir kişi yüzünü cam şişenin kesmesiyle yaralandı.

Hamburg’da cafeler açıldı, Hamburg’da cafeler açıldı, 
KİMSE KURAL TANIMADKİMSE KURAL TANIMADIIHarburg semtinde yangınHarburg semtinde yangın

     SAAT 5.00 sularında Hamburg’un 
Harburg semtinde bir evde yangın 
çıktı. Binanın zemin katında bulunan 
dairenin tamamı yanarak kullanılma-
yacak hale gelirken, dairedeki biri 
kadın ve biri erkek olan iki şahıs ise 

hafif olarak yaralandı. Hamile olduğu 
belirlenen kadın, yangının verdiği 
telaş ve korkudan sancılanınca acil 
hastaneye kaldırıldı. Yangının sebebi 
belirlenemezken, hamile kadının 
tedavi altına alındığı bildirildi.

ANALİZ
Ömer Polat

Genel Müdür
(Geschaftssführer)



H
amburg'daki taksicilerin büyük hol-
dingler tarafından desteklenen şirketler 
bünyesindeki ulaşım araçlarına karşı 
rekabet etmek zorunda kalmaları tak-
sicileri Korona döneminde daha zor 

duruma düşürürken, Çalışma Grubu'nun Trafik 
ve Mobilite Dönüşüm Bakanlığı'na verdiği öner-
ge masaya yatırlırken,  26 sayfalık çok kapsam-
lı bir rapor ile Hamburg taksicileri için bir teşvik 
programı hazırlandı.
Hamburg eyalet milletvekili Ali Şimşek toplu 
ulaşım ve motorlu taşımacılık üzerine yayınla-
dığı bildiride  detaylı açıklamalarda bulundu.
     Bilindiği üzere ulaşım, toplu ulaşım ve 
motorlu taşımacılık bir değişim ve dönüşüm 
noktasında. Büyük otomobil üreticileri motorlu 
taşıtlarda artık yenilenebilir enerjilerle çalışan 
otomobil üretimini hızlı bir şekilde geliştiriyor. 
Bu otomobiller şimdilik hibrit, elektrikli veya 
hidrojenle çalışan otomobiller olarak sıralana-
bilirken ileride daha başka enerji kaynakları ile 
çalışan doğa dostu otomobiller de üretilebile-
cek.
     Bu bağlamda Hamburg eyaleti tüm top-
lu taşıma ve Hamburg’da toplu taşımacılığın 
önemli bir parçası olan taksileri de dönüşülebi-
lir enerji ile çalışan otomobillerden oluşmasını 
teşvik ediyor.
     Aylardır trafik komisyonunda taksicilerle 
ilgili yapılan çalışmalar yavaş yavaş sonuç 
veremeye başladı ve trafik komisyonunda çok 
zor bir dönemden geçen taksicilerin sadece 
korona mağduriyetleri dile getirilmiyor. Yıllar-
dır eşit koşullarda olamayan bir rekabete de 
maruz kalan taksiciler Moia, Share Now veya 
Card To Go gibi büyük holdingler tarafından 
desteklenen şirketlerle rekabet etmek zorun-
da kalıyorlar. Ocak ayında mobilite dönüşü-
mü kapsamında Hamburg takscilerinin de bu 
dönüşümün bir parçası olması gerektiği dü-
şünülerek, çeşitli teşvik pirimleri ile destek-
lenecek bir paket hazırlaması için Trafik ve 
Mobilite Dönüşüm  Bakanlığı'na bir önerge 
verilerek Mart ayı sonuna kadar parlemen-
toya bir rapor hazırlaması istenildi. Tra-
fik ve Mobilite Dönüşüm Bakanlığı, 26 
sayfalık çok kapsamlı bir rapor ile Ham-
burg taksicileri için bir teşvik programı 
hazırladı. 05.05.2021 tarihili parlamento 
oturumunda konu ile ilgili bir görüşme 
yapılarak projenin önemi bir kez daha 
masaya yatırıldı.
     Hazırlanan raporun 
özellikle taksicilerin 
de Çalışma Gru-
bu'nun içerisine 
alınarak sorunları 
bire bir dinlenerek 
hazırlandı. Geçmiş 

aylarda Hamburg taksicilerinin koronadan en 
çok etkilenen meslek gruplarından biri olduğu, 
fakat bir çok yardım paketinden yararlanama-
dığı defalarca konuşulmuş, bu konuda taksici-
ler ile komisyon başkanı ve diğer yetkililerle bir 
çevrim içi toplantı yaparak, sorun ve sorunların 
çözümünü dile getirilmiş, bu çalışma paketinin 
alt yapısı hazırlanmıştı.
     Meslek grubunun şikayet ve sorunlarının 
artık ciddiye alınması ile ilgili bu konseptin alt 
yapısı yine taksici birlikleri ve merkezleri ile gö-
rüşülerek hazırlanıp, en doğru şekilde masaya 
yatırıldı. Bu konuda yapılan görüşmelerde taksi 
merkezleri ve taksiciler sorunlarını dile getirdi.
     "Gelecek Taksiciliği” adı altında geliştirilen 
teşvik programı, Hamburg taksicilerini toplu 
taşımacılığın bir parçası olarak görüp, mobilite 
dönüşümünde diğer bütün yeni ulaşım kon-
septlerinin yararlandığı tüm haklardan yararla-
nabilmesini sağlayacak.
     Örneğin Moia, Card To Go, Share Now gibi 
şirketler ile aynı haklara sahip olmasıyla birlik-
te hem hak eşitliği sağlanmış, hem de teşvik 
pirimlerinden yararlanabilmiş olacak.
     Hamburg’daki toplu taşımacılığın alt ya-
pısından taksiler de yararlanabilecek.  Ayrıca 
elektrikli araç alan taxicilere 10.000 €, engelli 
taşıyabilecek elektrikli  veya hibrit araçlara ise 
20.000 €'a kadar teşvik verilecek.
     İlk etapta 150 aracın faydalanabileceği 
teşvik döneminden ekim ayından sonra ikinci 
teşvik döneminin başlamasıyla 2025 sonuna 
kadar yaklaşık Hamburg'daki 3000 taksinin de 
elektrikli veya hibrit olması için teşvikler sunu-
lacak.
     Ayrıca taksiler için telekom ile ortaklaşa 
hızlı akü şarj sütunları hazırlanacak ve mevcut 
sütunlardan da yararlanabilinecek.
     Diğer sevindirici bir gelişme de, Berlin’den 

elektrikli ve hibrit araçlara sunulan 
teşviklerin Hamburg’dan verilen 

teşvikleri etkilemiyor olması, 
yani Berlin’den verilen teşvikler 
ek teşvik olarak kalacak.
     Örneğin bir engelli taşıma 
aracı taksisi 20.000 €'ya kadar 

Hamburg'dan ve 8.000 €'ya 
kadar da Berlin’den teşvik 

alabilecek. Bu da toplamda 
28.000 € gibi bir teşvik primi 

olmuş olacak.
     Konu ile ilgili soru, veya 

daha detaylı bilgi için 
bana başvurabilirsi-

niz.
 Saygılar ve sev-
giler, sağlıklı ve 
umutla kalın.

Ali Şimşek.

