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Berlin-SES dergisi hem Türkçe hem Almanca ücretsiz olarak 
yayımlanıyor. Tüm içeriği büyük bir özenle düzenleniyor. Yayıncı 
başkalarının gönderdiği yazı, resimlerin içeriği hakkında; örneğin 
etkinliklerin notları, metinleri, vesaire, sorumluluk kabul etmez. 
İsimle işaretlenmiş olan yazı ve resimler yazarın görüşüdür ve 
yayıncının görüşünü bağlamaz.  
© Telif hakkı 2022 – Haberlerin tüm içeriği (metinler, fotoğraflar, 
resimler ve görseller) Berlin-SES mülkiyetindedir. İzin alın-
maksızın kullanımı, çoğaltması, sunum ve paylaşma hakları 
saklıdır. Yayıncının izni olmaksızın dergide (Berlin-SES Dergisi On-
line versiyonunu da kapsıyor) yer alan, reklam ve diğer materyal-
ler ile yazıların tamamen veya kısmen kopyalanması, paylaşılması, 
yeniden yayımlanması ve değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

Tüm hakları saklıdır / Alle Rechte vorbehalten
Diese kostenlose Zeitschrift erscheint in Türkisch und Deutsch. 
Die Inhalte des Berlin SES Stadtmagazins werden mit größt-
möglicher Sorgfalt erstellt. Der Herausgeber übernimmt jedoch 
keine Gewähr für die Richtigkeit, die von Dritten bereitgestellt 
wurden (Veranstaltungshinweise, Texte etc.). Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen 
Autors und nicht zwingend die Meinung des Herausgebers 
wieder. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Heraus-
gebers. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2022  Alle Inhalte, 
insbesondere Fotografien, Werbungen, Texte und Grafiken 
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich 
der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und 
Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Merhabalar Değerli SES Okurları,
Yeni yılın ilk dergisiyle sizleri candan 
selamlıyoruz.

Acılarla, türlü felaketlerle dolu bir yılı daha 
geride bıraktık. Her şey geçiyor, bitiyor, 
tükeniyor. En hızlı geçeni de zaman. Yeni 
başlangıçlara umutla bakarak, edindiğimiz 
tecrübelerin bizi iyiye ve güzele götüreceğini 
düşünelim her zaman. Önemli olan içinde 
bulunduğumuz anı yaşamak ve yaşadığımız 
andan ders çıkarmaktır.

Yeni bir yıla başlangıç yeni hayallere ve umut-
lara atılan ilk adımdır. Yarım bırakılmış bir işe 
yeniden başlamak veya henüz başlanılmamış 
fakat yıllardır düşünülen bir işe başlama isteği 
ve cesareti doğar. Hiçbir şey için geç değildir, 
yeter ki başlamak istesin insan.

Yeni yılın her evde, her yerde ve her yürekte 
umudu yeşertmesi dileğimle !

Sağlık, umut, hoşgörü ve sevgi dolu bir yıl di-
liyorum. Bu yeni yılda inşallah herkes dileğine 
kavuşur ve hedefine ulaşır. Yeni yıl bol şans ve 
başarı getirsin bizlere.

Sevgili okurlarımız, dergimiz hangi mevsim, 
hangi ay çıkarsa çıksın, her sayıda tarihimizde 
olup bitenlere kısaca bir bakıyoruz. Amacımız, 
bize bu ülkeyi bırakan büyüklerimizi yad etmek 
ve onlara şükranlarımızı sunmaktır.

Bu sayıda, içinde bulunduğumuz ocak ayında 
başladığı için, 1. İnönü Savaşı‘ndan bahsetmek 
istiyoruz.

Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkemizi işgal 
eden devletlere karşı, Ulu Önder Atatürk’ün 
Samsun’a çıkmasıyla birlikte dört yıl sürecek 
olan Kurtuluş Savaşı başlamıştır. 

Kurtuluş Savaşı’nın ilk savaşı olan 1. İnönü 
Savaşı,1921 yılının 6 ile 10 Ocak tarihleri 
arasında vuku bulmuştur. Bu savaş Yunanların 
6 Ocak’taki saldırıları ile başlamıştır. Türk 
Ordusu’nun bu saldırılara karşılık vermesiyle, 
iki ordu İnönü’de çarpışmıştır. 10 Ocak tarihine 
kadar süren 1. İnönü Savaşı Türk Ordusu‘nun 
galibiyetiyle neticelenmiştir. Böylelikle, İsmet 
Paşa komutasındaki Türk Ordusu ilk savaşını 
kazanmıştır.

Bu zaferle birlikte ulusun birliği sağlanmış 
ve TBMM önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu 
başarılardan bazıları şunlardır: Yunan Ordusu 
durduruldu ve geri püskürtüldü. İki ay sonra 
imzalanan Moskova Antlaşması ve Londra 
Konferansı için önemli bir zemin hazırlandı. 
Afganistan‘la Dostluk Antlaşması imzalandı. 
Kurtuluş Savaşı’ndaki bu önemli zaferimiz 
kutlu olsun ve hiç unutulmasın.

Değerli okurlar, sizlerin de fark ettiği gibi, 
SES Dergisi yeni yıla zengin bir içerikle girdi. 
Berlin’de her yaştan okurumuzun sahiplendiği 
dergimizin yazar kadrosu gün geçtikçe büyü-
yor. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. 
SES’in renkli ve enteresan sayfalarını çevirir-
ken sizlere eğlenceli dakikalar diliyoruz.
Saygıdeğer okurlarımız, bir dahaki sayıda 
buluşuncaya değin şen ve esen kalınız.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra 15 yıl kadar avukat olarak çalışan; 

daha sonra 2018 yılında yayımlanan ilk romanı ‘Bir 
Cinayet Senfonisi’nin beğenilmesi üzerine bütün 
enerjisini sanatsal ve kültürel faaliyetlere aktarmaya 
karar veren Burcu Argat, Türkiye’den Almanya’ya 
İşgöçü’nün 60. Yılında “ICH BIN AUS MİTTE – Ben 
MİTTELİYİM” başlıklı ilk kişisel sergisini açtı.

Sergi öncesi kısa bir söyleşi yaptığım Burcu Argat Sergi öncesi kısa bir söyleşi yaptığım Burcu Argat 
SES Dergisi okurları için şunları söyledi. “Bu projeyi SES Dergisi okurları için şunları söyledi. “Bu projeyi 
Bezirksamt Mitte, Kultur Mitte ve Bezirkskulturfonds 
desteğiyle gerçekleştirdim. Türkiye’den Almanya’ya 
işgücü göçü bugüne kadar hep erkeklerin deneyimi, 
erkek işçilerin serüveni olarak aktarıldı. Kadınlar, erkek işçilerin serüveni olarak aktarıldı. Kadınlar, 
sadece eşlerini takip ettikleri için göçmüşler, evde 
kalıp çocuk yetiştirmişler gibi lanse edildi. Bu yanlış 
bir bilgi değil, ancak eksik bir bilgilendirme. Gerçeğin 
böyle olmadığını, 60’lı ve 70’li yıllarda tek başına 
Almanya’ya gelen, çocuklarını Türkiye’de bırakmak 
zorunda kalan kadınların da olduğunu biliyoruz. 
Bu gerçekliği, günümüz toplumunda daha görünür 
kılabilmek için böyle bir proje yürütmek istedim"

1960’lardan bugüne kadar Berlin’e sürekli bir göç akını 1960’lardan bugüne kadar Berlin’e sürekli bir göç akını 
yaşandı. İlk gelenlerle, yeni gelenler arasındaki fark ve 
benzerlikleri de ortaya çıkarmaya çalıştım. Kısa bir 
sürede 20’den fazla göçmen kadın bana hikayesini 
anlattı. Bu video röportajlardan bir kayıt dizisi 
oluşturdum. Sayın Hüseyin İşlek, bana bu ilk kişisel 
sergimde siz de değerli arşivinizle serginin büyük sergimde siz de değerli arşivinizle serginin büyük 
bir dayanak noktasını oluşturdunuz. Desteğiniz için 
sonsuz teşekkürler.

2022 yılı için başka projelerim de Berlin Senatosu 2022 yılı için başka projelerim de Berlin Senatosu 
tarafından finans desteği aldı. Bunlar da aynı şekilde 
Berlin ve göç temalı projeler. Ayrıntıları sürpriz olsun. 
Merak edenler www.kultur-online.berlin adresinden 
gelişmeleri takip edebilirler. Ayrıca yine Berlin 
Senatosu’nun 2022 edebiyat bursunu kazandım. 
Dolayısıyla 2022 yılı yine kültür projeleriyle ve yeni 
romanımın hazırlıklarıyla dolu dolu geçecek.”

Proje Sergisi Mitte Museum, Pankstraße 47’de, 13 Proje Sergisi Mitte Museum, Pankstraße 47’de, 13 
Şubat’a kadar ziyaret edilebilir. Ayrıca proje hakkında Şubat’a kadar ziyaret edilebilir. Ayrıca proje hakkında 
daha ayrıntılı bilgi almak ve videoları izlemek 
isteyenler www.kultur-online.berlin sitesinden 
faydalanabilirler. Bu da yine benim kurduğum bir faydalanabilirler. Bu da yine benim kurduğum bir 
online kültür platformu ve göç temasıyla ilgili her 
türlü katkıya da açık.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEKHaber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Burcu Argat© ın
İlk Kişisel Sergisi: 

“ICH BIN AUS MİTTE
BEN MİTTE© LİYİM”

�Etkinlik
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Türk Alman İşverenler Birliği ‘TDU-
Stammtisch-Masabaşı’ toplantısını 
uzunca bir aradan sonra yeniden dü-
zenledi. Bu sefer toplantının konusu 
"Kalifiye Eleman Eksikliği" oldu. 

Geçen yıl faaliyete geçen; iş ve işçi bulma, işe 
yerleştirme, öncelikle engelli özel insanlar ile iş 
ve işçi arayan kişi ve kuruluşlar arasında arabulu-
culuk yapan ‘Inclusive Work Berlin’ adlı firmanın 
kurucuları Esma ve İsmail Tekin, birer sunum 
yaparak toplantıya katılanlara konu ile ilgili bilgi 
aktardılar.

Yaklaşık 2 yıl aradan sonra Friedrichstr. 200 adre-
sindeki yeni açılan Veli’s Restoran`da düzenlenen 
‘Kalifiye Eleman Eksikliği’ başlıklı; kalifiye göç 
yasasıyla ilgili bilgilendirme toplantısını TDU’nun 
Basın Sözcüsü Doğan Azman yönetti. Azman’ın 
açılış ve selamlama konuşmasından sonra söz 
verdiği TDU Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan 
Yardımcısı Esma Tekin ile Mesleki Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı (Berufsbetreuer) ve Profesyonel İş 
Koçluğu (Jobcoaching) yapan eşi İsmail Tekin; kali-
fiye göç yasasının koronanın patlak verdiği 2020 yılı 
mart ayında yürürlüğe girdiğini ve korona salgını 
nedeniyle yasanın uzun süre uygulanamadığını 
söylediler.

Almanya’da başta hasta bakımı ve IT branşı gibi bir 
çok alanda kalifiye eleman eksikliği bulunduğunu 
belirten İsmail Tekin, Kalifiye Göç Yasası’nın AB 
dışındaki üçüncü ülkelerden de kalifiye eleman 
getirilmesine olanak sağladığını kaydetti. Buna göre 
Almanya dışından getirilecek kalifiye elemanlar 
üç gruba ayrılıyor. Birincisi yüksek okul mezu-
nu kalifiye elemanlar. İkincisi üç yıllık mesleki 
eğitimi tamamlamış kalifiye elemanlar ve üçün-
cü grup ise meslek eğitimi almamış ama en az 6 
yıl mesleki tecrübesi olan ve bunu evraklarıyla 
kanıtlayan elemanlar. Kalifiye personel getirmek 
isteyen işverenler, oturma ve çalışma müsadesi için 
başvuru dilekçesiyle yabancılar dairesine müracaat 
edebiliyor; ya da buraya çalışmak üzere gelmek 
isteyen kişiler Almanya’daki işverenlerden verilecek 
iş sözleşmesi ile kalifiye eleman açığı bulunduğu 
ülkenin Başkonsolosluklarına başvurabiliyorlar.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

TDU’nun 
Masabaşı Buluşması 
Veli’s Restoran’da yapıldı
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Korona virüse karşı aşılar üretildi; aşı ya da tabletlerini insanlığın 
sağlığına sunmak için yeni çalışmalar yapılıyor. Konuyla ilgili son 
bilinen ve bilinmeyenleri ve 3. aşının neden gerektiğini Dr. Ahmet 
Tambağ’a sorduk:

Üçüncü aşı neden gerekli?
Bilindiği gibi grip aşısı sars virüsü olsun, diğer virüs çeşit-
leri olsun vücutta çok çabuk çoğalır ve kendini değiştirir. 
Üstelik vücudumuzdaki direnç gücünü sağlayan  antikor 
gitgide azalır. Antikor kalmayan vücudumuz virüse karşı 
kendini koruyamaz. Zaman zaman koronavirüs varyas-
yonları ortaya tabii ki çıkacak. Çünkü hızlı bir korona 
ilerlemesi çoğalması mevcut. Bu nedenle 3. aşıyı olmak 
mutlaka gerekli.

Biontech aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin son açıklama-
larınla “üçüncü aşı olunsa bile bundan sonra her yıl aşı 
yapılması gerekli olabilir“ diyor. Katılıyor musunuz?
Koronayı atlatmış veya aşısı tam tekmil olmuş kimseler 
şimdiye dek bu tür mutantları tarafından hasta olduğunda 
biraz daha hafifçe atlatıyorlardı. Görülüyor ki virus şekil 
ve şemalini değiştirdikçe yeni riskler tehlikeler kaçınıl-
maz hale geliyor. Tabii ki her sene yapılan grip aşısı aynı 
aşı değil; virüsün değişik türlerini kapsamına almaktadır. 
Sonuçta korona da grip virüsünün Sars grubundan olduğu 
için 1 veya 2 ya da 3 aşı yetmeyecektir.

Artık bilindiği gibi koronayı yaşamış ve aşı olmuş kimsele-
rin 14 gün içersinde oluşan  vücudundaki direnç hücreleri 
yani antikor miktarını peyderpey zaman geçtikçe azal-
maktadır. Yaklaşık  altı ay sonra da antikor miktarı yeterli 
gelmemektedir; dolayısı ile yeniden aşı olunması kaçınıl-
mazdır. Kendi kişisel görüşüm, uzun vadeli bakıldığında 
bu korona aşısı diğer grip aşısı gibi senelik yapılması 
gerekecektir. 

Omikron varyasyonu ne kadar 
tehlikeliidir?
Kovid-19’un uzun süredir bilinen 
‘Delta’ varyasyonundan sonra ‘Omik-
ron’ varyasyonu çıkmıştır ve delta 
tipinden daha çabuk çoğaldığı, daha 

çok mutasyonları 
bulunduğu için, ma-
tematiksel varsayım 
hesapları üzerinden 
deltayı geçeceği ve 
korona salgınına 
hakim olacağı düşünülmektedir. Yaklaşık 80 çeşidi kısa 
sürede türeyip kıta sınırlarından Hindistan ve Avrupa’ya 
yayıldı. Bu yeni agresif varyasyonun daha etken olduğu 
bilinmektedir. 

Bu örnekler Almanya'nın yanı sıra Avrupa’nın diğer ül-
kelerinde; İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda 
gibi ülkelerde de görülmüştür. Şimdiye dek kullanılan 
aşıların Delta’yı da etkisizleştirmesinin mümkün olduğu 
düşünülürken, Omikron denilen ve daha hızlı çoğalan bu 
varyasyonu ortama hakim oldu. Görüldüğü gibi aşı olmuş 
kimseler hastahaneye yatmadan Omikron varyasyonunu 
daha kolay atlatabiliyor. Bu yüzden çok dikkat etmemiz 
gerekir, ancak her şeye rağmen bu durumda aşırı korku ve 
panik gerekmiyor.

Peki, aşı konusunda önerileriniz nelerdir? 
Korona artık gündemimize oturmuş kalıcı bir grip virüsü-
dür ve her daim bulaşabilen bir salgındır. Muayenehane-
mize gelen ve aşı olmaktan korkan hastalarımızın sayısı 
halen oldukça yüksektir. Bizler bu kardeşlerimize yardım-
cı olmak için buradayız ve hedefimiz herkesin aşı olmasını 
sağlamak.

Bu virulent salgın adı üstünde bulaşıcıdır. Kaçınılmaz bir 
durum bu. Korona bir gün er ya da geç size de bulaşacak-
tır. Şayet aşı olmuşsanız bu süreci kolay atlatırsınız; ancak 
aşı olmayan için ölümcül olduğunu burada tekrar hatır-
latmak isterim. Ölümcül hastalıklardan korunmak için 

günümüzde ‘Booster’ adı verilen 
tazeleme aşısını, yani 3. korona 
aşısını ihmal etmeyin ve mutla-
ka olun.

Haber ve Fotograf: 
Hüseyin İŞLEK

Dr. Tambağ: 
“Ölümcül hastalıklardan 
korunmak için aşı olmayı 

ihmal etmeyin.”

Üçüncü 
Aşı ve 

Omikron

Dr.  Ahmet Tambağ 
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Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nin (ATGB Berlin) 
27.toplantısı yine TDU’da yapıldı. Toplantının konuğu 
Belçika’da yaşayan gazeteci, yazar, mizahçı, yönetmen 
Erdinç Utku oldu. 

Toplantının ilk bölümünde TDU’nun göçün 60. yılı 
hakkında bir kitap çıkarmak istediğini yineleyen Mümtaz 
Ergün üyelerden fotoğraf konusunda destek isterken, 
deneyimli gazeteci Mesut Yeter de, gerek Almanya’daki 
Türk medyasının, gerekse Almanyalı Türkler`in göçün 60. 
yılı konusunda çabalarının yetersizliğine dikkat çekti.

Toplantının ikinci bölümünde söz alan Erdinç Utku 
son zamanlarda en çok okunanlar listesinde yer alan 
“Eyvah Zayıflıyorum!” kitabından bölümler okudu. Türk 
toplumunun hayatının yarısının yemek, yarısının da kilo 

vermek için uğraştığını, en çok satan kitapların yemek 
tarifi ve diyet kitapları olduğunu belirten Erdinç Utku, 
hayatı, kendisini yemek yemeyi, diyeti tiye alan mizahi 
anlatımıyla bazen güldürdü, bazen de düşündürdü. 

Erdinç Utku “İlk olarak zayıflama sektörünü sömürü Erdinç Utku “İlk olarak zayıflama sektörünü sömürü 
olarak görüp bunu mizahla anlatmak istedim. İkinci 
olarak da, rahmetli Erol Günaydın'dan esinlenerek  
hayata meddah gibi baktım. Bence mizah giren 
hayatlardan kötülük çıkar. 1992 yılından beri 
Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışıyorum. Kitabımın 
çıkması da Cumhuriyet yayınlarından oldu. Kitabımda 
güle güle diyet ve zayıflatan aforizmalar bulunuyor.”

Fotograf: Münir BAĞRIAÇIKFotograf: Münir BAĞRIAÇIK
Haber: Münir BAĞRIAÇIK ve Hüseyin IŞLEKHaber: Münir BAĞRIAÇIK ve Hüseyin IŞLEK

ATGB Berlin’in 27. Toplantısı TDU’da yapıldı

ATGB Berlin üyelerinin düzenlediği geleneksel toplantıların 
2021 yılı son toplantısı 13 Türk Alman İşverenler Birliği’nde 
(TDU) gerçekleştirildi.

Medyanın canlı tanıkları bölümün bu ay ki konuğu kül-
tür, sanat, kara mizah dergisi Akrep’in editörlüğünden 
Metropol FM’in ilk medya danışmanlığına, SFB Multikulti 
muhabirliğinden Cumhuriyet HAFTA’nın yazarlığına ve Ti-
yatro Gazetesi Almanya temsilciliğine kadar uzanan medya 
yıllarını, bu yoldaki tecrübelerini, anılarını ve de önerilerini 

arkadaşımız Yalçın Baykul meslektaşlarıyla paylaştı. 
Yılın son toplantısının açılış konuşmasını her zaman 
olduğu gibi yine ATGB Berlin temsilcisi ve Berlinli Gaze-
teciler yapılanmasının öncülerinden Ali Yıldırım yaptı. 
Eylül’e ertelenen Genel Kurul’un tüzük gereği oyların 
gizliliği maddesi gereği ertelendi. Kasım ayında da 
yapılamadı. Yönetim genel kurul davetiyelerini gönder-
dikten sonra üye sayısını 49 olarak açıkladı. Ardından 
da 50 dendi. Gerekçe olarak ta üye aidatlarını ödeme-
yenlerin, yönetim tarafında üyelikten atıldığı belirtildi. 
Ben de bu durumun tüzüğümüze ve Alman Dernekler 
Hukuku’na uygun olup olmadığını sordum. Daha sonra 
genel kurul önümüzdeki yıla ertelendi. Gelişmeleri takip 
ediyoruz. 

Medyanın canlı tanıkları bölümünün konuğu Yalçın Bay-
kul uzun yıllara dayalı gazetecilik anılarını paylaştı.

Bu yazımda bana text ve fotoğraflarıyla destek olan 
gazeteci kardeşim Münir Bağrıaçık’a ve yine çektiği 
fotoğraflarla desteğini esirgemeyen Mehmet Dedeoğlu 
ile Ali Yıldırım’a (AYPA.TV) teşekkürü bir borç bilirim.

ATGB Berlin geleneksel yılın son toplantısını TDU’da gerçekleştirdi
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Kıymetli Vatandaşlarımız,

COVID-19 pandemisinin gölgesinde, değişken, uzun 
vadeli planlamayı zorlaştıran koşullarda bir tam 
yılı geride bırakıyoruz. Yeni yıla umudumuzu güçlü 
tutarak başlamayı şüphesiz hepimiz arzu ediyoruz.

2021 yılında maalesef pandemi nedeniyle pek 
çok ailemiz sevdiklerini, ekseriyetle büyüklerini 
zamansız kaybetti. 2022 yılında benzeri acıların 
yaşanmaması en büyük dileğimiz. Bu bağlamda tüm 
vatandaşlarımızın aşı olmalarının önemini bir kez 
daha vurgulamak isterim.

Almanya’daki tüm Başkonsolosluklarımız, 
Büyükelçiliğimiz ve en başta Dışişleri Bakanlığımız 
liderliğinde vatandaşlarımıza özveri ve gayretle 
sundukları hizmeti geliştirmek için samimi çaba 
sarfetmektedir. 2022 yılında da aynı şekilde azimle 
çalışmaya ve muhtelif yenilikleri peyderpey 
hizmete sunmaya devam edeceğiz.

Altmış yıldır maçı deplasmanda oynuyoruz. Zaman 
zaman saha koşulları zorlu, zaman zaman hakem 
taraflı olabiliyor. Ancak hiçbir şey Aziz Türk Milleti’ni 
yıldıramaz. Sağduyulu, akl-ı selim ve olumlu 
yaklaşımımızı muhafaza etmeyi sürdürmeliyiz. 
Başta ailelerimiz, evlatlarımız, devamında içinde 
yaşadığımız toplum için faydalı olursak, bundan hem 
Türkiye, hem Almanya kârlı çıkar.

Tüm vatandaşlarımıza, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve 
dileklerinin gerçekleşeceği güzel bir yıl temenni 
ediyorum.

T.C. Berlin Başkonsolos
Olgun YÜCEKÖK
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�Haber

Berlin Büyükelçiliği’nde, Berlin Eyalet Sağlık Senatörlüğü’nün başlattığı ‘Aşı 
kampanyasına destek’ amaçlı bir basın toplantısı düzenlendi. Türkiye Cum-
huriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Berlin Eyalet Sağlık, Bakım ve 
Eşitlik Senatörü Dilek Kalaycı’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda özellikle 
hiç aşı olmayanlara aşılarını olmaları, 2 aşısını olanlara ise 3. aşı olma çağrısı 
yapıldı.

Büyükelçi Şen, “Almanya’da Kovid-19 nedeniyle 2 bin 870 Türk hayatını kaybetti”
Büyükelçi Şen,  “Türk kökenlilerin yaşadığı eyaletlerde aşı oranı yüksek. Ancak 
yine de hatırlatma aşısının yapılması gerekiyor. Aşı, yoğun bakıma yatma duru-
munu yüzde 95 civarında engelliyor.” dedi.
Büüyükelçi Şen, “Almanya’da yaşayan Türkler`den ve Türkiye kökenlilerden 
aşı olmamışlarsa aşı olmalarını, aşı olmayan yakınlarına aşı olmayı telkin et-
melerini bir kez daha kuvvetle rica ediyoruz.”  dedi. Şen Almanya’da Kovid-19 
nedeniyle 2 bin 870 Türk’ün hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, “Durum çok vahim, mutlaka aşılarınızı 
olun”
Şen’den sonra söz alan Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da Almanya’da 
Kovid-19’la ilgili sağlık durumunun çok vahim olduğunu vurgulayarak, “Aşı 
olmayanları aşı olmaya olanların ise hatırlatma aşılarını yaptırmaya davet edi-
yorum” dedi. Senatör Kalaycı "Yeterli sayıda aşı imkanı var. Yüzde 70 civarında 
takılıp kaldık. Bu rakamı yetersiz görüyoruz. Almanya’daki Türkiye kökenlilere 
aşı olma konusunda çağrı yapıyorum. " dedi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

“Aşı olmayanlar ilk, olanlar 
ikinci, tam aşı olanlar tazeleme 
aşılarını mutlaka yaptırsınlar.”

Büyükelçi Şen,  “Türk kökenlile-
rin yaşadığı eyaletlerde aşı oranı 
yüksek. Ancak yine de hatırlatma 
aşısının yapılması gerekiyor. Aşı, 
yoğun bakıma yatma durumunu 
yüzde 95 civarında engelliyor.” dedi.

Dilek Kalaycı da Almanya’da Kovid-
19’la ilgili sağlık durumunun çok 
vahim olduğunu vurgulayarak, “Aşı 
olmayanları aşı olmaya olanların 
ise hatırlatma aşılarını yaptırmaya 
davet ediyorum” dedi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı: 
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Çeşitli tahminlere göre göçmen ailelerin çocukları arasında 
yaklaşık 90.000 üstün yeteneğe sahip çocuk olduğu 
düşünülmektedir. Ne yazık ki neredeyse hiçbirinin üstün 
yeteneğe sahip olduğu farkedilmemektedir. Bu problemin 
var oluşu kamuoyunda ve eğitim bakımından önemli olan 
makamlarda da yeteri kadar bilinmemektedir. Almanya‘da 
yaşayan Türk kökenli yetenekli çocuklar ve gençler için 
farklı zamanlarda ve durumlarda zorlaştırıcı koşullar ortaya 
çıkmaktadır. Sorunlar özellikle aşağıda belirtilen alanlardadır:

Kalıplaşmış Düşünceler: Almanya’da okul başarı açısından 
Türk kökenliler hakkında klişeleşmiş bakış açıları vardır. Bu 
kalıplaşmış düşünceler ve önyargılar nedeniyle onlar için daha 
az eğitim olanakları sunulmakta, daha düşük zeka ve kötü 
okul başarısına sahip oldukları düşünülmektedir.

Toplumun Bakış Açısı: Türk kökenli üstün zekalı bireyler, her 
zaman toplum bakış açısına paralel yetenek ya da fikirlere sa-
hip olmayabilirler. Bu durum, performans ve davranışlarının 
çevreleri ve yaşadıkları toplum tarafından kabul edilmemesine 
sebep olabilir.

Eksiklere Odaklanmak: Türk kökenli öğrencilerle 
çalışan öğretmenler daha çok onların eksik yanlarına 
odaklanmaktadır. Özellikle bu öğrencilerin nele-
ri yapamadıklarını belirleyip ona yönelik çalışmalar 
yapmalıdırlar. Oysaki bu öğrencilerin başarılı oldukları 
alanları nasıl destekleyebileceklerine odaklanmaları gerekir.

Olumsuz Öz Değerlendirme: Sosyal grup tarafından 
kalıplaşmış olumsuz bakış açılarıyla etiketlenen grupların ge-
nellikle kendileriyle ilgili bakış açıları da olumsuzdur. Bu çoğu 
zaman daha az özgüven ve daha az başarıya yol açar. Genel 
olarak bu durum, okulda başarılı olmak için daha düşük bir 
istek ve düşük motivasyon ile sonuçlanır. Bunun en olumsuz 
sonucu, daha az sayıda Türk kökenli bireyin üstün yetenekli 
olarak tanılanmasıdır.

Kültürel Eğitim ve Beklentiler: Kültürel değerlerin bir sonra-
ki nesle aktarılması çocukların beklentilerini etkilemektedir. 
Gerçekçi olmayan çok düşük veya çok yüksek beklentiler, 
bireysel potansiyelin tükenmesine neden olabilir. Birçok Türk 
ebeveyn kendi çocuklarının potansiyelini hafife almaktadır. 
Halbuki Almanya’da Türk kökenli çocukların yeteneklerinin 
geliştirilmesi de diğerleri gibi aynı önemi taşımaktadır.

Öğretmen Beklentileri: Araştırmalar, beklentilerin 
öğrencilerin akademik başarıları üzerinde özel bir önem 
taşıdığını göstermektedir. Her şeyden önce, dil yetersizlikleri 
ya da dil yeteneğindeki eksiklikler öğretmen tarafından çoğu 
kez yanlış yorumlanır. Düşük beklentilerin ve performansta 
düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi budur.

Arkadaş Grupları: Göçmen çocuklar için kendi kimliklerini 
keşfetme süreci önemli ve zor bir dönemdir. Bu yüzden sık 
sık, iki kültür arasında kalma duygusu baş göstermektedir. 
Akran grupları, benzer kimlik sorunları ile baş etmek zorunda 
olanlar için önemli bir sosyalleşme aracıdır. Başarılı okul 
performansı ya da zekaları, arkadaş grubunda kabul ve takdir 
edilmez ise, bu olumsuz tutum artabilir. Bazı durumlarda, 
yetenekli öğrenciler, akran gruplarına kabul edilmek için ne 
yazık ki yeteneklerini kasten gizleyebilirler.

