
BİR YATIN GÖZÜNDEN
FROM A YACHT’S ANGLE



HAMBURG IS SYNONYMOUS WITH WATER. 
THE LOCALS ENJOY THE MANY YACHT 
CLUBS AND THE LIFESTYLE THAT COMES 
ALONG WITH IT.

HAMBURG SUYLA NEREDEYSE EŞ ANLAMLIDIR. 

İNSANLAR BURADAKİ YAT KULÜPLERİNİN 

VE BERABERİNDE GELEN HAYAT TARZININ 

KEYFİNİ ÇIKARIYOR.

YAZI| STORY Johan Augustin

FOTOĞRAF/PHOTO Bruno Ehrs
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Her yıl yaklaşık altı milyon 

kişi Almanya’nın en ünlü 

destinasyonlarından Hansa şehri 

Hamburg’u ziyaret ediyor. 1,8 milyon 

nüfusa sahip Hamburg ülkenin en büyük 

ikinci şehri. Burada hayatı iki nehir 

şekillendiriyor: Avrupa’nın en büyük 

üçüncü limanını üzerinde bulunduran 

Elbe ve şehir merkezindeki baraj 

gölüyle daha ufak bir nehir olan Alster. 

Estetik anlamda Berlin ve Münih’i pek 

andırmazken Amsterdam ve Kopenhag 

gibi Kuzey Avrupa başkentleriyle 

benzerlik gösteriyor. Su üzerine 

kurulu bir şehir olan Hamburg’daki 

(Amsterdam ve Venedik’ten daha fazla 

köprüye sahip) binaların çoğu rıhtım 

ve kanal kıyısı boyunca uzanıyor. 

Toplam yüz ölçümünün üçte ikisini park 

veya göllerin kapladığı Hamburg aynı 

zamanda Almanya’nın en yeşil şehri olma 

unvanına sahip. 

Every year about 6 million people visit the Hanseatic 
City of Hamburg, which ranks one of Germany’s top 
destinations. Hamburg has 1,8 million inhabitants 
and is the second biggest city in Germany. Life in 
Hamburg is shaped by two rivers; the Elbe with 
Europe’s third biggest port and the smaller Alster with 
its dammed-up lake in the city center. Aesthetically, 
it’s less like Berlin and Munich and more akin to 
northern European capitals such as Amsterdam and 
Copenhagen. It’s a city on water (Hamburg in fact has 
more bridges than Amsterdam or Venice), and many 
of its buildings stand along quaysides and canals. It’s 
also Germany’s greenest city, with a full two thirds of 
its area dedicated to parkland or lakes. The exclusive 
residential areas close to the Outer Alster Lakes are 
home to many of the city’s affluent citizens. They can 
be spotted at the club houses at the rowing clubs’ 
clubhouses and on their sailing boats. Hamburg is a 
maritime city that includes anything from the elegant 
district of Blankenese to vibrant off-scene quarters 
such as Schanzenviertel.
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The yacht glides silently down Dove Elbe – a tributary 
to one of Europe’s main rivers. The people of Hamburg 
are known to be fond of water, and living near Elbe 
has advantages; such as starting the city’s first yacht 
charter company. The motor yacht, which belongs 
to the company Greenline Holidays that Dirk Barthel 
started with his wife Jutta before the start of the 
summer, is a hybrid with solar panels. “It’s strange 
that nobody thought of this before,” Dirk says viewing 
the meadows and mixed forest which make up the 
landscape surrounding the river.  “This calmness is 
mentally beneficial.”

We pass Blankenese; an upper-class residential area 
west of the city center, with posh narrow streets and 
big mansions overlooking the water. It is surrounded 
by lush green forest. Further up the Elbe is the area 

Dış Alster Gölleri yakınındaki özel iskan bölgeleri 

şehrin en varlıklı sakinlerine ev sahipliği yapıyor. 

Nüfusun bu kesimini kürek çekme kulüplerinde 

ya da yelkenleriyle açılırken görebilirsiniz. 

Blankenese’nin zarifliğinden Schanzenviertel gibi 

keşfedilmeyi bekleyen bölgelere kadar her şeyi 

sunan bir liman kenti burası.

Yatlar, Avrupa’nın ana nehirlerinden birinin 

yan kolu olan Dove Elbe boyunca sessizce 

süzülüyor. Hamburgluların suyu sevdiği bilinen 

bir gerçek. Elbe yakınlarında yaşamak da şehrin 

ilk yat kiralama şirketini kurmak gibi bir avantajı 

beraberinde getiriyor.  Bu motorlu yat, güneş 

panelleri olan hibrit bir model ve Dirk Barthel’in 

eşi Jutta’yla yaz öncesi açtığı Greenline Holidays 

şirketine ait. “Bu fikrin daha önce kimsenin aklına 

gelmemiş olması çok ilginç,” diyor Dirk nehrin 

etrafını çevreleyen çayırlara ve karma ormanlara 

bakarak: “Bu sakinlik insanın zihnine iyi geliyor.”