Taksicilere mobilite 
dönüşüm teşviki
Hamburg'daki taksicilerin büyük holdingler tarafından 
desteklenen şirketler bünyesindeki ulaşım araçlarına karşı 
rekabet etmek zorunda kalmaları onları zor duruma düşürüyor

     HAMBURG Beşiktaşlılar Birliği Ertaş Ak-
çelik'in kız kardeşi 35 yaşındaki Hülya Akçelik, 
bir süredir kanser tedavisi gördüğü  hastanede 
yaşama veda etti.
Aynı zamanda Hamburg Türk Basın Birliği üyesi 
de  olan Ertaş Akçelik'in,  9 yaşında bir kız çocu-
ğu olankız  kardeşinin genç yaşta ölümü  çevre-
sindekileri üzüntüye ve yasa  boğdu. 
Yaklaşık 1 yıldır kanser teşhisi nedeniyle tedavi  
gören ve bir süre önce kendisine  ilik nakli yapı-
lan Hülya Akçelik'in İstanbul'da tedavi gördüğü 
hastanede yaşama gözlerini yumduğu belirtildi.
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI 
Hamburg Beşiktaşlılar Birliği Başkanı Ertaş Ak-
çelik'in genç yaşta vefat eden kız kardeşinin ölü-
münün ardından sosyal medya hasabı üzerinden, 
Hamburg'ta bulunan sivil-toplum kuruluşları ve 
kişilerden başsağlığı mesajları yağmaya başladı. 
Hamburg Türk Basın Birliği başkanı Emin Sağlık, 
Hamburg Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray 
Hamburg Derneği Yönetim Kurulu adına ard 
ardına başsağlığı mesajları yayınlandı. Konuyla 
ilgili Hamburg Beşiktaşlılar Birliği kurucu üyesi  
Ali Akdemir'de üzüntüsünü  dile getirdi. Hamburg 
Beşiktaşlılar Birliği As başkanı Deniz Usta'da  
konuyla ilgili başkanlarıyla görüştükden sonra 
ayrıntılı  bir açıklama yapacaklarını belirtti.
Merhumenin son yolculuğuna cenazesinin   önü-
müzdeki günlerde İstanbul'da bulunan aile mezar-
lığına defnedilmesi  bekleniyor. 
Haber: Ali Akdemir

HBB Başkanı Ertaş Akçelik'in 
KIZKARDEŞİ VEFAT ETTİ!

     HAMBURG'UN Wilhemsburg semtinde bulunan Fähr str. Cad-
desi'nde öğleden sonra saat 16.00 civarında çıkan silahlı çatışmada 
Mahmut isimli şahıs ağır yaralandı.
Gelen ilk haberlere göre Bingöllü olan Mahmut ve memleketi Ela-
zığ olan Hasan isimli iki Türk vatandaşı birbirlerine silah doğrulttu. 
Geçmişten gelen bir husumetten kaynaklandığı belirlenen silahların 
da devreye girdiği bu kavganın sonucunda Hasan isimli şahsın 
silahından çıkan kurşunlar Mahmut isimli şahsa isabet ederek 
ağır yaralanmasına sebep oldu.Yaralı hastaneye kaldırıldı. Halen 
müşahade altında tutulan şahsın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. 
Polisin araştırmaya aldığı çatışma hakkında soruşturma başlatıldı.

     LÜBECK-Hamburg ortasında küçük birköy olan  Barg-
teheide'de 57 yaşındaki bir tır şoförü direksiyon hakimiyetini 
kaybederek önce sağ taraftaki otobüs durağına, oradan da 
düz ilerleyerek bir eve çarptı. Şoförün direksiyon hakimi-
yetini kaybettiği anda durakta bekleyen bisikletli bir şahıs 
üzerine doğru gelen tırı görerek kendini kenara atarak şans 
eseri kurtardı. Tırın oturma odasına girdiği evde bir çift ve 
çocukları, üst katta da tek bir insanın olduğu belirlendi. Şans 
eseri tırın çarptığı evde yaralanan olmazken, tırın şoförü 
kazayı hafif yarayla atlattı. Evdeki hasar tespit çalışmaları 
devam ederken, olayın tam sebebi henüz öğrenilemedi.

Hamburg'da TürklerHamburg'da Türkler  
arasında kanlı düelloarasında kanlı düello

Yoldan çıkan  Yoldan çıkan  
TIR eve girdiTIR eve girdi
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ŞimşekŞimşek

ErtaşErtaş
AkçelikAkçelik



MANŞET'in "Medyadan Yansımalar" adlı 
röportajlar serisinin bu sayıdaki konuğu 
olan Gazeteci Mehmet Atak, alışılagelmiş 
söyleşilerde pek rastlanmayan belgesel 
niteliğinde açıklamalarda bulundu. Başbakan 

seviyesindeki bazı Türk siyasetçilerin Hamburg ziyaretlerine 
değinen  Atak, meslekteki yaşamını da "Yazı ilaçtır; insanı 
tedavi eder" sözüne bağladı.    
Gazeteci Mehmet Atak'la dobra dobra bir söyleşi!.. 
Gazeteniz MANŞET'in bu sayısında, medya dünyasında 
42 yıldan bu yana hizmet veren Hamburg'daki tecrübeli 
gazetecilerden Mehmet Atak'la bir söyleşi yaptık. İlgiyle 
okuyacağınız bölümlerde oldukça enteresan konulara değinen 
Atak (76),  hayli ilginç tespitlerde de bulundu.
Söyleşi öncesinde Mehmet Atak'ı tanıyalım:
Sakarya ili Akyazı ilçesi doğumlu. Öğretmen Okulu
mezunu olup, son 5 yılı Bremen'de Türkçe Kültür Dersleri 
Öğretmenliği olmak üzere toplam 18 yıl bu meslekte hizmet 
verdi. Bremen'de iken, Tercüman gazetesindeki "Amatör 
Muhabirler Aranıyor" duyurusu üzerine başvuruda bulunup, 
önceleri spor ağırlıklı haberlerle bu branşa adımını attı ve 
günümüze kadar da kalemini elinden bırakmadı. Galatasaray 
taraftarı..  4 yılı Hamburg Türk Basın Birliği Başkanlığı olmak 
üzere çeşitli derneklerin yönetiminde görev yaptı.
Ve.. Söyleşimiz başlıyor:

- Bremen'deki Amatör Muhabirlik döneminde Terüman ve 
Hürriyet gazetelerinden sonra, 1982 yılında meslekten istifa 
ederek Tercüman Gazetesi Bölge Temsilcisi sıfatıyla Hamburg'a 
atandım ve gazete kapanıncaya kadar yaklaşık 10 süreyle bu 
kurumda kaldım.
Oldukça yorucu bir dönemdi. Turgut Özal iktidara yeni 
gelmişti. Yanılmıyorsam 2 defa Hamburg, bir defa da fuar 
açılışında bulunmak üzere Hannover'e geldiğinde haberler için 
çok koşuşturmuştuk.
Tercüman yayınını durdurunca, kısa süre Günaydın, daha 
sonra 6-7 yıl süren Milliyet gazetesi.. Günlük gazete ça-
lışmalarımdaki son durak da Sabah gazetesi oldu. 2017 
yılında POST gazetesinde Koordinatör olarak 6 ay kadar 
hizmet verdim. Güneş Dergisi ile Hamburg Haber, Avrupa 
Postası, Elbe Express'te çalıştım. Halen Gazetem.eu internet 
haber sitesindeyim. "Yazı ilaçtır; insanı tedavi eder" sözünü 
benimsiyorum. 

- O yıllarda haberlerimizi ya kalemle ya da daktiloyla yazıp, 
mektupla gazetenin Frankfurt'taki merkezine gönderiyorduk. 