Dil Bağlamında Öğretim: Almanca, göçmen çocuklar ve 
gençler için bir „yabancı dil“ olabilir. Bu „yabancı dil“ dersin 
işlenmesinde yer aldığı için anlama zorluğu ve etkinliklerin 
uzun sürede tamamlanmasına yol açabilmektedir. Özellikle 
öğretmenler, böyle yavaş işlem yapan öğrenciler için he-
men düşük performanslı ya da düşük potansiyelli kanısına 
varmamalıdır. Türk kökenli öğrencilerin yabancı bir dilde 
düşünmek zorunda oldukları unutulmamalıdır. Bu dile 
yeterince hakim olana kadar IQ puanı yaklaşık olarak 15 
puan azalmaktadır. Bu nedenle vasat görünen Türk kökenli 
bir öğrencinin arkasında, son derece yetenekli bir öğrencinin 
gizlenmiş olabileceği gerçeği gözardı edilmemelidir.

Destek İçin Önlemler: Ebeveynler, ev ortamında, 
öğretmenler ise okulda öğrencileri destekleyebilirler. Bu 
destek önlemlerinin her zaman bireysel ihtiyaçlara göre 
hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır. Üstün/Özel Ye-
tenekli öğrencilerin desteklenmesinde, öncelikle özel ilgi 
alanlarının tanınması ve bunların sürdürülmesi ön görülmek-
tedir. Bu nedenle yeni fırsatların sunulması ve ek öğrenme 
ortamlarının sağlanması, yeni öğrenme konularına yönelme-
leri sağlanmalıdır.

Almanya’da Ulaşabileceğiniz Bazı Destek Noktaları
DGhK.eV (Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind) 
http://www.dghk.de/ 
Karg-Stiftung http://www.karg-stiftung.de/ 
Bildung & Begabung http://www.bildung-und-begabung.de/ 
START-Stiftung http://www.start-stiftung.de/ 
CyberMentor - Kızları MINT için teşvik etmek http://www.
cybermentor.de/ 
Kaynakça: GÖÇMEN KÖKENLİ ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK-
LAR-GÖÇMEN KÖKENLİ AİLELERE, ÖĞRETMENLERE 
VE EĞİTİMCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME 
KİTAPÇIĞI-Erişim adresi: http://www.hotm.eu/kontakt.shtml 
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Bildungskoordinator / Eğitim Ataşeliği Koordinatörü
Generalkonsulat der Republik Türkei Berlin  

T.C. Berlin Başkonsolosluğu 
Referat für Schulwesen / Eğitim Ataşeliği

Telefon: +49 30 229 18 61 ve  +49 30 895 409 22
Telefax: +49 30 89040 699

E mail: berlinea@meb.gov.tr

Bildungskoordinator / Eğitim Ataşeliği Koordinatörü

� Makale

Türk Kökenli Bir Göçmen Bireyin Üstün Yeteneklilik Durumu
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Berlin Korolar Birliği 7 kişilik bir heyetle, 
Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök’ü makamında 
ziyaret ederek, sorunlarını ve beklentilerini 
anlattılar.

Halime Karademirli (Türk Musikisi Konservatuvarı 
‘BTMK’ Müdüresi), Fatma Akarsu (TGB-Türk Sanat 
Müziği Korosu Başkanı), Talip Gözdereliler ( Berlin 
Klasik Türk Müziği Derneği Korosu ‘BTMKD’ 
Saymanı), Şahin Yücel (Gönülden Gönüllere Şiir ve 
Müzik Grubu Berlin e.V. Başkanı), Ergün Sivil (Ber-
lin Eski Dostlar Korosu Başkanı), Bülent Burma 
(Berlin Türk Müziği Topluluğu Başkanı) ve Türki-
ye’den konuk; Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun 
Devlet Korosu (TÜMFED) Yönetim Kurulu Üye-
si’nden kurulu, 7 kişilik bir heyetle Başkonsolos 
Yücekök’ü ziyaret eden, Berlin Korolar Birliği 
konserler öncesi ve sonrası, prova yeri ve salon 
bulmak konusundaki sorunlarını aktardılar.

Başkonsolos Olgun Yücekök’e sorunlarını aktaran 
heyetteki herkes kendisini tanıtırken kendi bakış 
açılarından içinde yaşadıkları sorunlarını dile geti-
rerek, Türkiye Cumhuriyeti Devletin’den ve Kültür 
Bakanlığı`ndan maddi destek beklediklerini 
söylediler. Berlin’de akademik olarak Türk müziği 
eğitimi vermek amacıyla 1998 yılında kurulan Ber-

lin Türk Musikisi Konservatuvarı (BTMK) Müdü-
resi Halime Karademirli de, konuşması sırasında 
Başkonsolos Yücekök’e Berlin’de acilen Türk Kül-
tür Merkezi’ne ihtiyaç olduğunu, ayrıca bir vakıf 
kurulmasının Berlin’de müzik yapan korolar ve 
dernekler açısından çok faydalı olacağını söyledi.

İçinde bulunan koşullar ve korona pandemi-
si ile millet ve devletçe savaştıkları için böyle 
maddi bir katkının sağlanmasının şimdilik 
zor göründüğünün altını çizerek konuşan 
Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök Ses Dergisi’ne 
verdiği kısa mülakatta; Berlin Korolar Birliği’nin 
Başkonsolosluğumuzu ziyaretinden büyük 
memnuniyet duyduğunu belirterek; “Kültürümü-
zün temel bileşenlerinden biri şüphesiz Türk 
Halk ve Türk Sanat Müziği’dir. Berlin’deki Türk 
toplumunun kültürel zenginliğimizi yaşatmaya, 
gelecek nesillere aktarmaya ve Alman toplumuna 
tanıtmaya yönelik gayretlerini her zaman olduğu 
gibi desteklemeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle 
tüm kültür derneklerimizin birbirleriyle iletişim 
ve dayanışma içinde olmaları temennimizi de 
paylaşmak isterim.” şeklinde konuştu.

Hüseyin İŞLEK

Berlin Korolar Birliği, 

Başkonsolos Yücekök’ü 

ziyaret etti

�Haber

Başkonsolos Olgun Yücekök’e sorunlarını 
aktaran heyetteki herkes kendisini tanıtırken 

kendi bakış açılarından içinde yaşadıkları 
sorunlarını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletin’den ve Kültür Bakanlığı`ndan maddi 
destek beklediklerini söylediler.
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�Köşe Hüdai ÜLKER

Yol hikayeleri
Berlin’de uzun yürüyüşler yapmakla tanınırım. Mesela 
yürüyerek Neukölln’den Schöneberg’e, hatta biraz daha 
ilerlere gittiğim olur. Gençlik yıllarımda uzun süre spor 
yaptım. Spor yaptığım yıllarda zinde kalmak için yürümek 
ve koşmak zorundaydım. Zaman geçtikçe bu aktiviteleri 
sevdim. İşte bu yürüme sevdası bende o zamanlardan 
kaldı. Yürürken çevreyi izlemeyi çok severim. Mesela eski 
binaların cephelerini seyrederim. Kafamı yukarılara kaldı-
rıp, on yıllardır bildiğim yapıların cephelerindeki süsleme-
leri görünce doğrusu hayretimi gizleyemiyorum. 

Yıllardır yanlarından geçtiğim binaları sanki ilk kez 
görüyormuş gibi oluyorum. Sonra bazı kapıların önlerine 
yerleştirilmiş olan tökezleme taşlarını (Stolpersteine) teker 
teker okurum. Bu plaketler Nazi Rejimi döneminde öldü-
rülen insanların hatırlanması için düşünülmüş, iyi de ol-
muş. İnsanlığa bir uyarı niteliği taşıyor. Bir de, bazı evlerin 
duvarlarına levhalar monte edilmiş. Bunlar da, o evlerde 
yaşamış olan ünlü insanlar, bilim adamı, yazar, filozof gibi 
kişiler için asılmış. Levhalarda bu kişiler hakkında kısa 
bilgiler bulunuyor. Otomobille veya otobüsle giderken 
bunları göremiyoruz.

Bu arada çantamda mutlaka kağıt kalem bulundururum. 
Yürüyüş boyunca, aklıma gelen bazı imgeleri, cümleleri 
defterime kaydederim. Epey yürüdükten sonra eve dö-
nüşleri metroyla yaparım. Dönüşü de yürüyerek yapmak 
benim yaşım için fazla gelir. ‘Uzun yürüyüşler yapmakla 
tanınırım’ derken biraz abarttım galiba. Aslında sadece üç 
beş kişi bilir bunu yaptığımı.

Bu yürüyüşlere ‘uzun yürüyüş’ demek de sanıyorum 
yerinde değil. Çünkü bu deyim görecedir. Benim yaptığım 
7-8 kilometrelik bir yürüyüş kimine göre küçük bir yürü-
yüştür, kimine göre ise çok uzundur. Bu yazıyı yürümek 
eylemini anlatarak bitirmek istemiyorum. Amacım bura-
dan başka bir konuya geçmek. Yürümenin başka bir amacı 
yoksa, insan bunu sadece kendisi için yapıyorsa, dilediği 
kadar, dilediği yöne gidiyorsa, o zaman kişi bu yürüyüş 
sırasında yalnızdır, rahattır ve düşünceleri alabildiğine 
özgürdür. 

Ben yürürken bu duyguları çok yaşıyorum.

Berlin’deki her yürüyüşümü başlı başına bir hikaye olarak 
algılıyorum; çünkü o esnada yeni dünyalar kuruyorum. O 
zaman kızgın güneş yakmıyor beni, soğuk yıldızlar üşüt-
müyor. Yağmur ıslatsa da tenimi, öyküleri alıp götürmüyor 
içimden. Zaten onun görevi öyküleri süpürmek ve ıslat-
mak değil, hayallerime güzellik katmaktır. Toprak o suları 
kendine çekmeden, her damla bana bir şeyler anlatıp 
gidiyor. 

Evet, rahat bir kişi olarak sokaklarda gezerken kapımı dü-
şünceler tıklatır. O zaman içimden atarım dağ gibi toplan-
mış sesleri, unuturum yıllar boyu öğüt verenleri. Sadece 
ben kalırım ve arı düşünceleri defterime not ederim.

İnsan, yaşamı boyunca kendine bir yol açmaya çalışır. ‘Ben 
ne zaman kendim olacağım, ne zaman kendi yolumu bu-
lacağım’ diye düşünür bazen. Fakat bazı ‘çok bilen’ kişiler 
buna engel olurlar; ‘Hayır sen yalnız başına yürüyemezsin, 
bizim seni yönlendirmemiz lazım’ derler. Çoğumuz zaman 
zaman bir grubun bizi sevmesi için onların istediği şekilde 
yaşamayı tercih etmişizdir. Fakat böyle davranmakla 
başka bir grubun bizi sevmemesine sebep olmuşuzdur. O 
zaman neden bu insanlar için uğraşalım? En iyisi sevdiği-
miz işleri yapıp hedefimize ulaşmak değil midir?. Çevre-
mizdeki insanlar bizi bunun için sevmeyecekse, bırakalım 
bu onların kendi sorunu olarak kalsın. 

Başkalarını düşünmek, başkalarının üzülmemesi için 
onların arzuladığı şekilde yaşamak...  
Gün gelir insan iç dünyasında isyan eder. Artık başkala-
rının önerdiği yoldan gitmek istemez; çünkü bıkkınlık 
gelir. ‘Şunu şöyle yap, bunu böyle yap’ diyenler o işleri 
neden kendileri yapmazlar?  O nedenle insan, başkaları-
nın önerdiği hatta dikte ettiği yoldan gitmek istemez ve  
kendi açtığı yolda ilerlemeye çalışır, ilerlerken deneyimler 
kazanır. Bu yolda bazen hayatın tadına varır, bazen acılar 
duyar. Fakat gene de memnundur hayatından. Çünkü o 
yolu kendisi seçmiştir. Hatalar yaptıysa bile kendisi karar 
verdiği için müsterihtir gene de. 

İnsanlar akıl ve öğüt vermeyi severler. Hele yaş biraz 
ilerlemişse onlar bu ‘vazifeyi’ severek yaparlar. Zor du-
rumda olan birine onlarca insan bir şeyler söyler. Öğüt 
bazen faydalı olsa da, bunu dinlemek herkesin sevdiği bir 
iş değildir.  ‘Aklını kendine sakla’; ‘Akıl verme para ver’ 
gibi sözlerin içinde akıl vermek isteyenlere karşı biraz da 
tepki vardır. Elbette bazen deneyimli birinden birkaç söz 
dinlemek iyidir. Ancak bir insanın hayat yolunu kendisi 
çizmesi gerekir.

Ben Neukölln’den Schöneberg’e doğru giderken, kendi 
seçtiğim yollardan ve hiç kimsenin müdahelesi olmadan 
yürümekten müthiş mutluluk duyarım. Bu mutluluk, iler-
de karşılaşacağım bir şey değil, o andaki bir mutluluktur. 
Bence hayat yolu da böyle bir şeydir.

Herkese mutlu bir yıl dilerim.
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Erzincanlı şair Ali Kemal 
Aksoy’un 3. Şiir Kitabı ‘ANNEM’i edebi-

yatseverlerle 2. kez buluşturdu

Yaşamını 40 yıldır Berlin’de sürdüren şair Ali Kemal 
Aksoy bu yılın başında çıkardığı üçüncü şiir  kitabı 
‘ANNEM’i, Berlinli edebiyatseverlerle 2. kez TDU’da 
buluşturdu.

1963 yılında gurbet yollarına düşen maden emek-
çisi babasının ardından 1970’li yıllarda annesi ile 
birlikte Almanya’ya gelen Aksoy, daha sonra eğitimi 
için Türkiye’ye dönmüş. Doğduğu köyde ilkoku-
la başlayan Ali Kemal Aksoy öğrenimine Erzin-
can’da devam etmiş. Ortaokul  ve liseyi İstanbul’da 
tamamlayıp, 1980 yılında yeniden Almanya’ya 
gelmiş.

Ali Kemal Aksoy, ‘Annem‘ adlı şiir kitabının kendi 
yazdığı önsözünde şöyle diyor; “Şiir, insanın görün-
mez yüzüdür. Çünkü o fırtına duygular oluşurken, 
ruhunda alt üst olan ateş ve yanardağ patlamala-
rının sadece kendi yüreğinde olduğunu bilmektir. 
Gönlü güzel insan her yeri güzelleştirir. Ve insan, 
yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar. 
...”Daha önce 2 kitabı piyasaya çıkan ve bu yılın 
mart ayında 3. şiir kitabı ‘Annem’i şiir severlerle 
buluşturan Aksoy, koronalı günlerde yeteri kadar 
okuyucusu ile buluşturamadığı şiir kitabını bu kez 
Türk-Alman İşverenler Birliği’nde (TDU) Berlinli 
edebiyatseverlerle buluşturdu.

‘Yaşamak bu ise‘ ve ‘Umudun yolu‘ isimli iki yayın-
lanmış kitabı daha bulunan Ali Kemal Aksoy etkin-
likte kendi şiirlerini TDU’da şair dostlarıyla birlikte 
seslendirdi ve kitaplarını imzaladı. TDU’da düzen-
lenen etkinliğe ailesi, yakın dostları ve ADD-Berlin 
üyeleri ile sevenleri katılırken; Aksoy’un üçüncü ki-
tabı ‘ANNEM’i tanıtım akşamında yüreğinden kopup 
gelen eserlerini seslendirenler arasında şiirleriyle 
pek sevilen Berlinli şair İrfan Erdem’de vardı.

Etkinliğin sunumunu üstlenen ve aynı zamanda 
şairin son kitabının da editörlüğünü yapan Hülya 
Yazıcı, “Dünyanın bu zor sürecinde, içimize biraz 
şiir kaçsın istedik“ diye başladığı konuşmasında şair 
Aksoy‘un hayatının geldim, gördüm ve gidiyorum 
gibi dümdüz yaşayanlardan olmadığını, hayata renk 
katan, üreten ve iz bırakmayı isteyenlerden olduğu-
nu anlattı. Türkiye ve Yunanistan‘da başarılı çalış-
malarıyla tanınan genç ve yetenekli sanatçı Melza 
Burcu İnce hem keman çalarak, hem de güzel sesiyle 
şarkıları seslendirerek etkinliğe farklı bir renk kattı. 
Berlin‘in tanınmış sanatçılarından İsmail Satır ise 
etkinlikte mey ve bağlama çalıp Anadolu`nun pek 
sevilen türküleriyle şair Ali Kemal Aksoy’un şiirleri-
ne sesiyle eşlik etti. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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Can-Vital Bakımevi’nden 
Geleneksel Yeni Yıl Yemeği

Her yıl hem personeli, hem de bakıma muhtaç hastaları için kentin gü-
zide restorantlarında verdiği ve aileleri ile yüzlerce kişinin katıldığı noel 
yemeğini korona koşulları nedeniyle son iki senedir Can Vital Tagespfle-
ge‘nin (Günlük Bakım Hizmetleri) Salonunda kısıtlı sayıda konuğu ile 
kutlayan Can Vital Pflegedienst & Can Vital Tagespflege’nin sahibesi ve 
müdüresi Ayten Aslan ile müdür yardımcısı Heike Köpke hastaları için 
kendi elleriyle hazırladıkları noel yemeğinde noel hediyelerini dağıttılar.

Can Vital‘in Noel Yemeğine 2 yıldır pandemi nedeniyle katılım 
sınırlı sayıda oluyor
18 yıldır Başkent Berlin’de sağlık alanında yaşlılara ve hastalara bakım 
hizmetleri sunan Can-Vital Hasta Bakım Servisi‘nin her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği yılsonu Noel Yemeği‘ne pandemi nedeniyle bu yıl da 
katılım sınırlı sayıda oldu.

Ayten Aslan: “İnşallah bu senenin olumsuzluklarını geride 
bırakırız ve 2022 yılında korona biter„
Can Vital Müdüresi Ayten Aslan (Türkçe olarak) ve yardımcısı Heike Köp-
ke (Almanca olarak) kısa birer konuşma ile yemeğe katılanlara sağlıklı 
bir yeni yıl dilediler ve fırında hastaları için özel olarak hazırlanan ördek 
kızartması yemeği ikram ederek birer noel hediyesi takdim ettiler. 

Aslan, “Hoşgeldiniz ve hepinize sağlıklı günler diyorum„ diyerek 
başladığı sözlerine şöyle devam etti. “Malum yaklaşık 2 yıldır devam 
eden pandemi sizleri ve bizleri herşeyden çok mahrum ve mağdur 
etti. 2021’yi ailelerimiz, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız ve dostlarımızla 
doyasıya yaşayamadık. Ama ne güzelki bizler sizlere çok dikkat ede-
rek arkadaşlarınızla bu yemekte biraraya getirdik, inşallah bu senenin 
olumsuzluklarını geride bırakırız ve 2022 yılında korona biter, zira daha 
güzel günlere hasret kaldık.“ dedi.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
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�Haber

BKTMD 
Korosu’nun 
2022 yılında 
verecekleri 
konserlerin 
çalışmaları 

devam ediyor
33 yıldır başkentte sayısız başarılı 
ve anlamlı güzel konserlere imza 
atarak Berlinli müzikseverlerin 
büyük beğenisini kazanan Berlin 
Klâsik Türk Müziği Derneği 
(BKTMD) `türkklâsik korosu´ 
uzunca bir aradan sonra 2022 
yılında vermeyi planladıkları ve 
geçtiğimiz ay başladıkları konser 
provaları devam ediyor.

Korona salgını nedeniyle uzunca 
bir süre yüzyüze çalışmalarına 
ara veren bu süre içinde koronun 
facebook sayfasından, sosyal 
medya hesaplarından ve zoom 
aracılığı ile üyeleriyle irtibat 
sağlayıp, çalışmalarına elektronik 
medya üzerinden devam eden 
koro yönetimi ve üyeleri, 2022 yılı 
konserleri için çalışmalarını yeni 
çalışma yerinde yapıyor. Daha önce 
haftada iki kez yapılan provalar, 

son günlerde giderek artan korona 
tehlikesi nedeniyle haftada bir 
güne indirildi.

2022 yılının nisan ayında 
yapılması plânlanan konsere 
Kürdîli-hicazkâr ve Mahur 
Makamı’nda eserlerden oluşan 
bir repertuvar seçtiklerini belirten 
BKTMD başkanı Selahattin Doğan, 
Basın Sözcüsü Talip Gözdereliler 
ile koro yönetimi ve üyeleri, “Daha 
önce haftada iki kez yaptığımız 
provaları, bir güne indirdik, 
haftada tek gün ama daha yoğun 
olarak çalışıyoruz. Dünyamızı 
saran pandemi sürecinin bir 
an evvel son bulup, normal 
çalışma şartlarına kavuşmayı 
ve müzikseverlere vereceğimiz 
konserleri özlemle bekliyoruz.“ 
diyorlar. 

Ses Dergisi için başkan ve koronun 
hocası Selahattin Doğan ile 
yaptığımız kısa söyleşi de: “Uzun 
bir aradan sonra yeni çalışma 
yerimizde üyelerimizin küçük bir 
kısmı ile de olsa, Berlin Eyaleti’nin 
pandemi için uygulanan 3G şartları 
çerçevesinde biraraya gelerek 
konser provalarının başlangıcını 
yaptık ve yoğun olarak devam 
ediyoruz.

Hüseyin İŞLEK
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Aydın Doğan Vakfı tarafından 
ulusal ve uluslararası platformlarda 
başarıya ulaşmış kişi ve kurumlara 
verilen Aydın Doğan Ödülü, Mainz 
kentinde düzenlenen bir törende, 
dünyada ilk Kovid-19 aşısını 
geliştiren bilim insanları Dr. Özlem 
Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e verildi.

Ödül töreninde konuşan  Aydın 
Doğan Vakfı Başkan Vekili Vuslat 
Doğan Sabancı, babası Aydın 
Doğan’ın ödülün Almanya’da, tüm 
insanlık için çalışan bu iki bilim 
insanına verilmesinden özellikle 

memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Törende konuşan Dr. Özlem Türeci 
ödülün kendileri için özel bir takdir 
olduğunu söyleyerek teşekkür etti. 
Kovid-19 aşısını bulmayı kendilerine 
görev bildiklerini belirtti. Prof 
Dr. Uğur Şahin de “Aydın Doğan 
Vakfı’nın sahip olduğu değerler 
bizim de benimsediğimiz ve temsil 
ettiğimiz değerlerle örtüşüyor" dedi. 
Uğur Şahin, “Bu başarı sadece 18 
ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı 
sürdürmemizin bir sonucudur. 
ifadesini kullandı.

Pandemi şartları nedeniyle kısıtlı 
katılımla gerçekleşen törene, Aydın 
Doğan Vakfı kurucu üyeleri Arzuhan 
Doğan Yalçındağ, Begüm Doğan 
Faralyalı, Almanya eski Devlet 
Bakanı ve UNESCO Almanya Başkanı 
Prof. Maria Bohmer,  Dusseldorf 
Başkonsolosu Ayşegül Gökçen 
Karaarslan, Frankfurt Başkonsolosu 
Erdem Tuncer, Mainz Başkonsolosu 
Sedat Turan, Burda Medya CEO Dr. 
Paul Bernhard Kallen  gibi birçok 
isim katıldı.

Hüseyin İŞLEK

25. Aydın Doğan 
Ödülü Dr. Özlem 
Türeci ve Prof. 
Dr. Uğur Şahin’e 
verildi

Uğur Şahin, “Bu başarı sadece 18 
ay değil, 35 yıldır araştırmalarımızı 

sürdürmemizin bir sonucudur. 
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�Sigorta

Değerli Berlinliler, güzel bir yaz tatilini bitirip evimize 
geldik. İnşallah herşey bıraktığımız gibi yerinde 
duruyordur, tekrar kavuştuğumuzda güzel yuvamıza.

Bu sayımızda size kısaca önemini birçoğumuzun takdir 
ettiği; inşallah hiç devreye geçme mecburiyeti olmadan 
bizlere yardım ellerini uzatan talihsizliklerle 
karşılaşmayız. Ayrıca birçok vatandaşımızın da hep 
söylediği gibi “Yıllardır ödüyoruz, hiç faydasını görmedik!” 
diyerek; bazen de önemini göz ardı ederek bu kötü gün 
dostumuzu evimize davet eder gibiyiz.

Oysa `Hausratversicherung - Ev Sigortası´ bizi, `Yangın, 
su borusu patlaması ve su kaçağı, hırsızlık, fırtına ve dolu 
(Feuer, Leitungswasser, Einbruch Diebstahl, Vandalismus 
und Sturm, Hagel) gibi evimizdeki eşyalarımıza 
verilebilecek hasarları sigortalıyor, bu sigorta ile.

Böyle bir can sıkıcı durumla karşılaşmak istemeyiz hiç 
birimiz herhalde. Ama diyelim ki, yukarıda saydığımız 
olaylardan biri başımıza geldi. Hem de siz izindeyken; 
bu durumda sizin ve ailenizin izninizi yarıda kesip geri 
dönmemiz gerekiyor. Biz bu durumda sizin plansız 
uçuşunuzun masraflarını size geri ödüyoruz. Yeni bir bilet 
alma veya bilet tarihi değişikliğinden oluşabilecek 
masraflarınız fatura karşılığı size geri ödüyoruz.

Örneğin: 
- Yangından hasar gören eşyalarınız;
- Su borusunun patlaması sonucu zarar 
gören ev eşyalarınız; 
- Hırsızlık, sonucu çalınan veya tahribat 
gören eşyalarınız; 
  ve
- Fırtına ve dolunun size ve evinize 
verebileceği hasarlar.

Maalesef bu kadar çabuk söyleniveren; 
“Yıllardır ödüyoruz, hiç faydasını 
görmedik!” 

Ben bu konuda müşterilerimle hemfikir 
değilim. Çünkü eğer benim bu güne kadar 
başıma birşey gelmediyse, gelebileceğinin 

LVM Versicherung | Fikret ODAĞ | Buschkrugallee 94 12359 Berlin |  Tel.: 030/668 69436 | Fax: 030/668 69435 | E-Mail: fikret.odag@me.com

korkusuyla her zaman yaşamak istemem. Böyle 
sevimsiz olaylarla karşılaştığınızda da her zaman sizin 
işlerinizle ilgilenip, kolaylaştıracak ve yol gösterecek bir 
danışmanınızın olmasını tavsiye ederim. Çünkü bizler iyi 
gününüzde verdiğiniz kararlar sayesinde, kötü gününüzde 
kötü gün dostu olarak, yardım ellerimizi size uzatıyoruz.

Size tavsiyem evinizi metrekare başına önerilen 650 Euro 
üzerinden sigortalamanızdır. Bu şekilde evinizin değeri 
tesbit edilen değer üzerinden (Versicherungssumme) yeni 
değeri üzerinden sigortalanır. Yeni değer deyince, ben 
hasara maruz kalan eşyalarınızı bugün alışverişe çıkıp, 
almaya kalkınca yapacağınız harcama göz önüne alınarak 
hesaplanır.

Bu şekilde sigortalanan bir ev herhangi bir hasar 
esnasında gereksiz soruları cevaplama durumunda 
bırakmaz. Sigortada birkaç yılda bir olası aylık 
aidatların artışı (ca. %3) ile sizin Sigorta değerinizi hayat 
standartlarına eşitler, enflasyona uygun değer artışı 
sağlanır. Bunun yanında kendimize ve evimize aldığımız 
eşyalar hiç azalmaz, bu sebepten de oluşan değer artışı 
sigorta değeriyle eşleştirilir.

Ben sizlere kazasız ve hasarsız güzel günler diliyorum. 
Sağlıcakla kalın. 

Demet ODAĞ, LVM Versicherung

Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.  
Bei uns erhalten Sie beides!

Hausratversicherung (Ev Sigortası)
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Bedarfsgerechte Vorsorge braucht fachkundige Beratung.  
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Ob durch die Folgen der Corona-Pandemie oder eine andere Krise – viele Unternehmen 
werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, sich über Bankkredite zu finanzieren. Oder Kre-
dite für den zukunftsorientierten Aus- bzw. Umbau Ihrer Firmen zu bekommen. Warum? 
Weil die Eigenkapitalquote durch zeitweilige Verluste zu schwach für neue Unternehmens-
kredite ist. Und ohne Eigenkapital häufig keine Kreditfinanzierung. Jetzt stellt sich für Un-
ternehmer:innen die Frage: „Was tun?“ Die Antwort lautet: „Eigenkapital stärken mit stillen 
Beteiligungen.“

www.buergschaftsbank.berlin

Mit freundlicher Genehmigung der 
 BürgschaftsBank Berlin

Olası sorularınız için partner 
ve elçimizi arayabilirsiniz:

EKSTRATEGY GmbH
Emre Kiraz (Geschäftsführer)
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin
M +49 172 760 90 80
T +49 30 680 756 00
E emre.kiraz@ekstrategy.com
W www.ekstrategy.com

Was tun, wenn die Eigenkapitaldecke 
dünner wird?

Kriz zamanı  

için çözümler  

üretin!

�Ekonomi
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EKSTRATEGY GmbH
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin

www.ekstrategy.com 
Tel.:+49-(0)30–680 756 00

BBB BÜRGSCHAFTSBANK 
zu Berlin-Brandenburg GmbH 

Franklinstraße 6 
10587 Berlin 

Tel.: 030/311 004-0 
info@buergschaftsbank-berlin.de

Çeyrek asırdan fazla bir zaman önce genç 
bir girişimci olan Ednan Yılar, ailesinin 
Spandau’da kiraladığı dairenin bodrum 
katında işe başladıklarını söylüyor. Yıllar sonra 
Berlin-Neukölln’de ve diğer üç lokasyonda 
genel merkezi olan ‘Doppelpack’ firmasının 
çok zorlu şartlarla bu güne geldiğini belirten 
Yılar, “Restoranların ve gastronomi mekanları 
ile Hipermarketlerin hizmet açısından ihtiyaç 
duyduğu her şeyi ve geleneksel malzemeleri 
pazarlamak üzere bir yola çıkmaya karar 
verdik ailece. Ancak ihtiyacımız olan krediyi 
başvuru yaptığımız krediyi kendi bankamızdan 
alamadık; çünkü banka beklenmedik bir şekil-
de finansman taahüdünü son anda geri çekti. 
35 kişinin geleceği tehlikeye girmişti. Bizim 
için endişeli ve uykusuz geceler başladı.” diyor 
ve ekliyor; “Doppelpack Handels GmbH’nin 
geleceği ve ‘L33 Gastropark GmbH’ projesi 
tehlike altındaydı. İşte o anda Bürgschafts-
Bank Berlin, PSD-Bank ve yönetim danışmanı 
Emre Kiraz imdadımıza yetişti.” diyor.