Gösterişli dar sokakları ve suya nazır köşkleriyle 
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of Wedel and the biggest yacht harbor in Northern 
Europe: Hamburger Yachthafen. It holds more than 50 
yacht clubs and has 2,000 members. One of its oldest 
clubs is Segel-Club Norderelbe (SCN) dating back to 
1910. “Back then there were no engines and no ladies,” 
says Lothar Schaefer, 75 who is a member of the small 
family club of 110 members. “Sailing used to be a 
men’s hobby, women came in much later: in the 80s 
and 90s.” Lothar has been sailing for the last 40 years 
and says that it used to be considered an elite sport in 
the area. “However, nowadays anyone can own a boat 
and the river has become heavily trafficked. Now you 
need to watch out for the container ships!” he adds.

In order to have a boat space in the harbor you must 
be a member of a yacht club and the fellowship is 
something that the members cherish. Peter Knitt is 
arranging a meeting in Hamburger Yachthafen. He’s 
one of 600 members of Segel-Verein Wedel-Schulau 
(SVWS). The members have regular gatherings. “We 
arrange barbeques and harbor parties,” he says.

şehrin batısında yer alan, etrafı 

sık ve yemyeşil bir ormanla çevrili 

lüks yerleşim bölgesi Blankenese’yi 

geçip Wedel bölgesine ulaşıyoruz. 

Elbe’nin daha üst tarafı olan bu 

bölgede Kuzey Avrupa’nın en büyük 

yat limanı yer alıyor. Hamburger 

Yachthafen adlı bu limanda üye 

sayısı iki bini aşan  elliden fazla yat 

kulübü bulunuyor. Limandaki en 

eski kulüplerden biri olan Segel-Club 

Norderelbe’nin (SCN) kuruluş tarihi 

1910’a dayanıyor. “O zamanlar ne 

motorlu yatlar ne de yatla ilgilenen 

kadınlar vardı.” diyor 75 yaşındaki 

Lothar Schaefer. Kendisi 110 üyeli 

ufak bir aile kulübünün üyelerinden. 

“Yatçılık eskiden erkeklere has bir 

hobiydi; kadınlar çok daha sonra, 

1980’lerde ve 90’larda geldi.” Lothar 

son 40 yıldır yatla denize açılıyor ve 

yatçılığın eskiden bu bölgede elit bir 

spor olarak görüldüğünü söylüyor. 

Fakat bugünlerde herkesin teknesi 

var,  nehrin trafiği de iyice arttı. 

“Şimdi de konteyner gemilerine 

dikkat etmeniz gerekiyor!” diye 

ekliyor.
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The Alster Lake is a prominent part of the city center. 
On its banks sits the clubhouse of Norddeutscher 
Regatta Verein (NRV). Founded in 1868 and with 
2,000 members, it’s one of the oldest and largest 
yacht clubs in the country. The members own around 
400 yachts and the club implemented the regatta 
for “sailing in the city events.” The main objective 
now, apart from organizing regattas and maintaining 
its traditions, lies in the sailing training of the club’s 
youths. “We have three full-time and several part-
time coaches teaching the kids how to sail,” NRV’s 
PR Manager Stella Merck, says at the clubhouse 
overlooking the lake – filled with white extended sails. 
“The children are the future of our sport and of our 
club. Many of the older members remember how they 
started sailing as young children themselves here on 
the lake, and now they want to give something back. 
That’s why they support our Youth Sailing Center.”

Limanda bir tekne yerinizin olması için 

yat kulüplerinden birine üye olmanız 

gerekiyor; bu kulüp bağı üyelerin değer 

verdiği bir unsur. Segel-Verein Wedel-

Schulau’nun (SVWS) 600 üyesinden 

biri  olan Peter Knitt, Hamburger 

Yachhafen’da bir toplantı düzenliyor. 

Bu üyeler düzenli olarak bir araya 

geliyor. “Barbekü ve liman partileri 

düzenliyoruz,” diyor Peter.