Gazetelerin 
baskı kalıpları 

İstanbul'daki Almanya 
Masası'ndaki ekip tarafından hazırlanıp, uçakla Frankfurt'a 
gönderiliyor ve teslim alınıp matbaada basılıyordu. Basılan 
gazeteler ise, ancak ertesi gün okuyucusuyla buluşabiliyordu. 
Daha sonraları Teleks ve Faks yazışmalarıyla habercilik hız 
kazandı, Dijital baskı ile de artık gazeteler günü gününe taze 
haberleri sayfalarına koyabiliyor. Günümüzde dijital fotograf 
makinaları, cep telefonları ve internet vasıtasıyla haber ve 
fotoğraflar anında gazete merkezlerine ulaşıyor artık.

DÜNDEN BUGÜNE KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ!
- Hamburg'a ayak bastığım 1982 yılı sonlarında şimdi rahmetli 
olan Ertuğrul Akçay (Hürriyet), Kaya Uluğ (Günaydın), Kaya 
Karaca da Milliyet'in temsilcisiydi.  Hüseyin Murat Dörtyol 
(Pazar Postası), Emin Sağlık da Türkses'le piyasaya girdi. 
Abdüllatif Gökçek, Türkiye ve POST gazetelerini okurlarıyla 
buluşturdu. Daha sonraları İbrahim Gül ile Kemal Doğan'ın 
başında oldukları Hürriyet gazetesinde Emine Sonugür, Erdal 
Altuntaş, Ünver Dinç ve Ahmet Atak'la oluşturdukları zengin 
kadro.. Sedat Başaran ile Kadir Taçgın'ın Milli Gazetedeki 
çalışmaları.. Sabah gazetesinde Hamdi Gökbulut'la başlayıp 
Zafer Özpolat - Süheyla Kaplan - Sedat Yarıcı ve şimdilerde 
İkbal Özakıncı ile yola devam edilmesi.. Usta gazeteci Orhan 
Veli Cansever ile yazar Süleyman Deveci'nin kısa süren 
dergicilik çalışmaları.. Artık kapanmış olan Zaman gazetesinin 
Metin Cavlak, Ramis Kılıçarslan, Naciye Aslan ve 
Mehmet Ali .... ile Hamburg'da ses vermesi ve  hayli 
beğeni toplayan VİTRİN dergisi ile Nejat Kabay. 
Bremen'den 45 yıldır aktif medya duayeni 
Birol Tan, rahmetli Recep Seplin, İsmail 
Güner (Hürriyet), rahmetli Öncel Şenkal 
(Milliyet), Mustafa Yücel Gürel (Tercüman) 
ile Hannover'den rahmetli Halit Ayaroğlu 
(Milliyet), Turan Işık (Hürriyet), Delmenhorst' 
tan Mehmet Uzun'u (Sabah)  da medyamızdaki 
dostlar listesine eklemeliyim. 
Kazım Korkmaz'la başlayan Radyo 
yayınlarının Rıza Atamtürk, Elif 
Ergün, Murat Yıldırım, Mustafa 
Akpolat, Engin Baş , Dr. Mustafa 
Havuç'la devam etmesi.. Rahmetli 
Sedat Açıkbaş ile Levent 
Danık'ın aramızdan zamansız 
ayrılışları.. Cem Suveren'in 
2000'li yıllarda başlattığı İŞ 
Rehberi'nin,  İskender Eke 
ve POST Rehber'le devam 

etmesi.. Tabi bir ara Rıza Atamtürk de Ajanda 
Rehber'i çıkarmıştı.

Erdal Altuntaş yönetimindeki POST 
Aktüel ekibinin Nebahat Uzun, Namık 

Kemal Alıcı, Hurşit Köse, Cevdet 
Atik, Tarık Sarı (Lübeck), Hasan 
Akdoğan ve Gülsüm Tan (Bremen) 
ile birlikte 19. yılı.. Türkses'in de 

Emin Sağlık'la 30. yıla merhaba 
demesi, son olarak da 3. sayısını da elimize 

aldığımız Ömer Polat'ın aylık MANŞET Gazetesi'nin yayına 
başlaması.
Öte yandan Hamdi Gökbulut ile Yaşar Yıldırım ve Muhlise 
Morkoyunlu/Kabay'ın  Alman BİLD gazetesiyle uzun yıllar 
süren çalışma dönemleri..  Hamburg 1 TV kanalında BEDO 
lakaplı Bülent Kayaturan, NDR'de Karaman Yavuz'un ses 
getiren programları.. Geçmişte Ekrem Taştan'la Salih Çelik 
ve  şimdilerde Emin Sağlık'ın Kanal Avrupa'daki haftalık TV 
programları.. Evrim Şendur ve ekibinin Seyret Tv,  Volkan 
Arat'ın TV reklamcılığı, Zafer Özpolat, Alev Tan ve Behçet 
Algan'ın  Youtube üzerinden TV programları, Seyret TV, 
Emince, Alev Medya, Hamburg Muhtarı vb. Dergilerden 
Güncel, Vitrin,  Güneş, Hayat, Galatasaray Hamburg ve Global'i 
sayabiliriz.
İnternet haber sitelerine baktığımızda ise.. Ahmet Durmuş 
(Hamburg Haber, Zafer Özpolat (Gazete Hamburg), Adil Yiğit 
(Avrupa Postası), Coşkun Coştur (Cem Mirzanlı ve Erkan 
Şahin'li Elbe Express), Cem Suveren (Gazetem.eu), Hurşit Köse 
(Futbol Express), Salih Kartal (Kartal Web), Süleyman Deveci 
(Almanyalılar), İhsan Durur- Ayşe Drebing (Hamburg Manşet) 
ile kurum siteleri POST Aktüel, Manşet ve Hayat'ı belirtelim.
Serbest gazeteciler Aziz Doğan, Ali Akdemir, Bekir Tanrıkulu 
ve emektar Kadir Tacgın.. Yazarlardan Süleyman Deveci, Esma 
Arslan, Süleyman Kayhan, Nebahat Ercan, Oya Pervin Pelit, 
Prof. Harun Gümrükçü, Prof. Levent Seçer, Nebahat Ercan ve 
Gülden Gülbeyaz'ı unutmayalım. Tabii Astroloji yazarları Ali- 
Neslihan Aytaç çiftini de..
- İnternetin her alanda insan hayatına girmesiyle birlikte, baskı 
sayıları yüzbinleri hatta milyonu aşıp da  çağa ve başdöndüren  
gelişmelere ayak uyduramayarak sürekli okuyucu kaybeden 
dünya çapında ünlü Gazete ve Dergiler bile, ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle Yazılı Medya'dan  (Print)  çekilerek, varlıklarını 
Dijital Yayın ile sürdürmek zorunda kalmakta.  Bunun 
örneklerini Türkiye'de de görüyoruz. Son zamanlarda insanların 

artık vazgeçilmez bir tutkusu haline gelen Sosyal Medya 
Yayıncılığı da Dijital Yayına geçişleri tetiklemektedir.