Ednan Yılar’ın en başından beri düşüncesi, 
müşterilerine mümkün olan en iyi hizmeti 
sunmaktı. Tüm önerileri dikkate aldı ve ürün 
yelpazesini ve hizmetlerini sürekli olarak ge-
nişletti. Ancak bir sonraki büyük yatırım adımı 
için bir milyon dolarlık krediye ihtiyacı vardı. 
Yılar, “Bankalar çok katı. Banka yönetimlerini 
yeni fikirlere ve geleceğe yönelik yatırımlara 
ikna etmek oldukça zor. Ev bankamız maalesef 
vizyonumuzu paylaşmadı” diye hatırlıyor 
o günleri. Şok ve uykusuz geceler. “Çok 
şükür, fikrimizi hemen anlayan ve bizim için 
doğru bankayı bulan garanti bankasını tanıdık. 
Sadece dört hafta sonra bu banka, PSD-Bank 
projemizi gerçekleştirdi; yerimizi ve geleceği-
mizi güvence altına aldı.”

BürgschaftsBank Berlin ve PSD Bank Ber-
lin-Brandenburg finansmanı mümkün kılıyor
Berlin-Friedenau merkezli PSD Bank Ber-
lin-Brandenburg’un CEO’su Daniel Mohaupt, 
‘Doppelpack’ın ne istediğini ve beklentisini 
anlıyor; banka olarak girişimciye krediyi temin 
ediyor: Mohaupt, “Bizi büyüleyen şey, birinin 
sürekli işini geliştirmesidir. İşte burada sür-
dürülebilirliğe yönelik eğilimdir. Ednan Yılar, 
Berlin’de çok iyi bir işin ilk adımlarını attı, bizde 
kendisini destekledik.” şeklinde konuşuyor.

Kurumsal müşteri danışmanı ve kredi 
sorgulamalarından sorumlu Mathias Wendt 
ise, BürgschaftsBank Berlin’in bunda oynadığı 
rolü şöyle açıklıyor: “Bir bankanın yatırım 
projeleri için ek güvenlik ihtiyaçları varsa, biz 
bir garanti bankası olarak müşterilere ve ban-
kaya bankanın yükünü hafifleterek yardımcı 
olabiliriz. Riskin yüzde seksenine varan ‘Çift 
paket’ durumunda tüm projelerin ekonomik 
açıdan mantıklı olduğunu gördük ve gerekli 
katkıyı/krediyi sağladık.”

Emre Kiraz: “Ağlar çok önemli”
Otuz yıldır yönetim danışmanlığı yapan, orta 
ölçekli şirketlere bakan, bankacılık piyasasını 
iyi bilen ve BürgschaftsBank Berlin’in elçisi 
olarak görev yapan Emre Kiraz, özellikle Türk 
iş dünyasındaki aracılık rolünü gayet başarılı 
bir şekilde yürütüyor. Kiraz, “Yılar’ın ‘L33 Gast-
ropark GmbH’ ve ‘Doppelpack’ı şirketleri, müş-
terilerine sundukları tüm hizmetlerle birlikte; 

bir yemek merkezini de genişletme konsepti 
pandemide bile kendini büyüyerek kanıtladı. 
Doppelpack çok iddialı bir projeydi ve Ednan 
Yılar bunu başarılarıyla taçlandırdı.

Belgesel, TV Berlin’de ve ‘Success in Berlin’ 
adlı Youtube kanalında ‘Doppelpack’ şirketi 
ile ilgili belgesel, TV Berlin’de ‘Success in 
Berlin - The Magazine of the Bürgschaftsbank’ 
dizisinde 11 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 
18:15’te gösterildi. Kaçıranlar ya da seyrede-
meyenler var ve izlemek istiyorlarsa belgesel 
‘Success in Berlin’ adlı YouTube kanalında da 
izlenebilir.

Emre Kiraz’dan bilgilendirme: 
BürgschaftsBank Berlin (BBB) ve Mittelstän-
dische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Bran-
denburg (MBG), teminatın eksik olduğu ve öz 
sermayenin kıt olduğu tarafsız ortaklar olarak 
garantiler ve öz sermaye sunar. Bürgschafts-
banken finanzierungsportal.ermoeglicher.
de© nin finansman portalı aracılığıyla, genç ve 
yerleşik şirketler, mevcut veya gelecekteki 
ana banka ile birlikte uygulamak için finans-
manlarını yapılandırma konusunda yardım 
alabilirler. PSD Bank Berlin-Brandenburg eG, 
2020 sonbaharından beri BürgschaftsBank 
Berlin’in ortağıdır.

‘Doppelpack’ 
TV Berlin’de 

bir belgeselle
tanıtıldı

Emre Kiraz ve Ednan Yılar
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Ob durch die Folgen der Corona-Pandemie oder eine andere Krise – viele Unternehmen 
werden in Zukunft Schwierigkeiten haben, sich über Bankkredite zu finanzieren. Oder Kre-
dite für den zukunftsorientierten Aus- bzw. Umbau Ihrer Firmen zu bekommen. Warum? 
Weil die Eigenkapitalquote durch zeitweilige Verluste zu schwach für neue Unternehmens-
kredite ist. Und ohne Eigenkapital häufig keine Kreditfinanzierung. Jetzt stellt sich für Un-
ternehmer:innen die Frage: „Was tun?“ Die Antwort lautet: „Eigenkapital stärken mit stillen 
Beteiligungen.“

www.buergschaftsbank.berlin

Mit freundlicher Genehmigung der 
 BürgschaftsBank Berlin

Olası sorularınız için partner 
ve elçimizi arayabilirsiniz:

EKSTRATEGY GmbH
Emre Kiraz (Geschäftsführer)
Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin
M +49 172 760 90 80
T +49 30 680 756 00
E emre.kiraz@ekstrategy.com
W www.ekstrategy.com

Was tun, wenn die Eigenkapitaldecke 
dünner wird?
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�Makale

Ahmet TUNGA / Vergi Danışmanı – Unternehmensberater

Das BMF hat die Richtsatzsammlung 
für das Kalenderjahr 2020 bekanntge-
geben. Die Richtsätze sind ein Hilfsmit-
tel der Finanzverwaltung, Umsätze und 
Gewinne eines Gewerbetreibenden zu 
verproben und ggf. bei Fehlen anderer 
geeigneter Unterlagen zu schätzen (§ 
162 AO). 

Bei formell ordnungsmäßig ermittelten Buchführungsergebnissen darf eine 
Schätzung nicht allein darauf gestützt werden, dass die erklärten Gewinne oder 
Umsätze von den Richtsätzen abweichen.

Die Richtsatzsammlung dient vorwiegend Betriebsprüfern bei ihrer Prüfungs-
tätigkeit. Auch Veranlagungsstellen ziehen die Richtsätze zu Schlüssigkeitsprü-
fungen heran. Die Richtsätze ermöglichen dem Betriebsprüfer, die Kennzahlen 
des zu prüfenden Betriebs mit denen der Richtsatzsammlung für die ent-
sprechende Branche zu vergleichen. Zu diesem Zweck werden die Zahlen der 
Gewinn- und Verlustrechnung oder der Einnahmen-Überschussrechnung des 
zu prüfenden Betriebs normalisiert und anschließend den Richtsätzen gegen-
über gestellt.

NEUE RICHTSATZSAMMLUNG VERÖFFENTLICHT

VERLÄNGERUNG VON STEUERERLEICHTERUNGEN

Die steuerlichen Erleichterungen aufgrund der Pandemie erreichen die nächste 
Runde. Das Bundesministerium der Finanzen hat mitgeteilt, dass eine zinslose 
Stundung von Steuerforderungen noch bis 31.03.2022 möglich ist. Betroffe-
ne müssen den Antrag auf Stundung bis spätestens 31.01.2022 stellen. Die 
Stundung gibt es für Steuerbeträge, die bis zum 31.01.2022 zu zahlen sind. Für 
diese ist anschließend noch eine Stundung bis 30.06.2022 mit Ratenzahlungen 
möglich. Auch von Vollstreckungsmaßnahmen einschließlich entstehender 
Säumniszuschläge soll bei Betroffenen bis 31.01.2022 abgesehen werden. 
Außerdem können Einkommens- und Körperschaftsteuervorauszahlungen 
2021 und 2022 weiterhin bis 30.06.2022 im vereinfachten Verfahren herab-
gesetzt werden. Mit denselben Voraussetzungen kann eine Herabsetzung des 
Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke für 2021 und 2022 
beim Finanzamt beantragt werden. Stundungs- und Erlassanträge für die 
Gewerbesteuer selbst sind regelmäßig separat bei den jeweiligen Behörden = 
i.d.R. den Gemeinden zu stellen. Nicht nur steuerliche Erleichterungen wur-
den verlängert, auch die Corona-Wirtschaftshilfen gibt es bis 31.03.2022. Die 
Überbrückungshilfe III Plus kann bis 31.03.2022 beantragt werden und wird 
als „Überbrückungshilfe IV“ weitergeführt. Die Frist zur Abgabe der Schlussab-
rechnung für die Überbrückungshilfen I bis III und die November- und Dezem-
berhilfen wurde bis 31.12.2022 verlängert.

AUFBEWAHRUNG VON 
RECHNUNGEN

Das BMF hat zur Erfüllung der um-
satzsteuerlichen Anforderungen 
bei elektronischen oder computer-
gestützten Kassensystemen oder 
Registrierkassen Stellung genommen 
und den UStAE angepasst (BMF, 
Schreiben v. 16.11.2021).
Danach wird Abschnitt 14b.1 Abs. 
1 Satz 2 UStAE wie folgt geändert: 
„Soweit der Unternehmer Rechnun-
gen mithilfe elektronischer oder 
computergestützter Kassensysteme 
oder Registrierkassen erteilt, ist 
es hinsichtlich der erteilten Rech-
nungen im Sinne des § 33 UStDV 
ausreichend, wenn ein Doppel der 
Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) 
aus den unveränderbaren digita-
len Aufzeichnungen reproduziert 
werden kann, die auch die übrigen 
Anforderungen der GoBD erfüllen, 
insbesondere die Vollständigkeit, 
Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der 
Erfassung.“
Die Grundsätze des Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
Für Zeiträume bis zum 31.12.2021 
wird es nicht beanstandet, wenn die 
Aufbewahrungspflicht nach der bis-
herigen Regelung erfüllt wird.

AHMET TUNGA

Lohnsteuerhilfeverein e.V.
Beratungstelle Ahmet Tunga

Tel: 030 80 10 65 51
fax: 030 80 10 65 56

E-Mail: ahmet-tunga@gmx.de
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Jahr ◆ Yıl 1924

Dostluk ve Kardeşlik köprüsü BTMK’nın Ufafabrik’te düzenlediği 
ve Ege’nin iki yakasından müzisyenlerin sahne aldığı ‘Lieder der 
Freundschaft – Dostluk Şarkıları’ konserinde kardeş toprakların 
ortak melodilerine yer verildi.

Kovid-19’un dünyamızı halen kasıp kavurduğu şu günlerde 
sadece ülke içinde değil; uluslararası dostluğa ve kardeşliğe her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var diye düşünen Berlin Türk 
Musikisi Konservatuvarı, Ufafabrik’te Ege`nin iki kıyısından 
özel konuklar; Aspa Anogiati ve Jannis Sopikiotis (Yunanistan) 
ile Doç. Dr. Enver Mete Aslan’ın katılımıyla (Türkiye) düzenlediği 
Türk – Yunan dostluk konserinde tarihin ortak sesleri yankılandı. 
Repertuvarında, ‘Aman doktor, Darıldın mı gülüm bana, İzmir’in 
kavakları, Üsküdar’a gideriken, Telgrafın telleri kuşlar mı konar’ 
gibi hem Türkçe, hem de Rumca sözleri ile her iki yakada da oku-
nan ve bilinen eserler müzikseverlerden oldukça ilgi gördü.

‘Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı – BTMK’ eğitmenleri ile 
‘Canarini’ geleneksel Yunan Müziği Okulu ortak çalışmasıyla 
düzenlenen konseri her iki toplumun müziksever konukları 
ilgi ve hasret duygularıyla izledi ve gönülden alkışladı. Konse-
re BTMK’nın eğitmenlerinden udi Doç. Dr. Enver Mete Aslan ve 
gitarıyla Engin Süelözgen sazları katılırlarken, solist Onur Karaha-
lil sesiyle birbirinden güzel Türkçe şarkı ve türküler seslendirdi. 
Konserin Yunanistan’dan gelen sanatçı konukları ‘Canarini’ Müzik 
Okulu’ndan klasik kemençesi ve seslendirdiği Yunanca şarkılar 
ile Aspa Anogiati ve solist Jannis Sopikiotis farklı bir anlam 
kattılar ve ayakta alkışlandılar. Aynı zamanda Şahin Dağdelen 
(keman), Shingo Masuda (kanun) ve vurmalı çalgılarda Yüksel 
Süleymanoğlu, Bağlamada Ali Aşık, Klarnette Gökhan Arslan ve 
Neyzen Yalçın Yenigün enstrüman icraları ve sanata bakışları ile 
geceye önem kazandırdılar.

Konser sonrası BTMK’nın müdüresi Halime Karademirli ile 
konseri ve böyle bir konsere nasıl ve ne zaman karar verdiklerini 
sordum. Yaklaşık 3-4 aylık bir hazırlık ve prova süreci geçirdikleri-
ni, konser provalarını her zaman istedikleri gibi yürütemediklerini 
söyleyen Halime Hanım, ufak tefek aksaklıkların olduğunu ama 
bu konsere emek veren herkesin canla başla en iyisini yapmaya 

Türk - Yunan 
‘Dostluk Şarkıları’ konserinde 

tarihin ortak sesleri yankılandı



çalıştığını belirterek, “Yıllardır edindiğimiz tecrübelerden yola 
çıkarak; dünyanın böyle kargaşa içinde olduğu dönemlerde bir 
Türk&Yunan ya da Yahudilerle dostluk konserleri düzenlemişiz. Bu 
ne zaman ve nasıl başladı bilemiyorum ama zor günlerde hep ‘Dost-
luk ve kardeşlik’ konserleri yaparız. Özüyle; kardeşçe yaşamayı, 
kardeşçe türkü söylemeyi öğrenin ve söyleyin der gibi Türkçe, 
Yunanca, İbranice dostluk konserleri düzenlemişiz hep. Koronalı 
günlerde koro çalışmaları hep aksadığı için eğitmenlerimizle içimiz-
den gelen, şarkı ve türkülerle; Yunanlı, Yahudi ve diğer ülkelerden 
gelen profesyonel müzisyenlerle beraber bir konser verelim; hem 
biz eğlenelim, hem de müziksever Berlinli dostlar eğlensin istedik.

2 bölümlü ve yaklaşık 2 saat süren konserin birinci bölümünde ge-
nelde Yunanca şarkılara yer verildi. Türk müziğine yakın melodiler-
den oluşan bu bölüm müzikseverlerden büyük beğeni kazandı. Bu 
bölümün sonlarına doğru 3 solist Aspa Anogiati, Jannis Sopikiotis 
ve Onur Karahalil ‘Aman doktor, Mendilimin yeşili ve Sala sala’ adlı 
şarkıları birlikte seslendirdiler.

İkinci bölümün ilk 10 eseri Türkçe Türkülerden oluştu. Onur Kara-
halil, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle salondaki müzik-
severlerden büyük alkış aldı. 2. bölümün son dört eseri Türkçe ve 
Yunanca birlikte söylenen eserlere ayrılmıştı. Bu bölümde Anogiati, 
Sopikiotis ve Onur Karahalil birlikte, ‘Hariklaki/Darıldın mı gülüm 
bana, Tsakici/İzmir’in kavakları, Apo xeno topo/Üsküdar’a gider 
iken ve Stin Ameriki tha pao/Telgrafın tellerine kuşlar mı konar’ adlı 
şarkıları seslendirdiler.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Sükrü TOKAY
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Profesyonel koç, kişisel gelişim uzmanı ve yazar Derya 
Çolaker’in yılın son seminerinin konusu, “Zor zamanlarda 
dayanma gücü„ oldu. 

Türk-Alman İşverenler Birliği’nde (TDU) düzenlenen se-
minerde, eyalet hükümetinin pandemi nedeniyle koyduğu 
kararlara göre uygulanan 2G’ye aynen uyulmasına rağmen 
katılım ve ilgi oldukça yoğundu. 

Derya Çolaker’in 10 başlıkta topladığı sunumunda ana 
konular şöyleydi. “Acının bir ‘duygu’ olduğunu kabul edin.”, 
“Yaşadıklarınıza bakış açınız her şeyi değiştirir.”,“En büyük 
korkularınız, aslında hiç olmayanlardır.”, “Aldığınız yaralar 
sizi zamanla bilgeliğe dönüştürür.”, “Hayatınızın kahramanı 
olmayı seçin, kurbanı değil!”, “Geçmişin ve geleceğin mut-
luluğunuzu çalmasına izin vermeyin.”, “Yarın sabah kalktı-
ğınızda bugüne dair şükredecek neler var?”, “Sabır aslında 
beklemekle ilgili bir olgu değildir.”, “Hiçbir şey sadece sizin 
başınıza gelmiyor.”, “Zor zamanlarda güçlü kalmak için Psiko-
terapist Amy Morin’in ‘A-B-C Formülü’nü uygulayın.”

Derya Çolaker daha sonra katılımcılara sizden, “birkaç 
saniye durup çevrenizdeki insanları bir düşünmenizi isti-
yorum...” diyerek, sözlerine şöyle devam etti; “Aileniz, yakın 
arkadaşlarınız, aslında yakından tanıdığınız kim varsa onlar 
arasında sakin ve olgun tavırlarıyla dikkat çeken, ılımlı, 
ortamı yatıştıran, sevgi dolu ve anlayışlı kişileri şöyle bir 
gözünüzün önünden geçirin. Bu kişilerle konuştuğunuzda 
geçmişlerini size anlattıklarında, aslında bu kişilerin bugüne 
kadar birçok zorlukla mücadele etmiş, yaşamları süresin-
ce maddi ve manevi kayıplar yaşamış, ancak başına gelen 
her şeye rağmen kendilerini bu sıkıntılardan kurtarmayı 
başarmış kişiler olduğunu göreceksiniz.

İnişli ve çıkışlı yaşamlarına rağmen ayakta kalmayı başaran 
bu insanlar doğuştan bu özelliklerini getirmediler. Onlar 
acının insanı olgunlaştırdığını, yaraların zamanla iyileştiğini, 
deneyimlerin bir insanı nasıl bilgeleştirdiğini gördüler. Ve 
sadece çevrelerindeki diğer insanlar tarafından takdirle 
karşılanmakla kalmamış, aynı zamanda hayatı algılama 
biçimi olarak da kendilerini bambaşka bir noktaya taşımayı 
başarmışlardır. Bugün zor zamanlara dayanma gücü adlı ko-
nuyu işlerken, bu kişilerin ruh halini, geliştirdikleri yöntem-
leri ve kendilerini nasıl bu noktaya getirdiklerini anlamaya 
çalışacağız.

Katılımcılar Çolaker’in, yaklaşık 1 saat süren seminerinden 
sonra aralarında analizler yaparak konuyu enine boyuna 
konuştular. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

“Zor zamanlarda 
dayanma gücü„ 

Derya Çolaker’in yılın son seminerinin konusu:
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Meşk Topluluğu 
Seminerleri  
Sürüyor
Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı 
(BTMK) Aralık ayı seminerleri 
2-3-4 aralık tarihlerinde Doç. 
Dr. Enver Mete Aslan tarafından 
gerçekleştirildi.

İlginin yoğun olduğu çalışmalarda 
Türk müziğinde bestecilik yöntem-
leri ve şarkı formundaki eserlerin 
incelenmesi ile Türk musikisi 
çalgıları teması işlenirken; Rum, 
Ermeni ve Musevi bestecilerin Ana-
dolu sanatına etkileri ile hayatları 
hakkında çeşitli kesitlere yer verildi.

Enver Mete Aslan’ın ud ile yaptığı 
örneklemeler ve taksimler ile 
teorik konuların uygulamalı 
yönleri de katılımcılara aktarılmış 
oldu. Bir sonraki çalışma 
programının şubat ayında 
yapılması planlanırken şubat 
ayı ders tarihleri ve saatleri 
kesinleştiğinde Berlin Türk 
Musikisi Konservatuarı sosyal 
medya hesaplarından ocak 
ayı içerisinde duyurulacaktır. 
Dr. Aslan Berlin’deki Aralık ayı  
seminerleri sırasında başkentten 
Almanya’ya radyo yayını yapan 
Metropol FM’in davetlisi olarak 
canlı yayına katılmış ve konuy-
la igilili uygulamalı bir sunum 
gerçekleştirmiştir.

Hüseyin İŞLEK
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Nedeni belirsiz tekrar-
layan ateşiniz mi var?
Karın ve/veya eklemlerinizde ağrı mı var?

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) gibi nadir hastalıklar genellikle  
belirsiz semptomlarla başlar. FMF’yi şimdi nasıl hızlı bir  
şekilde tanıyacağınızı öğrenin ve Ada sağlık uygulamasının  
semptom kontrolüne göz atın!

www.mehralsnurFieber.de

�Sağlık

Wenn Kinder oder auch Erwachsene immer wieder Fieber, 
Bauchschmerzen und Schmerzen in Brust und Gelenken 

haben, dann könnte das mehr sein als einfach nur Fieber. Das 
familiäre Mittelmeerfieber (abgekürzt FMF) ist eine vererbte Er-
krankung. Sie kommt vor allem bei Menschen aus dem südöstli-
chen Mittelmeerraum (etwa aus der Türkei oder aus arabischen 
Ländern) vor. Meist fängt FMF schon in der Kindheit an. Bis die 
Erkrankung genau erkannt wird, kann es oft lange dauern. Das 
liegt daran, dass die Krankheit FMF sehr selten ist. Und daran, 
dass ihre Symptome, also Fieber oder Brust- und Bauchschmer-
zen, auch bei vielen anderen Erkrankungen auftreten.

Gamze Senol:
 „Ich bin gestern von meiner Familie aus der Türkei zurückgereist 
und mir fehlt schon jetzt das leckere Essen so sehr, dass ich mich 
mit einem türkischen Kaffee tröste. Ich muss aber auch zuge-
ben, dass ich teilweise so viel gegessen habe, dass ich Bauch-
schmerzen bekam. Was bei Menschen deren Familie aus dem 
Mittelmeerraum stammen auch einen anderen Ursprung als das 
viele Essen haben kann. Vor allem dann, wenn sie mit Fieber oder 
Schmerzen in deinem Brustkorb oder Gelenken einhergehen. 
Dies liegt leider nicht am leckeren Essen. Hast du diese Sympto-
me vielleicht schon einmal bei jemandem in deiner Familie oder 
bei Freunden bemerkt, oder bei dir selbst? Bei solchen Schmer-
zen und Beschwerden kann es sich um das Familiäre Mittelmeer-
fieber handeln : Es wird auch FMF genannt und ist besonders 
bei Familien aus dem östlichen Mittelmeerraum verbreitet, zum 
Beispiel in der Türkei aber auch hier bei uns in Deutschland. Mit 
ADA kannst du jetzt deine Symptome checken. Du findest ADA 
auf „mehr-als-nur-Fieber.de“ und den Link zum Symptom-Check 
bekommst du direkt unter diesem Video. Sprich mit deinem Arzt 
und informier dich über FMF auf der Seite von „mehr-als-nur-Fie-
ber.de“.“

Gamze Şenol „Kultur & ADA“

Ateşten daha fazla! Belirtilerinizi kontrol edin! Oyuncu Gamze 
Şenol Ailevi Akdeniz Ateşi hakkında bilgi veriyor

Çocuklar ve yetişkinlerde ikide bir ateşlenme, karın ağrısı ve 
göğüs ve eklemlerde ağrı meydana geldiğinde, bu sadece bir 
ateşten fazlası olabilir. Ailevi Akdeniz Ateşi (kısaltımı FMF) irsi bir 
hastalıktır. Bu hastalığa daha çok Güneydoğu Akdeniz Bölge-
siÁ nde yaşayan insanlarda rastlanmaktadır (örneğin Türkiye 
veya Arap ülkelerinde). FMF çoğunlukla çocuklukta baş gösterir. 
Hastalığın kesin tanınmasına kadar çoğunlukla uzun zaman geç-
mektedir. Bu da FMF hastalığının çok nadir olmasından ve ateş, 
göğüs ve karın ağrısı gibi belirtilerin birçok başka hastalıklarda 
da meydana geldiğinden kaynaklanmaktadır.

Gamze Şenol:
“Dün Türkiye’ deki ailemin yanından yeni döndüm ve lezzetli 
yemekleri şimdiden o kadar özledim ki kendimi bir Türk kahvesi 
ile avutuyorum. Ama itiraf etmeliyim bazen o kadar çok yediğim 
oluyordu ki karnım ağrıyordu. Bunun ailelerinin Akdeniz bölge-
siÁ nden gelen insanlarda çok yemek yemekten farklı bir kökeni 
olabilir. Özellikle göğüs veya eklemlerinizde ağrı veya ateş eşlik 
ediyorsa. Ne yazık ki, bu lezzetli yemeklerden kaynaklanmıyor. 
Bu belirtileri ailende, arkadaşlarında veya kendinde hiç fark ettin 
mi? Bu tür ağrılar ve şikayetlerde ailevi Akdeniz ateşi söz konusu 
olabilir: FMF olarak da adlandırılır ve özellikle Doğu Akdeniz’den 
gelen aileler arasında, örneğin Türkiye’de ve burada Almanya’da 
yaygındır. ADA ile artık belirtilerinizi kontrol edebilirsiniz. Ada’yı 
‘mehr-als-nur-Fieber.de’ adresinde bulabilir ve semptom 
kontrolüne doğrudan bu videonun altındaki linke tıklayarak 
ulaşabilirsiniz. Doktorunuzla konuşun ve ‘mehr-als-nur-Fieber.
de’ web sitesinde FMF hakkında daha fazla bilgi edinin.

Mehr als nur Fieber! 
Mach den Symptom-Check mit 

ADA! Schauspielerin Gamze Şenol 
klärt über das familiäre 

Mittelmeerfieber auf
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Nedeni belirsiz tekrar-
layan ateşiniz mi var?
Karın ve/veya eklemlerinizde ağrı mı var?

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) gibi nadir hastalıklar genellikle  
belirsiz semptomlarla başlar. FMF’yi şimdi nasıl hızlı bir  
şekilde tanıyacağınızı öğrenin ve Ada sağlık uygulamasının  
semptom kontrolüne göz atın!

Semptom kontrolü için ziyaret edin:

www.mehralsnurFieber.de
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�Haber

Geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda T.C. Berlin 
Büyükelçiliği Basın Müşavirliği görevini 
devralarak çalışmalarına başlayan Hasan 
Kocabıyık, korona koşulları elverdiğince, 
Türk Medya kuruluşlarını ziyaret edi-
yor. Kocabıyık bu kapsamda Almanya’da 
yaklaşık 18 yıldır yayın hayatında olan 
Berlin Ses Dergisi’ne de bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Müşavir Hasan Kocabıyık ile SES Dergisi Ge-
nel Yayın Müdürü ve yayımcısı Ahmet Tun-
ga yaklaşık 2 saat süren ziyarette Almanya 
ve Berlin’de faaliyet gösteren Türk medya 
kuruluşlarının genel durumu ile sorunları 
istişare ederlerken; Almanya’da yaşayan 
Türk toplumunun Türkçe’yi kaybetmemesi 
ve yetişen gençler arasında Türkçe okur 
yazarlığın yaygınlaşması için Türkçe yayın 
yapan gazete ve dergilerin önemini vurguladılar.

Bu kapsamda Müşavir Hasan Kocabıyık, dijital içeriklere 
de yönelinmesi ve günümüz teknolojileri ile gençle-
re hitap edecek yeni yaklaşımların ihmal edilmemesi 
gerektiğini ifade ederek, Ses Dergisi’nin uzun yıllar 
istikrarlı bir şekilde yayın hayatında olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret 
sırasında Tunga’nın arşivinde yer alan yaklaşık 
yüzyıl öncesine ait bazı Alman gazete ve 
dergilerin nüshaları da incelendi. Özellik-
le Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet`in ilk 
yıllarında çıkan bir çok yabancı dergi ve ga-
zetede Türkiye hakkında yer alan haberlerin 
görüldüğü arşivlerden bir sergi açılabileceği 
konusu da gündeme geldi.

2 yıl önce Ankara’dan gelerek geçici görevle T.C. Ber-
lin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği’nde göreve başlayan 
Mustafa Aktaş’ın da Basın Müşaviri Kocabıyık’a eşlik ettiği 
ziyarette Başkentteki medya kuruluşlarına henüz yeni 
sayılabilecek ziyaretlere başladığını söyleyen Kocabıyık, 
şartlar ve konumlar elverdiğince görev alanımıza giren, 
hem de ilgilenmemiz gereken, birlikte hareket etme-
miz gereken kurum yada kuruluşlar ile gazeteci dostları 
ziyaret ederek karşılıklı bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi 
yapalım ve birbirimizi biraz daha yakından tanıyalım 
istiyoruz. Bu nedenle Ses Dergisi’ni ziyaret ettik. 18 yıllık 
arşivinin bir kısmını incelediğim Ses Dergisi’nin bu süreç-
te güzel şeylere imza attığı büyük bir keyifle izledim. Ber-
lin’de bir sergi açmayı düşünen Ses Dergisi görevlilerine 
her konuda yardımcı olacağız, başarılar diliyorum.” dedi

Ses Dergisi Genel Yayın Müdürü Ahmet Tunga ziyaret 
sonrası şunları aktardı. “Basın Müşavirimiz Hasan Bey 
ve beraberinde gelen Mustafa Bey’e bizi ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ettim. Birlikte kahve ve çay eşliğinde güzel 
sohbetler ettik, ardından tatlılarımızı yedik. Dergimizin 
kuruluşundan günümüze dek değişim ve gelişmesini, bize 
büyük katkıları olan duayen gazeteci ve abimiz sizden 

konuştuk; sizin dergiye başlamanızdan sonraki sü-
reci anlattım kendilerine, katkılarınla dergimi-

zin daha güzel ve okunur bir dergi olduğunu 
belirttim.