Alster Gölü şehir merkezinin önemli 

bir kısmını oluşturuyor. Bu gölün kıyısı 

1868 yılında kurulan Norddeutscher 

Regatta Verein (NRV) kulübüne 

ev sahipliği yapıyor. İki bin üyeli 

kulüp ülkenin en eski ve büyük yat 

kulüplerinden. Üyelerin toplamda 

yaklaşık 400 yatının bulunduğu 

kulüp “regatta” adını verdiği ve 

şehir etkinliklerinde denize açılmayı 

hedefleyen bir formatı uygulamaya 

başlamış. Regatta düzenlemek ve 

geleneklerini devam ettirmenin yanı 

sıra kulübün ana amacı, kulüpteki 

gençleri yatçılık konusunda eğitmek. 

“Çocuklara denizciliği öğreten üç tam 

zamanlı, birkaç tane de yarı zamanlı 

çalışan eğitmenlerimiz var.” diyor 
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beyaz ve uzun yatlarla dolu göle bakan NRV’nin 

Halkla İlişkiler Müdürü Stella Merck: “Çocuklar 

bu sporun ve kulübümüzün geleceği. Yaşlı üyelerin 

çoğu çocukken bu gölde denize açılmayı nasıl 

öğrendiklerini hatırlıyor ve şimdi de diğer gençlere 

bir şeyler vermek istiyor. Gençlik Denizcilik 

Merkezimizi de bu nedenle destekliyorlar.”

Regattaların yanı sıra erkekler ve kadınlar için 

düzenli olarak akşam yemekleri düzenleniyor. 

Üyelik maliyeti yıllık 600 euro ve teknenizin kulüp 

evinin önünde bağlı kalmasını istiyorsanız uzun bir 

bekleme listesine adınızı yazdırmanız gerekiyor. 

Yemek gibi üyelere özel etkinlikler yılda iki defa 

kulüpte düzenleniyor ve arkadaşlarla buluşup 

kulübün geleneklerini devam ettirmek için bir 

fırsat olarak görülüyor. Üyeler bir yandan kulübün 

restoranında muhteşem yemeklerini yerken bir 

yandan da güzel anılardan bahsedip gelecek sezon 

için planlar yapıyor. Göl kenarındaki terasta salaş 

barbekü partisi vermeyi ya da daha resmî bir F
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Regattas take place on a regular basis as well as 
events like “Gentlemen’s Dinner” and “Ladies’ Dinner.” 
Membership costs 600 euro per year and there is a 
long waiting list if you want to have your boat moored 
in front of the clubhouse. Member exclusive events like 
the Gentlemen’s and Ladies’ Dinners take place in the 
clubhouse twice a year and are a popular opportunity 
to meet up with friends and to revive the club’s 
traditions. Members enjoy the excellent cuisine in the 
club’s restaurant, talk about fond memories and make 
plans for the future sailing seasons. They also like to 
celebrate with casual BBQs on the terrace by the lake 
or more formally at the annual winter ball.

After a day on the river we finish of with some real 
Italian food. At Anna Sgroi, based close to the banks 
of the Alster Lake, you will get dishes cooked by 
Sicily-born Anna, who’s been cooking Italian delicacies 
for 25 years. The restaurant has a Michelin star and if 
you like Italian food, do spend some time here and go 
for any of the pastas. Fresh raw materials, sustainable 
sources and picking the ingredients by heart; Anna 
runs the kitchen in full control, and lets the costumers 
know it. Carpaccio of cod and grilled tomatoes or a 
warm salad of crayfish – the choice is yours. 

Excellent food at the waterside, sailing boats, and 
harbor life. A modern buzzing city that teems with a 
feeling of excitement. Hamburg is cool and relaxed at 
the same time.etkinlik olan Yıllık Kış Balosunda eğlenmeyi de 

seviyorlar.

Nehirde geçirdiğimiz günü hakiki bir İtalyan 

yemeğiyle sonlandırıyoruz. Alster Gölü’nün 

kıyısında yer alan Anna Sgroi’de 25 yıldır İtalyan 

yemekleri pişiren Sicilyalı Anna’nın yemeklerini 

tadabilirsiniz. Tek Michelin yıldızlı restoran 

İtalyan mutfağını sevenler ve burada vakit geçirip 

makarnaların tadına bakmak isteyenler için ideal 

bir yer. Sürdürülebilir kaynakları,  taze ve kendi 

elleriyle topladığı malzemeleriyle Anna mutfağı 

kontrolü altına almış durumda ve müşterilerine 

bunu göstermekten çekinmiyor. Aperitif olarak 

çiğ morina balığı ve ızgara domates ya da sıcak bir 

tatlısu ıstakozu salatası; seçim sizin.

Su kenarında muhteşem yemekler, süzülüp geçen 

tekneler ve liman hayatı… Heyecan dolu modern 

ve hareketli bir şehir olan Hamburg havalı ve sakin 

ortamı aynı anda sunuyor. 
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