Ama şunu da belirtmek gerekir ki, okuyucuların 
merak ve ilgisini çekebilecek konu ve haberlerle 

herkese hitap eden bir yazılı gazete veya dergi, 
eski tirajlarına ulaşamasa bile varlığını 

sürdürecektir. 
30- 40 yıl öncesine kadar 

Türkiye'de  satış rekorları kıran 
bazı Ulusal gazetelerin bile, 83 
Milyonluk Türkiye'de  bugün 
250  bin ile  300 bin dolayında 
satması düşündürücüdür. 1965 
yılında Almanya'da yayına 
başlayan Frankfurt merkezli 
Avrupa'daki Türk Gazeteleri 
de Dijital modasından en 

çok etkilenenler arasındadır. Satış 
fiyatları artarken, özellikle Y ve Z 
kuşağının dijitale ilgi göstermesi 
karşısında satış rakamları ile 
reklam gelirleri de hayli azalmış 
durumdadır. Çoğu gazeteler bölge 
bürolarını kapatıp, çalışanlarına yol 
vermek zorunda kalmıştır. 
Bazısı 2 dilli yayın yapan Yöresel 
gazetelerin ortaya çıkması ve 
gün geçtikçe yayılması da bu 
yüzdendir. 
Ama şunu da belirtmek gerekir 
ki, okuyucuların merak ve ilgisini 
çekebilecek konu ve haberlerle 
herkese hitap eden bir yazılı 
Gazete veya Dergi, eski tirajlarına 
asla ulaşamasa bile varlığını 
sürdürecektir.  Bazısı 2 dilli yayın 
yapan Yöresel gazetelerin ortaya 
çıkması da bu yüzdendir.  

- Zaruri olarak parayla satılan 
günlük gazetelerin okuyucu 
kaybederek baskı adedini 
azaltması, arz-talep dengesi 
doğrultusunda  firma İlanlarında 
bir düşüş yaratımıştır. Bu durumda 
Mahalli Gazete ve Dergiler 

ile kısmen TV'ler, hatta Radyolar ve İnternet Haber Siteleri  
devreye girmektedir.  Bu tür yayınlar bugün her eyalette faal 
durumdadır.
 Bölge yayıncılığında yaşanan sıkıntıların sebebi ise, bazı 
yayıncıların  eleman yönünden altyapı kurulmadan, uzun vadeli  
konseptler yerine, küçük yatırımlarla kısa sürede para kazanma 
sevdasına kapılmalarıdır. Diğer önemli bir neden ise, mesela 
Almanya'da doğup büyüyen ve belki de evinde bile mecbur 
kalmasa pek Türkçe konuşmayan  genç "Z Kuşağı"na yönelik  
Türkçe- Almanca yayınlara önem verilmemesidir. Ayrıca da, 
mesela Hamburg'da muhabir bulundurmayan bazı Ajanslara 
abone olunarak elde edilen haberler de fazla ilgi görmemektedir. 
Okuyucuların kendi bölgelerinden haberler görmek istemeleri de 
göz önüne alınmalıdır.

- Diğer taraftan Almanya ve Eyalet hükümetleri ile Avrupa 
Birliği Destek Fonları'ndan  yararlanmak üzere uzun vadeli 
konseptlerin hayata geçirilmesi de, ekonomik sıkıntılar yaşayan 
yerel yayıncılar açısından önemli bir  etkendir. Bu arada asla 
unutulmaması gereken bir nokta da, "Türkiye'de kar yağsa, 
Avrupa'daki gurbetçilerimiz de üşür" misali, "Cumhur İttifakı, 
Millet İttifakı" gibi toplumu bölen kavramlara itibar etmeyerek, 
burada yaşayan tüm toplumu kucaklayan "Objektif Yayıncılık" 
kuralına önem verilmelidir. Özellikle 3. Nesil için gazete okuma 
alışkanlığımızı yaratma yolları aranmalıdır.

 2. VİYANA KUŞATMASINDA ESİR DÜŞEN 2 
HAKKARİLİ ASKER
- Bülent Ecevit, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve son olarak 
G 20 Zirvesi'ne katılan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamburg 
ziyaretlerini  sayabiliriz.  Bakanlar'ndan Mehmet Yazar,  Ahmet 
Davutoğlu ile Mevlut Çavuşoğlu.
 Mesela Turgut Özal'ın 2 defa geldiği Hamburg'da,  
Başkonsolosluk salonunda STK temsilcileriyle görüşüp, Lange 
Reihe caddesinde olup da artık kapatılan Selimiye Camii ile 
Altona semtindeki Ulu Cami'de namaz kılmış olması..  Dönüşte 
uçağı gecikince, Havaalanı bekleme odasında rahmetli Şair Özal 
Meral'le uzunca süre sıkı bir sohbete dalması.. Hannover'de 
ise Belediye Başkanı Schmalstieg ile görüşmesinde Türklerle 
Almanların 300 yılı aşan ilişkilerinden bahsedilmesi.. (1683 
Viyana bozgununda esir düşen Hakkarili 2 Osmanlı askerin 
Hannover'de Prens'in annesinin hizmetine verilmesi ve asla 
dinlerini değiştirmedikleri,  Müslüman usullerine göre defnedil-
dikleri biliniyor.)
 Necmettin Erbakan'ın Alster Gölü kenarındaki İmam Ali 
Camii'nde  (Blaue Moschee) halka hitap etmesi.
Bülent Ecevit'in Hamburg Üniversite salonundaki konuşması 
esnasında eşi Rahşan Ecevit'in oldukça büyük bir teyple ses 
kaydı alması.. 
 Ve.. G 20 Zirvesi sonrası yapılan geniş Basın Toplantısı'nda  
Hamburglu mesya mensuplarından Engin Baş'ın Cumhurbaşkanı  
Erdoğan'a soru yöneltmesi ile Adil Yiğit'in göğsündeki protesto 
pankartını açması da unutulmayacak  birer anıdır.

 BİRAZ MUHALİFLİK GAZETECİLERİN MAYASINDA 
OLMALIDIR
Tercüman Gazetesi Danışmanı eski DP Milletvekili Sezai 
Akdağ, bir görüşmemizde bana "Haklıysan. hiç korkmadan 
yaz" nasihatında bulundu. Ben de bu yüzden,  başarılı işleri ve 
kişileri övdüm ama yeri geldikçe yapıcı kritiklerimle  zülfüyâre 
de dokundum.  Tek tük ve anlık tepkiler ise işin doğasında vardır  
ama zaman içinde bunlar dostluklar da yaratır. 
"Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır" sözü, "bunu 
yazarsam o kişiyle aramız açılır, şu firma bana bir daha reklam 
vermez" diye düşünerek, yazmamak için vicdanıyla savaşıp her 
defasında yutkunan  bazı medya mensupları için söylenmiştir 
sanki. Muhaliflik, körü körüne olmamak kaydıyla gazetecilerin 
mayasında olmalıdır ama başarılı işlere karşı da gözünü kulağını 
kapatmamalıdır. Kısacası objektif olunmalıdır. Suya sabuna 
dokunmadan, "Bana değmeyen yılan bin yaşasın" prensibiyle 
habercilik yaparak kimseye yaranılamayacağı de denemeyle 
sabittir.

 MANŞET İYİ YOLDA 
- Hamburg eyaleti ve çevresine hitap eden aylık MANŞET 
gazetesinin sahibinin değerli bir işadamı ve taa Türkiye'den 
gazeteci kökenli olması, deneyimli kadro seçimi ve yayın 
çizgisiyle, ücretsiz olarak dağıtılan bu gazetenin gün geçtikçe 
beğeni kazanmakta olduğunun bir göstergesidir.  Bu zahmetli 
branşta uzun soluklu olunması dileğiyle, üstün başarılar 
diliyorum. 
 Bize zaman ayırmanız ve açıklamalarınızdan dolayı çok 
teşekkür ederiz.
- Bu röportaj vesilesiyle Medya'da bir ufuk turu yapma fırsatını 
bana vermiş olmanızdan dolayı ben de teşekkür ederim. İyi 
yayınlar dileğiyle!..