Ardından başlangıcından bu yana dergimi-
zi arşivlediğimizi anlatarak, günümüzde 

Berlin Ses Dergisi’nin Berlin’in iyi ve her 
yaşta vatandaşımızın okuyabileceği, Türkçesi 

güzel kaleme alınmış dergilerinden biri olduğunu 
kaydettik. Hasan Bey’de geldiğinden beri dergimizi 

izlediğini ve emeklerimizi takdir ettiğini söyledi. Son 
olarakta benim yaklaşık 20-25 yıldır derlediğim bir 
arşivim var onu birlikte inceledik; uzun yıllardan beri 
bir sergi açmayı hedeflediğimi aktardım kendilerine, 
zira arşivimde sadece Berlin’deki Türkler`in 50-60 yıllık 
yaşantısı değil; 150-200 yıllık bir arşiv ve çok değerli ki-
tap, dergi ve gazete gibi eserler var içinde. Bunları da ken-
disine aktardığımda çok ilgilendi ve bazılarının fotoğrafını 
çekerek, açılacak bir sergiye gerek Türkiye’den, gerekse 
buradan her türlü katkıda bulunacaklarını söyleyerek, 
SES Dergisi’ne bundan sonraki yayın hayatında başarılar 
diledi.

Hüseyin İŞLEK

Basın Müşaviri 
Kocabıyık 

SES Dergisi’ni 
ziyaret etti
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�Söyleşi

Ekim ayında iki 
önemli gelişmesi 
oldu. Biri, Türkiye’den 
Almanya’ya işgücü 
göçünün 60. yıl dönümü, diğeri de söz konusu göçün iki 
toplumu bağlayan, zenginleştiren bir nesil yarattığının 
incelikli ifadesiydi. Bu ifade, Berlinli Zeynep Avcı’nın 
seslendirdiği Türkçe bir şarkıyla önce Almanya ve Türki-
ye'de, sonra tüm dünyada karşılık buldu.

Zeynep Avcı, Almanya’nın en fazla izlenen TV 
programlarından biri olan “The Voice of Germany” 
adlı müzik yarışmasında, müzik dünyasının tanınmış 
şarkıcılarından oluşan jüriyi adeta büyüledi. Avcı’nın 
performansı YouTube’da 5,6 milyon kez izlendi.

“TÜRK MÜZİĞİ EVRENSELİ 
YAKALAMAYA 
LAYIK BİR MÜZİK”
KADINCA.eu ile bir araya 
gelen ve sorularımızı 
yanıtlayan Zeynep Avcı, 
Türkçe müziğin de evren-
sel müziği yakalamaya 
layık bir karakteristiğe 
sahip olduğunu ifade 

etti. 20 yılı aşkın bir süredir Berlin’de müzik yapan Avcı, 
Almanya’da yaşayan Türklerin kültürleriyle ve müzikle-
riyle Almanya’ya zenginlik kattığını söyledi. “Hedefim, 
Türk müziğinin farklı renklerini bu yarışmadan yola 
çıkarak tüm dünyaya gösterebilmek” diyen Zeynep Avcı, 
yarışmaya katılma sürecini şu sözlerle paylaştı: “Bir 
arkadaşım yaklaşık 10 yıl önce Voice of Germany’e benim 
adıma başvurmuş. Ben o sıralarda bunun üstüne açıkçası 

pek düşmedim. Aradan 
geçen bunca yıldan sonra 
yarışma ekibi bana yeni-
den ulaştı ve davet etti. "

“MÜZİĞE YAPTIĞIM 
SERENAT, JÜRİYİ DÖN-
DÜRDÜ”
Avcı, dört jüri üyesinin 
de performansına 

hayran kalarak dönmesiyle ilgili 
sorumuzu da şöyle yanıtladı: 
“Yarışma sahnesine çıkarken 
Tan Taşçı’nın Yalan şarkısını 

seçtim. Çünkü hem duygusuna girebildiğim hem de sesimi 
gösterebileceğim bir şarkıydı. Şarkılarımı hep içimdeki 
müzik aşkı için seçer, ona söylerim. Sanırım müziğe aşık 
olanlar bu aşkı anladılar ve döndüler.”

“MÜZİK HAYATIMIN DEĞİŞMEZ BİR PARÇASI”
KADINCA.eu olarak kadın, müzik ve aile kurumunun 
birlikteliğinden doğabilecek çatışmalara karşı Zeynep 
Avcı’nın aldığı tutumu sorduk. Genç sanatçı, “Eşimle 
ilk tanıştığımda müzik hayatımın bir parçasıydı ve 
birlikteliğimiz bu şartlarda başladı. Müzik olmazsa mutsuz 
olacağımı gördü ve müzik konusunda beni destekledi. 
Benim müzik tutkum ve onun desteği sayesinde müzik ve 
aile, bizde hep paralel yürüdü” 

“AİLEMDE DE, MÜZİKTE DE İLK GÖZAĞRIM SEZEN”
Zeynep Avcı’ya Türkiye’de müzik yapma konusunda 
herhangi bir teklif alıp almadığını sorduk. Zeynep Avcı, 
“Türkiye’den pek çok değerli sanatçı performansımla 
ilgili destek verici yorumlar yaptı. Bunun yanı sıra ora-
da müzik yapmam konusunda da güzel teklifler aldım, 
almaya da devam ediyorum. Ama bu konudaki kriterim 
ailem, daha önce de belirttiğim gibi müzik ve aile eksenin-
de sağladığım bir ahenk var. Ve bu benim için her şeyden 
daha kıymetli!” ifadesini kullandı.

Avcı, Türkiye’de hangi sanatçıyla şarkı söylemek istersin 
sorumuza ise, “Müzikte ilk göz ağrım Sezen Aksu’dur. 
O, bana göre Türkçe pop müziğinde bir zirve. Onunla 
şarkı söylemek ya da ondan gelecek bir şarkıyı seslendir-
mek muazzam olurdu. Bu arada biri erkek diğeri kız iki 
çoçuğum var. Kızımın ismi Sezen. İlk göz ağrım Sezenim 
ile Sezen Aksu’nun şarkılarını söylemek bizim için büyük 
bir keyif” şeklinde cevaplandırdı.

Özlem Coşkun – KADINCA.TV
Fotoğraflar: Berlin SES - & AYPA.TV & 
Copyright @SAT.1/ProSieben/Christoph Assmann

HEDEFİM TÜRK MÜZİĞİNİN 
FARKLI RENKLERİNİ GÖSTERMEK



Çünkü AOK’da uzun yıllar tek Türk 
bendim. Vatandaşlarımıza kendi 
dillerinde hizmet edebilmek çok 
güzel bir duyguydu ve o zamanlar çok 
yeniydi. Arkadaşlarımın mesaileri 
bittiğinde ve paydos yaptıklarında be-
nim masamda her zaman daha uzun 
bir sıra olurdu; çünkü o zamanlar 
yaşlılarımızın çoğu pek iyi Almanca 
bilmediklerinden ısrarla bana gelmek 
isterlerdi. Çok güzel anılarım var, 
iyi kötü çok hayat hikayelerine tanık 
oldum, çok dokunuşlarım olmuştur 

“Merhaba, Adım Gül Altinok. Sosyal 
Sigorta Uzmanıyım ve Çok Dilli Enter-
nasyonal Ekibi’nde yer alıyorum. Sizi 
Ses Dergisi’nde düzenli olarak sağlık 
ve hukuki değişiklikler üzerine bilgi-
lendiriyor ve imkânlar sunuyorum. 
Güncel durumumuza dayanarak bu 
sayıdaki yazımı sizleri bilgilendirmek 
üzere hazırladım...” diyerek başlardı 
yazmaya ama bu kez öyle olmayacak; 
zira bu sayıda sayfasını ben işgal 
etmek, onunla AOK’da (Alman Bölge 
Sağlık Sigortası; ya da Kasası) geçen 
30 yılını konuşmak istedim. Ben 
sordum o anlattı, güzel bir söyleşi 
oldu diye umuyorum, hadi buyurun 
birlikte okuyalım...

Sevgili Gül, bu sayıda senin sayfan-
da seninle bir söyleşi yapmak, SES 
okurları için AOK’da 30 yılını yazmak 
istiyorum; öncelikle senin bu başarılı 
çalışmalarından dolayı kutlamak isti-
yorum, tebrikler.

Neye niyet neye kısmet; çocukluk 
düşlerin neydi? Ne olmak istiyordun? 
AOK’ya başlamak nasıl oldu?
Gül Altınok: AOK‘da 3 yıl süren mes-
lek eğitimime başladığımda henüz 
çok genç bir kızdım, ömrümün büyük 
bir kısmını burada geçireceğimin 
bilincinde değildim daha. Aslında ben 
polis olmak istiyordum fakat annemin 
istediği başkaydı; temiz giysili bir dev-
let dairesinde masa başında görmek 
istiyordu beni, annemi kıramadım.

Pişman mıyım? hayır değilim, her 
ne kadar polis olma hayalim içimde 
kaldıysa bile, işimi cok seviyorum, bu 
görevimde de insanlara yardım ede-
biliyor ve hatta daha geniş bir kitleye 
ulaşabiliyorum. Wedding’te müşteri 
hizmetlerinde 15 yıl çalıştım, orası 
benim her zaman ilk göz ağrımdır. 
Orada bütün Türkler beni tanırdı. 

Gül Altınok 
AOK’da 30. 

Yılını kutluyor

insanların hayatlarına, kimi zaman 
hüzünlü ama hep severek yaptım 
işimi her zaman. Bir kaç projede ön-
cülük yaptım AOK Wedding‘te.

‘Etno Projesi‘ başladığında; 15 yıldan 
sonra yeni proje için ben oradan 
alındım. Dediler ki Türk vatandaşları 
için özel bir hizmet sunmak istiyo-
ruz. Zaten şu an sizin yaptığınız işi 
daha resmi bir şekilde yapacaksınız. 
Aslında herkes gibi bende aynı 
hizmeti veriyordum ama Türk di-
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linde verdiğim için onu da kullanalım dediler. Bizim için 
de daha faydalı olabilir diye düşündü sanıyorum AOK 
Yönetimi. Orada ilk defa başladım. İşveren topluluklarıyla, 
Türk sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, konsolosluk 
ve büyükelçilikle temas ve konuşmalara geçtik. Bu böyle 
2-3 sene sürdü; onlardan evvel hep birlikte Almanlarla 
çalışmıştım.

Gül Altınok: “15 yıl sonra Alexanderplatz’da göreve 
başladım”
15 yıl sonra Alexanderplatz’daki göreve başladığımda 
bunu bir şube haline getirdik. Zaten yurtdışı bölümü 
Alexanderplatz‘da idi. Bende o bölüme dahil edildim. 
Başlarda bir ara benim ekibimde çalışan 7-8 Türk arkadaş 
vardı, bu zamanla değişti ve orada Türk olarak tek ben 
kaldım, yanıma farklı diller konuşan ekip arkadaşları 
verildi. Bizim ekipte en az üç dil bilmemiz gerekli. Ben 5 
dil biliyorum, çocukluğumdan beri dil öğrenme hevesim 
vardı; ana dilim Kürtçe ve Türkçe; Almanca, İngilizce ve 
İtalyanca öğrendim ve çok iyi konuşuyorum.

Sevgili Gül peki, AOK Internatıonal nasıl ve ne zaman 
doğdu?
Alexanderplatz’daki başarılı görevimden sonra, AOK’nın 
yeni başlattığı proje ile Frankfurter Allee’deki AOK Inter-
nasyonal’de ilk başladığı günden itibaren yeni bir göreve 
getirildim. AOK Internasyonal’de 18 dilde hizmet veri-
yoruz. AOK bünyesinde; toplantılar, ‘Diabet Günü‘ gibi 
organizasyonlar düzenledik. Çokta başarılı oldu; mesela 
şeker hastaları için özel günler düzenledik, Türk doktor-
larla seminerler yaptık. Genel bilgilendirme toplantıları 
yaptık derneklerde; ‘Kadınlar Derneği’nde örneğin. Farklı 
branşlara göre bilgilendirmeler yaptık. Mesleğe göre 
araştırmalar yapıldı. İş Güvenliği ve Sağlığı üzerine denet-
lemeler yapıyoruz.

Resmi dairelerle çalışmalarınız nasıl yürüyor? Bunlar 
arasında Türk Sivil Toplum Kuruluşları, Başkonsolosluk ve 
Elçilik var mı?
Berlin Baskonsolosluğu‘nda 7 yıldır vatandaşlarımızı 
hakları üzerine bilgilendiriyor, Türkiye ve Almanya 
arasındaki ikili anlaşmalar hakkında yardımcı oluyorum. 
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Leistungsstarke Angebote für Ihre Zahngesundheit:
 AOK-Zahnersatz-Wahltarif – Zuschuss für professionelle 

Zahnreinigung oder Zahnfüllungen

 Junge Zähne – zusätzliche Zahnvorsorge für Ihren Nachwuchs

 AOK-Gesundheitskonto – Kostenbeteiligung für einen 
Zahnschutz beim Sport

Jetzt wechseln!Jetzt wechseln!

Wir wollen Sie so, wie Sie sind

Mehr auf aok.de/nordost/zahngesundheit

FÜR IHRE

BIETEN WIR ANGEBOTE
OHNE LÜCKEN

ZAHN-
GESUNDHEIT

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse 
International Service Sales - Our ser-

vices, Your language
 

Warschauer Str. 5 - 10243 Berlin 
Telefon: 0800 265080 -27143 

(kostenfreie Rufnummer)  
Fax: 0800 265080 -827143  

Mobil: 0152 - 01570069 
E-Mail: 

guelistan.altinok@nordost.aok.de 
Internet: www.aok.de/nordost

15 sene oluyor Wedding’teki yerim-
den ayrılalı. Bugün her şeye rağmen 
Wedding‘e gittiğimde beni hala bu 
kadar yıllar geçmesine rağmen, 
hatırlayıp, tanıyıp teşekkür edenler 
var. Selam verenler var. Türk insanı 
sevince unutmuyor. 

AOK Nordost ile ilgili biraz istatis-
tiki bilgiler de verebilir misin? AOK 
Nordsot’un Bütçe hacmi ne kadar?
Ben AOK’da göreve başladığımda 
2300 elemandık ve içlerinde sadece 
5 Türk ile azınlıktaydık ve bu beni 
hem düşündürüyor, hem de üzüyor-
du; başladım danışmalarda genç-
lerimizi sorgulamaya, onları artık 
Türklerin de devlet dairelerinde yer 
almasının zamanı geldiğini, klasik 
mesleklerden uzaklaşıp yeni alanla-
ra yelken açmalarını destekledim. 

Şu an AOK Nordost‘un çalışanları 
5402 ve bunlardan 100’e yakını 
Türk; ayrıca 156 öğrenci var AOK 
bünyesinde meslek eğitimi gö-
ren; bu da beni çok mutlu ediyor, 
başarılıyız biz Türkler olarak, 
gençlerimiz de çok başarılı. AOK 
Nordost 123 678 işverene ve engelli-
ler için 335 atölyeye hizmet veriyor. 
AOK Nordost’un yaklaşık 1,73 mily-
on sigortalısı var. 2021 bütçe hacmi 
sağlık sigortasında 8,31 milyar euro 
ve uzun vadeli bakım sigortasında 
2,46 milyar euro oldu. En büyük 
harcama kalemleri 2,73 milyar euro 
ile hastahaneler, 1,29 milyar euro ile 
tıbbi bakım ve 1,42 milyar euro ile 
ilaçlar.

Bu binada 2018 yılında açılış 
yaptılar. Açılışta sizlerde vardınız. 
Çok görkemli bir açılış oldu. Bura-
da genellikle Almanya’ya ilk defa 
gelenlerin, Almanya‘ya yeni atanan 
diplomatların ve yurtdışında yaşayıp 
izine gelip gidenlerin  işlemleri 
yapılıyor. 

Sevgili Gül geçen 30 yıla bakarsak; 
senin AOK Nordost’taki şu anki 
görevin nedir? Mutlu musun?
Şu anki görevim artık müşteri 
hizmetleri değil, tamamen kurum 
ve derneklere yönelik, işverenler 
ile birlikte çalışma ve anlaşmalara 
imza atmak. Hangisi daha güzel diye 

sorarsanız, bir ayrım yapmak istemi-
yorum. Geçen 30 yıl da çalıştığım 
her bölümün ayrı bir güzelliği 
vardı, çalışırken büyüdüm, kendimi 
geliştirdim ve olgunlaştım.

Bana en çok sorulan sorulardan biri: 
Almanlar ve Türkler arasındaki fark 
nedir?
Genelleme yapmadan şöyle söy-
leyeyim; Almanlar daha bilinçli 
yaşıyorlar, bilinçli çalışıyor ve 
hayatlarını planlıyorlar, ön kontrol-
lerini ve bakımlarını aksatmıyor, 
herşeyi dozunda yapıyorlar ve 
pararel yaşamayı da ihmal etmi-
yorlar. Biz Anadolu insanları çokça 
çalışıyoruz, sağlığımıza dikkat etmi-
yor, kendimizi yıpratıyoruz ve sü-
rekli geleceğe yatırım, çocuklarımız 
için; onlara birşeyler bırakabilmek 
için kendimizi ihmal ediyoruz.

Hastalandıktan sonra da 
anlıyoruzki, herşeyin başı SAĞLIK, 
hiç bir şeyin sağlıktan daha önemli 
olmadığını. Bir bakmışız yaş geçmiş, 
hastalıklar mevcut ve yaşamaya 
zaman kalmamış, bu raddeye gel-
meden başlamalıyız kendimizi ve 
sağlığımızı korumaya. Sağlığımız 
elimizden gittikten sonra değil; 
henüz yerindeyken ona dikkat 
etmeliyiz. Etmeliyiz ki, yarın pişman 
olmayalım.

Umarım bugünkü konu sizi ilgilen-
dirdi, benim AOK’da 30 yılı ve öne-
rilerim sizi ilgilendirdi. Bir sonraki 
sayıda tekrar buluşuncaya kadar 
hoşça ve sağlıkla kalın.
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Leistungsstarke Angebote für Ihre Zahngesundheit:
 AOK-Zahnersatz-Wahltarif – Zuschuss für professionelle 

Zahnreinigung oder Zahnfüllungen

 Junge Zähne – zusätzliche Zahnvorsorge für Ihren Nachwuchs

 AOK-Gesundheitskonto – Kostenbeteiligung für einen 
Zahnschutz beim Sport

Jetzt wechseln!Jetzt wechseln!

Wir wollen Sie so, wie Sie sind

Mehr auf aok.de/nordost/zahngesundheit

FÜR IHRE

BIETEN WIR ANGEBOTE
OHNE LÜCKEN

ZAHN-
GESUNDHEIT
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�Özel Röportaj

1997 yılında tesadüfen başladığı oyunculuğunda merdi-
venleri tek tek ama sağlam çıkan sinema ve televizyon 

oyuncusu Bülent Sharif Alexander Platz 
Alexa’a düzenlenen uluslararası ‘Serie-
nale 2021‘ Televizyon Dizileri Festivali 
Retorik* ödülü aldı. Çok sayıda ulusal 
ve uluslararası televizyon dizisinin 
izlendiği festivalde ve Türk basınından 
sadece Berlin Ses Dergisi’nin katıldığı 
ödül törenine sanatçının yakın dostları, 

yönetmeni, diğer oyuncular ve sanatçı dostları da yer 
aldı.

‘Serienale 2021‘ Televizyon Dizileri Festivali’nde oyuncu 
Bülent Sharif; komedi, aksiyon, macera ve drama konulu 
filmlerin yarıştığı galada 2006-2008 yılları arasında çe-
kilen ve 73 ülkede yayınlanan ‘Award GSG 9’ dizisindeki 
Demir Aslan rolü ile bu ödüle layık görüldü.

Bu güne kadar 150’nin üzerinde film veya televizyon 
dizisi bölümünde oynayan Bülent Sharif’in ilk başrol 
oynadığı ‘April Kinder‘ adlı sinema filmi ise çok başarılı 
bir film olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası Sharif son 
çevirdiği ZDF’ ortak yapımı (Lena Lorenz) filmle Vi-
yana Film Festivali’nde de bir ödül aldı. Bülent Sharif 
oyunculuğu dışında başarılı da bir iş adamı. Emlak 
işleriyle uğraşan sanatçının kendi şirketleri var.

Bülent Sharif Kimdir?
Bülent Sharif Berlin`de doğdu. Okulunun yanı sıra mo-
del olarak çalışmaya başladı ve kamera önünde çalışma 
isteğini keşfetti. Okuldan ayrıldıktan sonra uzunca bir 
süre New York´ta yaşadı. Burada yaşarken oyunculuğa 
geçmeyi denedi ve kolayca bir şekilde geçiş yaptı. Inga 
Busch ile 1998 yılında ‘Aprilkinder‘ adlı sinema filminde 

�Özel Röportaj
�Özel Röportaj
�Özel Röportaj

Sinema ve Televizyon Oyuncusu 
Bülent Sharif’e Anlamlı Ödül

Jahr ◆ Yıl 1936
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Bülent Sharif’in TV dizileri

2015 - Lena Lorenz IV - Sehnsüchte (ZDF)
2015 - Lena Lorenz III - Veränderungen (ZDF)
2014 - Lena Lorenz - Willkommen im Leben 
(ZDF)
2014 - Lena Lorenz - Zurück ins Leben (ZDF)
2014 - Josephine Klick – Allein unter Cops 
(Folge 1x02)
2014 - SOKO Stuttgart  (Folge 5x12)
2012 - Heiter bis tödlich: Fuchs und Gans 
(Folge 1x12)
2012 - Der letzte Bulle (Folge 3x09)
2011 - Serdar / Entourage (HR)
2011 - Marco W. – 247 Tage im türkischen 
Gefängnis
2010 - Im Angesicht des Verbrechens, 4 
Bölüm
2010 - Polizeiruf 110 - Ein todsicherer Plan 
(NR, MDR)
2010 - Wilsberg - Frischfleisch (NR, ZDF)
2010 - LDB Gruppe - Vabanque (HR)
2010 - Ken Folletts Eisfieber
2010 - KDD – Kriminaldauerdienst 
(Folge 3x01–3x02)
2010 - SOKO Köln (Folge 6x29)
2010 - Alarm für Cobra 11 (Folge 28x04)
2010 - Im Angesicht des Verbrechens 
(vier Folgen)
2010 - Traum aus Schockolade (NR, ZDF)
2009 - Ein starkes Team – La Paloma
2009 - Schatten der Gerechtigkeit
2007 - GSG 9 - Die Elite Einheit 
(HR, Sat.1 ) 25.Bölüm
2007 - Die Schatzinsel (NR, Pro Sieben) 
2.Bölüm
2006 - Trau niemals deinem Schwiegersohn 

(NR, Sat.1)
2006 - GSG 9 - Die Elite Einheit (HR, Sat.1) 
25.Bölüm2006 - Abschnitt 40 (Folge 2x08, 
5x05)
2006 - P.O.V.
2005 - Großgösen (NR)
2005 - Blackout - Die Erinnerung ist tödlich 
(NR, Sat.1) 8.Bölüm
2004 - Einsatz in Hamburg (Folge 1x05)
2004 - Inspektor Rolle (Folge 2x01)
2003 - Eva Blond (Folge 2x02)
2003- Abschnitt 40 (Folge 2x08, 5x05)
2002 - Alles getürkt (HR, Pro Sieben)
2002 - Tatort – Martinsfeuer
2002 - Balko (Folge 6x09)
2002 - Tatort – Oskar
2001 - Ein Fall für Zwei (Folge 22x03)
2001 - Der Club der starken Frauen – 
Die Rote Meile (Folge 2x08)
1999 - Meine beste Feindin (NR, ARD)

Ve oynadığı sinema filmleri 

2012 - The Time on Earth
2012 - THE TIME ON EARTH - Werner 
Schumann
2010 - Der Polizist (Kurzfilm)
2010 - DIE HYÄNE - Numan Acar
2008 - Großgösen
2008 - Der Gelbe Satin
2008 - MAXIMUM - André Henn
2005 - KomA
2002 - STATUS YO! - Til Hasenreiter
1999 - EINE HANDVOLL GRAS -
 Roland Suso Richter
1998 - APRILKINDER - Yüksel Yavuz

ilk başrölünü oynadı. Gangster komedisi ‘Meine 
Beste Freundin‘de bir romen mafyasını oynadı. 
‘Roland Suso Richters‘ sinema filminde çok 
beğenilen Sharif ‘Eine Hand voll Grass‘ adlı 
film ile parladı. ‘Die Dickköpfige‘ ya da ‘Trau 
Niemals Deinem Schwiegersohn“ gibi sayısız 
yapımlar sanatçının oynadığı fiimlerden sadece 
bazıları.

Multiyetenekli ve karizmatik bir aktör olan 
Bülent Sharif, yoğun bir iş temposu olmasına 
rağmen entegrasyon temasıylada çok ilgileniyor. 
Bu konu ile ilgili ‘Die letzte Bahn - Treatment 
ve Social-Sinema‘ spotunu kendisi tasarlamış 
ve yönetmenliğini üstlenmiştir. Bülent Sharif, 
Sat.1 Event Dizisi ‘Blackout - die Erinnerung ist 
tödlich‘te de oynadı. Daha sonra iki sezon Sat.1 
primetime dizisi ‘GSG-9‘da başrolde oynadı. Bü-
lent Sharif ayrıca çesitli uluslararası yapımlarda 
oynadı. Bunların arasında: ‘Die Schatzinsel‘, 
‘Whiteout‘, (Eisfieber), ‘Der gelbe Satin‘, ‘Traum 
aus Schokolade‘, Dominik Graf‘ın 10 bölümlük 
dizisi ‘Im Angesicht des Verbrechens‘ ve ‘110 
Polizeiruf‘ gibi çeşitli Alman krimi yapımları 
ile İsrail‘de ‘Das Lied der Könige“, gibi filmler 
sayılabilir.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY

*) Retorik Ne Demek? 
Bu sözcük en az bir kişinin; en az bir başkasının düşün-
cesini değiştirmeye çalıştığı yazılı, sözlü ve görsel olarak 
dili kullanma sanatı (arapça ifadesi ile belegat) olarak 
tanımlanır.
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Berlin’de 3.’sü düzenlenen geleneksel ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Tu-
ru’nun organizasyonunu üstlenen “Saya İnisiyatifi” nin kurucusu Safia 
Yazanoğlu’na Berlin Eyalet Parlamentosu Çevre, Trafik ve İklim Koru-
ma Senatörlüğü’nce ‘Onur Plaketi’ verildi.

Çevre, Trafik ve İklim Senatörlüğü Müsteşarı Imgmar Streese; 
her yıl dağıtılan 3 ödülden birine de "Fahrrad Berlin" adı altında 
düzenlenen ve kent içinde bisiklet kullanımını teşvik eden ‘2021 Süslü 
Kadınlar Bisiklet Turu’nun layık görüldüğünü söyledi. Biz de tören-
de yanında olmak istedik ancak bu güzel haberi SES Dergisi’ne ettiği 
telefondan öğrenebildik. Söyleşi sırasında bu güzel haberi kendisinden 
dinlerken biz de onurlandık ve SES Dergisi olarak Safia Hanım`ı tebrik 
ettik.

Safia Yazanoğlu 2021 yılındaki bisiklet turuyla, çevreye ve yabancı 
kökenli kadınların sosyalleşmesine katkısından dolayı bakanlığın 
kendi başlarına her yıl çeşitli organizasyon ve aktiviteler üretenle-
re verdiği onur ödülünün bu yıl kendisine verildiğini söyledi. Çok 
heyecanlandğını söyleyen "Müsteşarın özellikle Türkiye’den başlatılan 
ve daha sonra dünyayı saran bu etkinliğin kahramanları olduğumuzu 
vurgulaması doğru yolda olduğumuzu bize bir daha gösterdi. 
Kadınların görünür olması ve onların emeklerinin hatırlatılması beni 
çok etkiledi" dedi. 

Sesimizi duydukları için teşekkür ettim.
Töreni anlatan Yazanoğlu, "Ben de 2013 yılında İzmirli Sema Hanım`ın 
fikri ile başlatılan ve tüm dünyada uygulanan etkinliğin, Türkiye’den 
gelen ve alışık olunmayan bir imajla hem çevreye, hem kadınlarımıza 
güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğimi söyledim. Berlin’in bisiklet 
yollarının gelişmesinde katkımız olacaksa bizde çok mutlu oluruz de-
dim. Tüm dünya kadınlarına katkıları için teşekkürler" dedi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: © SenUVK/Marc Vorwerk“

Yazanoğlu’na; Çevre, Trafik ve İklim Koruma 
Senatörlüğü’nce Onur Plaketi verildi.
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KOR*

Kendine saygı 
Kendine sevgi ne zor
Yüzleşmek kendinle
Dövüşmek gövdende
İçini yakan bir kor

Kalbindeyim yanındayım
Yalnız kalma 
Hiç üzülme 
Var bi çare
Pes etme, bak burdayım

Bazı insanlar gibi 
Bazı sözcükler de yanyana gelemez bi türlü
İnsan gibi 
Sözcükler de türlü türlü

Hiç kimseyim
Ben herkesim
Soyum sopum insan işte
Cephedeyim

Ocak  2020

SİNEM ÖRS ERTAŞ

EMİNÖNÜ MEYDANI

Yemini paylaşır
Eminönü kuşları 

Ne de olsa
Che’nin arkadaşları

PARKTAKİ BANK

Ne şiir beni bıraktı
Ne de ben onu
Birlikte yaşlanan bir çift gibiyiz. 