"Türkiye'deki  Siyasi İttifakları"Türkiye'deki  Siyasi İttifakları    
Avrupa Medyamıza taşımayalım!"Avrupa Medyamıza taşımayalım!"

MANŞET'in "Medyadan Yansımalar" adlı röportajlar MANŞET'in "Medyadan Yansımalar" adlı röportajlar 
serisinin bu sayıdaki konuğu olan Gazeteci Mehmet  serisinin bu sayıdaki konuğu olan Gazeteci Mehmet  

Atak, alışılagelmiş söyleşilerde pek rastlanmayan Atak, alışılagelmiş söyleşilerde pek rastlanmayan 
belgesel niteliğinde açıklamalarda bulundu.belgesel niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Sayın Atak, Basında hangi yayın 
organlarında çalıştınız?

Kuzey Almanya'da 1980'den günü-
müze kadarki Türk Medyası üzeri-
ne bir derleme yapar mısınız ?

* O dönemlerdeki çalışma sisteminiz nasıldı ?

Dijital yayıncılığın artmasıyla birlikte 
Yazılı Basın sönecek mi sizce? 

Yerel Gazetelerin işlevi 
ve sorunları hakkında 
sizin düşünceniz nedir ?

 Yerel yayın organları hangi Destek 
Fonları'ndan yararlanabilir ?

Çeşitli vesilelerle Hamburg ve Hannover'i ziyaret 
eden Türk siyasetçilerden kimleri hatırlıyorsunuz ? 

 Medyadaki arkadaşlarımıza tavsiye  
mahiyetinde neler söylemek istersiniz?

 Peki, 2021 yılı başlarında yayına başlayan  
gazetemiz MANŞET için neler söylemek istersiniz?

Mehmet Mehmet 
AtakAtak

Manşet Haber Röportaj: Naciye ASLAN

Hamdi GökbulutHamdi Gökbulut

Mehmet AtakMehmet Atak Mehmet AtakMehmet Atak

18 Haber

Hamburg Manşet

Birol TanBirol Tan



BUGÜN günlerden 9 Mayıs 
Anneler Günü. İlk defa 
Amerika'da 1872 yılında 
Amerikalı yazar ve kadın hakla-
rı savunucusu Julie W.Howe tara-
fından resmi Anneler Günü kut-
laması talep edilmişti. Howe`nin 
ölümünün ardından kızı Anna 
Marie Reeves tarafından anne-
sinin öldüğü 1905 Mayıs`ın ikinci 
pazar gününü Anneler Günü ola-
rak kutlanılmasını istedi.
 O günden itibaren tüm dünya 
Anneler Günü'nü kutluyor. Bu 
yıl yine anneler günü tüm dün-
yada, "korona krizi" nedeniyle 
buruk bir şekilde kutlanacak.  
Sınırlı düzeyde de  olsa  evlat-
lar annelerine  sevgi gösteri-
lerinde bulunacaklar.  Senede 
birgün de olsa en sevdiğimiz 
varlığımız, dünyanın en şirin, en 
fedakar,  en kutsal varlıkları olan 
anneler evlatları, yakınları tara-
fından bazen bir gülle, bazen 
de bir sürpriz hediyeyle, 
yanaklarına kondurulan 
kocaman bir öpücükle,  
ya da salgın önlemleri 
nedeniyle,  uzaktan bir 
telefonla hatırlanmaya 
gönlü alınmaya çalışı-
lacak. 
İş insanı Güven 
Polat'da 2.Dün-
ya savaşında 
Almanya'da 
savaşın bittiği 

gün olan 8 mayıs'ta,  sahibi 
olduğu tarihi binada nazi kurba-
nı olan ve savaş sürecinde bir 
köle gibi çalıştırılıp, yaşamlarını 
kaybeden 200 kadını unutmadı. 
Güven Polat nazi kurbanı olan 
kadınların anısına tarihi bina-
nın önünde bir anma toplantı-
sı düzenleyerek,  yaşamlarını 
kaybeden anneler için  "Anneler 
Günü"nde çevrede bulunanlara 
güller dağıttı. 
Polat bölgedeki yaşayan ma-
halle sakinlerine bir çağrıda 
bulunarak savaşın tüm izlerini 
bir anıt gibi üzerinde taşıyan 
tarihi binanın önünde anma 
toplantısı düzenledi. Güven Po-
lat Koronavirüs nedeniyle sınırlı 
sayıda insanın katıldığı toplan-
tıda, "Burada nazi döneminde 
1944-45  yılları arasında zorla 
çalıştırılan 1500 kadın kalmıştır. 
Bu kadınlardan  200'ü yaşamını 
kaybetmiştir. Ben bugün burada 
hayatını kaybeden  200 anneyi  
anıp, önlerinde saygıyla egi-
liyorum. Bundan sonrada bu 
binada dinler arası diyalog ve 
anma toplantıları düzenleme-
ye devam edeceğiz. Bu türden 

sosyal-toplumsal  etkinlikler 
için kapımız  tüm bölge 

sakinlerine  ve Ham-
burg'lulara  açıktır" dedi.
Korona Günlerinde 
Anneler Günü Kutlu 
Olsun!
Haber: Ali Akdemir

Anneler Gününde,  Anneler Gününde,  
"Savaş kurbanı "Savaş kurbanı   
anneler unutulmadı"anneler unutulmadı"

Sosyal medya üzerinden konsolosluk 
memnuniyeti anketi düzenleyen Avukat 
Talha Barut,  anketin sonuçlarını Manşet 
gazetesi okurları için düzenledi.
Geçtiğimiz ay Facebook sayfamızda bir 

anket çalışması yaptık. Anket sorumuz yurtdı-
şındaki Türk Konsolosluklarında sunulan hizmet-
lerden memnun musunuz seklindeydi. Katılımcı-
lar ne açıdan memnun olup ne açıdan memnun 
olmadıklarını ise yorum kısmına yazdılar. Çıkan 
sonuçlara göre yurtdışındaki gurbetçilerin yüzde 
71.26`si sunulan hizmetlerden memnun değil. 
yüzde 24.24 oranında kişi ise memnun olduk-
larını belirttiler. yüzde 4.5 civarı da kararsız oyu 
kullandılar. Anket sonuçları insanların büyük 
çoğunluğunun hizmetlerden memnun olmadığı 
sonucunu ortaya koyuyor. Yorumlardan an-
laşıldığı kadarıyla insanların rahatsız olduğu 
hususları şu şekilde sıralayabiliriz: 
RANDEVU SORUNU
Bilindiği üzere konsolosluklarda randevu-
suz işlem yapılmıyor. Randevular ise sadece 
internet üzerinden alınıyor. Bazı bölümlerde 6 
ay sonrasına randevu veriliyor olması, randevu 
saatinde gidilse dahi Konsoloslukta yeniden 
saatlerce sıra beklenmesi, çoğu zaman fiziki 
yetersizlikten dolayı soğukta dış ortamda sıranın 
gelmesinin beklenmesi, internet kullanmayı 
bilmeyenler için telefonla randevu alma siste-
minin işlevsel olmaması, telefonlara kimsenin 
bakmaması gibi sorunlardan dolayı insanlar 
memnuniyetsizliğini dile getirmiştir.  
MEMURLARIN NEZAKETSİZLİĞİ
Hayır oyu kullananların büyük bir çoğunluğu 

Konsolosluk çalışanlarının kendilerine karşı 
nezaketsiz davranışlarından yakınmış. Tabiiki 
görevini hakkıyla yerine getiren memurları 
tenzih ediyoruz. Ancak bir kısım memurların 
vatandaşa saygı göstermediği, siz yerine sen 
diye hitap ettiği, vatandaşın eksik belgeyle 
gelmesi ya da konuyu anlamak için soru 
sorduğu durumda vatandaşı azarladığı, güler 
yüzlü olmadığı, emir kipi kullandığı, ukala ve 
kendini beğenmiş olduğu, bugün git yarın gel 
mantığıyla hareket ettiğine yönelik yorum ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. 
BİNA YETERSİZLİĞİ
Konsoloslukların fiziki yetersizlikleri de olumsuz 
olarak değerlendirilen yanlardan olmuştur. İç 
mekanın küçük olması sebebiyle insanların 
bahçede soğukta bekletiliyor olması, engel-
liler için kolaylaştırıcı imkanların olmaması, 
Hamburg gibi bazı bölgelerde yıllar öncesinden 
yeni bina satın alındığı halde hala taşınama-
mış olması insanlar arasında hoşnutsuzluğa 
sebebiyet vermektedir. Ataşeliklerdeki Sorunlar
Yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla özellikle 
Hamburg’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Ataşeliği gibi önemli bir ataşelikte hizmetin 
yetersiz olması, memurların ukala ve vatandaşa 
tepeden bakan tavırlar sergilemesi, konunun 
uzmanı olmaması sebebiyle hatalı işlemlere 
sebep olması, uzun yıllardır asaleten atanmış 
bir ataşe olmadığından ataşeliğin vekaleten ifa 
ediliyor olması, kalifiyeli personel eksikliğinden 
dolayı emeklilik gibi çok önemli sosyal haklarda 
mağduriyet yaşandığı yapılan yorumlar ara-
sındadır. Asaleten atanmış bir ataşenin bulun-
maması önemli bir eksikliktir. 110.000 kişinin 

üzerinde Türkiye kökenli insana hizmet verme 
potansiyeli olan bir kurum asaleten atanacak bir 
ataşeyi hak etmektedir.
MEMNUN OLANLARIN GEREKÇELERİ
Hizmetlerden memnun olan % 24`lük kesim ise 
hizmet edilen kişi sayısına nispeten az sayıda 
memurla ancak bu kadar hizmet verilebile-
ceği, hizmette yaşanan aksiliklerin belgeleri 
zamanında toplamayan, internet sitesinden ön 
araştırma yapmadan hazırlıksız giden vatandaş-
lardan kaynaklandığı gibi gerekçelerle hizmetler-
den memnun olduklarını belirtmişlerdir. Mem-
nuniyet anketine EVET oyu kullanan bazı kişiler 
ise Alman makamlarında da aynı problemlerin 
olduğu, olumsuz yorum yapanların konuyu çok 
abarttığını vurgulamışlardır. 
Bazı yorumcular ise Hamburg Başkonsolo-
su Yonca Sunel`in son derece mütevazi ve 
vatandaş odaklı hareket ettiği, kendisinden çok 
memnun oldukları, özellikle eğitime önem veren 
hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirt-
mişlerdir. Hakikaten Pandemi öncesi Hamburg 
Başkonsolosluğu’nun düzenlediği bazı bilgi-
lendirme seminerlerinde başkonsolos Yonca 
Sunel`in vatandaşların olumlu eleştirilerinden 
ziyade olumsuz eleştirilerine yoğunlaşması ve 
bu konuda vatandaşların düşüncelerini çekinme-
den açıklamasını istemesi vatandaşlar nezdinde 
takdire şayan bir kanaat oluşturmuştur.   

Konsolosluklar konusunda 
memnuniyet anketi sonuçları

KISA DEĞERLENDİRMEKISA DEĞERLENDİRME
HAMBURG'DA Konsolosluk 
binasının fiziken yetersiz olduğu 
bir gerçektir. Yetkililer de bu 
durumu yıllar önce farketmiş ki 
yeni bir bina satın almışlardır. 2009 
yılında göreve başlayan Başkon-
solos Devrim Öztürk`ün ilk hizmet 
vaadi Konsolosluk binasının 2012 
yılı sonunda taşınacağı vaadiydi. 
Ancak 2013`de görevi sona eren 
Devrim bey bu vaadi maalesef 
gerçekleştirememişti. 2013 yılında 
göreve başlayan Başkonsolos Fatih 
Ak`ın göreve başladığı sene yaptığı 
açıklamalarda ilk işinin yeni hizmet 
binasına taşınmak olacağı belirtil-
mişti. 2017 sonunda görevi bırak-
tığında bu konuda çok masraf har-
candığı halde herhangi bir ilerleme 
kat edilmemişti. 
10 seneden fazla bir süredir satın 
alınmış olan yeni binaya taşınma 
konusunda hiçbir ilerleme olma-
mıştır. Şayet yeni binaya taşınılacak 
olursa vatandaşlar şimdiki binanın 
iki katı büyüklüğünde hizmete daha 
çok elverişli bir binaya kavuşmuş 
olacaktır. Hamburg, yeni bina satın 
alma konusunda diğer birçok kon-
solosluktan önce adım atmış ancak 
taşınma konusunda geç kalmıştır. 
Almanya`daki birçok konsolosluk 
binasının yenilenerek hizmete daha 
elverişli hale gelmesi buna karşın 
Hamburg`da hala hizmetlerin 
yetersiz koşullarda sürdürülmeye 
çalışılması halkta bir hoşnutsuz-
luğa yol açmaktadır. Umarız biran 
önce Hamburg hakettigi hizmete 
kavuşur.  

Avukat Talha barut
      Facebook @avukatimiz
           @Avukat Talha Barut
www.talhabarut.com - 040 636 93 310
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     HAMBURGLULAR'IN uzun zamandır 
süren alışveriş özlemleri bugün itibariyle sona 
erdi. Mağazalar hızlı bir test yapılmadan, 
mekanın büyüklüğüne göre müşteri kabul 
ettiler. Girişlerde ya kişiye ait bilgilerin olduğu 
bir form dolduruldu, ya da cep telefonu ile  
QR-Koduna girilerek girişler gerçekleşti.
Hamburg'da tanınmış alışveriş mağazalarının 
önünde kuyruklar oluşurken, en uzun kuyruk 
Altona semtinde bulunan dünyaca tanınmış mo-
bilya ve ev dekorasyonu mağazası İkea önünde 
gerçekleşti. İkea'dan görevlilerin insanları yön-
lerdiği yüzlerce kişi saatlerce beklemeyi göze 
alarak uzun kuyruğun oluşmasına sebep oldu.
Açık havada müşteri servisine izin verilen kafe ve restoran-
larda ise havanın yağmurlu ve serin olmasından dolayı müş-
teri sayısının düşük olduğu gözlemlenirken, aylarca kapalı 
olan restoranların açık havada servis imkanları olduğu halde 