Çocuk parkında oyunları izleyen
Hüzünlü bir bank gibi
Bütün dizelerimiz. 

ÇİLİNGİR SOFRASI

Sarhoşluğun;
Yalnızlıktan.

Sıska cümleler toplanıyor
Her akşam
Dudaklarının kenarından.

Dudakların kırmızı bir mühür
Sadece kendini kilitlediğin

DİP 

Deniz kabuklarından 
Heykeller yapmalı

Buram buram
Yosun kokan heykeller

Sonra derinlere dalmalı

Ben 
Güneşi özleyen 
Bir dip balığı

T

Tüm T’lerin
Saçları uçuşuyor
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*) Kor şiiri hariç bütün şiirler İstanbulca adlı şiir kitabındandır. Kitap 2010 
yılında basılmıştır. Kor Şiiri şarkı sözü olarak Ocak 2020 yılında yazılmıştır.
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 Burcu Argat “ICH BIN AUS MİTTE – BEN MİTTELİYİM” 
başlıklı ilk kişisel sergisini açtı

 TDU’nun Masabaşı Buluşması 2 yıl aradan sonra Veli’s 
Restoran’da yapıldı

 T.C. Berlin Büyükelçi Şen ve Berlin Eyalet Sağlık Sena-
törü Dilek Kalaycı’dan çağrı, “Mutlaka aşı olun”

 Berlin Korolar Birliği, T.C. Berlin Başkonsolos 
Yücekök’ü ziyaret etti

 Erzincanlı şair Ali Kemal Aksoy’un 3. Şiir Kitabı ‘AN-
NEM’i edebiyatseverlerle 2. kez buluşturdu

 Can-Vital Bakımevi’nden geleneksel yılsonu 
Noel Yemeği

 BKTMD Korosu’nun 2022 yılında verecekleri 
konserlerin çalışmaları devam ediyor

 BTMK`dan Türk - Yunan ‘Dostluk Şarkıları’ konserin-
de tarihin ortak sesleri yankılandı.

Berlin'den Haber Özetleri
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 Sinema ve Televizyon oyuncusu Bülent Sharif’e ödül  Safia Yazanoğlu’na; Çevre, Trafik ve İklim Koruma 
Senatörlüğü’nce ‘Onur Plaketi’ verildi.

 Berlinli tanımış sanatçı Nur Özalp İstanbul’da 
“Tesadüfler” başlıklı karma sergiye katılıyor.

 Başkan Remzi Kaplan’dan TDU’nun yılın son yönetim 
kurulu toplantısında Almanya’ya mesaj 

 ‘Halktan biri Levent Ülgen ve Galip Erdal – Travis Pine’ 
büyük alkış aldı

 Berlin Başkent Korosu Topluluğu yılın son etkinliğini 
düzenledi

 Anadolu Efes – Alba Berlin’i 90-63’le geçerken, 
salondaki Türk seyirciyi coşturdu

 6. Uluslararası Taekwondo Şampiyonası Schöneberg 
Spor Salonu’nda yapıldı

Berlin'den Haber Özetleri
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Akdeniz’de bir inciye benzetiyorum Kıbrıs adasını. Kuzeyinde Türkiye, 
doğusunda Ortadoğu ve güneyinde Mısır’ın yer aldığı Kıbrıs adası tarih 
boyunca birçok medeniyetin uğrak yeri olmuş. Her medeniyetin tarihi 
izlerini bulabildiğiniz bu ada Afrodit’in de memleketi. 

Karpaz Yarımadası
Karpaz Bölgesi, Kıbrıs haritasına baktığınızda kuzeydoğu ucunda uzanan 
sivri ve uzun yarımada olarak adlandırılıyor. Girne veya Lefkoşa’dan araba 
ile yaklaşık 3 saat süren yolculuğun sonunda Kuzey Kıbrıs’ın en meşhur 
sahili ‘Altın Kum Plajı’nı ve koruma altındaki serbest dolaşan eşekleri 
göreceksiniz.  Altın Kum sahili aynı zamanda ‘Caretta Caretta’  ve ‘Chelonia 
Mydas’ türü deniz kaplumbağalarının üreme alanıdır. ‘Altın Kum Plajı’, 
metrelerce uzanan altın renkli kumu ve turkuaz renkli denizi ile hem yerli 
hem yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri. 

Turizm Başkenti Girne 
Kuzey Kıbrıs’ın en önemli liman kentlerinden biri de Girne. Benim de 
uzun yıllar yaşadığım Girne kenti, Kuzey Kıbrıs’ın turizm başkenti olarak 
anılmasıyla biliniyor. Güneyinde yer alan Girne dağları, kuzeyinde Akdeniz, 
şehrin merkezindeki antik liman ve Girne Kalesi yerli halk ve turistleri 
cezbediyor. Kent merkezinde yer alan Girne kordonu ve kordon boyunca 
uzanan çok sayıda kafe ve restorantta yerel lezzetleri tadabilir, yürüme 
mesafesindeki alışveriş mekanlarında el işleri ve hatıralık birçok şey satın 
alabilirsiniz. Antik limanda bulunan Girne Kalesi de diğer ziyaret edilen 
noktalardan biri. 

Girne çevresinde bulunan Yavuz Çıkarma Plajı, Beylerbeyi ve bu köy-
lerdeki Bellapais Manastırı, St. Hilarion Kalesi, Hazreti Ömer Türbesi, 
Buffavento Kalesi, çeşitli kilise ve manastırlar adeta açık hava müzesi 
niteliğindedir. 

İki Ülkenin Tek Başkenti: Lefkoşa
Lefkoşa, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra dünyada iki taraflı tek 
başkent olma özelliğini taşıyor. Yeşil Hat sınırı ile ikiye bölünen başkent 
Lefkoşa’nın kuzeyinde Türkler, Güneyinde ise Rumlar yaşıyor. Ara bölgede 
BM Barış Gücü tarafından güvenliğin sağlandığı başkent Lefkoşa, gü-
nümüzde en kalabalık ve en önemli kültür, sanayi, ticaret ve ulaşım merke-
zidir. İlk yerleşimin Neolitik çağa kadar uzandığı şehir, Lüzinyan, Venedik, 
Ceneviz, Bizans, Arap, İngiliz ve Osmanlı olmak üzere birçok medeniyetin 
de izlerini taşıyor. Günümüzde ise şehir surlar içi ve surlar dışındaki 
Lefkoşa olarak ikiye ayrılıyor. 

Surlar içinde en çok ziyaret edilen noktalardan biri de Arasta Çarşısı’dır. 
Yiyecek, giysi, süs eşyası ve mücevher dükkânlarının yer aldığı çarşıda 
birçok esnaf ve zanaatkar bir arada bulunuyor. Çarşı, içerisinde yer alan 
Güney Lefkoşa’ya geçişin yapılabileceği Lokmacı Sınır Kapısı ile önemli bir 
yere sahip. Arasta Çarşısı’nın sonunda yer alan Bandabuliya Pazarı’nda ise 
Kıbrıs’a özgü yerel yiyecekleri bulabilirsiniz. Bu bölgede yer alan Selimiye 
Camii (St.Sophia Katedrali)’de adadaki en önemli gotik eserlerden biri 
olma özelliğini taşıyor.  Kıbrıs’ın ilk Osmanlı Valisi olan Muzaffer Paşa 
tarafından inşa ettirilmiş olan Büyük Han, Birleşik Krallık hâkimiyetinde ilk 
olarak hapishane, daha sonra ise fakirler için barınak olarak kullanılmıştır. 
Gazi Mağusa, Güzelyurt, İskele, Koruçam, Kapalı Maraş gibi daha birçok 
önemli kente ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’in eşsiz güzellikleri-
ni deneyimlemeye davet ediyor…

Kıbrıs
Haber ve Fotoğraf: Esra TÜRKEL

Büyük Han

Bandabuya Pazarı

Girne

Karpaz

Karpaz

Lefkoşa
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Elena KARAMAN elena_karaman

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi 
Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek 
iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.

Fransız Askısı
Fransız Askı yöntemi yüz hatlarından memnun olmayan, cilt yüzeyinde sarkma 
ve kırışma meydana gelmiş kişilerde kullanıldığı gibi kısmi yüz felci geçiren 
hastalarda da kullanılabilen tedavi edici bir yöntemdir. Ameliyatsız bir işlem 
olması, mimik hareketlerine engel olmaması ve kalıcılığının uzun yıllar olması 
işlemi popüler hale getirmiştir.

Uygulama Bölgeleri
• Yanaklar
• Elmacık kemikleri
• Çene altı
• Boyun
• Göğüsler
• Kollar
• Kalçalar
• Bacaklar

İşlem Süreciİşlem Süreci
İşlem lokal anestezi ile yapılır. Uygulama bölgesinde işlem öncesi yapılacak İşlem lokal anestezi ile yapılır. Uygulama bölgesinde işlem öncesi yapılacak 
kontrol ile çalışılacak bölgeler belirlenir ve ipler deri altına yerleştirilir. İpin 
tutunma bölgesi baş içi (kulak üzeri) olarak tercih edildiği için işlem dikişe 
gerek kalmadan sonlandırılmaktadır. İşlem süresi 30-60 dakikadır.

İşlem Sonrasıİşlem Sonrası
İşlem sonrası bir kaç gün dinlenilmelidir.İşlem sonrası bir kaç gün dinlenilmelidir.
Çene hareketleri minimum seviyede kullanılmalıdır.
Yüz üstü uyunmamalıdır.
Yüz yıkama işlemi sırasında sadece yukarı doğru hareketler uygulanmalıdır.
Cilde masaj uygulanmamalı ve ovuşturulmamalıdır.

SIK SIK SORULAN SORULAR: 
Fransız askısı işlemi sırasında ağrı ya da acı hissedilir mi?
İşlem genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hastanın çok endişeli olduğu İşlem genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hastanın çok endişeli olduğu 
durumlarda uygun bir sakinleştirici de verilebilir. Prosedür neredeyse 
ağrısızdır. İpliğin yerleştirilmesi sırasında ağrı hissedilmez.

İplikler ne kadar süre kalıcıdır?İplikler ne kadar süre kalıcıdır?
İplikler 5 ila 10 yıl arasında kalıcıdır.İplikler 5 ila 10 yıl arasında kalıcıdır.

Fransız askısında kullanılan iplikler zararlı mıdır?
İplerin içerikleri tamamen bio-uyumludur ve implant ameliyatlarında 50 yılı İplerin içerikleri tamamen bio-uyumludur ve implant ameliyatlarında 50 yılı 
aşkın süredir kullanılmaktadır.

Güzel Kalın…

Fransız Askı yöntemi yüz Fransız Askı yöntemi yüz 
hatlarından memnun olmayan, 

cilt yüzeyinde sarkma ve 
kırışma meydana gelmiş 

kişilerde kullanıldığı gibi kısmi 
yüz felci geçiren hastalarda da 

kullanılabilen tedavi edici bir kullanılabilen tedavi edici bir 
yöntemdir. yöntemdir. 

Fransız Askısı
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Talip GÖZDERELİLER

�Gezi

44

Ses Dergisi okurlarının yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 
2022’nin başta sağlık olmak üzere dünyamıza barış ve huzur 
getirmesini temenni ediyorum.

Bu ay, ülkemizin ilk turizm merkezlerinden kışın 120 bin nüfusa Bu ay, ülkemizin ilk turizm merkezlerinden kışın 120 bin nüfusa Bu a
sahip yazın ise yaklaşık 2 milyona ulaşan nüfusu ile Kuşadası’nı 
gezip tanıyacağız. Kuşadası, Aydın iline bağlı, Adnan Menderes 
Havaalanı’na 82 km mesafede, eski çağlardan beri farklı kültür-
lere ev sahipliği yapmış önemli bir yerleşim ve turizm merkezi-
mizdir.

Ülkemizin ilk Kruvaziyer gemi turizmi de Kuşadası’nda 
başlamıştır.

İyonlar tarafından Neopolis adı ile kurulduğu bilinmektedir, 
Ortaçağlarda ise Venedik ve Cenevizliler`in yönetiminde olan 
bölge ‘Scalanova’ (Yeni İskele) adını aldı. 1413 yılında 1. Meh-
met Çelebi zamanında Osmanlı tarafından feth edildikten sonra 
içinde pek çok kuş yuvası bulunan Güvercinada’ya ithafen adına 
Kuşadası denilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında (1919 - 1921) 
İtalya’nın, onların çekilmesi ile de Yunanistan’ın işgali altına 
girmiş, 7 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtarılmıştır.

Kuşadası ve çevresi tarihi geçmişi dışında Avrupa’nın en büyük 
golf sahası, mavi bayraklı plajları ve 2016 yılında büyük bir yolcu 
uçağının körfezde batırılması ile dalış turizminde de büyük pay 
sahibidir. Kuşadası, 1986 yılından itibaren ara ara sekteye uğrasa 
da Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ile de anılmaktadır.

Yukarıda da belirttiğim gibi Kuşadası ve çevresi tarihi ve kültürel 
anlamda gezilecek görülecek çok yere sahiptir. Bu bölgeyi iyi bir 
şekilde gezip tanımak için ise bir hafta zaman ayırmanız gereke-
cektir. Bu gezi esnasında aracınız olmasa da minibüslerle ulaşım 
sağlamak mümkün. Araç kiralamak isterseniz de bu konuda 
oldukça fazla firma bulabilirsiniz.

Kuşadası’nda başlıca görülmesi gereken yerler ise, sırası ile; 
İbramaki Sanat Galerisi ve Kültür Evi, zeytinyağının nasıl 
yapıldığını öğrenebileceğiniz Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı 
Tarihi Müzesi, Zeus Mağarası, eski tarihte sadece kadınların 
kullandığı Kadınlar Plajı, Güvercinada, Kurşunlu Manastırı, 
Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kaleiçi Barlar Sokağı, İsabey Camii, 
Öksüz Mehmet Paşa Kervansarayı, Kaleiçi Camii, Kuştur Plajı, 
yakın çevresinde günübirlik görülecek yerler arasında, Davutlar, 
Apollon Tapınağı, Akbük, Altınkum, Milet Antik Kenti, Efes Antik 
Kenti, Meryem Ana Kilisesi, Şirince, Bafa Gölü Tabiat Parkı, Didy-
ma Antik Kenti sayılabilir.

Kuşadası’nda her bütçeye uygun konaklayacağınız çok sayıda 
otel ve pansiyon bulabilirsiniz. Yiyecek konusunda ise özellikle 
Tuki’de Çarşaflı Sandviç, değişik restorantlarda bulabileceğiniz 
Kulaklı Çorba, Kabak Çiçeği Dolması, Etli Nohut Yahnisi, Gi-
rit usulü Hanya Böreği ve tabii ki tatlı olarak İncir Uyutması 
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www.net-pflegeteam.de

Hastalık ve bakımın dışında gün-

lük yaşamınızda karşılaştığınız 

sorunlara kişisel bilgilendirme 

ve destekle çözüm buluyor ve 

yardımcı oluyoruz.
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Kuşadası’nı gezip tanıyalım

yemenizi tavsiye edeceğim. Güzel bir köy kahvaltısı 
yapmak isterseniz rotanızı Kirazlı Köyü’ne çevirme-
niz gerekecektir.

Önümüzdeki saYılarda farklı yerleri gezip tanımak 
üzere tüm okurlarımıza ve sosyal medya takipçileri-
mize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.
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EVDE BAKIM
ÖZDE BAKIM
Sizin Hasta Bakım Servisiniz!

Net Pfelegeteam

Silbersteinstr. 6
12051 Berlin

Büro saatlerimiz

Pazartesi – Cuma
Saat 08.00 – 16.00

24 saat ula‚ım

✆ 030 – 419 57 324  7 030 – 419 57 326
: info@net-pfelegeteam.de

Kendi hakkımızda

Evde Hasta Bakım Servisimizin ilkeleri-
nin en başında insana olan saygı gelir.
Biz, insanı bir bütün olarak ele alıyoruz. 
İnsan onuru bizim için dokunulmazdır.

İnsanların ait oldukları din, kültür ve 
etnik kökenleri konusunda önyar-
gısızız. İnsanın kendine özgü ihgısızız. İnsanın kendine özgü ih-
tiyaçları ve kişisel alışkanlıkları doğrul-
tusunda çalışırız.

Evde Hasta Bakım Servisimizle bakıma 
muhtaç insanların evlerinde alışkın 
oldukları ortamda huzur içinde ol-
malarını sağlamak, yaşam kalitelerini 
artırmak en büyük amacımızdır.

Sosyal danısmanlık

÷ Bakım ile ilgili her türlü 
 bilgilendirme  (bakım sigortası)
÷ Engellilik belgesi için başvuru
÷ Sosyal yardım ve belediyenin diğer 
 hizmetleri
÷ Hastanın bakımını üstlenmiş 
 yakınları ve akrabalarını 
 bilgilendirme

Kültüre yönelik

Evde Hasta Bakım Servisimizde 
çalışan eğitimli, uzman elemanlarımız 
iki veya çok dillidirler. Göçmenliğin 
beraberinde getirdiği kültür ve din 
farklılıklarının bilincindeyiz.

Birinci nesil insanlarımızın bulun-
dukları özel durumu yakından dukları özel durumu yakından 
tanıyoruz.

Onların dilden ve kültürden kaynak- 
lanan iletişim zorluklarını sunduğu-
muz hizmetle biz gideriyoruz.

Organizasyon ve iletisimde 

yardım

Gerekli bakım araçlarının temini (te-
kerlekli sandalye, hasta yatağı ve ben-
zeri)
÷ Acil yardım (Hausnotruf )
÷ Yemek servisi
÷ Ergoterapi
÷ Yaşlı ve engellilere ev bulmada 
 yardım
÷  Refakat hizmeti
÷  Bakım ve sağlıkla ilgili kuruluşlarla  

iletişimi sağlama (doktor/ hastaha-
 ne ve benzeri)
÷ Manikür ve pedikür
÷  Kuaför

Hizmetlerimiz

Temel Bakım

÷ Vücut bakımı (yıkama, duş, traş)
	 Yatağa girmede-çıkmada, elbise
 giyinmede-çıkarmada, ayağa kalk- 

mada, yürümede, ayakta durmada, 
 merdivenleri inip-çıkmada, evin  

dışına çıkmada ve geri evi bulmada 
 yardım etme. yardım etme.
÷ Beslenme (yemek yedirme veya  
 hazırlama)

Güncel ev ihtiyaçları

÷  Alışveriş
÷  Yemek pişirme
÷  Ev temizliği
÷  Bulaşıkları yıkama
÷  Kıyafet değişimi ve çamaşır yıkama

Ev Bakımı

Ev ve kişi bakımı SGB V §38 çerçeve- 
sinde günlük ev işlerinizde hastalık 
sigortanız üstlenilir.
Bu paragraf, evde anne-babanın 
hastalık veya evde olmamaları duru-
munda ev işlerini yapacak başka bi-
rilerinin olmamasını; 12 yaşın altında 
veya engelli bir çocuğun evde yaşa-
masını ve hiç kimsenin ev işlerini üst- 
lenemeyecek durumda olmasını içerir.

Bakım kontrolü

(§37 Abs. 3 SGB XI) bakım parası alan- 
lara ücretsiz bilgilendirme ziyareti 
yapıyoruz.

Bakımınızı üstlenmiş kişilerin geçici 
süre yokluğunda (tatil veya herhangi 
geçerli mazaret durumunda) hastanın 
bakımına biz üstleniriz

www.net-pflegeteam.de

Hastalık ve bakımın dışında gün-

lük yaşamınızda karşılaştığınız 

sorunlara kişisel bilgilendirme 

ve destekle çözüm buluyor ve 

yardımcı oluyoruz.

,

,
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�Müzik

“Benim kökenim Mersinli ama ben doğma büyüme 
Berlinliyim“ diye başlıyor kendisini tanıtmaya Okan 

Sayar.

Sayar, 2 çocuklu bir ailenin 15 Şubat 1990 Berlin 
Friedenau doğumlu büyük oğlu. Sayar bize "An-

nemin ninnileri ile büyüdüm daha sonra şarkılar, 
albümler ve klipler yapmak nasip oldu bana" diyor 

ve hedefinin kalıcı olmak olduğunu söylüyor.

Sayar, “Hadi sana güle güle” adlı şarkımın ve bu yeni 
klibimin ilginç bir hikayesi var ve çok anlamlı. Bu 

klip günümüz günlerini, şimdiki zamanı anlatıyor. İlk 
şarkım “Hani Ben“i 18-19 yaşında yaptım. İlk albü-
müm “Kafamı Yorma” yı ise  2014 yılında müzikse-

verlerle buluşturdum. Sonrası single şarkılar ve 
kliplerle devam etti." diyen Sayar, hem Berlin’de, 

hem İstanbul’da müzik çalışmalarına devam ediyor.

Berlin SES Dergisi’nin duyurusu: ‘Netd Müzik You-
tube’ta yayınlanan klibi, tüm dijital satış yerlerinde 

izleyebilirsiniz.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Berlin SES

Okan Sayar’dan yeni bir klip  “Hadi Sana Güle Güle”

Schulstr. 38  Tel.: 030 - 461 80 76  www.kayareisen.de
13347 Berlin  Fax: 030 - 461 82 61  E-mail: kontakt@kayareisen.de

KAYA ReisenTouristik GmbH

    2021 /2022 KIŞ ve 2022 YAZ SEZONU

Notruf: 0172-531 56 23

Her gün Berlin’den Türkiye ’ye direkt uçuşlar 
İstanbul 75,- İzmir 75,- Ankara 85,- Antalya 95,- 

Adana 105,- Gaziantep 110,-

Yeni yılın hepimiz için mutlu, sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir yıl olmasını dilerizYeni yılın hepimiz için mutlu, sağlıklı, huzurlu ve başarı dolu bir yıl olmasını dileriz
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Schulstr. 38  Tel.: 030 - 461 80 76  www.kayareisen.de
13347 Berlin  Fax: 030 - 461 82 61  E-mail: kontakt@kayareisen.de

KAYA ReisenTouristik GmbH

%25‘e varan erken rezarvasyon indirimlerinden  
faydalanmak için biran önce 
rezervasyonlarınızı yaptırın. rezervasyonlarınızı yaptırın. 

Yaz tatilinizde karlı çıkın birçok değişik tur paketleri-
mizden Türkiye ve diğer ülkeler için de faydalanın !mizden Türkiye ve diğer ülkeler için de faydalanın !

Rundreisen - Wanderreisen - Wellness - 
Thermalreisen - Langzeiturlaub - Blaue Reisen

ayrıca Kuzey Kıbrıs turları
Mısır - Tunus - Fas - Ürdün ve Dubai 

tatileriniz içinde bizi seçin !
Sizlere en uygun fiyat ve tatil konusunda

her zaman  hizmetinizdeyiz...

Tatil RezervasyonlarımızTatil RezervasyonlarımızTatil Rezervasyonlarımız
BaşlamıştırBaşlamıştır

     
    2021 /2022 KIŞ ve 2022 YAZ SEZONU

I h r  T ü r k e i - S p e z i a l i s tI h r  T ü r k e i - S p e z i a l i s t
www.kayareisen.de

Notruf: 0172-531 56 23

Her gün Berlin’den Türkiye ’ye direkt uçuşlar 
İstanbul 75,- İzmir 75,- Ankara 85,- Antalya 95,- 

Adana 105,- Gaziantep 110,-
Wir fliegen jeden Tag mit Türkish Airlines. Alle türkischen Flughäfen mit einer Zwischenlandung

in Istanbul, nach Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakir, Trabzon, Samsun usw.

BERLIN (BER) - BAKÜ direkt uçuşlar
BERLIN (BER) - ADANA ve GAZİANTEP direkt uçuşlar

Hergün Türk Havayolları ile İstanbul bağlantılı Türkiye’nin 
her şehrine uçuşlarımız mevcuttur. Erzurum, Kars,
 Malatya, Van, Diyarbakır, Trabzon, Samsun v.s.
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Almanya’da 12 yıldan 
beri futbol hakemliği 

yapan başarılı kadın futbol 
hakemlerimizden Aylin 
Stankovski-Acur, 2016 
yılında başladığı Ekonomi 

Hukuku ve Kamu Yönetimi Yüksek 
Okulu’ndan mezun olarak 1 Aralık 
2021’den itibaren resmen devlet 
memuru ünvanı alarak, çalışmaya 
başladı.

Eğitim aldığı bölümü farklı ihtisas 
konularını kapsadığı için; 2 kez 6’şar 
aylık uygulamalı staj gördüğünü be-

Berlin’in 
Sevilen Kadın 

Futbol Hakemlerinden 
Aylin Stankovski-Acur 
Devlet Memuru Olarak 

Göreve Başladı

lirten Aylin Stankovski-Acur, bunlar-
dan ilkinin Berlin Polis Teşkilatı’nda, 
polisin kendi iç bünyesinde terfi 
edecek polislerin eğitim merkezinde; 
ikincisini ise Berlin Belediyesi’nin 
ev ve konaklamadan sorumlu olan 
biriminde olduğunu ifade etti. 
1 Aralık tarihinde resmen devlet 
memuru ünvanının aldığını ifade 

eden Aylin Stankovski-Acur, Devlet 
Memurluğu belgesini, kendisi için 
düzenlenen özel bir törenle Alman 
Anayasası üzerine yemin ederek; 
Berlin Eyalet Parlamentosu İçişleri Se-
natörü Andreas Geisel’in elinden aldı.

Hüseyin İŞLEK

lirten Aylin Stankovski-Acur, bunlar- eden Aylin Stankovski-Acur, Devlet 
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verilmektedir. İstanbul merkez sınıfı dışında Ankara, İzmir, 
Adana, Gaziantep, Berlin, Hamburg, Heildelberg ve Neus-
tadt’da oluşturulan 9 sınıfın sayısı 300’ü geçen öğrencisiyle 
icra, sahne, artistik yönde çalışmalar yürütülmektedir. 
Katılımcılar tüm bu çalışmalarını müzikseverlerce takdir-
le takip edilen yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri 
konserlerle taçlandırmaktadır. Berlin sınıfı, Akademinin 
yurtdışındaki ilk ve en önemli yapı taşlarından biri olma 
özelliğini taşımaktadır. Dört seneden beri devam eden 
çalışmalar Pandemi öncesi Tiyatrom’da yapılan bir konser-
le de meyvesini başarılı bir şekilde vermiştir. 

İleriye dönük planlarınızdan bahseder misiniz bizlere?
 ‘Uluslararası Türk Müziği Köyü’ projemiz var. Bunun-
la ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. “Şarkı 
Söylemek İsteyen Parmak Kaldırsın” hayata dair, hayatın 
farklı alanlarından biriktirdiğim hikayelerle şarkıları 
birleştirdiği çarpıcı, sıra dışı bir gösteri ve konserlerde 
sizlerle buluşacağız.

Herkesin bir hikayesi vardır; sessizlik içinde nefes alan...
Bir de şarkılar vardır; o hikayelerin koluna 
girip hayat sahnesinde dans eden. Burhan 
Kul, o sahnede, sessizce nefes alan hikaye-
leri anlatmaya, perdeyi aralayan şarkıları 
söylemeye geliyor.
Çarpıcı ve sıra dışı.

Ekim 2022 de başlayacak “Solistanbul” 
projemizde profesyonel ses sanatçılarına 
okuma koçluğu projemiz olacak. Bu projeyi 
ilk defa Berlin Ses Dergisi’nde açıklamaktan 
mutluluk duyuyorum. Tüm müzik dostlarına 
ve gurbetçilerimize selamlar.
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�Röportaj Söyleşi: Cem Aksu

Hocam bize kendinizden bahseder misiniz?
1975 yılında Eskişehir’de doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Eskişehir’de tamamladım. Küçük yaştan beri 
ilgi duyduğum müzik alanındaki çalışmalarıma Eskişehir 
Halk Eğitimi Merkezi’nde koro şefi Hüseyin ERBAY ve 
Türk Müziği Nazariyatı eğitmeni Ömer Cem AŞKUN 
vasıtası ile yoğunlaştırma ve ilerletme imkânı buldum. 
Çok değerli hocam, TRT Ankara Radyo Ses Sanatçısı ve 
Şefi, Vedat Kaptan Yurdakul’un da sanat hayatımda çok 
önemli desteği ve etkisinin olduğunu da belirtmek isterim. 
1996 yılındaki konservatuvar eğitiminin ardından master 
çalışmalarına devam ettim. 

Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz sayısız konserler 
dışında, yurtdışında da onlarca ülke ve yüzlerce şehirde 
müziğimizi dünyanın her kıtasındaki insanlara dinlet-
tik. 1997 yılından bu yana müziğimizin bestecilik alanı 
ile ilgili yaptığım muhtelif çalışmalar belgesel, tiyatro, 
film, jenerik ve dizi müziği olarak kullanıldı. Sanat 
hayatımın 17 yılını Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi 
olarak geçirdim. TRT ekranlarında hazırlayıp sunduğum 
pek çok programın yanı sıra özel TV ve Radyolar kanalı 
ile çalışmalar yaptım. Kültür Bakanlığı başta olmak üzere 
pek çok önemli kurumla sayısız kültür ve sanat projele-
ri yaptım. Bir de Türkiye’nin en büyük müzik müzesini 
Afyon’da kurdum. İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi halen 
kültür mirasımızın en güzel örneklerinden biri olarak 
Afyon’da müzik dostlarının ziyaretini beklemektedir.

Sevgili Hocam, Avrupa’da yaşayan hem Türkler`in hem de 
kendi halklarının Türk Müziği`ne ilgisi nasıl?
Uzun yıllardır Avrupa’da birçok koroda hem şef hem 
de konuk solist olarak yer aldım. Gördüğüm en güzel 
şeylerden biri de en az Türk gurbetçilerimiz kadar Av-
rupa vatandaşlarının da müziğimize ilgisinin çok fazla 
olmasıydı. Gurbetçilerimiz neredeyse tüm Avrupa’da 
müziğimize büyük bir aşkla hizmet etmekte. Bundan 
dolayı da çok mutluyum.