bazılarının hiç açılmadığı görüldü.
Hamburg Senatosu'nun 18 Mayıs'da yaptığı  toplantıda 
22 Mayıs'dan itibaren Korona kısıtlamalarında adım adım 
gevşemeye gidilme kararı alınmıştı.
Haber/Fotoğraf: Naciye ASLAN
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BEŞİKTAŞBEŞİKTAŞ
Beşiktaş Türkiye Kupası’nda  Beşiktaş Türkiye Kupası’nda  
10. şampiyonluğunu kazandı10. şampiyonluğunu kazandı
          BEŞİKTAŞBEŞİKTAŞ 59. Ziraat Türkiye  59. Ziraat Türkiye 
Kupası’nda, finalde Fraport Kupası’nda, finalde Fraport 
TAV Antalyaspor’u 2-0 yenerek TAV Antalyaspor’u 2-0 yenerek 
şampiyonluğa ulaştı.şampiyonluğa ulaştı.
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, 
2020-21 sezonunda Türkiye 2020-21 sezonunda Türkiye 
Kupası’nı da kazanarak taraf-Kupası’nı da kazanarak taraf-
tarlarıbir kez daha gururlandırdı. tarlarıbir kez daha gururlandırdı. 
59. Ziraat Türkiye Kupası’nda 59. Ziraat Türkiye Kupası’nda 
şampiyon olan beşiktaş, bu alandaki şampiyon olan beşiktaş, bu alandaki 
şampiyonluk sayısını 10’a yükseltti. şampiyonluk sayısını 10’a yükseltti. 
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda 
şampiyonlukla taçlanan yolculuğuna şampiyonlukla taçlanan yolculuğuna 
Vodafone Park’ta Tarsus İdman Vodafone Park’ta Tarsus İdman 
Yurdu maçıyla başladı. Siyah-beyaz-Yurdu maçıyla başladı. Siyah-beyaz-
lılar, 5. Eleme turunda konuk ettiği lılar, 5. Eleme turunda konuk ettiği 
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus 
İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek 
Son 16 Turu’na yükseldi.Son 16 Turu’na yükseldi.

Siyah-beyazlılarıın Ziraat Türkiye Siyah-beyazlılarıın Ziraat Türkiye 
Kupası Son 16 Turu’ndaki rakibi Kupası Son 16 Turu’ndaki rakibi 
Çaykur Rizespor’du. Karadeniz Çaykur Rizespor’du. Karadeniz 
ekibiyle Vodafone Park’ta karşılaşan ekibiyle Vodafone Park’ta karşılaşan 
ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak ekip, sahadan 1-0 galip ayrılarak 
adını çeyrek finale yazdırdı.adını çeyrek finale yazdırdı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 
çeyrek finalinde İttifak Holding çeyrek finalinde İttifak Holding 
Konyaspor ile deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda 
karşılaştı. Normal süresi ile uzatma karşılaştı. Normal süresi ile uzatma 
bölümleri 1-1 tamamlanan maçın bölümleri 1-1 tamamlanan maçın 
penaltı vuruşlarında rakibine 3-2 penaltı vuruşlarında rakibine 3-2 
üstünlük sağlayan takımımız, yarı üstünlük sağlayan takımımız, yarı 
finale yükseldi. Beşiktaş, İzmir finale yükseldi. Beşiktaş, İzmir 
Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gürsel Aksel Stadyumu’nda 
oynanan 59. Ziraat Türkiye Kupası oynanan 59. Ziraat Türkiye Kupası 
finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u finalinde Fraport TAV Antalyaspor’u 
2-0 mağlup ederek kupanın sahibi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi 
oldu.oldu.

     SEVEN OCEAN CHAL-
LENGE 7 Okyanus Maratonu 
Açık Yüzme Organizasyonu 
projesinin ilk ayağı olan 
İngiltere – Fransa arasındaki 
Manş kanalını, engelli 3 milli 
yüzücümüz geçecek.
Dünyada daha önce hiç 
gerçekleştirilmemiş olan İngil-
tere-Fransa arası manş denizini 
yüzerek geçme projesı için 1 
Otizmli, 2 Bedensel engelli 
toplam 3 engelli yüzücümüz 
bu parkuru tamamlamak ve 
ülkemize ve engelli camiasına 
bu eşsiz   gururu yaşatmak 
istiyorlar.
11 - 24 Temmuz 2021 tari-
hinde yüzerek geçilecek olan 
İngiltere - Fransa arasında 
bulunan Dünyanın en prestijli Açık su orga-
nizasyonu English Channel olarak bilinen bu 
projede 3 engelli sporcu Manş denizini geçerek, 
dünyada bir ilki başarmak ve sporcuların hayal-
lerini gerçekleştirmek için başlatılan bir projeye 
kamuoyunun maddi ve manevi desteğine acil 
ihtiyaç var.  Dünyada bir ilke imza atmak 
isteyen ekip 3  engelli  sporcudan oluşmaktadır. 
Bunlar, Melih Onur Şırlak (Otizmli sporcu), 
Necmi Kaan Çavuşer ( Bedensel Engelli 
sporcu ) ve Rüveyda Arslantaş'tır. (Bedensel 
Engelli sporcu )
Manş Denizi Geçiş Projesi sizlerden destek 
bekliyor. 3 Engelli yüzücümüz bu parkuru 
tamamlayarak  ülkemize ve engelli camiasına 
haklı bir gururu yaşatmak istiyorlar. Manş 
Denizi,  İngiltere ile Fransa arasında 36 km’lik 
mesafeye sahip bir deniz sahasıdır. Bu projenin 
"Yurtdışı Danışmanlığını"  Açık Su Dünya 
Şampiyonu Adam Walker yapmaktadır. Bu 
proje için gerekli olan 

tüm maddi gider çalışması yapılmış olup,  
her kalem ayrı ayrı yazılmış 

ve yaklaşık olarak 35 bin avro civarı maliyet 
hesaplanmıştır. 
Seven Ocean Challange olarak adlandırılan  bu 
proje gerçekleştirilirse  eğer, dünyada bir ilke 
imza atılmış olunacaktır. Yüzmede kıtalararası 
başarılarıyla herkesin takdirini toplayan 23 ya-
şındaki otizmli sporcumuz Melih Onur Şırlak, 
annesi Sabrina Şırlak, "Oğlum Onur küçüklü-
ğünde yaz tatillerinde önce havuzda yüzmeyi 
öğrendi daha sonra denize alıştı. Bütün gün 

yorulmadan yüzerdi. İki yaşındayken 
otizmli olduğu anlaşıldı. 

Bütün engellerini 
yüzerek aştı" 
dedi. 

YARDIMLARINIZ İÇİN:   Aşağıdaki linki tık-
layarak 3 engelli gencimizin hayallerinin 
gerçekleşmesine sizde maddi  destek 
verebilirsiniz. https://www.gofundme.
com/f/ocean-walkers-miracles-english-c-
hannel-relay?qid=77fed8189f417322a-
291d183f429273d&utm_campaign=p_
cp_url&utm_medium=os&utm_source=-
customer

Engelli genç kulaçlardan  
Manş Denizi'ni geçme hedefi

Tekrar açılan mağazaların önünde 
Hamburglular uzun kuyruk oluşturdu

     HAYAT Dergisinin 2021 
yılının 9 sayısı çıktı. Bay-

ram öncesi dağıtımı 
yapılmaya başlanan 

Haber-Kültür-Spor-Ma-
gazin ve Tanıtım dergisi 

60  renkli sayfadan oluş-
makta.