Hocam, amatör koroların müziğe katkısı nedir?
Amatör korolar müziğin en sağlam kaleleridir. Hepimi-
zin müzik geçmişinde mutlaka amatör koro tecrübesi 
vardır. İyi korolar her zaman başarılı müzik insanlarının 
yetişmesine vesile olur.

Değerli hocam, şimdi neler yapıyorsunuz? 
Çalışmalarınızdan ve akademiden bahseder 
misiniz?
Burhan Kul Uluslararası Türk Müziği 
Akademisi ile müziğimize hizmet etmeye 
çalışıyorum. 2017 yılında kurulan Burhan 
Kul Türk Müziği Akademisi, en önemli 
kültür miraslarımızdan müziğimizi kendi 
lisanına sadık kalarak gelecek nesillere 
aktarmak gayesiyle hizmet vermektedir. 
Akademi çatısı altındaki derslere her 
yaştan ve seviyeden insanlar katılmakta, 
repertuvar çalışmalarının yanında genel 
Türk müziği bilgileri içeren dersler de 

BURHAN KUL

Burhan KUL, Eskişehir’in yetiştirdiği 
Türk Müziği`nin başarılı ve güçlü yo-
rumcusudur. Kendisi Türk Müziği`ne 
gönül vermiş ve durmadan bıkmadan 
hizmet eden bir gönül insanı. 
Gerçekleştirdiği konserler, televizyon 
programları ve albüm çalışmaları 
dışında kurduğu Türk Müziği Akade-
misi ile yüzlerce öğrenci yetiştiren ve 
başarıdan başarıya koşan bir müzik 
adamı.
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Dr. Tuncay: “2. aşıdan 6 ay sonra bağışıklığın azaldığı 
görülüyor.  Takviye aşı şart.  AŞI, AŞI, AŞI“ diyor.

SES Dergisi’nin değerli 
okurları 1970’li yılların 
ortalarından beri Ber-
lin’de karınca kararınca, 
vaktim el verdiğince, ka-
lemim yazdığı sürece, 
sizlerin sesi gözü kulağı 
olmaya ve sizlere haber 

ulaştırmaya çalışıyorum. Kısacası niyetim sizleri bilgi-
lendirmek. Hemen hemen her konuda bana gelen bilgi-
leri, duyuruları, kültür, sanat ve spor etkinliklerini haber 
yapıyorum. Geçtimiz aylarda korona salgını başladığından 
bu yana sağlık konusunda önemli doktorlarla söyleşiler 
yaptım ve sizlere ulaştırdım. Korona virüsü ikinci yılını 
doldurarak üçüncü yılına girmek üzere ve giderek daha 
da artarak can almaya devam ediyor. İkinci ve üçüncü der-
ken dünya 4 ve 5. dalgaları yaşıyor. Kovid-19’un çok sayıda 
mutasyonlarını duyuyor ve okuyoruz.

Korona virüse karşı aşılar üretildi; aşı ya da tabletlerini 
insanlığın sağlığına sunmak için yeni çalışmalar yapılıyor. 
Konuyla ilgili bilinen ve bilinmeyenleri; 3. aşının neden 
gerektiğini Dr. İsmail Nevzat Tuncay’a sordum. İşte yanıtları. 

Sayın İsmail Nevzat Tuncay üçüncü aşı neden gerekli?
Biliyorsunuz devamlı bu salgınla mücadele etmeye 
çalışılıyor, bizlerde bu bilgiler açığında üretilen stratejiler-
le mücadeleyi  sürdürüyor ve hastalarımızla paylaşmaya 
çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ikinci aşıdan 6 ay sonra 
bu bağışıklığın (immunite) azaldığı görülüyor. Son zaman-
larda yapılan araştırmalarda iki aşıya rağmen Kovid-19’a 
karşı vücudun direncinin biraz zayıfladığı ve de tekrar 
hastalığın bulaşma ihtimalinin olduğu ortaya çıktı. Bu se-
beple bir üçüncü aşı gerekliliği ortaya çıktı; aktuel ve güncel 
oldu. Öncelikle 70 yaş üstü hastalara, rizikolu hastalara bu 
aşının yapılmasına başlandı.

Bu üçüncü aşının yapılmasında yavaş yavaş 60 yaş 
civarına doğru devam edildi. Şimdi genel olarak 
ikinci aşısından sonra 6. ayını doldurmuş olan, 
yani 6 ay önce aşı olanların tekrar bir üçüncü 
aşı olması tavsiye ediliyor. Bu salgının önle
nebilmesi için bu çok önemli. Şu sıralarda 
salgın, yani içinde bulunduğumuz bu kasım 
ayını geçen sene veya önceki sene 
ile mukayese ettiğimizde bulaşma 
sayısı en yüksek rakamlara ulaştı, 
yani geçen sene ve evvelki se
neden daha yüksek rakamlara 
ulaştık.

Allah‘tan ki aşılılar var. 
Aşı olmayanlar daha kolay 
yakalanıyor ama aşı olanlar 
arasında da hastalığı yeniden 

kapanlar var ama bunlar hastalığı çok hafif atlatıyorlar; yine 
de toplum içinde en büyük tehlike aşı olmamışlarda. Çün-
kü bunların her an bu korona virüsünü kapma ihtimali var; 
hem de en tehlikeli virüs cinslerine bulaşma ihtimali daha 
çok yüksek. Onun için tüm vatandaşlarımızdan tekrar rica 
ediyoruz; Lütfen “AŞI, AŞI, AŞI“ olun diyoruz. 

Sayın Tuncay; Biontech aşısını bu-
lan ve insanlığa büyük hizmeti olan
Prof. Dr. Şahin son açıklamalarınla 
“üçüncü aşı olunsa bile bundan 
sonra her yıl aşı yapılması gerek-
li olabilir“ diyor. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
Gördüğünüz ve bildiğiniz gibi Al-
manya’da yüzde 60-65 civarında 
toplumu aşıladık; buna rağmen ye-
terli etkiyi (effektivite) maalesef 
sağlayamadık. Salgını önleyebilmiş 
ve durdurabilmiş değiliz. Bu da bize 
gösteriyorki bu mücadele daha uzun 
nefesli olacak bir maraton yarışına benziyor ve de üçüncü 
aşıdan sonra tahmin ediyorum önümüzdeki seneye ve on-
dan sonraki senelerde de yani her sene bu aşıyı, ‘grip aşısı‘ 
gibi olmamız, bu mikroba karşı, Kovid-19 mikrobuna karşı 
kendimizi korumamız için aşı olmamız gerekecek

Kovid-19’un her geçen gün yeni 
varyasyonları ortaya çıkıyor, bun-
lar ne kadar tehlikeli ve gündem-
de olan ‘Omicron‘ varyasyonu ön-
lenebilir mi?
Şu an itibariyle ilerisini çok iyi 
göremiyoruz. Günümüzde çok 
çeşitli araştırmalar yapılıyor, 
bütün labaratuvarlar, kendine 
inanan ve güvenen, bu mevzu-
da tecrübeye sahip olan bütün 
labaratuvarlar deli gibi yeni 
araştırmalar yapıyorlar ve hatta 

aşı yanında bir de tablet bul-
maya çalışıyorlar. Son günlerde 
bu tabletinde bulunduğu da 
söyleniyor. Bu sebeplerle mü-

cadele devam ediyor yani. 
Ama mücadelenin 

tam orta yerindeyiz. Kovid-19’a karşı savaşı 
tamamen kazanmış değiliz. Yani savaşın 

sonunu henüz görebilmek kesin değil, 
mücadeleye devam ve tekrarlıyorum 

“AŞI, AŞI, AŞI“ diyorum.

Hüseyin İŞLEK
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bu tabletinde bulunduğu da 
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Hüseyin İŞLEK

Şimdi genel olarak 

ikinci aşısından 

sonra 6. ayını 

doldurmuş olan, 

yani 6 ay evvel 

aşı olan herkesin, 

tekrar bir üçüncü 

aşı olması tavsiye 

ediliyor. Bu salgının 

önlenebilmesi için 

bu çok önemli. 



Jahr ◆ Yıl 195050

�Sanat

Berlinli tanınmış sanat insanı ve ressam Nur Özalp korona günlerinde yaptığı 
son 5 eseri ile İstanbul’da “Tesadüfler” başlıklı karma sergiye katılıyor. 4 

sanatçının kendi seçtikleri serbest temalarla katıldığı ‘Karma Sergi‘ bir ay 
boyunca Galeri ARK’ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 

İstanbul’daki son kişisel sergisinden bu yana yapıtlarını ve koronalı günlerde 
neler ürettiğini soruyorum Nur HanımÁa . “Yeni bir kişisel sergiye hazırlanmam 
gerekiyordu, sergi için yeni eserler üretmeye başladım, bu arada karma sergi-

ler açıldı geçen yıl onlara katıldım. Amsterdamm’da bir karma sergi açılacaktı 
ama korona sebebiyle ertelendi. Daha önce planlanan ama pandemi nedeniyle 

iptal edilen bu sergiyi ise 4 sanatçı arkadaşımla birlikte açıyoruz.”

Selim Altan, Gülden Artun, Talat Enlil ve Nur Özalp’ın son yapıtlarının yer aldığı 
“Tesadüfler” sergisi 2 Aralık 2021 – 4 Ocak 2022 tarihleri arasında Galeri 

ARK’ta ziyaret edilebilir. Görünmeyeni görünür kılma çabası, spontane olanla 
düşünülen, rastlantısal olanla bilinçli olarak yapılan arasındaki canlılık ve geri-

lim bu dört sanatçının en belirgin ortak özellikleridir. Selim Altan’ın resimleri fi-
ziksel bir enerji ve onun bitmemişlik süreciyle ilintilidir, bir duyguyu ifade etmek 

üzerine kuruludur. Sanatçı bu oluş anının üzerine yalnızca bir imge yaratmakla 
kalmayıp yüzey ve doku ilişkisiyle bağlantılı ritm kurgusunda titreşen bir gövde 

oluşturur. Onun resimlerinde ve desenlerinde doğuya özgü kaligrafi ritmiyle 
benzeşen lirik bir duyarlılık gözlemlenir. 

Gülden Artun’un bazı resimleri vardır; “Gri Yapraklı Günün Dantellisi” veya 
“İnceldiği Yerden Kopmayabilir” gibi kağıt üzerine yaptığı, düşünce ve duygunun 

tamamen birbirleriyle örtüştüğü, sözün ve suretin ayrılmaz bir bütün haline 
geldiği resimlerdir bunlar. Onun yapıtları öncelikle, görsellikteki konuşmak ve 

yazmak olarak tanımlanabilir. Düşüncelerin, imgelerin birbirine bağlanmasının 
ortaya çıkardığı bu bütünde sanatçının kendisiyle ve yapmakta olduğu resimle 

sürdürdüğü sürekli bir diyalog vardır. Onun iç ve dış dünyası arasında gidip 
gelen bu sayısız yaşantılar zincirinde devamlı bir devinim ve değişim görülür. 

Talat Enlil’in renkten arındırılmış çalışmalarında topografik değerler çizgi, leke 
ve noktalarla ifade buluyor. İnsan doğasının beyaz üzerine siyahla yazıldığı, 
hafıza ile hayal gücünün birbirini ezmeden hayat bulduğu; ne geçmişi ne de 

geleceği sorgulayan, sessizce göz kırpan görüntüler izleyici ile buluşuyor. 
Görsel sakinlik, hareket, yoğunluk ve provokasyon. Enlil’in resimlerinde hepsi 

bir arada gözlemlenir. Ben merkezciliği tanımayan ancak objektif  bir görsellik 
sunan bu resimler direkt ve dürüst bir yaklaşım, ama aydınlatıcı olmayan bir 

tutum sergiler.

Nur Özalp İstanbul Karma Sergiye Katılıyor
Nur Özalp’ın resim doğası sürekli değişir, sürprizlere açık bir dili vardır, kah 

boya kah obje kah kumaş ilgisini çeker, hangi duyguya yaslanırsa onu yansıtan 
malzemeyle yol alır. Bazen tek rengin egemenliğine girer resimleri bazen de 
renklerin köşe kapmacasıyla ilgilenir. Bu sergideki resimleri kağıt ve kumaş 

eşliğinde tuvalde oluşturduğu doğa soyutlamaları. Bu sergi için saf boya 
alanlarının çocuksu bir neşe ile birleştiği kompozisyonlar, bahar temasıyla 

ilgilendi sanatçı. Doğanın kendisinde bulunan sonsuz derinlik, bakılan şeylerin 
arasından görünenler, desenin kendine göre aktığı alanların başka bir alanla ke-

silerek kurgulanması ve bu karşılaşmalarda rastlantısal olanın da kullanılması, 
renklerin oyuncu doğası üzerine bir çeşitleme.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

Berlinli sanatçı Nur Özalp 
İstanbul’da “Tesadüfler” 

başlıklı karma sergiye katılıyor
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Aslı und Toprak
Aslı wurde 1975 als Tochter türkischer Einwanderer in Köln geboren. Nach ihrem Studium 
lernte Sie Toprak im Rahmen ihres Auslandspraktikums in der Türkei kennen und heira-
tete ihn im Jahr 2008. Die Liebe zwischen ihnen beiden war groß. Toprak war in Istanbul 
geboren und aufgewachsen. Asli besaß die deutsche Staatsangehörigkeit, Toprak damals 
noch die türkische. Toprak zog in 2008 nach Deutschland. Auch wenn die Eingewöhnung 
nicht ganz einfach war, lernte er schnell die deutsche Sprache und fand einen Arbeitsplatz 
in seinem erlernten Beruf. 2010 kam ihre gemeinsame Tochter Mina, 2013 ihr gemeinsamer 
Sohn Aren zur Welt. 2017 begann ihre Ehe zu kriseln. Als Asli sich ihrer Freundin anvertrau-
te und ihr erzählte, sie könnte ein Zusammenleben mit Toprak nicht mehr länger ertragen, 
vereinbarte diese einen Termin bei einer Rechtsanwältin. 

Aslı sollte sich einmal ausführlich beraten lassen. Die aufgesuchte Rechtsanwältin er-
klärte Asli, dass wegen ihres gemeinsamen Lebensmittelpunkts in Deutschland deutsches 
Scheidungsrecht anwendbar sei und sie deshalb erst nach Ablauf des Trennungsjahres 
einen Scheidungsantrag stellen könnten. Aslis Welt brach mit dieser unerwarteten Nach-
richt zusammen. Doch als ihr die Anwältin erklärte, dass sie ja bis zur Scheidung getrennt 
leben würden, atmete sie laut auf. Sie bekam zudem die Information, dass das Getrenntle-
ben auch innerhalb der Ehewohnung möglich sei. In diesem Fall müssten die Eheleute wie 
in einer Wohngemeinschaft zusammenleben und keinerlei Leistungen mehr füreinander 
erbringen, wie etwa Wäsche waschen, einkaufen, kochen etc. Asli erklärte, dass sie sich 
mit Toprak fast täglich stritten und auch die Kinder alles mitbekämen. Der Haussegen hinge 
so schief, dass sie sich lieber räumlich trennen wollte. Toprak wäre sicher damit einver-
standen, wenn die gemeinsamen Kinder weiter mit ihr wohnen blieben. Aus diesem Grund 
setzte die Anwältin ein Schreiben an Toprak auf, in dem sie ihm erklärte, dass sich Asli per 
sofort von ihm trennen würde, und ihn dazu aufforderte, die Ehewohnung innerhalb der 
nächsten drei Wochen zu verlassen. 

Toprak, dem auch schon klar geworden war, dass ihre Ehe so nicht weiterlaufen konnte, 
verließ die Ehewohnung eineinhalb Wochen nach Erhalt des Anwaltsschreibens. Er nahm 
seine persönlichen Gegenstände mit und gab seinen Wohnungsschlüssel an Asli heraus. 
Asli hatte von ihrer Anwältin erfahren, dass sie hätten eine Zuweisung der Ehewohnung 
gerichtlich anordnen lassen können, wäre Toprak nicht freiwillig ausgezogen. Denn ihr Zu-
sammenleben würde nach der Einschätzung ihrer Anwältin inzwischen eine unzumutbare 
Härte darstellen, vor allem weil auch die Kinder die Streitigkeiten mitbekämen. Zum Glück 
war ein solches Verfahren nicht notwendig geworden. Als nächstes müsste der regelmä-
ßige Umgang des Vaters mit den gemeinsamen Kindern geregelt und der Kindesunterhalt 
für ihre elf und acht Jahre alten Kinder, Mina und Aren, bestimmt werden. Diese Themen 
hatten sie für den nächsten Termin in der Anwaltskanzlei vorgesehen.

Familienrechtliche Kurzgeschichten 
mit Dr. Yerlikaya-Manzel

Dr. Hayriye Yerlikaya - Manzel 
(Fachanwältin für Familienrecht)

Adres:
Pestalozzistr. 66

10627 Berlin

İletişim bilgileri:
e-mail: info@manzelyerlikaya.com

Telefon: 030/ 235 33 125

Av. Dr. Hayriye Yerlikaya - Manzel 

Dr. Hayriye Yerlikaya-Manzel ist 
seit 2011 Fachanwältin für Familienrecht. Sie 

betreut familienrechtliche Verfahren 
im gesamten Bundesgebiet.
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SAGOPA “Berlin hazır mısın?“ sorusuy-
la, fon müziği eşliğinde sahneye 

çıkan tanınmış sanatçı Sagopa Kaj-
mer yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. 

“Işıklar Sönünce Karanlıklar Oluyor“ 
şarkısıyla programına başlayan sanatçı, 

repertuvarındaki eski ve yeni şarkılarını 
seslendirdi. İlk şarkısından sonra 

“Hoşgeldim Berlin“, “Hoşbuldum Ber-
lin“ diyerek kendisini izlemeye gelenleri 

selamlayan Sagopa Kajmer ardından, 
“Bendeniz Sagopa Kajmer Berlin iyi 

eğlenceler“ diyerek, salonu dolduran 
müzikseverlere “Hoşgeldiniz“ dedi.

Berlin organizasyonunu AF MEDİA - Ali 
Fidan’nın üstlendiği konserde Colum-

biahalle’yi tamamen dolduran mü-
zikseverler sanatçıyı ellerinde ışıkları 

açılmış telefonlarıyla karşıladı. Sagopa 
Kajmer‘in bol bol videolarını çeken-
ler, konseri çok beğendiklerini ama 

aralarında çok yeni şarkılar olduğu için 
bazı şarkıları bilmediklerini söyledi-
ler. Bir müzikseverin “Efsane“ olarak  

tanımladığı rap şarkıcı Sagopa Kajmer, 
eski ve yeni eserlerini seslendirdiği 

konserinde ‘Sarkastik‘ albümünden, 
“Neyse, Toz Taneleri,“, ‘Sessiz ve Yalnız‘ 
adlı albümünden, “Sessiz ve Yalnız“ adlı 

şarkısını seslendirdikten sonra, ‘Gölge 
Haramileri‘ adlı albümünden “Kötü 
insanları Tanıma Senesi“, “Ateşten 

Gömlek“, “Saydam Odalar“ ve “Kalp 
Hastası“ adlı şarkılarını seslendirirken 

müzikseverlerden büyük alkış aldı.

2003 tarihinde müzik piyasasını kasıp 
kavuran mükemmel bir albüme imza 
atan Sagopa Kajmer Türkçe Rap’in en 

iyi albümlerinden biri olarak halen 
günümüzde bile çok fazla satılan ve bu-
lunması zor albümlerden biri olmuştur.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

Sagopa Kajmer Kimdir?

Sagopa Kajmer’in gerçek adı Yunus Özyavuz’dur ve sanatçı Samsun 1978 doğumludur. 

Müziğe olan ilgisi nedeniyle ilk radyoda djlik yaparak müzik hayatına giriş yapmıştır. 1999 

yılında çeşitli sanatçıların yeraldığı ilk türk rap albümü “Yeraltı Operasyonu” adlı albümünde 

ilk projesi olan “SİLAHSIZ KUVVET” ismiyle yer aldı ve en fazla dikkati çeken kişi oldu. 2001 

yılında ilk albümü SİLAHSIZ KUVVET “Sözlerim Silahım” çıkardı. 2002 yılında ikinci albüm 

SİLAHSIZ KUVVET “İhtiyar Heyeti” çıktı. 2002 “SAGOPA KAJMER”i yarattı. İsmiyle aynı adı 

taşıyan bir albüm çıkardı. Sagopa Kajmer, 1 Ağustos 2006 tarihinde kendisi gibi rap şarkıcısı 

olan Kolera ile evlenmiştir

Berlin`de
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Yolunuz Kotti’den Hermannplatz’a doğru düşerse; sağda 
ya da tam tersi yönde Hermannplatz’dan Kotti istikameti-
ne doğru geliyorsanız; solda ilk sokağın (Boppstr) köşe-
sindeki Türkler`in keçili park olarak tanıdığı park içinde, 
hemen yolun kenarındaki büfeyi görmemeniz imkansız.

İşadamı Kemal Salis’in geçtiğimiz günlerde ağzının tadını 
bilen Berlinliler için hizmete sunduğu ‘KRAL KAVURMA & 
KÖFTE’nin büfesine açılışına biz de uğradık sevgili Kemal 
Dirin abimle. Kimler yoktu ki açılışa gelenler arasında; 
eski gazeteci dostlardan Mehmet Zağlı, ‘Remsey Klarnet’le-
rin dünyaca ünlü yapımcısı Remzi Altıok, Medya Berlin’in 
Genel Yayın Müdürü Mustafa Ekşi, Berlin Ses Dergisi 
Reklam Müdürü Memnune Coşkun ve yanında Filiz, Berlin 
Klasik Türk Müziği Korosu’ndan Erdal Kınık ve daha bir 
çok dost ilk sayabildiklerimden; benden önce, benden son-
ra gelen o kadar çok meraklısı vardı ki bu özel ‘Kral Köfte 
ve Kavurma’nın; adı saymakla ve yazmakla bitmez.

 “Köfte ve Kavurmanın KRAL’ı burada yenir!..”
“Köfte ve Kavurma’nın KRAL’ı burada yenir!..” diye söze 
başlayan Kemal Salis’e “Bu kavurma ve köfteyi özel ve 
güzel yapan nedir? diye soruyorum. Başlıyor anlatmaya, 
anlattıkça anlatıyor: Bir yandan akmaya başlayan ağzımın 
suları, bir yandan mis gibi kavurma ve köfte kokusu: “Bi-
rader yeter kitap yazmayı düşünemiyorum senin köfte ve 
kavurma üzerine, bir haber yazacağım alt tarafı” diyorum. 
Kemal kardeşim köfte ve kavurmayı özel yapan sebepleri 
anlatırken; ben de aceleyle alabildiğim köfte ve kavurma 
notlarını sizlerle paylaşıyorum. Hadi siz şimdi okuyun 
bende benim için hazırlanan köfteye yumulayım. Ne dersi-
niz? Hiç te fena olmaz yani!..

“Bizim köfte özel etlerden, kıyması da öyle BEEF” diyerek 
başlıyor anlatmaya Kemal Salis. “Bizim  yemek kartımız 4 
kalemden oluşuyor.  Birincisi sığır, ikincisi tavuk,  üçün-
cüsü kuzu, 4 ve sonucusu vegetarlardan (et yemezler için) 
oluşmakta. Sığırdan kavurma, köfte ve kebap yapıyoruz. 
Burada gördüğün gibi Erzurum usulü saç kavurma yapıyo-
ruz. Kuzudan Konya usulü saç kebabı yapıyoruz; ciğerini 
yapıyoruz ki mutlaka yenmesi lazım. Zira bizim ciğer 
çalışmamız ayrı bir çalışma, unlamıyoruz, yağda bekletmi-
yoruz, yağa yatırmıyoruz, bizim ciğerimiz böyle. 

Vegetarlar için hazırladığımız yemekler, özellikle Antep 
ve Urfa ve Antep yöresine ait, hiçbirinde et yok, etsiz ve 
hepsi kendi yapımlarımız. Bu işleri yapan o yöreden bayan 
arkadaşlarımız var, yüzde yüz et yemeyen arkadaşlara 
ısrarla öneririz, gelip bizim dürümden yesinler mutlaka, 
ve vegetar dürümlerimizin tadına baksınlar. Etlerimiz 10 
numara, bu köfte bir başka köfte. Buranın özelliği köfte ve 
kavurmayı ön plana çıkarmak, bu konsept Berlin’de yok.

 Köftenin Kralı, ‘Kral Köfte’de yenir. Niye bunu söylüyo-
rum, başka yerlerde de etleri yiyin, burada da yiyin; yüzde 
yüz sığır, yüzde yüz BEEF (sığır eti), hiçbir karışımı yok. 
Bunların tanınıp yerinde; yani burada yenmesi lazım. İler-
ki günlerde özellikle ‘Yoğurtlu İskender Köftemiz’i mut-
laka tadın derim. 3 Kalemi birleştirdik; oradan buradan 
alma değil, özellikle köftelerimiz ve kavurmalarımız, saç 
kavurmamız ve ciğer kavurmamız, tavada ciğerimiz, ek-
mek arası ciğerimiz; bunların hepsinin dürüm olarak veya 
baget arası (ekmek arası) olarak denenmesini özellikle 
tavsiye ederim. 

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

‘KRAL KAVURMA & KÖFTE AÇILDI’
Berlin’de bir ilk

“Köfte ve Kavurmanın KRAL’ı burada yenir!..”
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Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkan Remzi 
Kaplan’ın yönettiği 2021 yılının son yönetim kuru-
lu toplantısını yaptı. 2022 yılındaki hedeflerini, yeni 
çalışma programını ve gelecek yılın ilkbaharında 
yapılması planlanan yeni yönetim kurulu seçimlerini 
de masaya yatırdıklarını belirten başkan Remzi Kaplan, 
SES Dergisi’ne yeni yönetimde Almanya’nın diğer eya-
letlerinden katılımla geniş kapsamlı bir yönetim kurulu 
hedeflediklerini de söyleyerek yeni yıl mesajı verdi.

Toplantıya Başkan Remzi Kaplan, Başkan Yardımcıları 
Ayten Aslan, Esma Tekin, Yetkin Hepaydınlı, Gürkan 
Öztaş ve üyeler Veli Tüfekçi, Oktay Ataş, Fikret Odağ, 
İmam Hüseyin Peköz, Özgür Çardaklı, Basın Sözcüsü 
Doğan Azman ve büro görevlileri Yeşim Keleşoğlu ile 
Mümtaz Ergün katıldılar.

Kaplan: “SES Dergisi aracılığıyla hem üyelerimiz, hem 
vatandaşlarımız, hem de iş dünyasının yeni yılını kut-
luyoruz”
Toplantı sonrası Berlin SES Dergisi’ne 2022 projeleri-
ni ve hedeflerini anlatan TDU Başkanı Remzi Kaplan, 
“Hem üyelerimizin, hem vatandaşlarımızın, hem de 
iş dünyasının yeni yılını kutluyor, işlerinde başarılar 
diliyor ve TDU olarak bizim üyemiz olsun, olmasın her 
zaman onların yanında olduğumuz belirtiyoruz. Açık 
olan iş saatlerinde büromuz her zaman açık, Berlin’deki 
10-15 bin işyerine hizmet vermekten büyük mutluluk 
duyarız."

Korona konusunda zaten ciddi önlemler almış dernek-
lerden biriyiz; hem üyelerimizi, hem de Berlin’deki 
vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Yeni ve eski hükü-
metle yaptığımız çalışmalar konusunda üyelerimizi 
bilgilendirdik, hatta bu konuda komisyonda kurduk. 
TDU bünyesindeki arkadaşlarımız bu konuda ciddi 
çalışmalar yaptı, üyelerimizin bazıları korona test 
sistemleri de kurdular. Bunun dışında Berlin’de yeni 
kurulacak hükümetten beklentilerimiz diye bir sorun 
gündeme gelmiş ve o konuyla ilgili açıklama yapmıştım. 

Yeni kurulacak hükümetten beklentilerimiz
Şu andaki en büyük sıkıntı personel ve eleman sıkıntısı. 
Bu konuda Esma Tekin arkadaşımız güzel çalışmalar 
yapıyor. Bir diğer beklentimiz de diploma geçerliliğinin 
biraz daha kolaylaştırılması. Hatta meslek eğitimi ile 
ilgili Almanya’da son 10 yıldır az gönüllü genç katılıyor 
şeklinde bilgiler var, hepimizin işçi sıkıntısı var. Kua-
för veya satış elemanı 3 yıllık meslek eğitiminde doğru 
dürüst birşey öğrenmiyor. Mesela bir berber meslek 
eğitimde gençlerin ilk yılı yerleri süpürmekle, ikinci 
sene saç yıkamakla geçiyor ancak üçüncü sene biraz 
iş öğreniyor, bunların kısaltılması ve ciddiye alınması, 
yeni hükümeten beklentimiz bu. 
TDU’nun 2022 yılında genel kurul seçimleri mutlaka 
yapılacak
Bundan 2-3 ay önce genel kurul yapacaktık, koronadan 
dolayı geçen yıl da, bu yılda yapamadık, ancak üyeleri-
mize bi çağrı yaparak düşüncelerini sorduk ve onlara 
bir çağrı yaptık. Yapılan çalışmadan ortak bir karar çıktı. 
Kararda şu: Pandemiden dolayı bu aylarda yapmakta 
sakınca vardır. Önümüzdeki yılın ilk bahar aylarında 
Mart veya Haziran ayları arası gibi genel kurul seçim-
lerinin yapılması. Çünkü bizim zamanımız geçti. Şu 
andaki yönetimdeki arkadaşlarla 4. senemize giriyo-
ruz pandemiden dolayı; burada da bütün üyelerimizi 
çalışmalarımız konusunda bilgilendirdik.

Bir de şunu açıkça söylemeliyiz, TDU artık Berlin-Bran-
denburg değil, Almanya’nın genelinden oluşturulan 
bir yönetimle idare edilecek. Almanya’da da üyelerimiz 
çoğaldı, yeni yönetimde Almanya’nın her eyaletin-
den, Köln’den, Hannover’den, Ruhr Bölgesi’nden, her 
taraftan üyelerimiz var. TDU Berlin-Brandenburg’u aştı, 
önümüzdeki seçimlerde diğer eyaletlerinden kurulu bir 
yönetim kurulumuz olacak.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

�Ekonomi

TDU Başkanı Remzi Kaplan’dan Yeni Yılda Almanya’ya Mesajlar 
Toplantıya Başkan Remzi Kaplan, Başkan Yardımcıları Ayten Aslan, Esma Tekin, Yetkin Hepaydınlı, Gürkan Öztaş ve üyeler 

Veli Tüfekçi, Oktay Ataş, Özgür Çardaklı, Basın Sözcüsü Doğan Azman ve büro görevlileri Yeşim Keleşoğlu ile Mümtaz Ergün 
katılırlarken; Fikret Odağ ile İmam Hüseyin Peköz katılamadılar.
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Sakallıoğlu

“Doğru Koca 
Nasıl Seçilir”

Yasemin

Sosyal 
medyada 4,5 Milyon takipçisi olan instagram fenomeni ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Columbiahalle’de düzenlenen ve Berlin organizasyonunu AF-MEDİA - Ali Fidan’nın üstlendiği tek kişilik komedi gösterisinde başkentlileri kahkahadan kırdı geçirdi. İstanbul doğumlu, Rizeli olan Sakallıoğlu, oyunculuğunun yanı sıra instagram üzerinden videolar yayınlayarak insanları eğlendiriyor.

Geçtiğimiz yıl Şahan Gökbakar ile çektiği ‘Zengo’ adlı filmiyle büyük beğeni kaza-
nan sanatçı, filmden sonra daha çok merak edilmeye başlanmıştı. Değişik kişileri 
taklitleri ile gündeme gelen Sakallıoğlu, taklit yapmaya ilk annesini taklit ederek 

başlamış. Yasemin Sakallıoğlu, 2019 yılının nisan ayında, kendisi gibi oyuncu 
olan Burak Yırtar ile nişanlanmış, 2020 yılının Mart ayında da nikah masasına 
oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren sanatçı sahne şovlarında, “Doğru Koca 
Nasıl Seçilir” tiyoları veriyor.Berlinli seyircilerinin de pek beğenisini kaza-nan Sakallıoğlu; gösterisi sırasında gerçekleştirmek istediği mizan-senler için sahneye aldığı seyircilere evlilik tiyoları verdi. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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�Haber

Halktan Biri - Travis Pine
BERLİN© DE ALKIŞLANDI

Koronalı günlerde bile tüm olumsuz koşullara 
rağmen başkent Berlinliler'i tiyatrosuz 
bırakmayan iki değerli genç kardeşim, Serkan 
Ağca (Ağca Entertainment) ve Ufuk Güldü (Ti-
yatro28) yine çok eğlenceli ve bol kahkahalı 
bir oyunu tiyatroseverlerle Tiyatro28 sahne-
sinde buluşturdular.

“Halktan biri – Travis Pine”adlı oyunla; Türk 
televizyonlardaki dizi ve sinemadan çok 
yakından tanıdığımız başarılı oyuncu Levent 
Ülgen ile hem tiyatro ve sinema oyuncusu; 
hem de seslendirme sanatçısı Galip Erdal, 
Tiyatro28 salonunu dolduran tiyatroseverler-
den büyük alkış aldı. 

Serkan Ağca: “Koronaya rağmen yılmıyor yola 
devam diyoruz." 
Oyun öncesi Serkan Ağca şu bilgileri verdi. 
“Sevgili Hüseyin Abi ‘Travis Pain – Halktan 
biri’ adlı bu oyun ‘KOMEDİATÜRK’ Bahtiyar 
Engin Tiyatrosu’nun bir oyunu. 

Tiyatro28’in kurucusu ve yönetmeni Ufuk 
Güldü kardeşimizle devamlı ortaklaşa  
çalışıyoruz. Birlikte oldukça güzel projelere 
imza attık. Bundan sonrada oyun dizileri ile 
bu ortak çalışmayı devam ettirmek istiyoruz. 
Yılmıyor yola devam diyoruz. Çünkü sanat iyi-
dir. Tiyatro iyidir!.. Tiyatro yaşatır!..

Uzun yıllardır Türkiye’nin çok 
sayıda özel ve kent tiyatrolarında 

ya da okul tiyatrolarında başarıyla 
sahnelenen, ‘Halktan Biri – Travis 

Pine’ adlı oyun; 2 yıl önce kalp krizi 
nedeniyle 87 yaşında vefat eden 

Sam Bobrick’in yazdığı 40’ın 
üzerinde tiyatro oyunundan biri.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf. Hüseyin İŞLEK 
ve Şükrü TOKAY

Halktan Biri - Travis Pine
BERLİN© DE ALKIŞLANDI

yakından tanıdığımız başarılı oyuncu Levent 
Ülgen ile hem tiyatro ve sinema oyuncusu; 
hem de seslendirme sanatçısı Galip Erdal, 
Tiyatro28 salonunu dolduran tiyatroseverler-
den büyük alkış aldı. 

Serkan Ağca: “Koronaya rağmen yılmıyor yola 
devam diyoruz." 

biri’ adlı bu oyun ‘KOMEDİATÜRK’ Bahtiyar 

Koronalı günlerde bile tüm olumsuz koşullara 
rağmen başkent Berlinliler'i tiyatrosuz 
bırakmayan iki değerli genç kardeşim, Serkan 
Ağca (Ağca Entertainment) ve Ufuk Güldü (Ti-
yatro28) yine çok eğlenceli ve bol kahkahalı 
bir oyunu tiyatroseverlerle Tiyatro28 sahne-
sinde buluşturdular.

televizyonlardaki dizi ve sinemadan çok 
yakından tanıdığımız başarılı oyuncu Levent 
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Osman Ergen’den 
Bavul’da Mini Konser

Kültür Bakanlığı Sanatçısı Osman Ergen ud’u eşliğinde Türk müziğinin en 
güzel şarkılarını ve konseri izleyen müzikseverlerin isteklerini Bavul’da 

düzenlenen mini konserde hem çaldı, hem söyledi. Mini konsere Peşrev ve 
Giriş Taksimi ile başlayan Ergen, ardından değişik makamlarda eserler ses-
lendirdi.

Açılışta kendisine Berlin Klasik Türk Müziği Derneği (BKTMD) ‘türk klasik’ 
korosunun sazları ve koristleri eşlik etti. Konuk sanatçı Osman Ergen’in 

ud çaldığı mini konserde, kendisine darbuka ile Ender Demir ve Özlem Yıldız 
(bendir ve zil) ritim sazları ile eşlik ettiler. BKTMD Korosu’ndan Selahattin 
Doğan, Erol Coşkun ve Talip Gözdereliler’in sesleri ile eşlik ettiği konserin ilk 
bölümünde, ‘Bir Nigâh Et Ne Olur - Acaba Şen misin Kederin Var mı? - Pen-
cere Açıldı Bilâl Oğlan  ve Mayadağdan Kalkan Kazlar” adlı 4 hicaz eser koro 
olarak seslendirildi. 

Mini konserin bir sonraki bölümünde BKTMD Korosu’nun hocası ve 
müzik direktörü Selahattin Doğan, seslendirdiği Nihavend Makamı’nın 

en güzel eserlerinden biri olan ve benimde çok sevdiğim ‘Bir Demet Yasemen’ 
adlı eserin yanı sıra, ‘Her Yerde Kar Var’ gibi pop eserler ile ‘İki Keklik ve 
Hekimoğlu’ adlı türküleri de okudu.

İlk bestesini 1987 yılında yapan Kültür Bakanlığı Sanatçısı Osman Er-
gen, TRT’de istisna akitli ses sanatçısı olarak birçok programa imza attı. 

Çoğu fantazi türünde 150’den fazla bestesi olan Ergen’in eserleri şarkı 
yarışmalarında ve festivallerde derecelere girerek ödüller kazandı. Sanatçının 
çok sayıda eseri halen TRT repertuarında çalınmaktadır. Osman Ergen; 2014 
yılında TRT ve Amasya Belediyesi işbirliğinde yapılan; Altın Elma Beste 
Yarışmasında, sözleri ve bestesi kendisine ait ‘Özümde, sözümde, dilimde 
neyse’ adlı Nihavend Makamı’ndaki şarkısı ile 1. lik ödülü almıştır.

Amatör bir ruhla, ud ve bağlama çalan Ergen Türk Sanat Müziği’nde geniş 
bir repertuara sahip olup, gerek sesi, gerek şarkı söyleyişindeki tavrı ve 

yorumuyla, müzikseverler arasında haklı bir yer edinmiştir. 1982 yılından bu-
güne kadar çeşitli amatör korolarda şeflik yapan Osman Ergen, 1982 yılında, 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi -TSM Korosu ardından Samsun Halk Eğitim 
Merkezi -TSM Korosu, Fatsa Musiki Cemiyeti - TSM korosu, Türk Telekom - 
TSM Korosu, Sasad - TSM Korosu, Sinop Bayanlar - TSM Korosu ve Samsun 
Musiki Cemiyeti - TSM Korosu şeflikleri yaptı. 

Halen, Samsun Sanat Merkezi TSM Koro Şefliği görevinde bulunan Osman 
Ergen, Başkent Berlin’deki kültür ve sanat evlerinden Bavul’daki mini 

konserinin sonunda konserini taçlandırarak, sözleri ve bestesi kendisine ait 
‘Bilen Bilir, Bilmeyen Hiç’ adlı Uşşak Makamı’ndaki eserini seslendirdi.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY

İlk bestesini 1987 yılında yapan Kültür Bakanlığı 
Sanatçısı Osman Ergen, TRT’de istisna akitli ses 
sanatçısı olarak birçok programa imza attı.
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Adana’da doğup büyüyen ve 
yaşamını Berlin’de sürdüren bir 
kadın olarak kendi hikayesini 
farklı bir bakış açısıyla ele alan 
yazar ve oyuncu Serpil Beylik, 
‘Karışık Kaset’ adlı oyunuyla 
Adana’dan (Türkiye) sonra; Ber-
lin’deki Tiyatro28’de Almanya 
prömiyerini yaptı.

Oyun öncesi sahnede Zerrin Ak-
denizli ile son provaları yapan 
Serpil Beylik ile ayaküstü kısa 
bir söyleşi yaptım. Serpil Beylik, 
“Bu oyunla kendi ailemden 
yola çıkarak, çocukluğumu; 
yaşadığım, doğup büyüdüğüm 
Adana’da çevremdeki göz-
lemlerimi anlatmaya çalıştım. 
Aslında kadını anlatmak istedim 
özünde. Kadının ne kadar güçlü 
olduğunu ve kadının toplumda 
uğradığı baskıyı gözler önüne 
sermek istedim. Kadın ne kadar 
çok trajik şeyler yaşasada, 
yaşadıklarına gülmesini iste-
dim. Oyunumda bunu biraz mi-
zahsal olarak işledim” şeklinde 
konuştu.

Burada bir kez daha Adana 
Kadın Dernekleri Platformu’na, 
AKDAM’a, Adana Çocuk ve 
Kadın Hakları Derneği’ne ve 
İyi Parti Üyesi Çiğdem Ak-
çay’a katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 
Onlarla birlikte çalıştım çok 
keyifliydi ve çok eğlendik. 
Kadının yaşadıklarını oyun için-
de fazla ajite etmeden vermeye 
çalıştığım için Adanalılar çok 
mutlu oldular. Berlin’deki bu ilk 
oyunla seyircimin karşısında 
olacağım, zaten Berlin benim en 
çok sevdiğim şehirlerden biridir. 
Berlin benim aşkımdır."

‘Karışık Kaset’ Berlin’de büyük 
alkış aldı
Dramaturluğunu Zerrin Akde-
nizli ve yönetmenliğini Gülşirin 
Şimşek’in yaptığı ‘Karışık Kaset’ 
adlı oyun, ataerkil düzende 
kadının birey olmak için verdiği 
mücadeleyi, yaşadığı zorlukları; 
hayallerini ve bu hayallerini 
gerçekleştirebilmek için verdiği 
çabayı tirajikomik anlatırken, 
hem güldürüyor, hem de gül-
dürürken düşündürüyor. Oyun 
Berlin’de büyük alkış aldı

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Hüseyin İŞLEK
 ve Şükrü TOKAY

Serpil Beylik 
Karışık Kaset© le  Tiyatro28’de 

Almanya Prömiyeri yaptı
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�Müzik
Şahin Yücel 11. Klibini 

Sadegül ve Zeynel Bayrak 
çiftine çekiyor: 

"Pirimi Gördüm Pirimi"

2005 yılında başladığı müzik çalışmalarında sayısız konsere 
imza atan ‘Gönülden Gönüllere Şiir & Müzik Grubu Berlin 
e.V.‘ derneğinin kurucusu ve başkanı Şahin YÜCEL, sözleri 
eşi Türkan Yücel’e ve bestesi kendisine ait, ‘Pirimi gördüm 
pirimi’ adlı son eserine 11. klibine çekme hazırlığında. 

Bugüne kadar sözleri ve bestesi ya kendisine; ya da eşi 
Türkan Yücel`e ait 8 eserine (Euro da yok, dolarda yok, 
Kel Kazım, Pirko, Azeriyem, Dost Turaç, Oy dağlarım, Yar 
yolunda koşa koşa, Bizim evin kedisi) kendisine klip çeken 
Şahin Yücel, ‘Primi Gördüm Pirimi’ adlı son bestesini Bay-
rak çiftine hediye etti. 

11. klibini uzun zamandır birlikte çalıştığı ve sahne aldığı 
Bayrak çiftine çekecek olan Yücel, “Bugüne kadar 200’ün 
üzerine şiir ve türkü sözü yazdım, bunlardan 24 tanesi 
bestelendi ve 9’una klip çektik. 8’ini kendim seslendirdim 
ve klip çektim. 9. klibi bir başka sanatçı dostuma çektim, 
korona koşulları nedeniyle maalesef 10. klip yarım kaldı. 
Biz de bu aradan yararlanarak 11. klibin müziklerinin alt 
yapısı için stüdyoya girdik. Kısmet olursa 10. ve 11. Klibi, 
2022 yılının ilkbahar aylarında çekeceğiz.” diyor.

“Türkan habire söz yazıyor, Son türküsünün sözlerini bana 
okudu, türkünün melodilerini kafamda mırıldanmaya 
başlamıştım, tam üzerine denk geldi ve beste ortaya çıktı. 
Sadegül ve Zeynel Bayrak çiftiyle türküyü birlikte okuduk. 
Ardından Sıddık hocayla bir araya geldik. Arajmanlarını ise 
Erdoğan Yarar yaptı.” 

“Türküyü nasıl buldunuz, okurken neler hissediyorsunuz?” 
Zeynel Bayrak; “Biz evde eşimle sözleri okuduk önce çok 
beğendik ve böyle bir eseri seslendirecek olmaktan büyük 
onur ve gurur duyduk. Daha sonra müzikleri ortaya çıkıp 
son halini görünce çok daha hoşumuza gitti, güzel bir 
deyiş;” 

Sıddık Doğan ise “Dünyayı güzellik kurtaracak” diye 
başlıyor sözlerine ve devam ediyor, “Bu güzelliği kim 
yaratıyorsa, ona tüm emeğimle, bilgimle ve sevgimle 
yardım ederim, yanında olurum. Şahin de çalışıp, çabalıyor, 
birşeyler üretmeye uğraşıyor. Amatör sanatçıları bulup sa-
nat dünyasına kazandırmaya, topluma tanıtmaya çalışıyor. 
Desteğimi ondan esirgemem." 

Yücel‘in en son bestesinin aranjmanlarını müzik yönetmeni 
Erdoğan Yarar yapmış. Yarar, “Bir bestenin önce ritimsel 
olarak bana ne hissettirdiğine bakıyorum. Kafamın içinde 
onun hangi müzik türlerine daha yakın buluyorsam onun 
üzerine çalışıyorum. Bu arabesk hariç herşey olabilir”

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK
Alkışlar ‘Gönülden Gönüllere Şiir & Müzik Grubu Berlin 
e.V.‘ derneğinin kurucusu ve başkanı Şahin YÜCEL'e
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�Sanat

Dünya genelinde insanlar ve ülke 
yöneticileri bu zor şartlara çözüm 
ararlarken; Berlin Başkent Korosu 
Topluluğu’nu ve başkanları Safia 
Yazanoğlu ile Müzik Yönetmeni 
Fahri Karaduman’ı bu etkinliği 
gerçekleştirdikleri için kutluluyo-
rum. 

‘HUZUR Nachbarschaftshaus-
Komşular Evi’nde’ düzenlenen 
’60. Yıl Almanya’da Gurbetçileri 
Anma Gecesi’ etkinliğine yoğun 
ilgi olmasına rağmen ancak kısıtlı 
sayıda konuk; 2G kuralı ve negatif 
test koşulu ile salona alındı.

Konser sonrası kısa bir tele söyleşi 
yaptığımız koro Başkanı Safia 
Yazanoğlu, “Türkiye ile Almanya 30 
Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türk 
İşgücü Anlaşması ile Türkler`in 

Almanya’ya ‘misafir işçi’ olarak 
gelişinin 60. yılı çeşitli etkinliklerle 
kutlanırken; biz de Berlin Başkent 
Korosu Topluluğu olarak ’60. Yıl Al-
manya’da Gurbetçileri Anma Gecesi’ 
düzenledik. 

Etkinlikte gurbetçi şarkıları ve tür-
küleri ile birinci nesil Türklerin 9 
dakikalık Almanya macerası konulu 
bir video gösterisi sunduk. Sağolsun 
birinci nesil Türkler`den Semra 
Isparta Hanım programımıza büyük 
bir zenginlik kattı. 60 yıllık Almanya 
yaşamı ile buradaki hayat tecrübele-
rini konuklarımıza aktarırken; kendi 
yazdığı Kara Tren adlı şiirini bizlerle 
paylaştı” dedi.

Berlin Başkent Korosu Topluluğu, 60. 
yıl özel gecesinde Cem Karaca’nın 
ünlü ‘Almancı’ şarkısını koro şefi Fah-

ri Karaduman ve saz arkadaşlarının 
başarılı performansları ile konuklar 
bu şarkıyı hep birlikte seslendirdiler.
Etkinliğin konuk sanatçılarından 
ve değerli iş insanı Feridun Tanses, 
yaklaşık 4 yıldır maddi ve manevi 
destek verdiği Berlin Başkent Ko-
rosu Topluluğu’na güzel sesi ve 
seslendirdiği güzel eserler ile de 
katkıda bulundu. 

Konser sonrası Tanses’e bir buket 
vererek teşekkür eden koro başkanı 
Yazanoğlu; “Feridun Tanses maalesef 
uzunca bir süre Türkiye’de kalacağı 
için bundan sonra kendisi ile sade-
ce büyük konserlerimizde beraber 
olacağız” diyerek koro adına katkıları 
için kendisine teşekkür etti.
Safia Yazanoğlu’nun sürpriz doğum 
günününde kutlandığı 60. yıl özel 
gecesinde, koronun müzik yönet-

Berlin Başkent Korosu Topluluğu yılın son etkinliğini düzenledi
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meni Fahri Karaduman ve konuk 
sazendeler Bekir Karaoğlan, Serkan 
Kaynarcalı (kanun), Ritimde Ayhan 
ve Oktay Bayır konuklara gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar icra et-
tikleri müzikler ve koronun solist-
leri Zehra Küçük Özlem Ayas, Safia 
Yazanoğlu, Nuran İrgi, Feridun Tan-
ses, Lemiz Mantas ve Şenay Çetin 
seslendirdikleri birbirinden güzel 
şarkılarla mükemmel bir eğlence 
gecesi yaşattılar.

Koronun hocası ve diğer konuk-
lara birer çiçek sunan Yazanoğlu, 
“Hocamız Fahri Karaduman ve tüm 
koro arkadaşlarımızla önümüzde-
ki yıl daha büyük projelere imza 
atacağız. Pandemi günleri sonrası 
buluşmak dileğiyle” diyerek, salonda 
bulunan herkesin ve tüm Berlinli-
ler`in yeni yılını kutladı.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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�Toplum

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye’de vefat eden işadamı 
Nurullah Gençaslan kurucuları arasında olduğu Türk-Al-
man İşverenler Birliği’nde (TDU) törenle anıldı.

Anma Töreni‘nin açılış konuşmasını yapan TDU Başkanı 
Remzi Kaplan, Türk-Alman İşverenler Birliği’nde (TDU) 
daha önce başkanlık yapan Kemal Değirmenci, Ahmet 
Başbuğ, Bahattin Kaya ve yönetim kurullarında görev 
alanlarla, rahmetli Nurullah Gençaslan’nın eşi ve çocukları 
ile ailesini selamladıktan sonra, Yozgat 1956 doğumlu 
işadamının 1972 yılında geldiği Almanya’da başarılı işlere 
imza attığını; 1972 yılında bir kağıt fabrikasında başlayan 
iş hayatının ilerleyen yıllarında 1981’de Kral Diskont‘u, 
1989 yılında Merkez Gıda’yı, 1999, 2000 ve 2001 yıllarında 
başkentin 3 ayrı semtinde Tekmer Gıda marketleri açarak, 
başarılı çalışmalar yaptığına vurgu yaptı.

Yıllarca Yeşilyurt Spor Kulübünün başkanlığını ya-
pan Gençaslan‘ın, çok sayıda dernek ve sivil toplum 
kuruluşunda görev yaptığını kaydeden Kaplan; 1996 
yılında Kemal Değirmenci’nin başkanlığında faaliyete 
geçen TDU’nun kurucu yönetim kurulunda görev aldığını 
söyleyerek, “Nurullah kardeşimiz, başarılı iş adamlığının 
yanı sıra, başarılı bir görev adamıydı, başkentte hep ilklere 
imza atan ekiplerinin en önde gelen ismiydi; hem de 
hemşehrim olan Yozgatlı Nurullah Gençaslan’ı hepimiz 
çok özlüyoruz, Allah rahmet eylesin“ şeklinde konuştu.

Kaplan daha sonra, TDU’nun eski başkanlarını mikrofo-
na davet ederek, Nurullah Gençaslan hakkında duygu ve 

düşüncelerini paylaşmalarını istedi. Kaplan’dan sonra 
söz alan kurucu başkan Kemal Değirmenci ve sırasıyla 
TDU’da başkan olarak görev yapan Ahmet Başbuğ ve 
Bahattin Kaya, Nurullah Gençaslan hakkında duygularını 
törene katılanlarla paylaştılar. Bahattin Kaya’nın Nu-
rullah Gençaslan ile ilgili anılarını paylaşırken, oldukça 
duygulandığı, uzun yıllar iş yerlerinin yakın olduğunu ve 
çok yakın dostluklarını anlatırken duygularının gözlerine 
yansıdığı gözlemlendi. Kaya gözyaşlarını gizleyemeye-
rek, yapısının böyle olduğunu ve dostlarla ayrılıklarda 
gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Sağlık durumu 
nedeniyle anma törenine katılamayan TDU’nun eski 
başkanlarından Hüsnü Özkanlı’nın yerine söz alan Ahmet 
Ersöz de Nurullah Gençaslan ile anılarını paylaştı.

Konuşmaların ardından eski başkanlar ile işadamı Adnan 
Baba lakaplı Adnan Öz ve Ahmet Ersöz, anma törenine 
katılan Nurullah Gençaslan’ın eşi Nilgün Hanım, kızı Ay-
sel, oğlu Haydar ve gelini Alev Gençaslan ile kardeşi Halil 
Gençaslan‘a; TDU’nun özel olarak hazırlattığı Nurullah 
Gençaslan özel resim plaketlerini takdim ettiler.

Törenin ardından başkent Berlin’de gastronomi ve ca-
tering dallarında hizmet veren işadamı İlkay Erçelik’in 
hazırlattığı yemeğe geçildi. Yemek sırasında 2’lü, üçlü 
guruplar halinde Nurullah Gençaslan ile yolları kesişen 
herkes anılarını paylaştılar.

Haber ve Fotograf: Hüseyin İŞLEK

TDU’nun kurucu üyelerinden işadamı Nurullah Gençaslan törenle anıldı

Jahr ◆ Yıl 1964



65Jahr Jahr Jahr ◆◆◆ Yıl 18 Yıl 18 Yıl 18 65



Jahr ◆ Yıl 196666

Hepimizin karşısına mutlaka, evde, işte, sokakta, çarşıda, 
pazarda anlaşılması ya da geçinilmesi zor insanlar 
çıkıyordur mutlaka. Örneğin; bu tür zor insanları çarşıda 
veya pazarda görmek istemesek gitmeyebiliriz, görmeye-
biliriz, iletişim sorunu yaşamayabiliriz.

Fakat bu insanlar bazen bizim çok yakınımızda olan, 
eşimiz, anne baba veya çocuklarımız olabiliyor. Biz 
bunları istesek de görmemezlikten gelemeyiz. Bura-
da bizlere düşen görev veya bizlerin yapabileceği tek 
şey onları anlamak veya dinlemek için doğru iletişim 
kurmayı öğrenmemiz gerekiyor veya onların yanında 
kendimizi huzursuz, sinirli üzgün ve yorgun hisset-
memek için doğru ve tatlı bir dille onları anlamaya 
çalışmamız gerekiyor.

Örneğin; bir alışveriş mağazasına gidip çamaşır makinesi 
almak istediğimizde, orada görevlilerden birine çamaşır 
makinelerinin yerini sorduğumuzda o kişi bize oturduğu 
yerden kalkmadan, karşı tarafta deyip bizlere gereken 
ilgi ve alakayı göstermezse bizler de buradan sinirli 
bir şekilde hiç memnun olmadan 
ayrılmak zorunda kalacağız ve bir 
daha bu mağazaya asla gitmemeyi 
düşüneceğiz. Bir başka mağazaya 
gittiğimizde ise, mağaza görevlisi 
bizler için yerinden kalkıp çok güzel 
bir iletişim içinde tatlı dille ilgi alaka 
gösterdiği zaman, çamaşır makine-
sini oradan satın alarak memnun bir 
şekilde ayrılmış olacağız.

Önemli olan bu gibi durumlarda 
yaşadığımız anlar çok önemli-
dir. Hele de olumsuz insanlar-
la yaşadığımız bu durumlarda 
değersizlik duygusu çok büyük önem 
taşıyor. Doğru İletişim kurmak, bizle-
ri her zaman güçlü kılacaktır.

Kimselerin bizleri değersiz hisset-
mesine asla müsaade etmeyelim. 
Ailemizde olsa, yakın tanıdıklarını 
da olsa hakettiği saygı ve sevgi kırıcı 
olmadan verelim. Eğer ki, bizler bu 
zor insanlarla vazgeçmek ve çabala-
mak arasında kalıyorsak, elimizden 

geleni yapıyorsak, bizleri anlamak isteyen anlar, 
cesareti olan savaşır, korkak olanlar kaçar.

Ne kadar öfkelenip kırılsak ta, asla düşünmeden 
hareket etmeyelim. Kötü davranmayalım, kimseyi 
kırmayalım. Bunlar zor ve kaybeden güçsüz insanlar 
içindir. En güzel olan, bu zor insanlara sınır koyup 
uzaklaşalım hiç kırıcı olmadan bizler 
yolumuza devam edelim.

Unutmayın Siz Çok 
Değerlisiniz

      Gülten ABACI
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İnkılap Kitabevi tarafından 
çıkarılan “Düşüş” adlı 

roman, Prof. Dr. Seda Ünsar 
imzasını taşıyor. “Düşüş” ya 
da “Düşüş: siyaset ve felsefe 
odasında aşk hikayeleri”nin 
ana teması “gerçeğin peşine 
düşme” ve “kayıp zaman”. 
Aslında roman “gerçeğin 
peşine düşme” eylemini 
bilinçsizce yapan, çocukluk arkadaşı iki ana karakterin 
(S ve Ali), İstanbul’dan San Fransisko’ya ve Los Angeles’a 
uzanan hayatlarında, hayatın anlamı ya da anlamsızlığını 
keşfetme serüven-lerini anlatıyor. Bu serüven aynı 
zamanda bir içsel yolculuk. 

Romanın hikayesine özgürlük, erdem, bilgi gibi birbiriyle 
bağlantılı metaforlar, ölümsüzlük, onurlu bir yaşam için 
ödenecek bedel, sıradanlık, hayal ve gerçek, hayalkırıklığı, 
aşk, “mutlu olma baskısı”, yalnızlık gibi içe içe geçmiş yan 
temalar hakim. Tüm bunlara, karakterler arası diyaloglarla 
eşlik eden felsefi ve politik düşünceler, sinema tutkusu ve 
psikolojik çözümlemeler ekleniyor. 

Alışılmışın dışında, romanda “roman içinde roman” var 
diyebiliriz. Bu, ana karakterlerden biri olan Ali’nin yazdığı 
bir 19. yüzyıl Rus hikayesi. Bunun yanı sıra, diğer ana 
karakter olan S karakteri de, kapitalizm ve emperyalizm 
kritiği olarak yarı-fantastik ve yarı-sürreal bir dille bir yazı 
yazmakta.

Felsefi ve politik düşüncelere örnek vermek gerekirse, 
Bir Pazar Günü Buhranı başlıklı bölümde, Ali karak-

terinin gördüğü bir rüya 
içinde Aydınlanma Çağı filo-
zofları tartıştırılıyor. Kayıp 
Zaman bölümündeyse, 
bir başka rüya içinde, bu 
sefer, İslam dünyasında 
aydınlanma filozofları olarak 
düşünebileceğimiz Farabi, İbni 
Sina, İbni Rüşd, Ömer Hayyam 
ile karşı statükoyu temsil eden 

Gazali arasındaki felsefe-din tartışmasına yer veriliyor. 