Bir süre öncesine kadar  iki 
ayda bir çıkan dergi,  yaşa-

nan pandemi sürecinin olumsuz 
koşullarından ve  dergi bünyesinde 
görev alan  bir arkadaşlarının  vefa-
tından dolayı bir süre yayımlanması 
geçikmişti.
Hayat dergisi yeni tasarım, stil, 
dizaynı ve  kapsamlı zengin içeriğiyle 
oldukça iddialı bir çıkış yaptı.
Hayat Virgül Koyduğu Yerden Devam 
Ediyor!
Hayat dergisi yeni çıkan sayısının ka-
pak sayfasını  tüm dünyayı teslim alan 
Koronavirüs'e ayırmış. Hayatın her kesi-

tinden gelişmelere 
yer verdiklerini  belirten 
yayın ekibi dergide yap-
tıkları açıklamada,"Yayın 
hayatımıza bir virgül 
koyarak ara verdiğimiz 
yerden, tekrar  devam 
ediyoruz. Haber-Kül-
tür-Spor-Magazin ve 
Tanıtım dergimizde 
ayrıca iş göçünün 
60 yılında  başarılı 
olup, yaşadığı dö-
nemde iz bırakan 
insanlarımızın 
başarı ve yaşam 
öykülerine yer 
verdik. Dergimi-
zin yenı sayı-

sında kaybettiğimiz, 
yitirdiğimiz değerlere,  insanlara 

da yer verdik. Çünkü ölüm de yaşam kültü-
rümüzün bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi.

Hamburg'da faaliyetleri-
ni sürdüren Hamburg 
Fenerbahçeliler der-
neğinden kurucu üye 
ve başkan yardım-

cısı Himmet Keklikçi, derneğin 
çalışmaları ve hedefleri hakkın-
da Manşet gazetesine açıklamalar-
da bulundu.

"İNŞALLAH ALİ KOÇ 
BAŞKANI DA HAMBURG’DA 
AĞIRLAYACAĞIZ"
 19.07.2001 tarihinde 11 Fenerbah-
çeli kurucu üye tarafından kurula-
rak zamanla büyüyen Hamburg 
Fenerbahçeliler derneği, geleneksel 
hale getirdiği organizasyon ve 
çalışmalara bu yıl  kuruluşunun 
20. yılı olması dolayısıyla “Her Ay 
Bir Etkinlik” kapsamında  değer-
lendirdi. Hamburg Fenerbahçeli-
ler derneği her ay için yapılması 
planlanan, tüm proje ve konseptle-
rinin hazırlandığı etkinlik takvi-
mine, daha önceden belirlenmiş 
büyüklü küçüklü organizasyonlar 
bağlamındaki çalışmalarına bir 
de dergi ekledi. Verilen büyük 
emeklere karşın maalesef koronavi-
rüs pandemisine takılan etkinlikler 
ertelenirken, dernek bu yıl ilk defa 
yapılacak olan “Yurtdışı Dernekler 
Toplantısı” na özel önem göster-
mişti. “Bu toplantı bağlamında, 
burada, Almanya’daki toplam 
16 Fenerbahçeliler derneği ile 
İngiltere, İsveç, İsviçre, Hollanda, 
Ukrayna, Çekoslavakya, Romanya 
gibi Avrupa ülkelerindeki dernek-
lerle 5 tanesi de Amerika’da olmak 
üzere toplamda dünyada 32 tane 

Fenerbahçeliler Derneğinin buluş-
ması bekleniyordu. Tüm dünya 
dernekleri bu büyük organizas-
yonu kendi ülkelerinde yapmak 
istese de başkan Ali Koç’un da 
katılmaya söz verdiği bu buluşma, 
20. Yıl dolayısıyla öncelikli bizim 
burada, Hamburg’da yapılmasına 
karar verilmişti. Fenerbahçe Spor 
Kulübünün kapılarını dernekçiliğe 
sürekli açık tutması ve dernek-
leşmeye verdiği önemin birebir 
şahidiyiz. Ama pandeminin önüne 
geçemedik” şeklinde konuşan 
dernek kurucu üyelerinden ve 
Fenerbahçe Konfederasyon üyesi 
Keklikçi, Atatürk’ün Fenerbahçe 
Spor Kulübünü ilk ziyaret ettiği 
tarih olan 3 Mayıs’ta büyük bir 
turnuva yapmayı da planladık-
larını dile getirdi. Ayrıca yine 
kulüpten gelecek 5 profesyonel 
boksör ile Hamburg Fenerbah-
çeliler derneğinden yönetimdeki 
Uğur Acun’un çabalarıyla 
Hamburg’da büyük 
bir boks kulübüy-
le anlaşarak 
1000-2000 kişinin 
katılımıyla büyük 
bir müsabakayı 
da ertelemek 
durumunda 
kaldıklarını 
anlattı.

Hamburg  Hamburg  
Fenerbahçeliler Derneği Fenerbahçeliler Derneği 

kuruluşunun 20. Yılı kuruluşunun 20. Yılı 
dolayısıyla yapacağı dolayısıyla yapacağı 

bu yıl ilki düzenlenecek bu yıl ilki düzenlenecek 
Dünya Dernekleri Olağan Dünya Dernekleri Olağan 

Buluşması, pandeminin Buluşması, pandeminin 
ağır koşul ve kurallarına ağır koşul ve kurallarına 

takılarak ertelendi.takılarak ertelendi.

Ali Koç Hamburg'da Ali Koç Hamburg'da 
ağırlanacakağırlanacak

TAKVİM  VE DERGİ 20. YILA  
ÖZEL BİR VEFA GÖSTERGESİ
 Ayrıca yine Fenerbahçe kürek takımının Türkiye’den Hamburg’a gelerek, burada Alster’deki bir kürek 
takımıyla gösteri yarışı düzenlemesi de ertelenen 
etkinlikler arasında yer aldığını hatırlatan Keklikçi sözlerine, “Bütün bu planı yapılmış ve ertelenen organizasyonlarla birlikte bir araya gelemeyişimiz bize her emeğimizi bu takvim ile dergide belge-leyerek hatıra haline getirme fikrini verdi. Biz de tüm üyelerimizle bu dergimizde buluşmak amacıyla 20. Yılımıza özel bir dergi basmaya karar verdik. Dergimizde tüm üyelerimize yer verirken, zaman zarfında hayatını kaybederek aralarından ayrılan üyelerimizi de unutmadık. Bir vefa göstergesi olarak yaptığımız takvim ve dergiyi zaten 20 yıldır derneğe aralıksız emek veren ve ön planda yer alan çalış-maları ile başkanımız Mustafa Çömlek'in planları dahilinde pandemi ile zaman açısından öne çekmiş olduk” şeklinde devam ederken, vefanın Fenerbah-çenin önem verdiği bir kavram olduğunu, projelerin bitmediğini, dernekçiliği ve Fenerbahçe aşkının önde olduğu, el birliği ile bireysel değil, dernekçiliğin ve Fenerbahçenin yükselmesi adına bir çok canla başla çalışan üyeleriyle ve oldukça aktif çalışmalara imza atan kadın kollarıyla, hizmet ve erteledikleri planla-rını tekrar ve artarak devam ettireceklerini belirtti. Hiçbir planlarını iptal etmediklerini sadece ertele-diklerini söyleyen Keklikçi, ''Mümkün olan en kısa zamanda ertelenen etkinlikleri hayata geçireceğiz,  inşallah Ali Koç başkanı da Hamburg’da ağırlaya-cağız'' dedi. ''İnsanlar bu sene Fenerbahçeli, seneye Galatasaraylı veya Beşiktaşlı'' olur diye konuşan 

Keklikçi, bunun bir yarış olduğunu, 
iyi olanın kazanmasını belirtti.  

Haber-Röportaj/Naciye Aslan
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