Yine farklı bölümlerde, Ali ile yan karakterler arasın-
daki diyaloglarda, Oryantalizm, Atatürk ve mücade-
lesi, Batılılaşma, modernleşme, Marksizm, anarşizm, 
post-Marksizm, postmodernizm ve bunların Doğu’daki 
farklı izdüşümleri anlatılıyor. Devrim, devlet, Tanrı gibi 
kavramlar tartışılıyor.  S ile Ali arasındaki bir diyalogda, 
Osmanlı kurumsal tarihinin ve Cumhuriyet Devrimi'nin, 
Markist ve liberal tarih ve ekonomi teorilerinin harman-
lamasında, yeniden bir değerlendirmesi yer alıyor. “Sanat 
için sanat”, “halk için sanat” gibi düşünceler, Platonik 
erdem, insan doğası üzerine felsefi tartışmalar, Doğu 
toplumlarında “özgür insan” olma hali,  “Amerikan rüyası 
(veya kabusu)”, Los Angeles’ın kendine özgü yapısının 
insan ruhuna etkileri gibi konular da başka diyalogları 
sarmalıyor.

Roman, tüm bunların kesişiminde, bazen sürrealizme 
dokunan bir edebi dille, okuyucuya hem akademik, teorik 
bilgi, hem hayata dair varoluşçu bir sorgulama vaat ediyor. 

�Kitap

Arka Kapaktan: 
"Alışılmışın dışında, romanda 
“roman içinde roman” var 
diyebiliriz. Bu, ana karak-
terlerden biri olan Ali’nin 
yazdığı bir 19. yüzyıl Rus 
hikayesi. Bunun yanı sıra, 
diğer ana karakter olan 
S karakteri de, kapitalizm 
ve emperyalizm kritiği 
olarak yarı-fantastik ve 
yarı-sürreal bir dille bir yazı 
yazmakta..."

www.sedaunvar.com
Instagram: ades_rasnu

Türk Kitabevi
www.turkkitap.de
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Müzeler, toplumların zaman tü-
nelidir. Çeşitli gruplar ve kültürler 
için anlayış ve takdir sağlar. Ortak 
mirasımızın daha iyi anlaşılmasını, 
diyaloğu, merakı ve kendini 
yansıtmayı teşvik eder. Dahası, 
gelecek nesillerin geçmişlerini 
anlamalarına, onlardan öncekilerin 
başarılarını ve hatalarını fark etmele-
rine yardımcı olurlar. 

Bu yüzden, özellikle aileler, okullar 
ve diğer organizasyonların eğitim 
imkânlarını arttırmak ve öğrencilere 
okulda veya evde okumayabilecekleri 
konularda, yakın ve kişisel görüşlerini 
sunmak için geleceğin sahibi 
çocuklarımıza müze eğitimi verilme-
sini, bir eğitimci bakış açısıyla önemle 
tavsiye ediyorum. Hem bireylere, hem 
ailelere, hem kurumlara ve hem de 
devletlere. 

Yani özetle bu önerim herkese…
Konunun önemini belirttiğime göre, 
bu ay ki müzemizin tanıtımına 
geçebiliriz. Büyüleyici bir müze, Ber-
lin’deki Bergama Müzesi, nam-ı diğer 
‘Pergamonmuseum’, sadece Avrupa 
kültürü için değil, dünya mirası ve 
özellikle modern Türk Kültürü için 
büyük bir öneme sahip olup, içerisin-
de Osmanlı coğrafyasından onlarca 
eser sergilenmektedir. İçerisinde 
bulunduğumuz pandemi şartları 
gereği, bilet ve ziyaret zamanı için 
internet üzerinden ayrı iki bilet 

alınması gerekiyor. Ziyaret etmek 
isteyen okuyucularımızın en az 1 
hafta önceden bu iki bileti de inter-
net sitelerinden almalarını tavsiye 
ederim. Aksi halde planladığınız 
zamanda bilet bulamama sorunları 
yaşayabilirsiniz. Ben yaşadım, siz 
yaşamayın. Ayrıca 1 günlük biletlerin 
müzeler adasını gezmeye yetmediğini 
de belirtmek isterim. Vaktiniz var 
ise en az 3 günlük veya Berlin’de 
yaşıyorsanız yıllık bilet almanızı 
öneririm. 

Berlin Müzeler Adasındaki beş mü-
zenin en ünlüsü sayılabilecek Berg-
ama Müzesi; mimar Alfred Messel 
tarafından tasarlanmıştır. Müzenin 
inşaatı 1910 yılından 1930’a olmak 
üzere 20 yıl sürmüştür. Müzenin 
yapımı 1. Dünya Savaşı sırasında bile 
devam etmiş olduğunu özellikle be-
lirtmek isterim ki; savaş mı sanat mı 
daha önemli sorusuna net bir cevap 
olsun. Bergama Müzesi’nin adını 
dünya genelinde meşhur eden eser-
ler; Bergama Zeus Sunağı, Milet Pazar 
Yeri Kapısı, İştar Kapısı ve Mşhatta 

Sarayı gibi yapıların günümüze 
ulaşmış parçalarıdır. Bu ve bunlar 
gibi önemli eserler sayesinde müze 
yılda ortalama 850,000 kişi tarafından 
ziyaret edilmektedir. 2007 yılında 
1.135.000 ziyaretçi ile Almanya’da ‘en 
çok ziyaret edilen sanat müzesi’ oldu.

Müzenin en önemli eseri sayılabilecek 
Bergama Sunağı’nın bulunduğu 
büyük salonu, tadilat faaliyetleri 
sebebiyle 2026 yılına kadar ziyarete 
kapatılmıştır. Bergama Müzesi üç ayrı 
bölümden oluşur:

 Antikensammlung (Klasik Antik Çağ 
Koleksiyonu)

 Vorderasiatisches Museum (Antik 
Yakın Doğu Müzesi

 Museum für Islamische 
Kunst (İslam Sanatı Müzesi)

Müzenin önemi ve her bölümün 
çok fazla eser içermesi sebebiyle 
sadece Klasik Antik Çağ koleksiyonu 
hakkında bilgiler ileteceğim.

Ben İlyas Gençtürk. 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünden mezun 
olduğumdan beri, 3 yıldır aranızda Berlin’de yaşamaktayım. 
Bilimi ve teknolojiyi yakından takip eder, müzik yaparım. 
Gezmediğim yer ve zamanım kaldıysa eğer; tekrar tekrar müze 
gezerim. Bugüne kadar müzeler ile ilgili edindiğim bilgilerimi 
siz değerli Ses Dergisi okuyucularıyla paylaşarak, Berlin’de 
yaşayan Türk toplumunun müzelere olan ilgisini arttırmayı 
hedefliyorum.
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PergamonmuseumPergamonmuseum

Bergama Müzesi

Büyüleyici bir müze, Berlin’deki 
Bergama Müzesi, nam-ı diğer 

‘Pergamonmuseum’, sadece 
Avrupa kültürü için değil, dünya 
mirası ve özellikle modern Türk 

Kültürü için büyük bir öneme 
sahip olup, içerisinde Osmanlı 
coğrafyasından onlarca eser 
sergilenmektedir. İçerisinde 

bulunduğumuz pandemi şartları 
gereği, bilet ve ziyaret zamanı 
için internet üzerinden ayrı iki 

bilet alınması gerekiyor. 

İlyas GENÇTÜRK

�Kültür
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Klasik Antik Çağı Koleksiyonu
Dünyadaki antik Yunan ve 
Roma sanatının en önemli 
koleksiyonlarından biri olan bu 
koleksiyon, içerisinde Yunanistan’ın 
Olympos Dağı ve Sisam adası ile 
Bergama, Milet, Didim, Priene ve 
Kıbrıs’ta gerçekleştirilen kazılarda 
ortaya çıkarılmış tarihî eserlerden 
oluşmaktadır.

Bergama Zeus Sunağı
Klasik Antik Çağ Koleksiyonun en 
ünlü eseri şüphesiz ki Bergama Zeus 
Sunağıdır. Ne yazık ki bu eseri 2026 
yılına kadar, restorasyon çalışmaları 
sebebiyle gözle görme şansımız 
olmasa da anlatmadan geçemeyiz. 
Sunak ve üzerine islenen kabartmalar 
Helenistik döneme (M.O 2. yy) ait bir 
şaheserdir. 

Üzerindeki kabartmalarda Antik 
Yunan mitolojisine ait Olimpos 
tanrılarının, yine aynı mitolojide 
kötülüğü simgeleyen devlerle cesurca 
savaşı işlenmiştir. Sunağı bizzat ziya-
ret etmek için 2026 yılını iple çek-

mekle beraber, bu önemli esere dair 
yine de bilgi edinmek isteyen müze 
severler için, Berlin Müzeler adasının 
hemen yanıbaşında bulunan "Das 
Panorama: Pergamonmuseum" isimli 
panorama müzesini ziyaret etmeleri-
ni önerebilirim. Burada, güzelliğiyle 
büyüleyen Sunağın ve Bergama 
şehrinin 3 boyutlu panoramasını 
izlerken zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamayacaksınız. Bergama Müzesi 
yazılarımı bitirdikten hemen sonra 
panoramayla ilgili ayrıntılı bir yazı 
yayınlayacağımın da müjdesini ver-
mek isterim.

Milet Pazar Yeri Kapısı
Koleksiyonun en önemli ikinci eseri 
ise Milet Pazar Yeri Kapısıdır. Alman 
arkeolog Theodor Wiegand, Milet’te 
1899 yılından itibaren 12 yıl süren bir 
dizi kazı gerçekleştirdi. 1903’te ‘Milet 
Pazar Yeri Kapısı’ bulunup kazıldı ve 
1907’den 1908’e kadar bulunan kapı 
parçaları Berlin’e taşındı. 

Kapı milattan önce 120-130 yıllarında 
inşa edilmiştir ve günümüzde Tür-

kiye’de bulunan Milet Antik Ken-
tindeki bir market ya da Agora’nın 
giriş kapısıdır. Zamanın ötesinde bir 
toplumun estetik ve sanat anlayışını 
öğrenebilmek adına mükemmel bir 
yapıt. 3. yüzyılda ve 10-11. yüzyılda 
olmak üzere 2 büyük deprem gören 
kapının, daha o zamanlarda bile bir-
çok kez güçlendirildiğini ve restoras-
yon çalışması yapıldığını biliyoruz. 

Kapının çilesi bitmedi II. Dünya 
Savaşı’nda hava bombardımanından 
önemli ölçüde zarar gördü. Ardından, 
1952’den 1954’e kadar arkeolog HH 
Völker gözetiminde kapsamlı bir 
şekilde yeniden restore edildi. Son 
büyük restorasyon ise 2003-2008 
yılları arasında yapıldı.

Dilerim, bu başladığım müze tanıtım 
serisi, birçok insana ilham olur ve 
toplumumuzda müzelere verilen 
önemin en hızlı şekilde artmasına 
yardımcı olur. Bir sonraki sayıda 
buluşmak üzere iyi sanatsal gezmeler.

PergamonmuseumPergamonmuseum

Bergama Müzesi
Büyüleyici bir müze, Berlin’deki Bergama Müzesi, nam-ı diğer ‘Pergamonmuseum’, sadece Avrupa 
kültürü için değil, dünya mirası ve özellikle modern Türk Kültürü için büyük bir öneme sahip olup, 
içerisinde Osmanlı coğrafyasından onlarca eser sergilenmektedir. İçerisinde bulunduğumuz pandemi 
şartları gereği, bilet ve ziyaret zamanı için internet üzerinden ayrı iki bilet alınması gerekiyor. 
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Eski Berlin Eyalet Başbakanı Belediye 
Başkanı Michael Müller’in himaye-
sinde yapılan şampiyonaya; Müller 
dışında, Kore Büyükelçisi Dr. Hyun 
Ock Cho, Türkiye Cumhuriyeti Berlin 
Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, 
Tempelhof -Schöneberg İlçesi Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Jörn Oltmann, 
Deutsche Post DHL Berlin’in Parsel 
Şube Müdürü ve Etkinliğin Grup Ana Şube Müdürü ve Etkinliğin Grup Ana 
Sponsoru Steffen Hemme, Türk-Al-Sponsoru Steffen Hemme, Türk-Al-
man İşverenler Birliği Başkanı (TDU) man İşverenler Birliği Başkanı (TDU) 
ve Kaplan Döner’in CEO’su ve Kaplan Döner’in CEO’su 
Remzi Kaplan, Eurogıda’nın Remzi Kaplan, Eurogıda’nın 
Genel Müdürü ve Ceo’su Genel Müdürü ve Ceo’su 
Celal İrgi’nin yanı sıra Celal İrgi’nin yanı sıra 
Dünya Taekwondo’sunun Dünya Taekwondo’sunun 
büyük ustaları Su-Ung büyük ustaları Su-Ung 
Chae (9. Dan), Jong-Kil Chae (9. Dan), Jong-Kil 
Kang, Jong-Sun Pyo ile Kang, Jong-Sun Pyo ile 
Organizasyon Komitesi Organizasyon Komitesi 
Başkanı Selahattin Turap Başkanı Selahattin Turap 
katıldılar. 

Almanya’nın Berlin-Bran-Almanya’nın Berlin-Bran-
denburg, Münih, Hamburg denburg, Münih, Hamburg 
ve Hannover bölgeleri ile ve Hannover bölgeleri ile 
Avrupa`dan İngiltere, İsveç, Avrupa`dan İngiltere, İsveç, 
Danimarka, Romanya ve Danimarka, Romanya ve 
Polonya’dan 240’ı spor-Polonya’dan 240’ı spor-
cu yaklaşık 450 konuğun cu yaklaşık 450 konuğun 
katıldığı, ‘6. Uluslararası katıldığı, ‘6. Uluslararası 
Taekwondo Şampiyonası’nı Taekwondo Şampiyonası’nı 
yaklaşık 200 sporsever yaklaşık 200 sporsever 
izledi. Gösteri niteliği izledi. Gösteri niteliği 
taşıyan ilk etkinlikle beraber, taşıyan ilk etkinlikle beraber, 
katılımcılar başka dallarda katılımcılar başka dallarda 
da yarıştı. ‘Punze’ ve ‘Tune Up’ da yarıştı. ‘Punze’ ve ‘Tune Up’ 
denilen şekil gösterilerinden sonra denilen şekil gösterilerinden sonra 
topa vurup yükseklik kazanılarak 

yapılan gösterilerin topları da Deut-
sche Post DHL tarafından sağlandı. 
Burada amaç özel bir ayak tekniği ile 
topa vücudun yarısından yukarısına 
vurmaktı. Daha sonra dövüşlere 
geçilen şampiyonada amaç modern 
bir spor dalı olarak Tekwondo’nun 
bireysel disiplinlerine ayrılmıştı. 

Taekwondo’nun büyük ustalarından Taekwondo’nun büyük ustalarından 
Selahattin Turap ile kısa bir söyleşi Selahattin Turap ile kısa bir söyleşi 
yaptık. Turap, “Büyük ustam Chae, yaptık. Turap, “Büyük ustam Chae, 
Su-Ung ve ben turnuva öncesi ne Su-Ung ve ben turnuva öncesi ne 
yapmamız gerektiği konusunda çok yapmamız gerektiği konusunda çok 
düşündük. Pandemi bizi oldukça düşündük. Pandemi bizi oldukça 
zorladı, çünkü daha önce planla-zorladı, çünkü daha önce planla-
nan tüm turnuvalar iptal edildi. nan tüm turnuvalar iptal edildi. 
2020’de 6.Uluslararası turnuva 2020’de 6.Uluslararası turnuva 
maalesef yapılamadı. İyi konseptler maalesef yapılamadı. İyi konseptler 

hazırlamanın yollarını hazırlamanın yollarını 
arıyorduk ve bir arıyorduk ve bir 
dövüş sanatçısı olarak dövüş sanatçısı olarak 
yenilgiyi asla kabul yenilgiyi asla kabul 

edemezdik. 2021 yılının edemezdik. 2021 yılının 
Nisan ayında durum Nisan ayında durum 
biraz daha kontrol biraz daha kontrol 

altına alınmıştı, altına alınmıştı, 
organizasyon ve organizasyon ve 
hazırlıklarla hazırlıklarla 

başladık. 6. Uluslararası 6. Uluslararası 
Taekwondo Kupası’nın planlanmasını Taekwondo Kupası’nın planlanmasını 
ve himayesini Belediye Başkanı ve himayesini Belediye Başkanı 
Sayın Michael Müller üstlendi ve Sayın Michael Müller üstlendi ve 
tunuvada yaptığı konuşma bizi çok tunuvada yaptığı konuşma bizi çok 
onurlandırdı. Müller‘in ardından onurlandırdı. Müller‘in ardından 
Kore Büyükelçisi Dr.Hyun Ock Cho da Kore Büyükelçisi Dr.Hyun Ock Cho da 
yaptığı konuşma da tüm katılımcıları yaptığı konuşma da tüm katılımcıları 
ve misafirleri selamlayarak başarılı ve misafirleri selamlayarak başarılı 
organizasyon için teşekkür ederek organizasyon için teşekkür ederek 
fuarı övdü. 

6. Uluslararası Taekwondo 
Şampiyonası Schöneberg 

Spor Salonu’nda yapıldı

Almanya’nın Berlin
Brandenburg, Münih, Hamburg 

ve Hannover bölgeleri ile 
AvrupaÁd an İngiltere, İsveç, Dani-

marka, Romanya ve 
Polonya’dan 240’ı sporcu 

yaklaşık 450 konuğun katıldığı, 
‘6. Uluslararası Taekwondo 

Şampiyonası’nı yaklaşık 
200 sporsever izledi.
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Bir sonraki selamlama konuşmasını 
Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu 
R. Olgun Yücekök yaptı. Yücekök’te 
yaptığı kısa konuşmada organiza-
törlere ve destek veren Berlin Eya-
let Hükümeti’ne teşekkür ettikten 
sonra sporun çocukların ve gençlerin 
topluma yararlı ve başarılı bireyler 
olarak yetişmesine katkısına ve Berlin 
gibi çok kültürlü bir şehirde toplum-
lar arası diyaloğun gelişmesindeki 
pozitif rolüne değindi. 6.Uluslararası 
Taekvando Şampiyonası’nın (6.Inter-
nationaleer Taekwondo-Cup 2021) 
en büyük sponsoru Deutsche Post 

DHL Berlin’in Parsel Şube Müdürü ve 
Etkinliğin Grup Ana Sponsoru Steffen 
Hemme de konuşmasında, üst üste 
6 yıldır bununla yapılan bu etkinliğe 
sponsor olmaktan gurur duyduğunu 
vurgulayarak; “bir sonraki turnuvayı 
sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi. 

Kore Taekwondo Demo Ekibi seyir-
ciler tarafından alkışlarla karşılandı. 
Berlin’in yerel ve Kore’nin geleneksel 
davul dansından etkilenen turnuva 
izleyicileri için turnuva sadece spor 
eğlencesi değil, görselli üzerinde-
ydi. Genç sporcuların gösterdikleri 
yarışmalar da adeta nefesleri kesti. 
Müzikal katkı sporda şiddete karşı 
gelenekseldi. Gösteriler sadece 
dövüşle ilgili değildi (Kyorugi), klasik 
şekil (Poomsae) hakkında değil, aynı 
zamanda, Twio Ap-Chagi hakkında 
- yani en yüksek Ap Chagi atladı ve 
vurdu - bu onun için büyük bir perfor-
mans gösterisiydi. Çok yönlü heyecan 
verici ve başarılı bir etkinlik düzen-
leyebilirsiniz. Ancak Fair Play’in 
önemini kavramak ve yeteneklerin 
tanınmasını anlanmak ve özel olarak 
teşvik edilerek sağlaması önemlidir. 
Şampiyonada; Dünya şampiyonu Ali 
Chahade, İsveçli Taekwondo’nun 
Büyük Üstadı, taş levhalar ve hindis-
tancevizi ile bir kırılma testinin gös-
terilmesi nefes kesici manzaralardı. 

Turnuva sonunda Michael Müller, 
Taekwondo Şampiyonası’na onursal 
bir hediye takdim etti. Büyük Ustalar 
Chae, Su-Ung ve Selahattin Turap’ı 
bu başarılı organizasyon için tekrar 
tebrik ederek kutladı. Selahattin 
Turap, “Özellikle onur konuklarımıza, 
etkinliğe katılan sporcularımıza 
ve davetimizi kabul ederek gelen 
seyircilere davete katılımlarının yanı 
sıra Kovid-19 yönetmeliğine uygun 
davrandıklarını için teşekkür ede-
riz.” şeklinde konuştu. Turap ayrıca, 
“Kültür ve yönetimden sorumlu proje 
yöneticisi Bay Sangjoon Lee’ye,  Kore 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür 
Departmanında görevli herkese, 
ayrıca 2021 Taekwondo Kupası’nın ilk 
planlama gününden bu yana organi-
zasyonun gelişimine katkıda bulu-
nanlara da teşekkürler.” dedi.

6. Uluslararası Taekwondo 
Şampiyonası’nın sonuçları ise şöyle:
Berlin’deki Kum-Gang Spor Okulu 1’ci
Yayla Sports School Berlin’de 2’ci
Sportschule Tiger Hamburg 3’cü
İsveç’ten gelen Spor Okulu 4’cü
Berlin’deki Brandenburg Spor Okulu 
ise 5’ci oldular.

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf. Ozan TOKAY
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90-63
Anadolu Efes Alba Berlin

Türk Seyirci Berin© de  Coştu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 
9. haftasında deplasmanda çok 
sayıda Türk, toplamda 5266 seyirci 
önünde oynadığı karşılaşmada, 
başkentin basketbol ekibi Alba 
Berlin’i 90-63’lük skorla geçti.

Berlin'de  Türk seyirciyi coşturdu. 
Bu sonuçla Anadolu Efes Avrupa 
Ligindeki 3. galibiyetine ulaşırken, 
Alba Berlin takımı ise oynadığı 9 
karşılaşmada 6. mağlubiyetini aldı.

Başantrenörü Ergin Ataman ile 
sahaya çıkan Anadolu Efes, Merce-
des Benz Arena’da oynanan maçta 
karşılaşmayı; Simon, Larkin, Bry-
ant, Singleton, Dunston, Moerman, 
Micic, Pleiss, Beaubois, Anderson, 
Petrusev ve Doğuş Balbay’dan ku-
rulu ekibiyle oynadı.

Birinci periyot Alba Berlin lehi-
ne 21-20 sonuçlanırken, ikinci 
periyotta hücumda çok etkili olan 
Anadolu Efes ilk yarıyı 51-35 önde 
bitirdi. Üçüncü periyodu 70-47 
önde bitiren ekibimiz, karşılaşmayı 
da 90-63 kazanmasını bildi. 

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Ozan TOKAY
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Aşkım Kapışmak, 
Tiyatro28’de düzenlenen 

Merdümgiriz Semineri’nde 
sevenleriyle buluştu

“İnsanlardan çabuk sıkılan, kalabalık ortamlardan hoşlanmayıp yalnızlık 
isteyen kişi anlamına gelen: ‘Merdümgiriz’ adıyla yurtiçi ve dışı gösteriler 
düzenleyen; Davranış Bilimleri Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, Başkent 
Berlin’de, 3 yıl aradan sonra, ‘Dönüş Yenilen İyileş’ seminerinde sevenle-
riyle yeniden buluştu.

Tiyatro28’de sahneye, “Sevgili Merdümgiriz dönüşebilir, yenilenebilir ve 
iyileşebilirsin.” sözleriyle çıkan Aşkım Kapışmak, gösterisine şu sözlerle 
devam etti. “Aşkta, parada, sevgide, mutlulukta istedigin yaşamı gerçek 
kılabilirsin. Kendine karşı samimiyetle ve şefkatle yaklaştığında yenilenip 
iyileştiğine şahit olabilirsin. Bunu gerçekten başarabilirsin.”

Kapışmak, ‘Merdümgiriz’ başlıklı kitabında ve seminerinde insanların ve 
okurlarının çıkmaza giren duygularıyla yüzleşmelerini sağlıyor. Aşkım 
Kapışmak; Berlin’deki seminerinde de insanların duyguları üzerine 
çalışarak; gösterisi içinde iki izleyicisini sahneye aldı ve onlarla karşılıklı 
söyleşi yaptı. Sahnedeki konuklarının çoçukluklarına kadar inen değerli 
uzman Kapışmak, seminerin sonlarına doğru; kendisini izlemeye gelen 
sevenleriyle toplu olarak duygu çalışması da yaptıktan sonra, kendi 
yazdığı kitaplarını tamamen dolu olan salondaki hayranları için imzaladı.

Herkese tek tek sarılıp sevginin ve sarılmanın önemini bir kez daha 
anımsatan Kapışmak; “Hayatımızda bazı zamanlar olaylar ters gidebilir, 
işte tam da bu anda yaşamı karşımıza alıp yeniden başlayalım. Hayat 
yaşamaya değer. Yenilendik, değiştik, iyileştik. Hepimize iyi geldiniz, iyi ki 
geldiniz. Sıcacık sohbetiniz gülüşünüz, yüreğinizle hoş geldiniz gönlümü-
ze, sizinde söylediğiniz gibi şifa oldunuz.” dedi.

Semineri izleyenler ise: “Berlin sizi seviyor ve tekrar bekliyoruz. Ayrıca bu 
güzel organize için ‘sinerjiofficial Artworks’ kültürsanata emeklerinden 
dolayı teşekkür ederiz.” dediler.

Haber: Fatoş YÜKSEL - Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Şükrü TOKAY
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U 13 takımının antrenörleri Hasan 
ve Emirhan Çil’in düzenlediği salon 

futbol turnuvası ‘Ebeveynler ve Çocuk 
Turnuvası’ adı altında gerçekleşti 

(Eltern - Kindturnier).

Bu turnuvanın önemi skordan 
ziyade Fairplay’dir. Böyle tur-

nuvalar çocukların ve ailelerin bir 
araya gelip güzel zaman geçire-

rek kaynaşmalarını sağlar. Sağlıklı 
sosyalleşmesini sağlamak, spor 

ekseninde kaynaşmayı sağladığımız 
gibi futbol mücadelerinde sadece 

kazanan veya kaybeden üzerine dur-
muyoruz. Bu turnuva centilmenliğe 

ve sportmenliğe daha fazla ağırlık 
verdiğimiz bir turnuva oldu.

Turnuvaya Türkiyemspor U 13 A, 
Türkiyemspor U 13 B, Türkiyem-

spor U 14 A, Türkiyemspor U 14 B 
Takımları katılırken, ebeveynler ve 

antrenörlerden oluşan takım ise 
BMW takımına karşı mücadele ettiler. 

Turnuvada birbirinden güzel goller 
atılırken sonuçlardan ziyade ağırlık 
Fairplay verilirken dostça başlayan 

turnuva dostça bitti. Antrenör Hasan 
Çil, “Ligin ilkyarısını lider bitirdik-

ten sonra katılmış olduğumuz bu 
turnuva ve kendi düzenlediğimiz 

turnuva öğrencilerimizi 
ve bizi mutlu etti. 

Hüseyin İŞLEK

�Spor

Türkiyemspor Berlin’in 
U 13 takımı başarılı 
bir salon turnuvası 

düzenleyerek maça 
gelenleri mutlu etti.

Türkiyemspor U 13:  Kalede Ege, Lior, Joseph, Ousman, Kemal, Devrim, Haydar, Batu, Taha, 
Kerem, Ömer ve Joel Türkiyemspor Karma Takımı: Neco, Yetiş, Furkan, Emirhan, Bekir, Hasan
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Almanya’nın başkenti Berlin’in 
tanınmış ve en başarılı Türk futbol 
takımlarından Türkiyemspor’un 
altyapı U 13 gençler takımı kendi 
sahasında ağırladığı Alemania Ha-
selhorst U 13 takımını 10 - 1 gibi 
net ve farklı bir skorla mağlup etti.

Maça istekli ve baskılı başlayan 
mavi beyazlı ekip maçın 20. 
dakikasında Levi’nin golüyle 1 - 0 
öne geçti. Türkiyemsporlu gençler 
bu golden sonra üst üste atmış 
oldukları gollerle ilk yarıyı 4 - 0 
gibi skorla önde kapattı. Golleri 

25. dakika Levi, 27. dakika Kenan, 28. dakika Levi ve 30. dakikada 
Ousman attılar.

İkinci yarı konuk ekibin kazandığı şok golle başladı
İkinci yarı konuk ekibin kazandığı şok golle başladı. İkinci yarının 
hemen başında konuk ekibin gençleri buldukları golle skoru 4 – 1’e 

getirdiler. Antrenör Emirhan Çil’in 
talebeleri yedikleri golden sonra 
daha baskılı oynayarak 33. dakika 
Kenan, 40. dakika Levi, 45. dakika 
Ousman, 50. dakika Ömer, 52. 
dakika Ousman ve 55. dakikada 
Joel’in atmış oldukları üst üste 
gollerle maçı 10 – 1 kazanmayı 
bildiler.

Bu sonuçla oynadıkları 10 maç so-
nunda 9 galibiyet alan Türkiyem-
sporlu gençler, 2 puan kaybettiler 
ve 1 kez berabere kaldıkları ligin 
ilk yarısını namağlup bitirdiler. 
10 maçta, 65 gol atan Türkiyem-

spor’un U13 gençleri kalelerinde sadece 6 gol görerek ilkyarıyı 
2021 yılınının lideri olarak tamamladılar.

Bu sonuçtan memnun kalan baba ve oğuldan oluşan teknik ekip 
oyuncularını tek tek kutlayarak, “buradan bize destek veren her-
kese SES dergisi aracılığıyla teşekkür ediyoruz. 2022 yılında aynı 
başarıyla yolumuza devam etmek istiyoruz” dediler. Biz de SES Der-
gisi olarak bu başarılı gençlerimizi tebrik ediyor ve 2022 yılında da 
başarılarının devamını diliyoruz.

Lider Türkiyemspor Berlin:
Ege, Schain, Joel, Joseph, Ousman, Levi, Lior, Suphi, Ömer, Haydar, 
Taha, Kerem, Devrim, Omar, Batu ve Kenan

Haber: Hüseyin İŞLEK
Fotograf: Haydar DİNÇ

Türkiyemspor U13 gençleri ligin ilk 
yarısını namağlup lider tamamladı
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